
'Á VISITA A SANTA CATARINA DO SR. DR- JOÃO DAUDT D'OLIVEIRA, PRESIDENTE DA FEDERAGÃO NACIONAL DO COMÉRCIO E DA ASS�CIAÇÁO COMERCIAL

DO RIO DE JANEIRO ... c'; __ "

A CHEGADA, HOJE À CAPITAL DO ESTADO, DO ILU';TRE LIDER DAS CLASSES CONSERVADORAS DO PAíS ---;-- ENTRANDO EM CONTACTO rii!'rn::ro .E DEMOCHA

TICO COl\I AS CLASSES, CUJO DESTINO DIRIGE ${TPERJOR�ENTE, S. EXCIA. COORDENARA ELEMENTOS A PRóXDIA CO:'\TFERgNCIA DE ARAft,;-- D,:\DOS' BJO

GltiFICOS DO ILlJSTHE BRASILEIRO - AS HO:'rIE:\ACiEXS. QCE LHE SER.\.O TRI�LTADAS, SALlE�lANDO-SE A INAUGURAÇAO DE SEU RE'I'\�f'1{r-?í}'E:DI} D;>
SESC E SENAC E NA ASSOCIAÇÃO CmmRCIAL DE FLORIA:'\ToPOLlS - OUTRAS N01AS �.lf2.!:--f�,,�! >. >
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Dados biogt�iificos' '.�',

Nasceu o dr..João Daudt d'Oliveira I e mais tarde em Pôrto Alegra, on

em Santa Maria, no Rio Grande do de fez preparatórios.
t" Sul. Foram seus pais o dr, Felipe Veio depois para o Rio de Ianci-

" Alves de Oliveira, magistrado r-atu- ro, matriculado na Escola Militar
ral da cidade de Escada, Perna, 1- do Brasil, onde foi aluno de runte

de D. Adelaide Daudt d'Oliveirs, da mática superior de 'I'rompowskv,
tradicional família Daudt. Tendo tomado parte na revolta

Perdendo seu pai muito cêr!o, chefiada pelo general Travasses e

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA.! fez seus estudos primários na "Es- Lauro Sorlré contra o govêrno Ho-.

Proprletá,rlo e D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS cola Brasileira", de Pôrto Alegre drigucs Alves, foi exclui do do Fxér-
.

Diretor de Redação GUSTAVO NEVES com o professor Inácio Montanha. cito com todos os colegas de rebc,
_.

-,
-

Aos 16 anos ingressou na .c�,'cJa lião.

Ano XXXVII I F1oriclnópolis- -üaarte.telre 6 de Julho de ,g49 I Í'I 10.521 Militar, a principio em Rio Pardo Voltou então para o Rio Grande,
matriculando-se na Faculdade ele

Em seguida s,excia. comparecerá, com as demais autoridarles, à suas portas.
5ede da Associação Comercial de Florianópolis, à 'rua Trajano I!. 15, O REGRESSO
onde, ás 17 horas, será também inaugurado o seu retrato naquela so- Caso s. excia. não resolva efetivar, como deseja, sua visita ás cid�l- J

.ciedade de classe.

Irles do interior do Estado, retornará, amanhã" ao Rio de Janeir,\, C'11

Nessa OlJOrttmidade o sr. Severo Simões, Presidente da Associ�ç;;;o, ,avião da carreira.

Santa Catarina receberá, .na manhã de hoje, passageiro de

um dos aviões da carreira, acompanhado de luzida comitiva, a

visita honrosa e por todos os títulos .digna de registo, do sr. dr.

João Daudt d'Oli<veira, dinamico Presiderste da Confederação
Nacíonal do Comércio e da Associação Comercial do Rio de Ja-

neiro.
•

A vinda ao' nosso Estado de tão ilustre brasileiro foge ao no-

ticiário comum de imprensa, pois, ela significa fato sem· prece

dentes na h istór ia das classes conservadoras do Brasil, em se

atendendo a que a sua finalidade resume-se em auscultar n ope

roso Presidente da Confederação Nacional do Comércio e ela

Associação Comercial do Rio de Janeiro aos representantes
dêsses elementos que, organisados, tem o seu papel proeminen·
te na vida econômica e financeira do País. E, do entrechoque
das sugestões que lhe serão apresentadas, hoje, em j\llesa Redon

da, surgirão os ffeítos certos e seguros de novos rumos na vida

das classes cujo destino grandioso está sendo dirigi do, de

maneira democrática e superior pelo seu Presidente, o '31". dr.

João Daudt d'Oliveira.
ldentificadó com as lutas das classes conservadoras, des

de muito cedo, conhecendo·lhes as necessidades e auscuHl' ndo
lhes os anceios, João Daudt, d'Oliveira já por isso soube SI:'1" o

Iider, o notavel dirigente da sua vida agitada para agor a em.

Araxá, traçar-lhes novos e seguros rumos, que seja de fato a

gloriosa caminhada, por todos almejada, no sentido de torna_
Ias uma força viva da Nação Brasileira, também a serviço da

Democracia, dentro e f'ó ra, do Brasil. 9

Dai o sentido exato da visita a Santa Catavina dêsse gT:lude
brasileiro que, super intendendo uma legião de homens co agre

gados em tôrno da sua personalidade e nela colocando a" suas
, .

�

esperanças de futuro já de ante-mão seguro, aqui, em. nossa
terra feliz, há-de colher os melhores elementos para a Confe
rência de Araxá, que no dia 24 do corrente mês, movimentará,
não só as classes, conservadoras do País como, também, quan

tos se interessam pelos destinos de nossa Pátria, no terreno das

grandes realizações do Comércio e da Industria.

E, nós, que com a presente reportagem temos em mira pres
tar homenagem ao ilustre hóspede oficial .do Govêrno do Estado,
81'. dr, João Daudt d'Oliveira, desejamos a, s. excia. feliz estada em

nossa terra, bem como se corôem de êxito os. seus esf'oreos n ..ssa

visita a Santa Catarina que muito nos honra.

...

A CHEGADA DO lLUSTHE HóSPEDE OFICIAL
O sr. dr. João' Daudt d' Oliveira, dinâmico Presidente da Couf'edora ..

�o Nacional do Comércio e Presidente da Associação Comercial áo H10
de Janeiro, devera chegar no Campo da Base Aérea de Ftorranópolts,
aproximadamente ás 12 horas de hoje.

