
"Lisboa, 28 de janeiro de 1949.
A Sua �xcelência o Senhor

__ o __ ._ __ Presidente da Republica.
Excelênciá:
Venho escrever-vos á pressa

e interrompendo os três discur
sos que estou escrevendo para
0S ler amanhã em Evora e nos

dias seguintes t em Beja. e Faro.

Interrompi êste trabalho para
vos vir, respeitosamente mas

Hio, &- (u. �.) - Ainda repercute instantemente, pedir que empre
'in! ensamente o sensacional "raid" gueis a vossa suprema autorida

tas," em próximas sessões, Eles
dos arrojados avi ado res il�ianos de e todo o vosso poder de Or

querem é assunto'.. . �al;er Lualdi e Leonardo Borrai 'e, gão da Soberania do 'Estado pa ,

já agora, po'domos anunciai' que ra impedir' a intervenção mílí
o "Jeito" do. "Anjo das Crianças" tar que se está preparando, se-

�" terá uma replica por parte do gundo sou informado, com o
Tornando à uíbuna, o li der Aero Clube do Brasil, Trata-se, é fim de se conseguir a suspensão

Gercino Sillva continúa a sua hí -

claro, de uma replica cordial, na da eleição que a lei em vigor
tória, 'em capítulos. best� vez, 1'0- qual o próprio presidente daquela

I
manda realizar.

_.

calizou cr íticas ao Código de Pos- entidade, sr. Augusto Lima Neto, ,Afirmo-vos, Senhor Presíden.,
turas .. Não, não, é ísso. S. excia. 'tripulando um "téco-técó"; lenta- te, pela minha honra que ne
acha que o sr. Tolentino de. Carva- rá 'realizar a .travessia Hio-Milâo, nhum motivo, nenhuma razão
lho não está cumprindo o Códi- que é justamente o percurso, em há para tão espantoso procedi
go de Posturas, exigindo que ou- senLido inverso. Ao que fomos in- mento. Garanto-vos, Se n h o r
t1'OS o cumpram. Por fim, s. excia. formados, o avião a ser utilizado Presidente da Republica, que ne
exclama, com referência aos ban- será �m. "Palt�istinha" ou ,"H. nhuma alteração de ordem ha
cos do Jardim Oliveira Belo "hcn- L.", ambos de tipo menor do que verá desde que se ponha de la-

O primeiro orador foi o sr.. '-1'- ra seja Jei ta ao CeI. Pedro Lopes o "Anjo das Crianêas", que é um do qualquer interve.nçã� miili
mando .'-SSi5, lider majorltárío, Vieir-a, que reformou aquele lu- "Grito Amhrosini S. 1001", r.orn tar, que se tomem medidas a
que, em ligeiras palavras, inf'or- gar público, transformando-o em motor Alf'a Romeo. Adianta-se, paziguadoras, que podem ir sem
mau à Casa sõbrc o caso do Teatro aprazível jardim". E amanhá, a também, que somente no Tl m do qualquer resistência até onde
AJvaro de Carvalho, fato \�nlilado histór-ia, - eni série, continuará. ano -pretcndo o sr. Augusto de seja necessário, que o ato eleí
pelo lider minoritário na sessão Ela Iuma rá as �inlc sessões deste Lima Neto, realizar 1lr-..�nsacional toraI seja precedido, nos pou
última, em que êsse lançava dúvi- p�riodo lr-gtlalivo, não há dúvida. proeza, apôs meticuloso r\'amc 'da cos dias que faltam para a rea-
-das sôbre o alo do sr. Pi-efeito Mu-

reta, condições do tempo e da lização dêsse ato,' apenas pela..

I d iti L
-- lUj.'\.. DOS ILH'f.'tJS - .

nicrpa quan o permi iu que ou ra
• possível rcsisl encia do motor do sua .preparação habitual e or-

'empresa explorasse aquela casa de O l ider «ía maioria, ar. Armando pequeno avião. A semelhança �a deira e que não haja a menor
-diversões públicas, no entender da Assis, tornando á Iribuua, in for- proeza," dos aviadores italianos, l.> provocação, venha tf.Ia donde
banoada udenisLa. Declal'ou, escla-

mou á Cas.l que a placa "Rua dos ponlo ClilminanLe do '"raid" se- vier.
recendo o assunto, o sr. lider da Illléns", já se a'clJa em poder da rá a tl'a\'es�ia do Atlantico, de- Tudo isto pode fazer o gover
maioria, que a firma Odeon LLda., .PI'f'feiLlll'a. vClldo $CI' lembrado ql1e o ;:;1'. Au- vêrno ,de vossa nomeação, Se
desde 19�2, Le"e expil'ado o prazo Infclizmente .não cheg'ou a tempo gusto de Lima Neto não terá nhor Pl;esidente, garanto-vos
,para o conlrato com a P1'efeilura, de ser inaug'urada como se espera- companheil'o na "iag'em, pois, o que eu e os meus amigos tudo
mas, que, ag'óra, havia, .sob sua in-

"a _ nas Jesliviflades do.BiGenle- apal'elho, muito menor quc o farão n� parte que nos competeira responsabilidade juridica e nario da' Coloniza('ão 'A�or'iana. "oJo da� Cr'ianCfls" � ,só (,()J1lpc.rt!1' tp para evit::l>r, como- até hojeC()Ull�l'cial, concedido es,::e beneficio :.\[a�, aglla�da o sr. PreifeiLo dala' tá um pUoto, a Jim doe que pos�a temos feito, o menor ato de
á fil'ma Daux. �o entanto, não' histórica de Florianópoli,s para ler'ma ior ca pacidade pam os tan- desunião ou de acrimonia entre
,houv'e denúncia dêsse faLo à Pl'ec

I
.

l' tcolocá-Ia onde merece com 50 elll- qllcs sobressalentes 't.Je gaso ma. por ugueses.
f,eitura e qae ésLa aguNl-da OPOl'tu- dade: ,Evite, Senhor Presidente da
nidaâe para abrir ,concol;rencia pú-

R.epublíca, a calamidade e o
blica, uma vez que ,está prestes a -;- HO:.vmNAGEM AO GRÁFICOS -

O Bras·li r,"'conhe"eu desprestigio que, certamente, a
entrar em refórma aquele próprio .

F L U U suospensão da elel'ça-o ,acarreta-Requerida pelo sr. Y!tOI' ; on es,municipal, sendo, porlanto, Ímpra- ,

t 'd O Estado dt Israel ra' para Portugal.com apóio da maiorIa, a raves a
,ticavel que, como eslá, sejam cha-

(a.) NORTON DE MA-
mados ti concurrência oull'OS in'te- pala\T::t do' �eu lidei" sr. Armando

Assis, a Câmara bome_nageol1 a
ressados. OS SI'. AI'!ur Pereira e .

cla�sf' tios gTáfico.:-i, cuja dala ma-
Oliveira em aparte, solicitou ao

gna lranscorreu naquela daLa, rei·lider da minol'ia que esclarecesse
lo o que a ,sessão roi Sllspel1sa e

'Si bayia declarado, .em sessão anLe-
oulra cOIl\'ocada para Lerca·feüa.rior, que o "sr. Pl'e feito tiY6sse ob-

" à nlP�ma hora.
tido favore,s da firma Da ux , tcn-

do êste, recuado, acrescentando a

<palavra "poderia". Agora, 'fica es

clarecido: "o sr. Prefei Lo poderia
ter concedido - favOl'es a til'ma
Daux." Ora, mesmo ,assim ficou le

vantada uma dúvida sôbre a lega
lidade do ato. O sr. Artur Pereira e

Oliveira d,eclarou, ,esclarecendo me-,

Ih,or que "não há nenhuma imorali
dade administratliva e nem qual�
quer ato ilícito do ·sr. Prefeito.
Não houv'e nenhum contrato novo

com outra qualquer Empresa ou

Os e-feiíos das
bombas átõmicas
LOS ANGELES, 8 (Unit�r) - "�

bombas atômicas arrojadas cuntra
Hiroshina e Nagasaki alcançaram
essas cidades como os raios de um

pequeno sol e na sua paSS3.!iem !ião
encontraram nenhuma atmosfera
protetora. Essa foi a conc1m',ão a

que chegaram os componentes da
missã'o radiológica do govêrno nor

A Comissão EStadual de Preços, 110%
- a cargo das Comissões iVIu- te·americano, segundo o !'e!atório

pelo seu presidente interino SI' dr. nicipais De Preços ou Delegacias preparado pelo dr. Starfm'd V:ar-
-

I ren, da Universidade. da California.HoberLo Lacerda, ?uixan a 2 dq_ cor- ,da .CEP e o dr. Jow Howlson, da Univer;:;i-
rente a seg'uinte Portaria, que. 1.0-

,t ;>0' 'O" • d dade de Rochester. Esses hO''1ens
mOLL o 11. 21: I

Ar.
b -;-:\. maIo.em mdxlma,. e

de cíêncí.a foram enviados ao Japão
".

- - . .._,� Incro !'lha permitIda ao comer-
para realizar o que- se chamou deí'irma. Não se póde chamar a es- '

,_' cio at.acadista é de Cr$ 15,00 (quin- "as primeiras, e espera·se que sc-
sa sitll'acãü de ilegal, quando o as-, "O PHESIDENTE DA COMISSÃu

zc cr",lzeil'os) em saca sôbre o pre- jàm as últimas observações sôbre
sllnto que o sr Gerc1no Silva ten,tou ESTADUAL DE PREÇOS DE SA:'í-

eo elc 11sina, quer haja sido a mer- os efeitos da radiação sôbre o sçr
.enven'enar par,a desprestig'ial' do TA CATARINA, no uso de suas a-'

. ..'.

I'
humano em grande escala".

ll'ib'LlÍCo-e,,;, e cad,01:13 adqUll,'ldo dlreLam, enLe na
Os danos da radiaç,ão foram no-]��eculivo Municipal. t t d t

da Considerando o que ficou re801- u,;ma ou em ou 1'0 a ac� JS a. tados na pele, nos rastros g3l'�ro·Deixando a tribuna o lider
d 1(') d f ., _-\rt. 30 - Esta POTlarJa entra em 'intestina'is, nas glandulas seXlla:s e..

I o o '''LI cole "ido em se.%ão e e, , e"erell'O
- 'j'

.

l' f' t' O I t'
.mm01'la, a e a assam u "" ' -

'dg-ol' na data de sua P, llblicaçao. no SIstema 111 a IC,O., rp:_a,._or,l,ot d· a de 19'19,' t I v/ .. tga Vitor Fon ,es que I�se que Jicando revogadas as disposições, acresce0 a que o numelo. (e ", � a_l-

,Slla J)an,cada esta va sempre pronta HESOLVE :

I
tes tem aumentado persJstente1T,cn ..

e111 contrário". I d I b .. l' ,

a denun.ciar ileg'alidades adminis- Art. 1 o � Ficam estabelecidos t(' (es e aque 'es amuaremM e

nenhuma ·anornwJidade foi 'enccin-J t S
.

t °lltusl'as os seoo 11 i ntes 1)I'eçOS maximos per-,,,ra ivas. . excla., e.s ava '" ,< -

trada nas' crianças dadas à ln? pc.
mado, tão entusiasmado q1ile se, pre- IIll��í\'cis para .venda do quiÍo de

los sobreviventes.
deu em idrias novas nada, por fim, açuc3l; no vareJo, em todos os mu- As águas do mar não constituem ---------------

,€sclarecendo: O sr. Manoel Dona- nicípios da orla;)itorânea do E.sla- perigo para a conservação dos Mo·

to da Luz, também udenista, re- elo -Ol1 lJI'odLltOl'eS da mercadona: tores JOHNSON Sea' Horse pois to
.