À recepção do ilustre hóspede, que será naquela Base Aérea, com

parecerão figuras destacadas do nosso. mundo oficial, o sr. Presidente
da Federação do Comércio' de Santa Catarina, o sr. Presidente da Asso
ciação Comercial de Florianópolis, Presidente c membros; de diretoria .Ios
dívérsos Sindicatos locais e do interior representantes do SESC e do
SENAC, o sr. Perfeito Municipal da Capital, inúmeros. comerciantes e

industriais, representantes de imprensa e fotógrafos .

Após os cumprimentos, s. excia., acompanhado dos membros de sua

comitiva e de autoridades, se dirigirá para o Palácio do Govêrno onde,
a convite do sr. Governador do Estado, será hospedado,

MESA REDONDÁj
Ás 15 horas, o sr. dr. João Daudt d'Oliveira presidirá, C'o!Jforme ')w

lJI'ama, uma Mesa Hedonda em a sede da Federação do Comél'pio de
Santa Catarina, à rua Arcipreste Paiva, n. 5, sobrado.

Nessa reunião, que marcará, indiscutivelmente, iúicio, para Santa
Catari11a" de demarches à Conferência de Araxá, tomarão pal·tê re

presentaçõe.s de todas as classes conservadoras do Estado, ,levendo
:ser debatidos assuntos de magna import:meia para a industria e o

comércio catarinense.
Iniciando a :Mesa Redonda, na sede daquela Confederação, srrá

inaugurado, numa homenagem merecida, o retr8to de s. excia" inter
]Jl'etando o pensamento das do SESC e do SENAC o prof. Flávio Fer
rari, diretor Geral desses serviços, cujo discurso publicaremos em pro-

.

�iJ11a edição.
'

Após o agradecimento do homenageado, seguir-se-á a :Mesa Rcdo,1-
da, quando serão debatidas teses para a Conferência do Al'axá:

NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANóPOLrS

Dr. DaudtJoão
Direito de Pôrto Alegre. P31'a nl�S

tear os estudos, empregou-se simul
tânearncnte como caixeiro na C0111�

panhia de Gaz.
A sua geração acadêmica foi eus

mais brilhantes, contando entre

seus colegas de turma homens (·0!lJ()

João Neves, Mauricio Cardoso, Ce
tulio Vargas, Firmino Paim Fi1':0"
elc.
Com êles exerceu intensa !\E\ i_

dado politica, sendo um dos chefes

I
do movimento acadêmico contra ar

I candírlatura Carlos Barbosa adota-

I
da °folcialmente pelo sr. Borges de
Medeíros.
À proporção que decorriam Os

anos de curso de Direito, subia nos

cargos da Ci:::. de Gaz, de mane-r-a
que ao formar-se já tinha atinzido
o pôsto de Diretor,
Durante os 3 ou 4 anos scguir.íes

exerceu também a advocacia cm

Porto Alegre. Vindo 'para o Hio de

Janeiro, ingressou na atividade in
dustrial farmacêutica, Formando
com João Daut Filho e Felipe d'Oli
vcira a firma Daudt, Olive+rn &
Cia,
Em 1930 ingressou na Associação

Comercial do Rio de Janeiro. de

cujas diretorias desde então [('ln
feito parte.

Em 1933 fundou com Serafim Va
Jandro () Partido Economista fio

Brasil, flue com um programa de
rebeldia aos processos políticos de
então. procurava dar às classes con

servadoras participação nas respon
sabilidades do govêrno, com 'ma
elemento de construção e de orcem.
Recusando disputar a eleição na

chapa de deputados. para não prc

[udicar- seus companheiros, ace+tou
a inclusão do seu nome entre is

candidatos a vereador à Camara

Municipal do Distrito Federal, ,;en
do eleito em primeiro lugar. Desi
ludido porém, pelo ambiente em;

que se entrechocavam as ambições
partidárias e os interêsses pessoais,
renunciou à cadeira sem tourar-

,posse, .:»:

Em 1942 voltou novamente I-l êsse
radamente diversos países da Eu
ropa,
Em 1941 realizou uma viager.-> de

estudos aos Estados Unidos: onde

permaneceu um ano.

Em 1942 voltou novamente a esse

país, como integrante da Missão
Sousa -Costa, participand'O do estu·
do e desenvolvimento dos acôrdos
de Washington.
Em 1944 chefiou a delegação Bra

Pl'Ímeiro Congresso Brasileiro (le
Economia.
Em 1944 chefiou a delegação Ílra·

sileira à -Conferência Internacional
de Negócios em Rye, Estados Uni
dos, onde compareceram 52 naç5es�
Ali se fez interprete dos países de'

fraco desenvolviinento econômieo
em face dos economicamente fúr
tes, defendendo e tornando vence-

I dora a tese da "função soe13l d()

capital", que v'eiu abrir novas c.)fJ

cepções aos negoclOs do mundo.
Em 1945 convocou e realizou �'

C'onferência das Classes Prod11to
ras, em Teresópolis, ·0 maior C"J;ta

me de caráter econômico até �1(Jje
\'erificado em nosso país.

Conclue na. 3a; pág-

dirá do significado dessa homenagem ao ilustre Presidente da Associa
ção Comercial do Rio de Janeiro.

O Comércio de Florianópolis, através a sua Associação, prestará
merecida homenagem de seu respeito e reconhecimento ao dinamieo Pre
sidente da Confederação Nacional do Comércio e Presidente da Asso

ciação Comercial do IUo de Janeiro, homenagem essa que, estamos cer

tos, há-de fazer sentir ao ilustre visitante o 'aprêço, a estima e a C0n

síderação com que, em nossa terra, lhe tributam os comerciantes e inrlus
tríaís.

O BANQUETE, NO CLUBE DOZE DE AGOSTO
Das homenagens com que o sr. dr. João Daudt d'Oliveira terá 'IS

sinalada a sua visita sobressai o grande banquete que lhe oferecerá a

Federação do Comércio de Santa Catarina, no Clube Doze de Agôsto, nes
la Capital, no qual tomarão parte, além de autoridades civis, militares c

eclesiásticas, ainda representações de todos os sindicatos, da Associação
Comercial de Florianópolis, representações e delegações do interior rio
Estado que deverão chegar ainda hoje, imprensa falada e escrita, e, ainda
o sr. dr. Nerêu Ramos, preclaro Vice-Presidente da Hepuhlica, que, con
vIdado especialmente, se fjua representar.