I'olveu- entra!' no barulho, fazendo I' acucar cristal - Cr-$ 11,20 dos êles, antes de sair da fábrica,
ilm pedido ao sr. Pefeilo Munici- aCllcar 'l'eüna�o extl'a, -: ?e$ 1,,50 são tratados por um processo es[.ip,

paI: a 1'effi.e,;;:;a do conlrato expirado § únlco - Nos mUlllClplOS do cial, idealizado e executado para
em 1942 com a fil'ma exploradora planalto pstes preços poderão ser proteger as partes metálicas contr��

do Teatro Alvaro de Carvalho. 'acrescidos das despesa""" l'elalivas os- efeitos corrosivos da água salga-
ao tnlllsporl e, fican do tl montante da. Distribuidores Comércio .ii

dêsse acréscimo - que n50,pOflel'<1. Transportes C. Ramos S. A. - Jolio
de qualquer for�na, ser superior a Pinto,9.
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,

Flori 1nópolis�QuarlaJeira, 9 de Feverf iro de 1949 I. M.xxxv 10.458Ano

Na Câmara Municipal Réplica cordial aos
rrcúa ... - Criticas aViador,es italian�so do Teatro. - O líder I udenista

Código de Posturas. - Homenagem

caso

aos g1·áficos.aO

A sessão de segunda-Ielra úlí
í

ma

foi, como sempre, presidida pelo
sr. Balista Pererra, tendo como se

"oretários os . $I'S. Jairo Callado e

Osni OrLiga.
Aprovada a ata, após retificação

.do l ider Armando Assis, sóbre es

clarecimentos de expressões do sr.

Geremo Silva, em que êste coloca
va em dúvida a i legalidade de, um
ato do sr. Prefeito Municipal, foi
comunicado não haver expediente
a ser lido.

o CA::;;O, DO TEATHO ALVARO
DE CARVALHO

,

CRITICAS .-\,0 CóDIGO
POSrrURAS

DE

RIO, 8 (AN) - O Itamaratí hfor
mou que o cmba'ixador brásile-iru
em 'Vaslllngton, sr. Mauricio Nnbli
co recebeu instruções para notific2r
o representante de Israel d� fiue o

Bl'asil resolveu reconheccr o g(wê,r
no desse novo pais.

Q preço d� açúcar no 'varejO'
Uma portaria da C. E. P.

E, a�sim, em suspenso, o caso

que, certamenLe, não demorarú a

�er assunlo de CrlLica8 d05 Lldenis·

Suspensão das elei
cões em Portugal
LISBOA - Via aérea - (UP)

- A secretaria dos serviços de
candidatura do general Norton
de Matos, á presidencia da Re

publica, publicou a seguí'nte
carta:

Quinhentos milhões
para '8 Imlgrii�ao
e colonlZa�aO
R1U, l) (AN) - Esteve reunida,

ontem. a Comissão de Finanças, que
prosseguiu na consideração

-

das
emendas apresentadas ao Plane)
SALTE pelos próprias membros. A
maioria das -ernendas foi rcjeitala,
aceitando a Comissão o parecer
contrário do relator sr Ponce Ar
ruda.
Das aprovadas, destaca-se uma do

sr. João Cleophas, destindo a, verba
de 500 milhões de cruzeiros lJarà,
imigração e colonização" esp.e-ual
mente para assimilação, seleção e

desenvolvimento dos núcleos \ de
colon'izaçâo, O sr. João Clerphus
teve ainda ontra emenda aceita, des
tinando 30 milhões de cruzeiros pa
ra a pavimentação superior d�" es
trada de rodagem que l'iga Recite a

Caruarú.
Foi ligualme*e aprova-Ia uma.

emenda do sr Aluisio de Cltstl'e)
discriminando'as verbas de auxi lio
para a indústria do fumo.
O senador piauiense Hibciro Gon

çalves compareceu à reunião para
defender uma emenda que visa dar
200 milhões de cruzeiros, pum a

ligação ferrovlária Petrolina-Tere
ziua O relator, sr. Ponce de Arru
da é fa-vorável ao auxilio apenas de
50'milhões de cruzeiros, com (\ que
não concordou o senador Ribeiro
Gonçalves, que fez longa defesa d�
emenda. A votação da emenda foi
adiada. ficando o relator encarre

gado de e)l.'Uminar novamente n as

sunto.

TOS".

Ganbou O prêmio e
CODoeceu Hollywood
RIO, 8 (AN) - Regressou ao Rio.

domingo, pelo cliper da Pari Amerí
can World Airways, a 'sra. Yvone
Garnier, do Serviço Cltltur�l da Em
baixada da França no RIO de Ja
neiro e preceptora dos programas
de ensino francês.' na Rádio Minis
tério da Educação e Rádio Roouete
Pinto, do Distrito Federal. Contem
plada com um prêmio de viagem,
conferido pela empresa prodt:tora
do sabonete LeveI', a sra. YV�\;le
Garnier foi visitar Hollywood, pa
ra onde seguiu no dia 22 de janei
ro.

VIsita dO,gal. Clark
ao Brasil

A 'Rússia
casamento

e o

RIO, 8 (AN) - O Ttamarati (')1-

viou-nos a seguinte. nota:
"O general Mark W. ,Clark e fa

milia deverão parti I' de Nova 01'
Jeans a 16 *t'le fevereiro próximo, rio
vapor "Del Mar", para sua visita ao

Brasil" .

LONDRES, 8 (United) -- Duas ci ...
dadãs soviéticas casadas com sudi
tos br'itanicos, qne não tiveran: per4
missão para s.e unirem aos maridos.
aqui, foram, em novembro -:d1imo,
confidencialmente, aconselhadas pe·
lo embaixàdot britanico em :Moscou
a se divorciarem de seus espOSM -

segundo revelou, hoje, no Parla
mento, o ministro Mc NeiJI.
As duas mulheres em questãr. eS4

tavam, naquela época, sendo �e!'se4
guidas pelas autoridades soviélicas�
e haviam sido, recentemente. leva·
das a, tal desespero que tentaram
scicidar-se.

Choque de soviéticos
8 alemães em BerliDl
BERLIM,.8 (U. p.) - o governo

do setor oriental desta capital, de
clarou que nouve uma troca de ti
ros entre cinco soldados sovieticoSl
e a policia alemã do setor I'US�O,
durante a noite de ont.em, numa
movimentada ma de Berlim. llm
soldado sov'i6íico ficou ferido e
quatro outros fugiram. O tiroteio
verificou-se no momento em C[ne ll.
policia alemã foi chamada a fim de
por têrmo a uma discussão entre
militares russos _ e os proprietários
de um restaurante. Estes declara'
ram que' os soldados entraram no

restaurante, de armas na n:2(\',
ameaçando 0<: alemães aH presen
tes, Uma te,,�emunha disse que os

soldados c\';dentemente estavam'
embriagados. <\ polícia chegou e

obrigou os soldados a sairem para
a rua. Estes, então, 'abriram fegt)
contra a polícia, que respondeu 30S

tiros, feril1(lo um soldado SOvIl'tj,4
CO_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 OBSTADO-Quarla-fel,. 9 �e Feve�eiro ele "'49

Infor-mações

jlfort-e
PANAIR - iO,40 - Norte
VARIa - 11,40 - Norte
PANAIR - i3,50 - Sul

.

SáPado
VARIG - i2,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - 13,55

Jiorte
Df}'mil((/O Ul-tLENT.E racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa. e

Etcrit6l'io e Re.idenciaPANAIR - 10;40 - Norte. Rua Tiradente. 41. proficua
CRUZEIRO 00 SUL _ 11,00 !'ONE _� 1468 I Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido pela
PANAIR - i3,50 Sul. onda 'da ZYH - 6
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A DIVULGACAO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural .

Econoniico FinanCeiro./Publicidade mensal. - Assinaturas e Anú;;;io�� -
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Redação e Oficinas à rua
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andar

Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro
RAUL CASAMAYOR

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

.

go andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

.

Ano ............. Cr$ 90,00
Semestre . ..

- ....... Cr$ 45,00
Trimestre

•

c-s 25,00.. ..... "

Mês ............. Cr$ 9,00
Número avulso .. Cr$ 0,1'0

No Interior
,Ano Cr$ 100,00
Semestre Çr$ 80,00
Trimestre -.. Cr$ 35,00
Número avulso .. Cr$ 0,60

�núncioa mediante contráto.
._

Os origlDtdll, mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

.I
J'_.....

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

A direção não se respon
sabiliza pelos

_

conceitos

emitidos. nos artigos
assinados,

I'
Viacão Aérea
. �

Hor�rio
Segunda-feira

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul .

CRUZEIRO DO SUL - 13,55
Norte

,

Terça-feira
',U\ 10,40 - Norle

>, I !lEIRO DO SUL - 12,00 ,.:....

JIlorte
VARW -- 12,3ú - Sul
PANAIR - i3,50 - Sul

Quarta-feira
PANAIR -. 10,40 :._ Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11.00

Jiorte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - i3,50 - Sul

Quinfla-fe.ira
PANMR - 10,�0 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - 13,55

.Worte
CRUZEIRO DO SUL - 15,30

.ul
Sexta-feira

CRUZEIRO DO SUL 7,20

Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.
Rua São José, 63. � 10 andar. 'I'elefone 42-4989 - Rio de

Janeiro
Viagens aéreas em "Catalínas"

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

terças e sextas-feiras as' 13 horaS.· IPara o Norte: Todas as quarta-feiras e sábados ás 8 ho
ras, com escalas em:Itajaí -,São Francisco do Sul - Para
naguá - Santos -' Parati e Rio (as escalas de Cananeia e

Iguape são facultativas). \.
Agentes 'em Florianópolis: Z. L. Steiner & Cia.
Rua Alvaro de Carvalho n. 1. l

Telefone, 1402. - Encl. Tel.: "Steiner".
-

\. -

.

-- --------�--,...----

V. S. viaja 1 Reside no Interior ,��PWi.'i,�:r��D���S��IRf.
V S

..

? R' 'd' I t
.

? A'd .

'I d M d
- EMPRESUL -

.

. . VIaja '.
eSI e. no n error . qmra um Cata ogo e· oe as S Y' i s de energia elétrica",Antigas do Brasil e enriqueça depressa. � .

e. v: ço. ,
- /

Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,00. Pelo em Joínvíle, Jaragua do Sul, "

Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General São Bento do Sul Mafra, Ti-
Bittencourt, 91, sob - Florianópolis. jucas, Rio Negro � Lapa .

nteí« -r,A.IIA
HorariO das empre ...

sas rodoviarias
.

SEGUNDA·FEIRA

Jl)xpres80 &Ao C1stóvlo - Lactma
7 boeas,
Auto-V1açao lUjaf - Rajaf - 1. bo-

n..
. .-

bpreS80 BruaQu_ - Bruclue -

16 horu.
Expresso BrnsqueIIH - NOYIl TireDIto

- 16,30 horas.
Auto·Vlação CatariilénN - JoiJlvu.

- • horas.

Auto-Viação CatarlnenM - cu.rtttba
- II horas.
Rodoviária SuI·:BnaU - l'6rto Alecr.

- 3 horas,
Rapldo ·SuI"Bm'aSllelro - JolnT1le ;_

és II e 14 hora-s.
TERÇA-FEllU

Auto,VlaçAo CatarineMe - P6rto Ale.
gre _. 6 boeas,
Auto-Viaçâo CatlU1llenee - CUriUba

- 5 horas
Auto-Vla<;:..Ao Catadnen..

-�horas.
Auto·ViaçAo

. Catulnen... - TubU'lo
._ 6 horas.
Expresso &Ao_ Crl&+.ó...lo - Lquna -

7 aoraa .

. Emprêsa Glória - IAcun& - 7�
e 6� hora•.

Expr'�sso Brusquen.. - Brwlqu. -

16 horas.
A·'to.ViaçAo ltaja! - ltajàf - 111 ho-

Publica relação dos comerciantes e mdustrtaís com seus pnli!'·

Guia do "Paraná
raso

Rápido Sul Br.BUeiro - Jolin'ril. - ..
II e 14 horas .

QUARTA·FERA
Auto-Viaç6o Catltl'lnenH

,
- II horas.
Auto-Viação Catartn.nse

..:._ II horas.

�
Auto-Viação CatulMnH - LaIfWUl

,_ 6,30 horas.

,
JiRápldo Sul BrasUelro - Jo1!llvU. _ li
5 e 14 horas.

,.
Expresso São Or1sto....o - La�. -

7 horas.
Exprego Brusquenae Brusque

16 horas.
Auto-Vlação ltajaf - [tajal - II! ho

!ti raso

� Expresso Brusquenee � Nova Trento

"I - 16,30- horas.
i} Rodoviária Sul ·BrasU - P()«-to AJ.earN

- ! horas.

recoso
Cada guia e vendido aco-nnauhado de um mapa' rodoviário

Curltlba
Paraná e Santa Catarina.

JolnrvUe Redação: Rua PrU'nentA de Moraes. n. 626. '- Cur-í tiba.

rLeia, Divulgue
"Jornal

o

e' Assine

Joinvilê"
de

de
mais

Santa
co,mpleto Orgam

Catarina
QUINTA·FEIRA

-, Auto-Viação Catlll'ln_eIlM'
Alegore - 6 horas.
Auto-Vlação Catarínense

- 5 norae.
Au:t<>-VlaçAo Catal'lnenu

- ti horas.

Auto-VlaçAo Catarinense - 'lhlIbarlo
- a horas.
Auto·ViaçA<) C'at&rinellft ....., La1l'Wlla

,:_ 6,30 horas, .

Exp.resso São Cristo...Ao - Laguna -

7 horas.
Emprêsa Gl6r1.a - Laguilla - ti 1/2

• 7 112 horas.
Expresso BrusqueIlM - Brusqu. -,

18 horas.
Áuto·Viação Itaja! - Itajaf - 111 bo-

ras.
RápidO Sul Brasileiro - Jo1n...U. - li

I! e 14 horas.
Empresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - ia

- I horas.
SEXTA-F'EIRA

Rodo't'iárla Sul Brasil - Pllil'to Ale«n
_3 horas. .,'
Auto-V�ção Catarinense Curitiba

- 5"horas.
Auto--Vlaç�o Catar1ncmM

- 8' horas.

'CurIUba
..

Joln'rile
� -

Aéro-Clube· de S,anta -Catarina
Aviso aos

-,

tnteressados
Cumprindo instruções do Excelentissimo Senhor Ministro da _A.GrQ

náutica, em virtude do ofício n. 196, de 27 de de_zembro do corrente'
ilno, do senhor Administrador do Aeroporto esta Capital; fica expressa
mente proíbido "embarque �u desembarque de passageiros, em aero

f:aves que exploram o "TAXI-AÉREO" irregular ou clandestino, que
pür ventura venham utllizar o aeródromo desta entidade, situado em

Sã'O José.
Asteróide Am,ntes, Presidente.

Joln...u.

lOJft DftS CftSEMIRftSAuto-Viação Catllr1nense - 1:.acuna
- fi,30 horas.
Expresso São Crt!ltOvlio - Laguna -

'1 horas.
.

Auto-Viação Itaja! - ItalaJ - 111 b6-
ras

.

Expresso Brusquens.
16 horas.
Rápido Sul Bm'asllel1'O - Joln'Vll. -

à. 5 e 14 horas.
SABAOC
Cata.1'inellM - CIll1tlbll RECEBEU

ClONAIS
MANIf-EM

BruiIQu. Espec'alizada. e� artigos para
homens �

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

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

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da, praça
Faça uma visita à nossa Casa e verifique

nos80s· prevos e artigos

Auto-Vla.çAo
- 5 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Jow't'il. -

às 5 e 19 horu.
- ti horas.

Auto-Viacão Catarinense - Jotnvile.
- II hora!.
Auto-ViaçAo Ca,tarlinenae' - Tub&rlo

- 6 horas. .

EXDr�sSO São Crlsto...Ao - Laguna -

7 hOTas.
Expreseo Brusquen... - Bl'wIque -

14 horas.
AutC',VlaçAo ltajaJ - Itajaf - la h0-

ras.

Expresso BrnsquenH - Non 'l'Nnto
- 9,30 horas.\ Expresso Glória - Laguna - • 1/2
• 7 1/2 har...

CURSO DE MADUREZA

I Dr. (L_RNO G.
GALLETTI

APVOGI\DO .

Crime e ci"el
. COD.titulçéio de Sociedad..

NATURALIZAÇÕES
.

Tituloe Dealarat61'loe

MOEDAS ANTIGAS

- 970 kilociclos - 309 metros C-

e pelas páginas dp Jornal "Sul do Estado"

Continuo ,e continuarei a' comprar a minh� coleção moedas ue

Ouro e Prata conforme preço marcado em meu Catalogo.
As moedas de' niqueI de Cr$ 10,00 para cima, também compro.
José Claudino da Nobr,ega
Rua General Bitencourt, 91 sob.u-..---------- •__

f

.:.

i: {,

-r: ,[ �

Dr. Lindnlfo 4.6. .

!
. .'

Pereira
AdvoQltdo-Contabilista
Civel -- Comercial

COnltituiçõe. de .ociedad••
e .ervico. corellltol. em geral.
�Org��izaçõe.- contabei•.

Regillbo. e marca., di.pondo.
no Rio, de' correlp..ondente.
Eu:ritório: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43.
Da. 8 à� IZ, hora.,

Telefone 1494

PASTA DENTAL

ROBINSON

. Os ataques desesperadores e violen
tos da asma e bronquite envenenam

o organismo, minam a energia, arruí
nam a saúde e debilitam o coração. E1Th
3 minutos, Mendaco, nova fórmula.
médica, começa a circular no sangue, .

dominando rapidamente os ataques ..

Dêsde o primeiro dia começa a desapa
recer a dificuldade em respirar e volta

u sono reparador. Tudo o Que se fa� n<�

eessário é tomar 2 pastilhas deMendaco
ás refeições e ficará completamente livre'
da asma ou bronquite. A ação é muito·
rápida mesmo que se trate de casos·

,�beldes e antigos. Mendaco tem tido
'.anto êxito que se oferece com a garantIa.
de dar ao paciente respiração livre e fácil

rapidâmente e completo alívio do s.ofri
mento da asma em poucos dias. Peça.
Men.daco, hoje mesmo, em qualquer'
farmácia. A. nossa garantia é a sua maior'

proteção.

Mendaco A�Q::",��m.

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 PostalLf!
n. 62 � End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - sta. Catarínas
� Brasil.

o Mucus da
'

Asma Dissolvido
'Rapidamente

Quarto na
Casal filhossem procura':

quarto com pensão na praia.
Cartas para esta redação' ende
reçada a C. JYI. P.

Costureira·
Possuidora de grande prática,;.

aceita tôdas as encomendas

que se apresentarem.
Roupas de crianças e senho-

raso

Preços módicos .

RUa Duarte Schutel n. 56
........ , ..

C A S'A

••• � ••.••..• '!' •.••.••..........• �.

Casa Recem
éonstruida
DESOCUPADA

RUA FELIPE. JliEVES
6xl0 metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO:
............................................................ -

A ;:,vRTE
está batendo á sua porta; prefira o café MI-'

I
MI, que e�tá . dist.r.ib.ui�doJ como presente-:'
aos consumIdores, fmlsslmas BATERIAS Dl!';.

ALUMINlO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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c DE MARÇO, TERÇA·FEIRA, .ÁS 22 HO�RS. DIA Z 7,GRANDIOSAS NOITADAS CARNAVALESCAS DIAS 26, SABADO, 2'8, SEGU�DA-FEI�A, DE FEVEREJ!�:D� DO CLUBE. QUARTA.FEIRA, DIA 9, ÁS 20 HORAS-DOMINGO, .MATI11:E INFANTIL ÁS 16 HORAS. VENDA DE MESAS DIA 12 SABADO, AS 14 HORAS, '

REUNIÃO DOS BLOCOS ESTANDO CONVIDADOS PARA A MESMA SENHORITAS E CAVALHEIROS.
• Ie>

'Vida eocial Por motivos já conhecidos e

num gesto elevado que bem o.
caracteriza, renunciou o cargo
de Presidente do "Democrata

comClube" o nosso amigo e compa-
Ramon ARMENGODque o nheiro' de 'imprensa sr. Heitor

.
. Emilia GUIUcolheu de surpreza, e que zom- Wedekin dos Santos, em cUJo,

_ .e �bou dos recursos e conhecímen,
cargo vinha se mantendo a

JOSÉ LUIZ JIMENEZtos da cíencía .médica, fale.ceu I contendo geral, há q.�atro anos" .

,

")- (De "A Virgem Morenaem sUa resídêncía nesta capital, 1 em sucessivas reeleições, como

apresentando:na madrugada de 4 do corrente, í imposição dos associados da
AMALIA AGUILARo bernquisto cidadão sr. Roque

1

simpática sociedade da PraÇa 1.5. na celebretUm ',.',ilme i,nSipiradoPeluso, filho de respeitável e
i Tão logo a Diretoria eve CQ-
,

díd d canção detradicional família italiana que' nhecímento do seu pe 1 o e

À:UGUSTIN LARA,aqui se radicou e viveu há lon- i renuncia, pelo sr. Mario Abreu,

I d empresta o tiLulo!gos anos.
vice-presidente, foi :o:r:v?ca a

_ No Programa _Repercutiu célere, em o no�- uma reunião extraordmana, em
i) _ Noticias da Semanaso meio, este doloroso

aco:r:tecl-l' a tarde de 5 do co�rente, � flue
_ De�enho Coloridomento, 'levando a 'sua resíden-

compareceu quasi totall�ade
_ Preços: _cia crescido numero de paren- dos seus membros para delíbe-

Ce$ /1,80 e 3,00tes e pessoas amigas, numa sig- rarem sobre o assunto. Aberta,
"RIGOROSAMENTE PROIBIDOntrícatíva demonstração de so-

a sessão, foi lida a áta da ses-
ATÉ 18 ANOS".lidariedade, enquanto seu esta- são anterior que, .sem debates,
IMPERIALdo de saude inspirava sérios cuí-] roí aprovada,

.
_ Ás 7Ih hs.dados, sendo baldos todos os' Do expediente constou a !el-

. , . e o sucesso continúa.recursos daqueles que, de pron- tura de um oficio do sr. Heitor
Tú VOLTARAS, QUERIDAto o assistiram. Santos renunciando o cargo.