Oferecendo'o usará da palavra o sr. Charles Edgard Morilz, rlina
mico Presidente da Federação do Comérciá de Santa Catarina, c, .-::gra
decendo, o sr. dr. João Daudt d'Oliveira, cujos discursos', que focaliza
rão o papel dessas entidades de classe no Brasil, daremos à 'publicidade 'i'lll

a nõssa próxima edição com detalhada reportagem dessa homenagem 00

ilustre hóspede.

OUTRAS NOTAS

A VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO
Provavelmente o sr. dr. João Daudt d'Oliveira, após as homena

gens recebidas na Capital, visitará Blumenau e Joinvile, cuja viagem,
segundo nos informam, será resolvida ainda hoje.

O COMÉRCIO FECHARA SUAS PORTAS HOJE, À TARDE

Atendendo ao apêlo que dirigiu a Associ,ação Comercial de Floria

nópolis, o comércio local, compartilhando das homenagens ao sr, fk..}nãn

Daudt d'Oliveira, Presidente da Confederação Nacional do Comércio e da

Associação Comercial do Rio de Janeiro, encerrará, à tarde d_e hoje, as

..Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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utersInstituto laciona'l do
.

Pinho
Delegacia Regional de Santa Catarina. - Edital

Levamos ao conhecimento dos senhores madeireiros em geral que,
através da Resolução n. 9U, de 10 de junho corrente, a Junta Delibe
rativa do Instituto Nacional do Pinho fixou até ulterior delihernção
os seguintes preços para o pinho serrado destinado ao mercado na

cional e embarcado via marítima:

I I PHEÇOS E CLASSE�
------------------------------

BITOLAS III" JREFUGO ou

I IVa

I

Ia e na II
I Cr$ Cr�Cr$

Taboas de lx6" a lx9"
Pranchas de J14" c 26" e 12"
Taboas largas de 1x12" acima

1,80 -

1,90
2,00
1,90
1,90
1,90

1,25
1,25
1,35

1,1 :í

1,1:)
1.25

Vigotes de 3x3",3x4" e 4x4"

Pranchas de 1'12" e 26" e 1'>."
Lotes compostos de 70% de
lx12" e 30% de 1x9"

1,25
1,25
1,30

1,1;;
1,1')
1 ,21)

I
r
I

Lotes exclusivamente de 1x12" I 2,00 1,35 1.2;)

� Os preços entendem-se por pé quadrado FOB portos do Para
ná, Santa Catarina e Hio Grande do Sul, admitindo-se a redução de
cinco centavos por pé2 tIl0S preços FOB portos do Rio Grande do Sul,
equivalente à diferença do frete marítimo.

3 - Ficam estabelecidas as seguintes condições de pagamento: em

90 dias sem desconto ou em 30 dias corri descontos de ·3% ..

4 - Será admitida a comissão para os representantes vendedores
de 6% (seis por cento) sôhre os preços FOB.

5 - ,A mercadoria viajará por conta e risco do comprado!', que

pagará o frete maritimo no pôrto de embarque, ou mediante prévio en,

tendímento, no destino, contra entrega do respectivo conhecimento,
6 - O INP fiscalizará os embarque, fornecendo, para cada lote, o

respectivo certificado de classificação.
Pela Resolução n. 97 de 2/6/49, "o aumento no frete marítimo de

.

cabotagem ,decorrente de Ato do Govêrno, que atinja vendas efetuadas
, até O' hora do dia 6 de maio de 1949, correrá por conta do comprador.
devendo ser acrescido nas faturas comerciais-

. Os vendedores deverão apresentar nos Postos do INP, para efeito

de ··fiscalização e emissão do certificado de exportação, a fatura �o

mercial, com indicação dos preços e lotes de madeira correspondentes
(bitolas, classes e comprimentos), Na hípótese de que nas f:1tul'as
1130 haja discriminação dos Iotes, deverão ser anexos a estas os ro

manejos "respectivos.
JOINVILE, 23 de junho de 1949.
HEITOR· DE ALENCAR G:UIMARÃE� FO - Delegado Regional.
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Datilógrafa
diplomada

Oferece seus serviços.

Cartas a Maria Inês
Ferreira.

Caixa Postal 55.

Conjeccdo
d� GRAVATaS

r�--Ao�-'-i
I Tra�SPOr!es Aéreos Limitada I R:C:i�:�:�n;:��:��r:8

'�' 2as. 4as. e 6as: . Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba .,
I -- Joinvile - Florianópohs Lajes e P. Alegre. i
c; 3as. Sas.. � sábados: P. Alegre -- �J,jes --

Florianópolis.! S�nta f1!ltarl·DaJoinvüe -- Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio. - U Vil!

Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 logares.
\ I· . . . . . . . . . . . . . .. . .

I Auxiliar de
.c Escritórioi

l Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565 ,I Importante organisação co-

...O....(�()._.C)._.()�).III�<>
.• mercial, precisa de um rapaz

.

._.O....c)�)...-.c>4!.-()..
com pratica de escritorio, que

T i C 1 .a. • seja bom datilografo e que es-

ranspor es O e ...1VOS teja quites com o se.rviço mili-
SRS. PASSAGEIROS tar.-

Informações com a filial
VARIG

Agentes: Fiuza Lima &: Irmãos

FLORIANÓPOLIS

PARA
ITAJAf - JOINVILE e CURITIBA

Os nov,os. M�CRO-ONIBUS do Rápido Sul�Brasileiro ofe·
;:ecem o maxrmo em

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman

H O R A R II O S:
Carro ,direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro Ide Flpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13 =;:..::,"��::R',��,,�'.:��R:::.�::..:.:(:'!:

hor:as, podendo prosseguir de Jioinville a Curitiba no dia se-
A

..

guinte ás 6 horas; gencla Geral para S. Catarina
Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven-I Rua Felipe Schmidt. 22-.Sob.

dendo-se passagens. , C. Postal, 69. Tel. «Protetora»
Aceitam-se despacho de encomendas. FLORIANOPOLIS

ci���;i;�Dcii�i�;��aO"b;';I;i�i;I·C;;�;�;t��····
Dr_ Antônio Dib Mussi ��� ::����� to�!V!S

material.
TRATAR NESTA REDAÇ�OMédico efetivo do Hospital de Caridade

Servi ço especializado em Doenças de Senhoras
Modernos mét,odos de tratamento

Horários
Das 10 ás 12 horas e das 13,30 às 14,30 horas

Consultório:
Rua Tiradentes, 9

Residência:
Hotel La Porta

.