-TechnicolorO extinto, que era dotado de Posto em votação o pedido, após
comum coração boníssimo, carido- ligeiras considerações em _torno· Maureen O HARAso, carácter sem máculas, hon- da dedicação e colaboraç�o d� Corriel WILDErado na acepção da palavra.] presidente demíssíonarto, a

_ No Programa _foi um exemplo vivo á_s gera- i frente dos destino� �a socieda-
1) _ Cinelandia Jornalcões futuras, dai a razao por\" de o sr. Thiago Vieíra de Cas-

_ Nac _que a sua morte foi muito sen- tro, propos que, corno homena-
2) _ Filadelfiatida, pois gozava de largo con-

gem aos méritos e esforços �o :__ Short Colorido _ceito na sociedade local e des-
sr. Heitor Santos, fosse o pedi-

_ Preço : _frutava -de inumeras amizades do regeitado, manãtestaram-se
Cr$ 3,00 (Unico ) .e admiradores no seio da gfra�- os presentes com exclus�o de" "Irnp. 14 anos",de classe operaria a que a�la um, todos favor�veis a �a() a-

parte e 'Sempre a honrou e díg- ceitação do pedido de ren�n- ,ODEONnítícou com o seu exemplo de cia. Ante a situação, o sr. vice- I _ -.RITí::'perseverança "'e -amôr ao traba-' presidente em'
. e�ercicio, n?-I _ Ás 5 e 7lh hs,lho, no qual empregou toda a

meou uma COill'ISSaO para CI,- _ Um filme forte' e impr-essio-sua existencia, como fiel cum- entifcar o ocorrdo ao sr. presi- nantc! I

pridor do dever, pois que foi dente demíssíonárto; que oca-
_ Sequenoias eletr-izantes queimpecavel a sua linha de con- sionalmente se encontrava no manteern o espectador em "suspen-duta. recinto do Clube, tendo a co-

50".!Chamados, em tempo, os dís- missão instado muito, com o
_ Uh1 romance de amôr numtintos tacuttattvos, Drs. Paulo velho amigo, fazendo-lhe ver a

ambiente de adio e 'vingança!Fontes e Lauro Daura, foram sítuacão em que ficava a Díre- FUGA AO PASSADOsolicitas e dedicados, e tudo fi- tOda-com o seu afastamento,
comzeram para evitarem o p:ema- após muita relutancia da parte Robert MITCHUMturo desaparecimento de tao es_ do sr. Heitor Santos, consegmu' Jane GREERlimado conterraneo.

a, comissão levá-lo á mesa onde
_ Kirk DOUGLAS _O seu sepultamento realizou-

se processava a reunião, reas-
_ Uma paixão violenta que nãose na tarde do mesmo dia, nó sumindo as suas funções, de- conhecia barreiras." "Não desis-S1'. Juvenal MelqLlíades cemitério das Três Pontes� com

pois de mais màis uma vez ex- tirei de você ainda que precise ma-Faz anos hoje o sr. Juvenal Mle-
grande acompanbamento, ven-

plicar os motivos que o levaram tal-o!".quíades, repeesenlante comercial
do-se sobre o ataude, muitas co_

a assim proceder. Agq.radecen-
.,- No Programa _

muito l'�la,cionado nesta c�pital. rôas e ramalbetes. Não deixou do a próva de estima e consi- 1) _ A Marcha da Vida _ Nac.Sra. Eva Jacobelina Sllva fHhos ficando a prantear-:-Ihe a deracão dos seus leais amigos 2) _ FUTEBOL MODERNOVê passàr hoje mais um, �niver, ,mort�, sua esposa Da. Antonie- de' DlretOria, com quem sempre
_ De,senho Colorido _

:sário natalício a cxma. VlUv� (].
ta Carioni Peluso, era cunhado contou, justificou o seu fasta-

_ Preços:· Eva Jacobelina Silva, progeIl1t�:'a' dos srs. Adolfo Pagani, residen_ tamento temporario, convidan-
. Cr$ 4,80 e 3,00do' dr. Alfredo Damasco·no da Sll-

te no Rio de Janeiro, Jonas e do o sr. Afonso .de Assis, 20 te_ "Imp. H annos".\Ta, nos.so brilhante confrade e pro-
.João Carioni e Carlos Lemkul

soureiro, por ser o mais velho IMPERIAL\Tecto 'advogado. '_

. e tios dos srs. Dr. Vitor A
.. :p�- dos componentes da Diretoria a

I
_ ROXY _

A distinta dama por sua ,banda. luso Emanuelito, João e SllvlO
responder pelo expediente da

_ Ás 7lh hs.,de de coração e por suas vletudes

I Peluso e irmão das senhoras PresidenCia, em caracter inte-I _ Ultima Exibiçãocristãs receberá nesta ,dat� os cum-
Da. Rosinha Peluso Reis e Lui-

rino, o que foi aceito pela m�o- .' A ILHA ENCAN11ADAllrimentos e vot-9's de ielICldades de
za Peluso LemkuL ria. Não se conformando com com..suas inúmeras amizades.
A exma. viuva e demais pa- essa decisão o sr. vice-presi- Van JOHNSONSI'a. Marina BoU

rentes, embora tarde, os nossos dente, solic'itou, sua d.emissão, June, ALLYSONt' ma sra.Anivel'sal'ia-se 10Je a ex, '. pezames. em caráter irrevogavel, secun- Thomaz MITCHELLd. Marina BoU, dJgn� esposa ,dO dando:'lhe O gesto o sr. 10 Se-
_ No Programa _nosso distinto oConterraneo sr" Gu�-

cretario, sendo: em seguida, en- 1) _� O Esporte em Marchado Bott, vereadür pelo PSD a Ca-

cerrada a sessão. _ Nac. _
mara Munieipal e g€'rente do Ban-!

2) _ Melro Jornalco Nacümal do Comércio.

I
_ Alualidades _

A ilustl'e dama que ,é vasLamen-

_ Preços:S os n1eios
Ao I tomar aperitivo

te relacionada em no's ,,' ,

I Cr$ 4,80 e 3,00,..sociais, ver-s,e-á, hoje, muito home-

P B "Imp. 14 ano.s".nageada paI' lodos qURnto priv.am
eça . itte�

FILMES DA STMANAde sua amizade.
A guia puro I AMANHÃ _ RiLz _ Odeon"O Estado" a cumprimenta, res-

I SI�Ç+APURApeitosamente.
. ,., ,. ....•.•. O Aperitivo completo

comFazem anos hoje:
Precisa-se de um compositor

Fred Mc MURRAY
-, o sr, José 'l'o]enüno de Snu-

h' M f 6
"

-�� --- » ••Y ""1 "'t ,_. s 'Ava GARDNT1;R
'à rua Consel eIro ara,. Encontram-se atua men e em li o. _'1 L

sa, funcionário 15úblico federal.
d j

.

' .. , . . .. em todos. os recantos 'o mun o,
,. . .

- o sr. \Vaner Gosten, ... ". ... . ..... . ... .... ...

centenas de milhares de Motores _ A Pedido:E 'd' R o's Dr. POLIDORO S. THIAGO
I ,.

- o sr. gr 10 e,,;l.

de de p'opa JOHNSON, proporcionando SUA UNICA SA DA
- o sr. Osvaldo Lehmkuhl, co- 'Ausente ate principios

I aos seus possuidores ano após arw;merció ['ia. março.
um SERVIÇO SEGURO, Distribui-

- :1 menino Jaime Humberto, . .•.. . . . . . . . . . .. . '

r"fiIbo do sr. Jobel'Cardoso, ,funcio- PASTA DENTAL I flor'es,:
Gomér�jo & TI:ansportes u.

ROBIN�ON Ramos S'IA. - .João Pmto, 9.l1,hiIJ da CÜl. Cosl Cil'il. o

ANIVERSÁRLQOS:
;)1', Henrique Riggenúach

A eJeméride de hoje regista o
·

.::aniveI'sÓrio natal ício do distinto
cavei'lhelro sr. Henrique' Riggen
haoh, do alto comércio desta praça.
De nacionalidade su issa, é, no

.entanto, um grande amigo e admi
'radar {lo Brasil, radicando-ss nes

í� capital há muitos anos, onde
veio formar seu lar corn filhos hra-

. .si leiros. ,

O il ustre nata lioiantc, por suas

.helas qualidades morais e por sua

"afabilldade, conta com vasto cír
.culo de amizades, tanto no meio
.cornercial como no social, motivo
porque, hoje, por certo, será muito
homenageado.

S1'. Valent-im Terstcliitsch.
Transcorre nesta da ta o an íver

: sário natalício do distinto indus
.trial sr. Valentim 'I'erstchitsch, pro,

prietârio da Fábrica de Carrosse
'�'ias e Veículos, à rua Blumenau.'

Cidadão muito benquisto. nesta

.cidade, onde fez inúmeras amiza

des, receberá, hoje', as manifesta

.ções a que faz jús.
Sr. Antônio Allholf

Faz anos hoje () estimado SI'. An
"lônio Althoff, acadêmico ele cornér

.. cio e competente funcionário da
· acredi tada "Empresa Intermediá-
ria" .

Menino Walter
Deflui hoje o natalício do inlcli

'''"ente Walter, estremoso filho do
.�r. Jacnb Jorge José, sócio da im

portante firma Jorge Salum S. A ..

Menino Álvaro
Decorre nesta data o aniversário

natalíclo do menino Álvaro, queri
do f'í lb o do nosso amigo Vitor Go-
,'iiinho.

\
sra. Lucília Amaml Gostá,

Transcorre hoje o aniversúri o
.natalícin da exma, sra. d. Lucília

,j\mal'al'Cosla, digna espõsa do nos

so conterrâneo sr; lsidro. Costa,
Juncionório do Cine Ritz,

"Delrlocrata Clune CINEMAS
./

FALECIMENTO
ROQUE PELUSO

Vitimado por um mal,

'ODEO)\T
- ÁS 71/2 hs.
- Ullima Exibição

PERVERTIDA

com

Ro.bert Mitchum
'IYhereza \VJUGHT
Judith ANDImSON

que lhe

ASSIM É O MUNDO! ..•

Nêste mundo de ilusões,
De tristeza e desenganos,
Nem se vivendo cem anos,
Encontram-se perfeições!

Hã, porém, bons corações,

I Raros tesouros humanos;
Os outros vivem �e_ enganos
Iludindo as multidões!

Campeia por todo mundo
Requintada hipocrisia
Sob o manto da bondade;

Nem o diabo mais fecundo
Pode esconder a verdade
Nessa torpe academia.

Fausto Ferraz.

Quando &lguém. tal_o_
tberrc da ilustraof,o &<rima.�
lhe. em o.mé.vel gesto, tUD càllae do t
,,,""entó!_&pentlo;o. g NOS, lam_
... 'I, Si&. da acrescenear, f100 &g'l...ct.
_... v;ea<.Üea.:ESíEE 7.411-
BF'1 O I1ElI APEi?ITIVO

PnED/!.ETtJ!

��I'
1 11/1MO;WrO D.4 raors.«. UfO,.Ccn � f/:'6I1ROf

'

' iTÀJAa �

voel!: SABIA QUE ...
(Compilação da Livraria Rosa -

Rua Deodoro, 33 - Florianópolis)
13. .. o _popular cômico Badú,

(cujo nome é Osvaldo Gomes Ca�
necchio) tem o curso de medicina?
ii

14 ... �té mes':ll0 um brâ�an� ,PO:
derá profanar um templo Indu, SI

nelc penetrar antes de decorrido
dez dias do nascimento de um fi
lho?
15. .. o cientista brasileiro Gas

tão Ferreira de Almeida em comu

nicação lida em 1947, peran�e a

Convenção Amaricani5ta, aflrmou

que o Brasil era conhecido desde
1484 conforme mapas que apresen
tou à ilustre assembleia?

16 ... lord Hayter, batisado logo
ao nascer por ser muito franzino,
e recusado como candidato a se

"uro de vida aos 21 anos, por sua

delicadíssima saúde., faleceu a 8
de novembro de 1946, com 98 anos,
de idade?

17 .. , foi Rochefollcauld quem
disse: "Sse não tivessemos defeitos
encontraríamos tanto prazer cm

de"cobrir os dos outros"?
18. . . "Caminhos Cruzados e

"Musica ao Longe", de Érico Veris
simo obtiveram, respectivamente,
os prêmios "Graça Aranha" e "Ma

ch\}do de Assis"?

Se ricos, quereis ficar.
De modo facil elegA]
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predla

..
�

A DON'!'. DE CASA

,

BATERIA DE ALUM1NHl?

!'PI.efere
uma

....

Pode recebe·la de presente, prefermd? o CA

FÉ MIMI. E comI) é delicioso o cafe MIMI.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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· Carros para o . interior do Estado i8om' bin�culó ._

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

Dr. Milton Simone
Peteíra

'Clíntca Cirurgica
i �olestias de Senhoras

CHU�RGIA GERAL
1)0& Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No

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

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba
RAl!IDO SUL BRASILEIRO ---, Diariamente - Joinvile
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado

6 horas
13 horas

16 horas

14 horas
16,30 horas

horas j12,10

(

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

� A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - sa. e 6a. feiras

-�-

Dr. Guerreiro da
---------------------------------------------------�

.������a rMédico - Efetivo do Hospital de
.