-, .

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Medicação Quzilic!1r no trato mente

do .iflli.

informações
-<YE'�lllorario das. e�pre
Redação • Ofid..... rua }

I sas �Qdovlarlas
João Pinto n, 5 IJJJGUND.A-�

Diretor: RUBENS A. RAL'\10S I Expr.... fIO Sio Ciatóvlo _ JAC'UlUI _.

7 h<Yf8B,
Proprietário e Dírc-Gerunte ., Auto-Viação ItajlL1 _ ltaJú _ 11 t.o--.

SIDNEI NOCETl i ruo ,._-�
J!]Xl)�81J() Bl'UMlU_ Bru8ijl!l& __

.

18 hora•.
Expresso BrullQueIlH - N<n'a Trellw"

- I tl.30 ooru-
Auto-Vlaçl1.o CatarlnenH - JOiDY1le,

- f horas.

Áuto-V!aç&o catulnenM - Cu;r1t.i'ba,
- 'I horas.
RfJdoviárlB Bul-BruU - HII"to .lletINI"

- li noras.
Rápido S'JI-Brasileira - JOinvile-

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

6 horas.
TERCA-FEIRA

I Áuto-V!ação Catarlnene• ....,. P&rto .lI.. -

I gre - 6 hora•.

I Auto-V1Bçl\0 CatarlllflIllJII - CurlttbD
- Ií horas .

Áuto.V!aç.llo CatarlnenH - JoiDTUc,·

1- • horas.

Aut'o,Vlllçlí() catar�nH"" 'TI)b'aram.�
.- 6 horas.
Expre'SSO Slo Crlll·.ó"'IO - La#Ull& --

7 horas,
.,u.'Fmpl'és8 Glória - [ACuIDa' - .,.,r-

Na Capital e 6� horu.
:mxpreuo BruMlUeMe - BruQu -

Ano ..... - . • . . . .. Cr$ 90,00 18 hora.. .

'

Semestre .. ' •.... Cr$ 45,00 ... ·)to-vlaçlo Itaja! - ltaja! -:. l' )lO.

Tr'imestre _ Cr$ 25,00 rllkápidO Sul-Brasileira -. Joinvlle-

Mês Cril 9 00 113 horas. : ..!.

"',
Rápido Sul-Brasileira - Curlt ba -

Número avulso' .. Cr$· O,l>o ,6 horas. _D·�QUARi'A-., ..,.�No Interior Aúto-VlaçAo
. CaiarlnenH

Ano ... _ ... _ . . .. Cr$ 100,00 - II horas.
"'._-In-�.-. Auto-Vlação .......... -.

Semestre Cr$ 80,00 _ e' horas.

Trimestre Cr$ 35,00 , Auto-Vlaçlo CatulDeDJllt
, 1"" O 6 ,-

6,30 horas.
Numero avu so .. t,r." , o.

�
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba _-

, .. ---'. te t át . 6 horasAnuncros .."",l,an eon � o. Ráp;d� Sul.Bra�ileira _ Joinvlle--
Os origtllala, mesmo nao 13 horas. .

: .; -

\ ExpressQ SAo CliIftO....o - Lap;D. -.
) publicados, nao serao

7 horas.
,

d••olvides. Expresao BruaqueDft - BruJlQue _.

I
16 horas .

A direção não se respon- Áut<>-Viação ltaJaJ - I� - 1. bo--

sabiliza pelos conceitos rakpresso BrusqueILH _ N<n'1l 'I'lI'eatG�
emitidos nos artigos - 16,30 horas.

.

_

assinados. Rodov!ãrla Sul BruU - � .lI.--'
- ).t hor&.l!.

Qú'INTA-FEIRA
�_.w_w.,. Auto--Vlaçllo Catarm.en.l' p�,

Al&gre - 6 hQl'u.
Autl).-VbWlío Catarinen..

- 5 horas.
Auto-víacão CatM!neJl§a

- II horas,

Auto.V!nç!o catarlnenH - TubIIIrlo"

"Segunda-feira � 6 horas, •

Auto-Viação ClltA$en.n - Lasune"
·"TAL" - 13,00 - Lajes e PÔlto .- 6.30 l\oras.

Exp_ress.:> S10 Cr\.stovlo - L.�.-una _.
7 horas. .

.

Emprêsa Glória - LIl«1ma - li l/'IP
• 7 1/2 horas. . ti':".

�'xpresso Br'llsq'uen.. - q.n. .t'DQUO -

'1"�'����!8çJ,O fUl}nJ - Itajai - II )lO.
rfd

Rápido Sul-Brasileira - Jolnvlle-
13 horas.
Rápido Sul·Braslleira - Curlt!ba _-

6 horas.
lI:mpres'a Sul Oeste Ltda - Xapecb -- b'
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FRANCISCO LAi\1AI'_QUE
Chefe de Impressão:

JOAQUIM CABRAL DA SILVA

Representante:
.

A. S. LARA
Rua Senador Dantas, 40 - 5°

and2!'
Tel.: 22-5924 _ Rio l'e Janeiro

RAUL CASAMA\'OR
Rua Felipe de Oliveira, 21 -

80 andar

Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS

- B horas.
8EXTA-rEIRA

RodoY1Arla Sul Br&8!l - p� .lI�,
- li horas.
Auto-VlaçAf) CatarlnenH

- li�horas.
Aui(l-Viaç!l.o CatarlnenHl

- • horo.

Auto.Viação C�tKJnen.. -�,
- 6,30 horas.
Expresso SAo CrlBtovlo � .-

7 horas.
Auto-Viação Itaja.! - Haja! - UI �-

�� -

Expr�sso BrusqueIllM BruIIQuc -
16 horRs,·
Rápido Sul-BrasileIra

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.

Viacão Aérea
'"

Herário

Alegre
PAN.AIR - 10,40 - Nor�
'VARIG - 10,40 - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul

CRUZEIRO DO SUL - t3.5f>·-
�orte

Tt!f'ça-feir.
"TAL" - 8,00 - Joinville ,

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

I
. 1\:ItR - 10,40 - Norte

GH UZEIRO 00 SUL _:_ 12,00 -

Corte
VARIG - t2,30 - Sul

PANAIR - ia,50 -:- Sul

Quarta-feira
"TAL" - 13,00 -. Lajes e PÔl'to

Alegre
t-ANAIR - 10,40 - Norte

CRUZEIRO DO SUL - t 1,00
.orte
VARIG - 11,iO - Norte

PANAIR - i3,�0 _ Sul

Ouinta-feira
-TAL" - 8.00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR -.10,.&0 - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul

VARIG - .12,36 - Sul

CRUZEIRO DO SUL
Corte
CRUZEIRO DO SUL

i3,t'ít'í

Cid Rocha Amar.1

aul
Seitta-feira

"TAL" - 13,00 --Lajes
Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

forte
PANAIR - tO,-iO - Norte

VARIG - t 1,40 -- Norte
PANAIR - t3,50 - Sul

SábadQ
-TAL"· - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguã
- Santos e Rio.

VARIG - t2,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - t3.515

Iforte

l)Qm:fnoo
PANAIR - tO,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - U�,OO
fANAIR - 13.50 SUL

Jolnvlle -

CuritibÍi -

BABADO
Àuto-Vlllçl.o CatarlneDft - CUiI'2t1be,.

- Ií hora·s.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas. ,

Rápido Sul-Brasileira - CurltlbB -

6 horas.
- " noras.

Auto-Viação Clltar�Il8e - JoSnYUe.:
- II horu.
Auto.Vlação Oaurln_ - Tlib.rAo.·,

- 6 horas,
EXl)rP,BSO 810 Qr1ItoTIo - lAjJuDQI. -

7 horas,
Expr"SIP.O BrusquenH - aru..q- -

.1<l horas.
Aute Vlaçao IUJa! - naja! - li II-.

rlliS. .

Expresso Brusq'l1eIl1H - No-.. T!'eatO"
- 9,30 horH. .

.
'

Expresso Glórlll - Lquna _. • l/li!'
e 7 1/2 hor...

DOMINGO
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

e horae.
e Pôrto

Joinvile _-

Ui.30

Escritório Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
AvisD aos srs. interessados· que,.

tendú regressado de sua viajem aozlP

E�tados Unidos ,da América do Nor
te e paises vislnhos, ° Dr. Cid Ro

." cha· Amaral real:Jrirá seu e&critóri&'
(Rua Presidente Coutinbt> D. 22)�
nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as t>Sp�

dais atençnes de seus lWlig08 �
clienteS/.

Pedro·Medeiros,' A�s:m!a:i"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Papa os pobres ao paãpe Clemente
NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA, NO, RITZ, ÀS 5 E 7,30 HORAS, SESSõES CINEMÁTOGRÁFICAS EM BENEFíCIO DOS POBRES AUXILIADOS PELO
BENEMÉRITO PADRE CLEMENTE. NA 1 a SESSÃO SERÁ SORTEADA UMA BOLA DE FUTEBOL NA z- UM RÁDIO "STANDART ELETRIC". IN·
GRESSOS À VENDA, NAS REDAÇÕES DOS JORNAIS, NA RÁDIO GUARUJÁ, NO COLÉGIO CATARINENSE E NA GERÊNCIA DO CINE-RITZ

CINEMAS .Rellgíão
Por que se ajoelham os ca-

RITZ, hoje ás 5 e 7,30 horas tólícos, ao entrarna igreja? A
NAS GARRAS DA FATALIDADE genuflexão, ou o dobrar do

- sra. d. Cora Linhares Blandy, A data de hoje recorda-nos Que: COM: Trever Howard - Sally joelho é um sinal de adoração
digna espôsa do sr. Júlio Blandy, - em 1319, na pequena cidade de Gray - Griffith Jones ou reverência, Os católicos se
- sra. d. Noberta de Morais Husinetz, ao sul da Bohemia, il�S- Direção magistral do Brasileiro ajoelham diante do Taberná-

Cunha, espôsa do sr. Jcão Ferreira ceu João Huss, que veiu a ser quci- Cavalcanti culo onde se conserva o santís-
da Cunha, residentes em São Pau- mado vivo em Constança, em 5 de Partitura musical composta por simo Sacrainento, em sinal de
lo,

'
'

Junho de 1415; Marius Françis Gallard e executa- adoração a Jesus Cristo, real-
- a sra. d. Edite Sampaio Car- - em 1729, em Ribeirão do Caro da pela grande Orquestra Siníôni- mente presente sôbre ;) altar.

doso, espósa -do sr. Jaime Cardoso. mo, nasceu o poeta Claudino Ma- ca de Londres sob a direção do Por falar em Santíssimo S8.cra-
- o sr, Arí Sartorato, hábil noel da Costa, que veiu a suicidrr- maestro John Ho llingsworth mento, que se entende por oen-

contador, filho do sr. José Sarto- se, preso na cadeia de Vila Rica No programa: Jornal da Téla - ção do Santíssimo? A benção
rato. (Ouro Preto, como implicado na Nacional 2) Musicas saudosa" é uma devoção que consiste

--;- a srta, Valquíria Ventura, fi- Inconfidência Mineira, em 4 d,; Ju- Short no seguinte: prestar homena-
lha cio sr. Generaldo Ventura. lho de 1789; Preços: Cr$ 5,00 e 3,20 gens de adoração, por meio de

- a srta. Adelina Souza, fiscal __ em 1847, eu} Pôrto Alegre, fa� Censura até 14 anos. hinos e bençãos, e or-ições, ao
de tesoureiro na Delegacia .Fis- leceu o Senador José Feliciano Fer. ..' , ,.,. . ' ,...

santísxnno Sacramento expos-
cal, nandes Pinheiro, Visconde de São ODEON, hoje não haverá sessões to sôbre O altar, O Sac2rdote

.- a srta, Doris Miriam, filha do Leopoldo, nascido em Santos. São cinematográficas. nõe incenso no turibto e '<cen-
f H' B sa o Santíssimo com três du-pro. enrrque ruggrnann. Paulo, a 9 de Maio de 1874. Delxan- ,.",,' .. ,.,,'.. ..", ,.".