I Caridade IOUVIDOS - NARIZ 'e GAR-

li,I GAN'I'A
Tratamento e Operações i

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560

Consultas: Pela manhã no HospitalÁ tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2�

,

Horário: Das 14 ás 17 horas.
DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade e médico do
Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle-se tratamento

tMpecializado da gravidês. Dtstur
Ibios da adolescência e da menopau
aa. Pertubações menstruais, ":J.�l,\.
mações e tumores do aparelho geui
tal feminino.

Operações do utero , ovários, trem
pu, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do . perineo (ru
Iluras)
/ASSISTENCIA AO PARTO E 01:E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiro ide, ová
rios, hipopise, etc.)
l'iBturbios lI1ervosos - Esterflidade
• - Regimes.

,
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel.
1.461
Resíd. R. 7 de Setembro - Eãif.

Cruz e Souza - Tel.. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteíze
Hospital de Caridade de
rianópolis. Assistente da

Maternidade

Do Flo-

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativarnen,
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessarro
ao preparo dos 'mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-
luta garantia de atividade máxima,

Dr. R.oldão Consonl Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo terinários de 'grande eficácia, como:' 'I'ernar ína (Buco-Vacina contraRURGA - MOLttSTIAS DE SE-

NHORAS - PARTOS diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra ..
Formado pela Faculdade cie Medi- Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . .eina da Universidade de São Paulo,

onde foi assistente por vã rios ano. tio Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como" sôbre as doençasServiço Cirúrgico do Prof. Allpio .

.. Corrêia Neto dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-
Cirurgia do estómago e vias circula- nento . de Veterinária.
res, intestino! delgado e grosso, tirei-
de, rins, próstata, bexiga, utero, Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS ateu-ovários e trompas. Varicocele, hidre- --

cele, varizes e hernas. der-á diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en
Consultas : Das 3 ãs 5 horas, • rua t d I lid d d idê dr'Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa con ra

-.
os na oca 1 a e e resi encia o so ícítante,

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

Telef. M. 76�

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia GeraI -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinária; - Rins ...:_ Coração
- Pulmões - Estomago - Figado

Tratamento da Tuberculose
Raios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira é Oliveira (atráz do de
Trfbunal) Rua Santos Dumont, U. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das S ás 6

__ Fone 841. FLORIANóPOLIS
/

Dr. Plalo Fonte.'
Clinico e operador

Consultório: Rua Vitor Meirele.. 36.
,� Tele'one: 1.�05
Consultas das 10 ás 12 e da. 14 ii
iS hrs. Residência: Rua Blumenan,

22.. - Telefone: 1.620

. Dr•. M. S. CavaleanU
Clínica exclusivamente de criançu

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 733

DR. A. SANTAELA

I
Visão maior e mais perfeit.a

O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal 163 _ Florianópoiis). que a de um bom binóculo,
tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários Fazendei'ros alcança quem tem sólida·
e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de um�· grande série ' instrução,
dêsses produtos. Bous livros, lobre todoa oe

Os primeiros já a venda, são: . aSSUD tos:

SULFAGUANIDINA: Tubos de III e vidros de 100 comprimidos de LIVRARIA ROSA
" GO Rua Deodoro. 33 -'Fforienôpoliac.o g.

VACINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de •••••••••..•.• . , .•••

10u cm3. FRAQUEZAS EM GERAL
SóRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cmâ, VINHO CREOSOTADO
VACIN� CONTRA B�uçELOSE: Ampolas de 20 c�3 e frascos " S I L V E I R A "

de 100 crnâ. \
...................... - .......

V!,CINA ANTI-MEICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cmâ e frascos
100 cm3.

Muitas felicidades pelo nascim••
O encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que to de seu _filhinho !'

continua fornecendo refeições e bebidas geladas. Mas, não esqueça. qlle o melbo.
presente para e seu "P!MPOLH()�
é' uma caderneta do CREDITU
MUTUO PREDIAL. .

OUl!R. VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEqAMCI.A 1

SRS.·ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entre�a
de seus iornees, �;'

-
Representa'çóes
OU Pracista \

Of'erece-se para Laguna _,e Sul do

Estado, ofertas com detalhes III

Caixa Postal nv, 109

Laguna - Sta. Catarina

Procistos
Escritório reêem organizado.

precisa de "pracistas" para traba

lharem nesta cidade e no interior,
com artigos de fácil venda, e com

boa margem de lucro.
Informações á Praça 15 de No

vembro 22, 2° andar, das 8 ás ta

CASA MISCELANEA diltrá·
buidora dOI :Rádiol R.:C. A
Victor, Válvulal e Di.COla
Rua Conselheiro Mai'ra

Artigos de uso

doméstico

(Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assístên
era a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-Interno dr Hospital Psiquiá
trico e ManicÔmio .rudícíãrro

da Capital Federal
Ex-Interno da S'anta Oasa de 1\(1-
serfcórdta do Rio de .raneíro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

NI!.'RVOSAS
oonsulterto: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

Y81ho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Oonsultório - 1.208.
Residência - 1.305. dendo mais outros b.eneficios de carater assistencial.

Dr M'· W' dh 'Representante em Florianópo'lis: .:
. ano en .ue. .

PEDRO NUNESC1lnica médica de adulto. e criança•.
Consultório - Rua JQão Pinto, 16

�
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

Telef: M. 769 Sorteios mensais mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da lóia Você poderá ganhar de Cr$Consulta das 4 ás 6 hor". '

lIe.idência: Felipe Scbmidt >l. li. nicial de Cr$ lu,oó apenas. .' 50,00 à Cr$ 100,00 diários, vendeu-
Telef. 812

I) Participação nos lucros Ida artigos de consumo domestico.

VENDE-SE por motivo de mudança,�o��';,���=�:;::r;���;���'..���.:��::.'..�.��
Brande área de terreno jà cultivada I ��:�!O a.�t.e.s:.o .���S�' .������r� .�����l: . �

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros Rua Est. Civil D. Nasc .

Area de 142 metros de [rente por 1.850 de fundos, incluindo I Mãe. .
,

6 casas de madeira e uma de material. ! Pai . .

TRATAR: I Emprego ou Cargo !
Florianópolis - nesta redação ou Escritôrio 1.' de A· L. Alves. Cargo do Pai (mãe) .. ; : ············1Barreiros - com.o proprietário Mathias lha. '

I

Observ............. .. . ;
Blnmenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro. . . . . . . . . . . .. .. .........•.... . .

Doenças dos órgãos internos, espe
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
dulas internas

Clinica e cirurgia de seahoras -

Partos
IFISIOTERAPIA· - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BAS�
HORÁRIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,30 áa 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vital' Meireles 111. 18
Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia· geral -- Doenças de Senho
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vital' Meireles n.

�8 - Telefone 1.S07
Consu ltas: ÁS 11;SO horas e à tar

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

1li5 - Telefone 1.422.

PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rt1� fl'elippe Schmidt 48

Produtos Vete;,inarios

.

Arvores frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentaís nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
. Flori e Pomicultura

H. J. Cípper,
Corupá.
Mun. de Jaraguá .s: Estado de
Peçam catalago gratuitamente.

Santa Catarina.

Coq�e,i.rOi Prai�
A VI SO

Clube

II C A P 1- T A L A R II
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce-

'db"'.Cf.UI,
.....t ..ho:.

A U!l?I!oQ .11, CAPITAL- aha.ma Q (I�""I:r.tC1a() dOI!
1'17'1/;-"" iv. ',.,t .... t�H·;\l'em .UGIII aoml"!!"�iIlI. MA'r'RJZ COlre

Fa.brioant. o distribuidores dali a.famado. con
fecçõo. -DIS'l'INTA· • RIVE'r� POii"U@ tJm gran ..

de iwol'tlmento d.· oOllemh'Q3a r)lllco,d(jl!l. bdnA.
bon... 'barato", olgodõe-líl. mo,h:m e " ... ion:·,.1CItc;",

poro. a.Hohlt'I)I,,-, 'OVo"" 'I!lc�h<ft ,0"1I>1r rnllnts doe
€in. r... • CC'JIlroíflÍ"(Ilfll1!.'lJ t./IIi do bt fctll"i� '" no ..."yH',...... d <II 1h" L.. <. � ,...m "fI()l)'

f"l"'��:;I!lI�b"nJj". -" t:"ll,J !p':JS &�I -:::;}urn .. t,.-l1J e C:·, ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tenis Clube Ccqueíros Praia \ Clube

ANGEI.A c EUGÊNIO
noivos

Florianópolis, 20 d e janeiro de 1949

�. !

REEMBOLSO POSTAL
Para casemiras, Iínhos, brins, etc. p�ecísa.se representante.

Ofertas dando fontes de eeferencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.
lJaixa Postal, 539 -- S. Paulo -- Capital.

INGRE�!�§O O Clube
não distribuirá convites. Para
as pessoas em tr-:'nsitn, poderá,
a. Diretoria, a seu critério, e

sob a responsabilidade de um

sócio, expedir inS'res"os ao pre
ço de Cr$ 300,00 os quais po
derão ser adquiridos junto à
Secretaria do Clube, até às 18
horas do dia da realízacão de
cada baile. ,

MENORES: - Nâo será per-
mitida a permanência de me-

'Tende-senores de 14 anos nos bailes dos. y I

dias 26, 28 elo.
Florianópolis, 3· de fevereiro' Uma Gárapeíra nova com

de 1849. carretinha e latão.
Tratar com João Duarte, à

rua Capitão Augusto Vidai 121
,

Palhoça.

ROSATO EVANGELISTA
e

SENHORA

participam aos parentes e pes
soas de suas relações, o cem

trato de casamento de sua filha

Ângela, com o Sr. Eugênio Doin
Vieira

Progrõma para os festejos carnavalescos
Domingo, dia 6, grandioso banho a Fantasia a partir das 9 horas

(haverá ônibus especial). Batalha de cónféti e- serpentinas, desfiles de
Serão realizados por êste Clu- banhos e blocos carnavalescos. Prêmios para os blocos e f'antazias

Ibe, em sua sede social, nos dias mais originais. I

26 e 28 do corrente e 1° de Movimentado Bô de Mamão. -- ÁS 14 horas, inicio da tarde dansante
março, respectivamente, sába-
.d . d t .c :'r .•

' carnavalesca com prêmios para quem se apresentar mais orlgínaln-cnte
0, segun a e erca-reira, glan- f .

d B 'I'
. ,�

diosos bailes à fantasia, COJU �n�azla Q. -- e issimas prel�das para senhontas. Atenção: pede-se aos

Início às 22 h .' D
.

.
SOClOS se apresentarem íantazíados. .

a oras.

ommgO'j D
.'

di 13
' - .,

dia 27, haverá uma vesperal onlln,�o:. :,a : .Co��,lDuaçao dos festejos carnavalescos patrocina-

infantil, das 16 às 20 horas.
dos p�lo diário A Gazeta, .

. .

"

.

RESERVA DE �'lESAS. _ As I Pau de sebo com premio para quem conseguir atingir o tope (lo

mesas serão reservadas .', par-' mastro (100,00),. . "

tír das 14 horas do dia 12 do I Quebra-potes com magnificas surpresas. Mata galo com prêmios

corrente, sábado, na sede so-I para quem conseguir matar o bicho.
,

cial. As senhas s=rão distribui-
. Desfiles de blocos carnavalescos em barcos .veleiros ornamentados

,

das às 9 horas do mesmo dia e
I
corn intensissima batalha de confétis e serpentinas.

no mesmo local. É obrigatória I ÁS 14 horas, tarde dansante, que será aberta com uma alegre "I;'o-
-4 apresentação do talão 'do mês l�nése a _fantasi�".
de fevereiro, para ° que ° sr. 1 Domingo, dia 20 Batuque carnavalesco a partir' das 14 horas, se

cobra�or estará pre.se�lte par?- g.llid� ?e extrao�dinárias. surpresas para o povo e para os sócios .-10

controle. As rp.esa,s sera� vendI-, sn�pahco Co�u�lr,os Praia �l�lbe. -- Para melhor comodidade d05 ba
das ou ao próprío associado ou . nhlstas havera ombus ,espeCIaIS.

.a pessoa de sua Iamilia.

REGISTROS DE -DIPLOM S. P�EÇO DAS MESAS: -.As� A '

,

smatura par� o� tres �aIles. TRATA-SE de registros de diplomas, Registros de professores, e
Cr$ 100,00, nao ,.�v�ndo _,eser.. todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral Iivre ou ofi.
va para a veSper<::1i mfantIl. cíal.

'
,

Regulamento para o

Carnaval de 1949

Agencia Ge,ral nara S:Catarina'
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob .

C. Postal, 69· Teol. «Protetores
FLORIANOPOLIS

Lira Tenis Clube

BUREAU UNIVERSITARIO

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

(0 andar. Cx. Postal 3932 -- Rio de Janeiro.

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e'

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS' �-----�--------------------�------------------�

���$ ,stOSy-fli OU/JAlfTE TODO DIA .

/ I '" '110S yAPl'JOS

.Escritório:
n,O 18 -

Rua João Pinto

F'orianópo!i�
A Diretnria

o VALE D0 I:rAJA.'
Procurem Da· A.ge.ela

P�O��8�. .,

�,TV�,ARIA 43, LIVR..A:RU
'POR'

NEM SE DISCUTE f

l-.'� minha casa só se bebe o' delicioso CAF't
:hIIl\Il. ainda mais agora que está distribuindo

., '

como brinde, valiosas BATERIAS DE ALU
MINIO.

t(UA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA N.- 68 . 1.· ANDAR

..... .. , .. -0.

PASTA DEN,TAL
ROBINSON

BENTO ÁGpIDO VIEIRA

e

SENHORA

participam aos parentes e pes
soas de suas relações, o contra- I

to de casamento de seu f! lho

Eugênio Doin Vieira, com a

Srta. Âng�la Maria Jr. Evange-
lista

E5critório 'fécnico
Cid· Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que.
tendo regressado de sua viajem aosl
Estados Unidos da América do Nor�
te e paises visinhos, o Dr. Cid RO-I
cha Amaral reabrirá seu escrítórta
(Rua Presidente Coutinho. n. 22)�
nos primeiros dias de agôsto, .espe-,
rande continuar a merecer as espe
ciais . atenções

.

de, seus amigos e

clientes. 1Pedro Medeiros. Auxiliar
... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,. .

'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON·
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maq'Jinário c-s 250.000,00
Prédio, Imóveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmuth

Brusque Santa Catarina".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,Dmingo próximo no estádio da .FCD, jogarão Paula Ramos e.lpiranga
�anoinhas), em continuação ao Campeonato Estadual de futebol de 48

I
,

I

•

I

lbastecimento
Berlim

.ndres, 8 (United) - o pref'ei
é Berlim, Ernest Heuters, rece

garantias de que o abastecimen
êreo de Berlim será grandemen
itensificado durante a primnvé
o verão. E' o que asseguram (JS

ls bem informados de Londres,
• Reuters está conferenciando
Bevin.

II aliados presumem que o hlo-
o de Berlim continuará. indc
lamente, tornando-se necessária
rmação de reservas, durante o

! i:�
io bom, para a alimentação dos
nenscs,

tádio Guarujá
ROGRAMA PARA HOJE

9,00 - ABERTURA - Bom

para voce ...'

9,30 - Arco Iris musical
9,45 - Pedro Raymundo
10,00 _ Musicas brasileiras

gravações
10,30 - _MUZAK
11,00 - Informativo Guarujá
11,05 - 4 Azes e 1 Coringa
1,15 - Musicas Portuguesas
11,30 - Brinde musical das
tas IPIRANGA
13,00 - Oferecimentos musi-

14,00 INTERVALO
16,00 - Em tempo de valsa
16,30 _ Musica deliciosa
17,00 - Informativo Guarujá

J 17,05 - Trigemeos Vocalistas

17,15 - Rumbas cubana

17,30 _ Um programa para
e ...

18,00 - Ave Maria

18,05 - Carta Sonóra

18,15 - Carlos di Sarli e sua

18,30 _ Teatro Singer
19,00 -_ Momento Esportivo

� 19,,30 _ Noticiario da Agen
, Nacional
J

20,00 _ Brinde musical das
'I tas IPIRANGA

1120,05 - Tommy Dorsey e sua

20,30 Musicas populares
íadas
21,00 _ Gregorio Barrios
21,15 - Garoto e Carolina
21,15 - Irmãs Castro
21,30 - Musicas por 4 pianos
22,00 _ Informativo Guarujá
22,05 - Ela e Ele
2,15 _ Severino Araujo e sua

mi..., Gravat•• , Pilame,
)ial da. melhorei; pelol me

'·e. preooe a6 na 'CASA'lMI8
ELANEA - RuaO. M�{r.

•

Resultados do 110· Sorteio
�

da I

Relação das apclices sorteadas em 17 de janeiro .de 1949
SORTEADAS cov CR$ 10.00D,00

NOTA - Já tiveram suas apólices sorteadas, em outras extracões, ds seguintes segnrados :
José Paiva Oliveira - em 15/1/919 e 15/10/925, CR$ 5.000,00, apl. �)8.1()8
António Marun Mar rul - em 15/4/9/1,],' CR$ 10.000,00, 3Pl. 227.G86.
Anísio Martins Maia - em 15/1/9311 e 15/1t/91:3 _ 5.000,00 e CR$ 10.000,00 Apólice 220.458/9.
Anisio Martins Ma ia _ em 15/10/112, CR$ 10.000,00, apl. 285.796/70.
'I'ibur ti no Pio. Wanderley _ 15/10/9'12 - CH$ 5.000,00, apl. 212.962.
Clementino E. de Cerqueira _ em 15/1/9,í3, CR$ ,5.000,00, apl, 285.161.

300.302 - Jo-sé de Paiva Ol iveira .

285.591 - João de Franchesohi ,
.

252.446 - José Jorge . .

26-6.912 I- Edmundo Dantes �l'eil'a .

301.858 - AnUmJÍo }f.tcHia Costa .

4H.fd.1 - AUgusLo José do Amaral .

'304.864 - Heitor da Costa VaI .

296.216 - Manoel Marques ele Garcia , : .

313.676 - Milton Pessóa Lins .

31ft.903 - Daniel G. Syden.slríker .

421.057 - Juvercino M. Moreir-a (Conjunto c/ Alaideas
Marques Martins) .

313.24il _ JOHO José Moura <Conjunto c/ Maria Rodr-igues
de Moura) � .

512.729 Carlos Alberto de Morais .

302�G2G Franc isco l. Amaral Gurgel : , .

198.078 Alvaro Ferreira Luz \ .

313.824 - Horst Schlossel' .

3'15.281 - Fredet-ico E. Heyse (conjunto c/ Anila Heyse .

407.286 _ Lucindo Lessa Filho :
.: .

1139.1t86 Emílio Rabelo Barbosa .

441.371 _L Nassar Miguel Alchaar � ..
252.851 - João Batista Aguiar .

/,06.066 - Alvis.to SkeH , .

297.685 _ António Marun Marru! : .

298.559 _ An ísio Martins Maia , .

421.3',3 _ Izaras JosP de Araujo � .

313.591 - Fort u nato Antônio Merieguec i .' .

505.762 - Dr. Olímpio B. da Costa F. . .

426.lt63 _ Francisco Marcos (conjunto c/ Ai de Costa }larc,J.";) ..

30'1.882 _ Manoel da Cnlz Fazenda .

310.609 - JOSE' dos Hei" Aossi� .

L,05.120 _ Dr. Nelson de Oli vei ra
.

211.329 -r-r- Mauoel Assunção Dias � .

212.9\)2 - 'I'iburttno Pio Wanderley .

41'1.376 _ Lourenço de Mota is R(�go .

411.4'13 _ Clemenlino K ele Cerque iia :

'

.

Poço" de Caldas _ Minas
Cachoeira - R. G. Sul
Casemiro de Abreu - Est. Rio
S: Bernardo - Maranhão
Juiz dp ,iFMa - Minas
Iíu iul aha _ Minas
Cumari - Goíandira - Goiaz
Manaus - Amazonas
Xapurt ._ Acre
Campina Grande - Paraíba

I'
ii

I
�

Sociedade Mútua de Seguros Sóbre a Vida

"__---------A-V-'.--R-i-0-B--ra-'I-lc-.O-,--1-2-D----R-1-o---d-e-J_a_I1_C_i_ro_. •
I :;:�g � ��;i���t�:l����R- Caixa de ,E" I. de FlorianópolistVIENTO.
� ASSEMBLÉIA GERAL

De ordem do Sr. Presidente convoco os Srs, sócios contribuintes
»s motores JOHNSON Sea Horse p,

para comparecerem á sessão de assembléia geral, a se realizar no aia 11construidos em fábrica moder-
sob todos os pontos de vista e

do corrente mês, á.s 14% horas, na sede social à Avenida .Hercilio Luz

(C n. 20 - Edificio do Albergue Noturno, sendo a seguinte a ordem do dia:operários especializados. .:.1(1' .

,Leitura do relatório-prestação de contas do exercicio de 1943, quete são utilizadas máquinas mo-

fas
em precisão e rapidez. o- será submetido á deliberação da assembléia;

Assuntos diversos.nheiros da Johnson são reputa-
como os melhores do ramo. Dís- Caso decorram quinze minutos da hora aprazada e não tenha com-

parecido número suficiente de sócios para que a as�embléia possa serridores : Comércio & Transpor-
C. Ramos S. A. _ João Pinto.' realizada, fica, desde já, feita a 2" convocação para as 14% horas, e,

passados quinze minutos desta última hora considerar-se-á a 3" COIlVO-

cação e a sessão será efetuada 'com qualquer que seja o número de só
cios presentes.

Florianópolis, 7 de Fevereiro de 1949.

Pontalina _ Goiaz
i

Burití Alegre - Goiaz
Distrito 'Federal
Distrito Federal
Londrina _ Paraná
Brusque - Sta. Catarina,
Mafra - Sla Catarina
Ponte NO\'a _ Minas
Ponte Nova _ Minas
Ataleia - Minas
S. Benedito '_ Ceará
Qu ixeramobim - Ceará
Amparo - S. Paulo
'I'eresina - Pi au í

Jaicós - Piauí
Jcaturama _ S. Paulo
Distrito Federal
Catanduvas - S. Paulo
Taubaté _ S. Paulo

'.

••

CR$ 5.000,00

Ihotiruma _ Para l inga - Ba.
SalvHdol' -- Baía
Recife ._ Pernambuco
Sanlana Ipanema _ Alagôas
Sim.plício Mendes - Piauí
Pf racuruca _ Piauí

I
J

I'

o PRóXIMO SORTEIO SE RE:\.L1ZARA E:\:l 18 DE A�RIL DE 19/19.

UNIDOS DO BRASIL

Pedimos aos nossos distintos leitores, ° obséquio de preencher (]I

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos

quanto antes, ó nosso Cadastro Social.

Nome ........................ " .....-

a410$ in.gle_e'$ 44.
Da Fábrica ao consumidor. -- Grande estoque recebeu a firma distribuidora

uFíuza Lima &,Irmãos», ... Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565 Fpolís.

Heitor Blum
10 Secretário

Rua' .. : Est. Civil :r. Nasc.

Mãe ............••................••....•.. .. e- .