- ° menino Júlio Cesar, filho do h\nrado nome na nossa hístó- ROXY, hoje ás 7,30 horas ctos, como símbolo da adora-
do sr. Júlio Gonçalves, represen- ria politica e literária; Ultima Exi.bição ção do povo. Os hinos usuaí.r
[ante comercial.

_ em 1871, contando 24 ano': de EMOÇÁO SECRETA . são O "Salutaris hostla" .,- que
.............. ••• idade, faleceu, na Bahia, o poeta, COM: Walter Pidgeo:n __ Clau- pode ser substituído por outro

Para 008 amigos e admiradores •.tent José Al . de idêntico sentido - � o "Tc"'!! .

1';.. no se. ves Antônio de Castro Alves nascido em dette Colbert - June Allyson - '"

.do beletrista Lourival de Almei- LO te.i 1
.

90' tum "ergo sacramento" c"m
, .

�'es eja, 10Je, o seu aniver- 14 de Março de 1847;' No programa: 1) Cínelandía Jor- ". v-

-da, o dia de ontem, de seu anrver- S'l'I'O interessant zaroto' Jose' :,. postos ambos por santo To-
. , ", , , ,

a, o e 10 _ em 1866 em consequêncin dos nal - Nacional. 2) Sonho Invernal .;)"' ..

.sano n�tahcI�, fOI .allsPIClOsamen- Alves, querido filhinho do nosso ferimentos recebidos na Batalha de _ Desenho Colorido maz de Aquino. Depois o sacer-
te festejado. A tardinha no Clube

I
tirn d c terrâneo T João t\J-

c

• dote canta uma oração, torna
1 � h 'I" es 1 a o on s , • Tuiuti travada a 24 de Maio faie_ Preço: Cr$ 3,20 umco

O véu humeral, com �e"le cobre:::, para omenagea- o, I'eun:ram- ., dOI' ,
.

, � f
,,' , . "

f
. �. d B d

\ es e ]\ en a, operoso u�clona-I ceu, quando em viagem de COI rícu- Censura ate 14 anos.
-se os uncronarros o auco e' rio da Imprensa Oficial do. Estado. , O pé da cutódia ou da nixide

oCrédito. �opular e Agrfcola, onde I Comemorando tão festiva ef'e- �:�:a:a h��:�O�e�i;::i ��1t���() Pf�� ,
..

i�ipÉRiÂL: 'l;�je' ';s'7:30 '1���'��'
.,

(vasos em que se conserva o

,o_natallcla,l1.te exerce as altas, fun-I méride, José reunirá logo mais, Santíssimo) e com êle abençoa
Sampaio, nascido a 24 de Maio de Ultima Exibição f d C O,.ç.oes. de .di,reLol',ge.rent!', "

,A, p�os a
I na residência dos seus progen. ito,' T"''''' QUE f:ER VOCE

O pOVO na arma e ruz.·
f t d b ,..

I81(} e hoje considerado. com [us- =.u � be b
-

d
'

mam es aç�o os". a.,ncallO,,"',' os
I res, Os seus numerosos armgui- pOVO rece a ençao e joe-

componente d 1\.1 t 11 tificadas razões, Patrono da Inf'an- (IT HAD TO BE YOU) lhos. Em seguida rezam-se os, .
. S o - . ro ary 1e i nhos. oterecendc-Ihes uma f'arta

E'
. COMI " Cornel Wi lde _ G'f

' 'i" ti t \ taria do xércíto ; "lnger Louvores ao Santo nome de. .{) erecer�m Hglll"lüa IVO presen e" me,sa de doces e refrig',el'anles.
prolongando'se a homenagem, no! - em 186'l, no Ceal·á. nascei I o. Rogel's Deus e tennina-se a função
-":12", sob alegria geral até mais GERMANO SCH',;ÁRTi··Fii�>.Ú)· compositor Alberto Nepomucenc,; UNnl sonho de PlrimAaverl� com qualque!:. canto. A idéia
tarde. Saudando o homenageado, e

- em 1902. no Rio de Jal�eiro, I o programa: ). tua Idades f'In de expôr o Santíssimo Sacra.
'fizeram-se ouvir vários oradores, !RIS SCHVi'ARTZ

faleceu o compositor Leopoldo Mi. Revista - Nacional. 2) Metro JO!." mento generalizou--se desde (1

falando, por último, agradecendo, <O glle;z� '_
' " nal - Atualidades princípió do Século XVI. A. A.Têrm' o prazer de participaI' :\ Y. S.

A aO>. N" T d' Preços: Cr$ 5,00 e 3,20i() sr. Lourival Almeida, em palpi- e Exma, Familia, o contrato tle ca'
il re l I o a aRCO

't
. . . Censura até 14 anos,."an e e sincero ImprOVISO. samento de ,sua filha T I ·dDe quando cm quando, eram in,- GLAJ)lS EMILIA e .,gramas retl os

iercalados números de músicas, c\�m o Sr', JOA-.O BA1'IST.o\ I U,l\' A A h t'do D t'
f d d I

- . I
" , _.':� cam-se re 1 S, no epar ameno RITZ e ODEON - amanhã,cnn ,o e � ee amaçao em :n�IO I VIDEIRA _ Sta, Catal'ina to dos Correios e 'telégrafos, tele •

.d. a eX�I,'ess,Iv�, fesl a, o,,nd,e o d, lS,t,ln: I VIUVA !!ramas para:
CALCUTÁ

t l·
� ODEON - sexta-feirao amv,:rsa,r,lan�, .e.xlmlO. na aI-I.MARTA DAS DORES MOTA LeNA .Tonas Luchem - Marcos Niskisk

tI d 1 I ALMA TORTURADA.

e (: .Iz.er , ( e lc��va os

pr�sen-! Têm o prazer de participar a Y. S. _ André Montes ;ie Miranda Pinho
.tes a mÍlma reumao, Im.provlsoli- E F '1' t t d'-

1 I
.

't de' X!ma.. aml la, o con ra Q e ca' - Aspirante Romeu Lcspesql;;ir .:_
,se, na oea,slao, vere ae eIra �1OI a a·

samento de seu filho Da lila Santos _ Alvina l\lach:lt:c _�

de m'te, dl�n� dos dotes
. l�tclec- JOAO BATISTA.

tuais, al'tlstwos e eulturms do '

com a Srta. GLADTS EMU,: A .

prezado lJatrício, que, sem dúvi
SCHWARTZ.da, teve oportunidade de aferir

Videira - Sta, Catarina
,o grau de estima e de considera·
.ção em que é tido nesta capital.