Pai ............ .. _..-

Emprego ou, Cargo ..:............... . ..•... : ......•.•

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

Observo - ...

'e , ,..

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BSTAOO!!:tQu.rla.'elr. 9 Cf. Fevereiro d. '••9 7

CHER M

. NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para transporte de !U'iS mercadoria I

.

Agentes em Florianópolis Cl\RLOS HOEPCKE S. A. I

Reloieari� Progre'iSO
.

de JUGEND 8P FILHO '

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
kEEMBOLSO POSTAL

.

Faça leu pedido por carta ou te'legroma e pague
sómente quando receber.

N. 31 4$ 100,00 N. 9 cr$ 260.00

U�a maquina fotografica
americana de foeil

manejo

De'spertador de baIlio
ilu!t\lna a noite

SUillllO de qualidade
NOllo. relogioll .•ilo aoompa :nhado. dali re.pectivos oertificados

oe garantia.
PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS

JUCEND & FILHO
Curitiba - Praça Tiradent••. 260 - Paraná

-'-··"··CÓMPANHi:r··=:ÃíiANÇA··DA···BAiiiA';
�- - - - -

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INCÊNDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944
CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades Cr$
Receita Cr$
Ative......... Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades ."

j'
.• Cr$

Diretores:

80.900.eos.so
5.978.401. 755,97

67.053,245,30
142.176.603,1;0
98.687 816,.30

76.736.40Ú06,20
Dr: Pamphilo ,d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

·7.._····
...····�··..

··LivRArfIA··
..

ROSA···.-.-.-.---··.-.-_�
(RUA DEODORO, N. 33) ·1

ACEITA ENC.OMENDAS
DE SERViÇOS TIPOGRAF"ICOS

APRESENTAÇÃO IMPECÁ�EL ENTREGA
, RÁPIDA

•

DATI LOG'RA FIA
Correspondenel J
Comercial

.(onfere
DIploma

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

METODO:
Modérn.o e Eficiente

RUA ALVARO DE (.RV_LHO. 65
-----

BO,M NEGOCIO'
para quem possue de Cr] 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
eert« de- 10'/. ao ano com recebimento de iuros mensais.

Informações nesta redação ,

..............� ..
• I

i Datilógrafa.
, i· diplomada
· ..

• Oferece seus serviços.

I C�tas a Maria Inês·
• Ferreira.
:
: Caixa Postal 55.

: .

Coqueiros Prqia Clube
AVISO

De ordem do sr. Presidente dêste Clube, baixo o presente
aviso, na conformidade do que ficou resolvido pelo Conselho
Deliberativo, em data de 29 último, que as quotas de proprie
dade foram elevadas para Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) a

partir da quota de n. 260 e, outrossim, dá-se conhecimento
que foi instituida a categoria de sócio contribuinte, mediante
o pagamento da jóia de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) e o pa
gamento da mensalidade de Cr$ 20,00

Coqueiros, 31 de janeiro de 1949,
Raulino Horn Ferro, Secretário.

Rep resentações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO •

•

Mantenha em bom estado o seu ,fígado,POIS é ,ele o orgão controlador de. toda
s�a saúde, elirninador das toxinas. dis,t rihuidnr da bilis.
As PILULAS DE REUTER para o ffga ,

do. vem sendo usadas há muitos anos.
para manter o seu fígado em perfeitoestado. As PILULAS DE REUTER sã()·
preparadas à base de produtos vegetai.de reconhecida eficácia.

Á VENDA NAS MELHORES FARMÁCIAS

.0 Far.maeêlltleo lflLO LAU8
B.j. • alllumll. ..ri • fi.. ,rltfer1lla

D...... _el.aaú e ..tr...elru r: B.....ülae - rem
aarlaa - Acraq.... krr.u1tL

Garaaa..-", • fIXa" .1Ia.."b.1a .. r_.U.'rte ..6411...

.................... '
..

SENHORITA!

I A ultima creação em relri
geran te é- o·'-Guaraná KNOT

I
EM GARRAFAS GRANDES'

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

I',

Inter·Contmental
O TESOURO .

T
,.

,
Da instrução está ao aloan�

. eCnlCa I d,e todos. Dá esse tesouro M �u
. ,. amigo analfabeto, levando-o a UJQV. Sa., já escolheu o presen- ra rotativos (UlllCOS em Flo- curso de alfabetização no GrupQ

te de Natal para sua Senhora rianópolis), enceradeiras, rá- E�olar São �osé, na. Esoola Indu...
ou filha? Que tal uma das ul- dios grandes e pequenos, fer- tl'lal de Flort.a.nópohB ou na Ga.....

.

id d
. -

d d
dral MetrôDohtana.timas nOVl a es em exposlçao ;ros e engomar, aquece ores, �...... ;..................... . ...

na "A Eletro-Técnica", a

rual
fogareiros e mais uma infini- FERIDAS, REUMATISMO s:.:

Tenente Silveira? dade de artigos, elétricos, tu- PLACAS SIFILITICAS
Fôrmas elétricas para bolos do a preços excepcionalmen- EI·,x,·r· de N.oguel·rae pudins, abajours de cabeceí- te baixos. '

Medicação auxiliar no trotamento
da .iflJi,

Ouçam

dinOiÕ·' Tuoi:J ·iiÓ7 ài22hO'" j
15�O kilocieloe ondaà médias de 196 metros

ITUBARÃO -- S. CATARINA

, .

SÃO FR4NCISVO 00 SUL' para 'NOVA rOBI
Informaçõe. comos Agent.. -

Florien6po'lll - Carlos HoepckeS/� - C[- Teletone 1.212 ( Eni. t eleg ,

São FrancÍlco do Sul-Carlos Hoepcke S/A -CI - Telelone 6 MOO����CK

Easas Pré-Fabricadas
Desde CR$ 300,00 a CR$ 500,00 o

metro quadrado
Consulte·.lOS sem compromisso

Reini'sch S/A - Rua João Pinto, ·44
Te'dgrama RElI' IS'CH Flor.anópolis

,

A Eletro

FARMACIA ESPERANÇA

1ransportes regUlares de cargas dopôrto de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. o Anjo 'das VriaD�as
em 'Iorianópolis Ou a calsse dos' padeiros es--

tá em decadência, ou os donos
Passou, ontem, por esta cidade,

o mono-motor"Anjo das Crianças";' das 'padarias, num
-

flágrante
que atravessou o Atlântico C('l11 o menospreso ao povo, na ânsia

propósito de angariar fundos para de maiores lucros; rôrrrecem aos-:

as 15 ..000 crianças italianas mutila- seus empregados a pior matéria
das pela 'guerra. prima que pode ser encontrada ..

No aeroporto da Base .,\,érea on-

de o pequeno aparelho ater-risou às Acredito que a segunda hípóte-
12 horas, foram os seus tr'ípulantes se é a mais aceitável, pois não
recebidos pelo sr. Secretário da Se- se pode conceber que os padei
gurança Pública representando o ros, com material' de prtmeíra..
Exmo Snr, Governador do Estado,
Vice-Consul italiano nesta capital,' conseguissem praticar "tão per-

elementos da colônia italiana e feita obra", .transrórmando a

grande número de populares alva farinha de trígo 'na massa,

O aparelho veio pilotado ])('10 cinzenta e marchetresa. É bem'
conde Leonardo Bonzi que teve co- verdade que duas �ou 'três casas'
mo ajuHante a Sra, Luiza Bueno
Gonn, Vice-Présidente

' rio Aéreo do ramo, fornecem' ao publico
Clube 'de Curltiba, aeomnanhando-o um pão quasi bom': .Entre essas';'

até Pôrto Al-are, nor ter f'ir-a-Io podem-se destacar:' Confeitaria
bospi+alizado em Curitiha ;, iorna- Chiquinho, Padárta'' Moritz e"
l+sta Naner Lnalr+i. cOlnDaJ1hp';'ro ,ie Padaria Carioca; e"a:prova dís- ..

Bonzi, devendo transitar hoje POI:
esta capital.

so está 'na preferência que o'

Após a recepção na Rase Aércn, publico lhes dá..
o avião decolou rU1lll), Pôrtn' .Ao lpgrc Quero acreditar que se o De- ..

� segu�do inforll1'lcãn j1,'psblr1a .à partamento de Saude Publica,
I eDort�,..,em. de v?lta de El!enOS ;'&"1- agiS'se de u' ,maneira mais ri":',
res. fInal do ralde. n0 flln <je�te ' a,.
mês: permanecerá 'aclllí.p rJ.1,d_p será I go.rosa, fazendo�'�I1,:t:lses e .e�a--
fesbvamente homenageado mmando as corrdlçoes de hlgle-·

• _
. _'

ne dos nossos estabelecimentos·

MIDISferlo da I panificadores, o'n�sso pão teria..,
a melhorar.

Aeronáutica E se uns conseguem fábricar

Q . I bons .,pro,dutos, porque outros,
Ulnta Zona Aérea não o conseguem,' também?

Mas a resposta é' facil. Ei-Ia:'
Chamo a atenção dos interes- Ganhar muito, com pouco es-

sados para o edital de Concor- forço. E as�m, o florianopolita- '

rência Permanente para forne- 'no que por uma questão qual
cimentos dos artigos de consu- quer n'ão pode ir ao centro para..
mo habitual durante o ano de adquirir o produto nas casas:'

1949, publicado no Diário Oficial acima citadas, vai deglutindo o

d� �'stado, de 3 do corrente, á pior pão existente no mundo,
pagma 6. sacrificando a sua saude em .

oCa) Eduardo de Oliveira

BaS_lbenefiCiO
'de comerciant.es sem

tos - 10 Ten. Chefe da F. I. quaisquer escrupuloso Que o De_ '

SERVICO DE partamen�o de �aude Publica, a.

•
: quem esta c'onflada a magna

METEOROLOGIA I tarefa, de zelar p�la qualidade,

até 14 I
dos allmentos destmados ao po-·
vo, faça com que tôdas as pa-
darias cumpram, rigorosamente,
a lei, são os meus votos e, por'

Ligeiro declí -

certo, os votos de todos os ha-,
bitantes desta. encantodorá ilha, '

Sul, de Santa Caatrina.
Como pretendo voltar ao as-,

sunto, solicito aos !leitores de
"O ESTADO" que enviem dados
sobre as panificações que não'

PARTICIPAÇãO sabem cumprir com os devereS'-,

O sr. Ten. Pedro Dias Toledo, de bem servir ao publico, ,bem
da Base Aérea, e sua exma.

es-,'
como exemplares "microscõpi-,

pôsa d. Aurora Zomer Toledo, cos" que .por ai são encontrados:

participam ás pessoas parentes diariam,ente, citando os nomes,'

e de suas relações o nascimen-I dos estabelecimentos onde os·

to, eml7-2-1949, do querido Vitor mesmos foram fabricados. .

em 1893, no Rio Grande fIo Hugo. I Areão Júnior

Sul, irrompeu a chamada Revolu-'
------------------------------

ção Federalista
André Nilo TadascQ

Florl...6polls, 9 tia f=evereiro de 19�9

lDeO. Orlando Brase

O, MOME'"NTO observar o que 'Vem ocorrendo nes-
;

.

ta ;��'t���iO a 'tanta insensatez e
.•

�em' "da maioria dos vereadores obstinação no mal, as nobres inie

Liqéncias, as consciências abertas
blumeruuienses, através duma pro-

aos estimules do, respeito público,
'clamação em lermos de elevada

não se deixam quebrar ao sôpro
consciência das responsabilidadee das paixões «mbientes e, no instan
que se lhes assinalam. ,na defesa te preciso, reaqem. com todo vigor
dos interésses de Blumenau; um

pela presei-dação dos interêsses çe-
exemplo digno de considerações

, rais, que superam os de um [accio-
especiais. Em correlação com a, a- sismo estreito e teimoso.
jitude que tomaram: na recente Acompanhado de sua' ex.na. f'a-

eleição da mesa da Câ1Ju.iI?'o, Muni-
Isso a que acaba de acontece?' em. mília, chegou, ante-ontem, a este

,:cipal, sele dos representantes da-
Blumenau, de onde vem, agora, o capital, o sr. deputado Orlando Bra-
bom exemplo, na dectaração cora- si! ilustre representante do r. S

'Ruela comuna lançaram. (I público , D. na Câmara Federal. ,

.