Ao ik,tstrc hornern clf� letras, o

nosso eordial abraço, e.m.bora taro
. .dio, com 'votos de j1f'eenes feJici
,dudes.

res, mas na sociedade eivil, de ele-
Resultado-vado, conceito e grande admimção,

motivo porque pelo deeorrer de
tão auspiciosa efeméride natalícia,
inúmeras serão as homenagens de Ique ser-êÍ. alvo, ás quais, pl'azeil'o-

������:�'..���. �����i.��n�o,s: - .•..... -1S1'ía. Anita Pizani

Ocorre, boje, o aniversáeio na-I
talício da distinta senhorinha Ani-I_
a Pizani, gracloso ornamenLo da"

110.ssã vida soeial, e' dileta filha do \
nosos prezado coestaduano Sl',

Cl1odomil'o Pizani, alto. funeiona
rio dos Correios e 'Telégrafos.
Ás muitas felicilaeões que rece

berá por (�sse moLivo, junJarnos,

Vida
ANIVERSARIOS:

Lourival de Almeida

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

Tte, Cel. Nelson Demaria Boiteux
Na Capital ela HepllbJica, onde

há varios anos reside, eomemora,
hoje, o seu aniversario natalício,
ü nosso distirito contelTâneo, Nel
son Demaria Boiteux, Tte. CeL ser

'vindo ao Exél'eit.o Nacional.
O ilustre oficial que' á sólida

.cultura alia llma notável inteli·

gência, probo C de ea'l'ater reto,
desfruta não só nos meios milita-

'com prazer, as nossas.

'QI G •• �.�.� � •••••••••

Fazem anos hoje:
-o sr. Serafim Fornerolli, prós

:pero cO!11crcianle;

eocial Hoje 00_passado
6 DE JULHO

Secretária Direito Comercial
Fausto Ab'r'y - Mário Santana·
Pedro Tiago' da Costa - Joãt' Ar

canjo da Silva·

Socied.ade Carnavalesca
,«Tenentes do Diabo»
Convidam-se os senhores sócios desta Sociedade para uma

reunião a reálizar-se dia 7 do corrente (quinta-feira). às 19
horas, no Clube 15 de Outubro, afim de se tratar de 2.ssemtos
referentes aos Estatutos da mesma.

Florianópolis, 5 de julho de 1949.
A DIRETOHIA

Crédito Mútuo Predial
do 23' sorteio do Plano

29 de Junho de
«B>;,
1949

1'ealizado no

CADERNETA N. 22.983
PRÊMIO MAIOR EM MERCADORIAS, NO VALOR DE

Cr$ 6.000,00
Aproximações Supf1'Íüres Aproximações Inferiores
Em mercadorias no valor de Em mercadorias no valol' de

Cr$ i,ooo,oo cad3, uma -Cr$ 500,00 cada umr,

CADERNETA N. 22.984 CADERNETA N, 22,982
CADERNETA N. !_·! .. 384 CADERNETA N 11,382
CADERNETA N, :35.375 CADEH�ETA N. ;);).37:)
CADERNETA N, e6.100 CADEF?NETA 1\<. 06.0!)'.{
CADERNETA N 31).730 CADEB.NETA N 36,'743

O próximo sorteio realizar-se-á no dia :3 de Agôsto, .

O resultado acima, é do sorteio do mês de junho, extraído
dos cinco primeiros pr�mios da Loteria Federal, rerüizado :"0

dia 29 de Junho de' 1949.
Florianópolis, 2 de Julho de 1949,

Visto:
Hélio Milton Pereira - Inspetor Federal.
pp, el, MOREIRA & elA.
Domingos Fernandes de Aquino.

CARTAZES DA SEMANA

Um be�' exemplo
Inaugurou-se, em Porto Alegre,

na Diretor ii de Viação da Prefei
Lma, um curso supletivo para os.

operários. que exereem atividades
naquele setor. Rezam as notícias

que tudo correu muito bem, houve
diseursos, etc .

Um ralo, parrm merece regi,:;
. iro. Entre os alunos inscritos no

curso encontram-se vários com

idade s'uperior a 65 anos. O mais
velho tem 73 janeiros. :F�sses tra
balhadores dão um belo exemplo
à juventude. Êles não puderam nos

bon.s tempos da ,mocidade frequen
tar eseolas. E foram ficando an.al
fabetos. Não ,podiam, por i,sso mes·

mo, saber o que el'a a vida, quan
do iudo justificaria o seu afasta
mento de tôda� as atividades e o

seu reeolhimento a um repouso

dia definitivo, agora vfio eles apren
der a ler. Muitos acharão engra

çado o caso. Outros chamarão de

ingenuos os velhos estudante.s;1
Mas o que há no seu gesto é. uma
nobre recuperação dos tempos
perdidos, um protesto contra os

que, nos tempos de sua mocidade,
não lhes ,proporcionaram os meios
do estudar e evilar a desgraca do
analfabetismo,
Que protesto e que exemplo!'

•. ,reune som ... acabamento ..
solidez••. no piano perfeito!
Al'ém de vários modêlos para
pronta entrega ... êste maraVl

lhoso piano pode ser seu hole
mesmo, através do plano da
pagamento a longo prazo!

'"

SublvartzmaOIl
R EPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Cotarina

S/A
ex. 134 - Tel. KNOT

Florianópolis
------_.----,_._-,--

VINHO CREOSOTADO
"SILVE!RA"

FRAQUEZAS EM GERAI.:

AI e n ç
"'"

ao
SOCIEDADES ANôNIMAS DO INTERIOR

O Escritório Técnico de Contabilidade B. C. Coelho Ll;na.,
à Rua Emiliano Perneta, 568 - Curitiba, encarrega-se de en

tregar à Bolsa Oficial de Valores de Curitiba, as suas inseri

ções, nos têrmos do Edital n(l 1. - Atende também com pra
zer, qualquer pedida de informaçõc:s.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Da Fábrica' co consumidor.-- ürande estoque recebeu a firma distribuidora
Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565 - Fpolís ..