,. [oso e insofismável de identifica-
'lmportlInle declaração dos patriá- S exa, vem a Florianópolis cal ';1'-
, , ção com. os anseios do povo. blurne-

.

rtlCOS motivos que os levaram a sita a parentes e amigos, devendo
nauense ao encontro dos quais vão pe t' I

'1Jromover, na oportu.nidade que
rmanecer cn Te nos a guns dias.

_, • os honrados »ereaâoressque a subs- O deputado Orland B 'J
.

,se lhes ofereceu, a paciiicocão po- _

o rasi .. cuja

: lítica e a tranquilidade atlminis- crevem. Batem-se eles, já açora, atuaçao parlamentar tem sido Iras
"não pela contínua e sistemática mais eficientes e honrosas, é ali

.

tratioa daquele proçressista muni. d�stacado membro da Comissão de

eipio,
política de hostilidtide ao:; �vernos Finanças, dcvendo-se-lhe assinala-

Tão cotsoenciâos estamos de
e a seus componentes, mas 'sim por dos serviços ao nosso Estado.

que as sensatas'palavras dos' ve- uma política que tenha por objeti- No regosi]o com qúe registamos

readores blumenaenses lerão os re-
vo aceitar a aproximação que por

a sua pr esenca nesta 'capital, vão

mais duma vez tem sido oferecida
os no�sos melhores votos par; que

sultados que visam e Ião cedas l�e AseJ�m felIzes os dias de sua cou

nos achamos de que vão obter a
a Blume?�au e ?ue inlerêsses subol- V1V�CJa com os seus contelTâru�os:

r�percussão 'm�l'ecida, que �iio. ': �::·./,:�s tem [eito sempre fracas-

HOJ·e no 'lias'sadositamas em aiirmar a sua IlIf/1I('II- I ' . , I
cia benéfica na consciência pop'u- I

, D� '�'eslo, seria 'lTl.sensata, a l:uta
lar, abrindo ambiente propício ao. llt(Jl�I'I(( que, .a ,s�rvlço de restritos A data de hoje r/corda-nos que:

trabalho coordenado e nroticuo 110 mO�I,vos P�I'lldarLOs, ou, talvez, de - em 1558, foram executados os

bem das coletividades, -e?n' todo a
mais restritos intuitos porticula- p_roto-martires da Reforma na Amé-

Z rIca,. no Forte de Coligny (Rio 'de
Estado. É que o povo já está cano

res .��vo �esse no :nesmo a�vo d�as JaneIro), Jean du Bourdel, M:lthien
sado de assistir às lutas sem ra- h�)stlltzaçoes gratutlas o sltuacLO� VerneulI e Piérre BourdOD"

.o-es o'bvz'a's
lllsmo estadual e os implícitos in-

.

-. em .1618, nasceu no RI' o' de ,Ta-
.. e, mais do ({ue esté- -

lerêsses da comunidade blumenau- nel.ro DIOgO, Gomes Carnei!'O, que
1'eis, porque nocivas ao bem-estm'

ense, aos qlla.is os governos da Re- V�ll1 a ser no�nea1o, em 11358, ero-
coletivo e ao desenvolvimento dos llIsta d BIt d

pública e do Estado nunca dei:ca- rI'as obroas .

raSI; en o. deixado ,á-
negócios p1Iblicos.

Os vereadores
.

t" da ram, aliás, de atende?' com soUcitu- - em 1'630 llm' t I I
,j, slgna anos '

,

pa ac 10 c .l.egoll
de ·constante. ao porto de R 'f .

J
proclamação a que aludimos, assu-

ec, e, enVla� o pelo
.. Daqui, pois, os nossos aplausos GovernadOl' Joã"o Pereira r t

rnmrlo de plíbllco o compromisso Rcal d III d C
,�or e

•
aos valorosos componentes da Cã-

' ,�s las o abo Verdp, com
l/e proptlgn(l1'em pa1'a Blumenau

d V d'
a notICIa de que para ali D1.rtira

tódas as vantagens duma' aprozl-
mara e, erea O? es de Blumenau, uma grande frota holandpsâ afim'

'lI101;ão m'títna das correntes pa1,ti.1 ago?'a wudos, p_0J' wn pa� de hon- de assaltar a capitania;
rlârias nmn su.perior objetivo

ra em beneftclo da grandeza POlí-,
- em 1822, o Principe D Pedro

'tnlll/l., se ret'aem aos prOble1J�;; tiea e maio?' p1'osperidade do seu
fez notificar, ao enera'GI po'rt'lgI[i)S

município.
Jorge de AVIlez que não mai� h',-ia

'vill/is que a "adminislmção muni- q�artel s� não se em;barcasse 3té Q

cipai enf?'enta" e que "são de tal
A sua atitude vale corno exem- dIa seguInte, conforme tinha 'sjdo

vulto qtte impossivel se torna ?'e-
plo e COnH) advertência e decorre, ajustado;

.- , ,

solv1.los contando apenas com os
naturalmente, da falsa p�sição em.! Mart',emG182�, em águas da Ilha de

.'ec./,/'sos z'ntel']'OS de que o .nunz·- que se colocaram até a(Jqra os ,opo- b t
ln arCla, travou-se um ('('m-

, , , ,.. .

' a e entre a esquadra brasi1ci'
c-ípio c['ispõe, t ornando-s.e irnp1'es- Szczolllstas, men�s dispostos a co- mandada 'pelo' Almira�te 'R�:1rf;�

.

cindível a decidida e íntima cola-
laborar con�trutlVamente - ainda Lob? e a argentina comandada pelo

,bG1'ação dos poderes (Jovernamen-
que ressalvadas as convicções par- AlmIrante Brown, tendo este :['Jo'1-
tjdá?'ias - do que a intrigar' os

do; "

tais do. Estado e da Nação". E, na . 1863
pode?'es públicos do Estado com

-

el1n. ,el11 Ouro Preto, fale-
verdade, a iJÚransigência, das opo-'

, ceu so teII'a t d
o fim de indispô-los -\ D M

e, con an o mais de 80
sições' sistell1rílicas, porfiando em '.

na opil1'i.ão anos,. ,.
1 ana J,oaquina Dorolhéa

hosUlizar a lodo custo os governos,
p ,bl1c{l. de SeIxas a celebre Marília dI' Dir-

não, poderá estabelecer clima ta-
ceu �o poé�a Thomaz Gonçalves, um

Dr IUfl-lo Ramos dos lllconfl.dentes mineiros:
vorável ao enlendimento e à coope- •

'.
,

-. em 1856, o Decreto �.
- .

d'
'..

. 1,722
l'açao III Ispensavq1S a 1I.ma per- cnou a Repart1ção Especial das

, feita e harmônica solução dos pro- Procedente do Ro de Janeiro, te�Tas públicas, sendo seu primeiro
blemas comuns, cujas causas não encontra-se' em Florianópolis, Dlret�r o Coronel José Bonifácio

se devem considemr desligadas do onde veio em visita a pessoas
CaldeIra de Andrada'

- em 1867, em Sã� Gabr;�l fale
complexo panorama das l'ealida- de sua família, o nosso distinto ceu o General João Propicio l\ferta

I�es políticas, sociais e- econômicas, conterrâneo sr. dr. Murilo Pe- Barreto, nascido em 27 de O'oS'O de
nem só do Estado, mas do país. derneiras Ramos, tabelião na 1749;

'" ,

Infelizmente, não têm sido de mol- Capital da República.
- em 1879, Vítor Meireles, l'.OSSO

de a facililCl1' um entendimento Exercendo ainda as funções conter�aneo, expoz na Imperial

d.
I cade:r:lla de' Belas Artes no.Rio de

cor tal as atitlldes do oposic'ionis- de secretário particular do sr, !,arfelm" o seu quadro histór)co
mo ca(arinense, onde que,r: ({ue, dr.. Nerêu Ramos, Vice-Presi- Batalhão de Guararapes";
constituindo eventual maioria 110 dente da RepUblica, o ilustre

- em 1882, o Govêrno brasijeiro
âmbito de pequenas 1'egiões, se visitante tem sido, nesta capi- reC�lS?U a proposta fei.ta pelo da

fechou em impenetrável 1'anCO?' e t 1 ·t
BohvIa. 'para que fUsse submeti-:lo

a, mUI o cumprimentado por ao arbitramento a questão de' l'imi-
fi()SSOU à 'inope1'ante ofensiva d� seus inumeros admiradores. tes;
descrédito contra as fôrças da opi- "O Estado" cumprimenta-o
nião majoritária do Éstado. Bas- afetuosamente, d�sejando-Ihe
ta, para confirmação do assêrto, feliz permanênCia entre nós.

POR PREÇOS QUE CORRESPONDEM APENAS AO FEITIO
TAILLEURS DE LINHO

ROUPAS SPORT E PRAIA
NA "A MODELAR"

COURA caSPA,
QUEDA DOS CA·

anos E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CaBHUDO.

•

Nosso

Mandadu
.

de segurança con"Ç'ed'id�,
pelo dr .. Arno Hoeschl

\

o Doutor Arno Pedro Hoeschl, Juiz dos Feitos da Fazenda Públic.",
desta Comarca de Florianópolis, concedeu o mandado de segurança im-·

petrado por d'iversos flllljionários da Secretaria do Tribunal ,Rp!!ionaI'

Eleitoral do Estado de Santa Catarina, por terem sido os, vencimentos

dos mesmos impugnados pejo Delegado Fiscal do ''::es�uro Nacional' dês

te Estado
Os fundamentos da concessão do mandado de segurança são os se

guintes: I - Ter o Tribunal Eleitoral autonorrria, outorgada -pela COilS

tituição para prover os cargos de sua Secretaria; II _::_ Faltar -ao Dele-

gado Fiscal a necessária competência para impugnar a resolução do

Tr'ibunal Eleitoral, que só pelo Poder Judiciário póde ser apreciado ;

In - ter passado em julgado a resolução que nomeou os impetrantes:
para os seus respectivos cargos. ....,.

o Pão

Previsão do Tempo;
boras do dia 9

Tempo Bom

'Temperatura
nío
Ventos -- do quadrante
com raj adas frescas.

Temperaturas extremas de hoje
Máxima' 21,2 Miníma 16,2

t

FRECHANDO...

])'''0 E tado de São Paulo", de;; do corrente:

"Ha, por exemplo: quem se preocupe muito com as con

versas do senador José Américo con1 o vice-presidente da Rt>-·

pública, sr. Nerêll Ramos, Mesmo quando essas conversas nada

têm de politicas, excitam a curIosidade elos que ficam á distan

cia, obseI'vando os palestradores. O sr. José Américo (hi Alme�-

da, COQlO senador, tem que manter -contato pessoal frequente
com o presidente do Senado. Além disso, o representante parai�-
bano confessa que se tornou, no Senado, UI11 sincero amigo dO'

sr. Nerêll Ramos, reconhecendo,lhe as qualidades 'que reveloU'

como administrador no Estado de Santa Catarina, e, no Senado.

Federal, como coordenador dos 'seus tra,balhos. Isso, entretan

to, nada tem que ver com as posições que ambos ocupam atual

mente nos quadros políticos nacionais 'ou com possiveis com

binações em torno da sucessão. Mas só de ve-Ios conversando

em voz baixa, já se ·alvoroçam os que andam tirando conclusões

apressadas OLI fantasiando, negociações políticas".
Que lição para certos batraquios.,.

Guilherme Tal

f
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