Industria· Comercio e Seguros Knot S.I. ;;���$_';O� .pe��;ti'iP.,iO ao. I."..

Dor motivo de mudança
praç�ait:a :o:ta7o:;:bro;e��one :0 l;�dar 'Grande área de terreno lã c�IUvad�

(Distante cerca de seis quúometros da capttaI-Batrro-,Barr�tr08
A rea de 142 metros de frente por, 1.850 de fundos, mcIumdo

,

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

I F'Lorian6polis
- nesta redacão .ou Es�r,itório

1. de A L. Alves

Barreiros - com o proprietário Mathía» Iha.

Blumenau - com o sr, Ch,ristiano Knoll, no Hotel Cmzeiro.

,I

«Fiu.la

.

Aceita-se representante no interior do Estado. Cartas para,

,Caixa Postal 139 - Florianó,polis

Y. S,
..
viaja 1

.

Re'side no Interior! do �,I"'rW;,so��r�o�o.\',,�
.v� s. VIa]? ? ReSI!Íe,

.
.J:iD Interior j. Adquira um Catálogo de Moedas! amigo analfabeto, Ievando-o a um

AntIgas do Brasil e enrrqueca depressa. !
curso de alfabetização nó Gruptl

Peça em qualquer-Íívrarja de Florianópolis. Custo Cr$ 20,00. Pelo Escolar São José, na Esoola Indus
Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General I tríal de Florianópolis ou na Gatf.
Bittencourt, 91, sob -: Florianópolis. 'dral Metr()politana.

,--------

Industr,ia e aquinas Agricolas
Nard.ni 'ltda. (

A maior ,mais aperfel�oada fabrica de

, Maquinas, Agricolas, Iuroos, Teares e
ArUgos de Cutelarias

'Fabrica em Americana - Estado de São PQulõ

RºPPQSQIltan tQS Q.x�I1Jsi\(os papa o 6stado
(i� banta <Satapirlô

Tel� KNOT
,I, Flopiarlópn�is - Santa @alapina

o Sahão

o

I
Pednnos aos nossos distmtos leitores, o obséquio-d'e preencher <li.

coupon abaixo '" remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos.
I quanto antes, o nosso Cadastro Social.
Nome '" . '...... . .........•..•....••

Rua Est. Civil R. Nasc �

Mãe ............••..............•..•.....................••••

Pai .
...

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

Cargo do Pai (mãe) ;.. . ........•. r

Observo ' ..

.. . . . . . . . .. 0_0........... . ..

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

Arvores frutiferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais na.

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper.
Corupá.

'

Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

------�---------------

LIVRARIA ROSA"
(RUA DEODOnO,-" N. 33)

ACEITA ,ENCOMENDAS
DE SERViÇOS TIPOGRAFICOS
APRESENTAçlo IMPECÁVEL •• ENTREGA

-

RÁPIDA
! � .....
i DR,' I�:

. ...

I A. DAMASCENO 'nA SILVA i
I ADVOGADO I
i ÀÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

'

i
'

: Praça 15 de Novembro, ,2? :- 2° aneL I•
II (Edifício Pérola) J• •

I Fones: 1.324 e 1.388 I
Oe •

Florianópolis '7"" Santa Catarina •
: I
1 ••• •• .....

Guia do, Paraná,
Publica relação dos oomeeciautes e industriais com seus enae

recoso
Cada guia é vendido aooennannado de um mapa rodoviário dliJl

Paraná e Santa Catarina.
Redução : Rna Prudente de Moraes, n. 626. - Curitihl.

�o••IIMIil!�..e•••lAlIlNIlfl108DCI_lnll.fI!I.....

II C PI' L' .
II

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, eonce

.tendo mais outros beneficios de caráter assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia

1:"
L

(lA� WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca

"VI'R<iEM 'ESPECIALIDA
TORNA A :ROUPA BRANQUISSIMA ...

.
... ··:'!'-cc

*
. ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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do Pinhe I Empresa «Viação Sanla Catarina»
R€'gional de $õnta Cat6rina,

A V _1 S ()
Resolução n. 98 A Empresa "VIação Santa Catarina" linha de ônibus que faz o

. '. percurso Florianópolis - Estreito e Escola avisa aos. possuidores de
A Junta Deliberativa do Instituto Nacional do Pinho, no uso das 't . .

t it t
. . -

da Tei
-suas atribuicões. I

permanen es e aos que VIajam gra ui am:n e p�r 111TPOSIÇ�'O. .

a ,el, a

.

' .

'. I comparecerem dentro do praso de 30 (trinta- dias no escritório a Rua
ConsIderando a impossibilidade ele terem sido examinadas, na sua. J

-

P' t 9 f' dI' It
-

t t v
.

'1 '.-
" - 'oao rn o n. a im- e regu anzarem sua SI uaçao peran e es a rsm-

'Ll tírna reurnao, as emendas apresentadas a Resolucao n. 85, ele 21 de I
,

t b d 19 1
-

-

, , presa.
()U u 1'0 e 48, bem assim as que pac erao ser apresentadas pelos or-

.

F' d ti
- .

ltido rv
.

,gDos de classe, para urna revisão geral elos controles elo INP:
m o_o prta.zof respec �vo n.a� s�ra dPertmI EI o V,la.lar gratuitamente

RESOLVE'
.

aos que nao sa IS azerem as exigencias es a mpresa.
.

Florianópolis, 7 de Maio de 1949.
Até que se reunam. a l° de agósto próximo, em Curitiba, as Jun-

COMERCIO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A.
tas Regionais dos Estados. para se manifestarem sôbre o assunto, sus

pender a aplicação de parte elos títulos I e U, ela citada Resolução n.

:85, a����� �o��r;�I;:O:r:i��L��.t:�.:tigOS 80, 90, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

- ..-· ....

·-CÔMPANHjr-·::riIÂNç-X-·ô�r
..

BAitiA-;;
........··...........

:18, 19, 22 e a parte do artigo 28, final, quando faz referência aos artigos i

:11 e 12.
'

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

C6mpanh� do Aqasalho
_

Mais uma vez se revela a generosídade do povo de nossa I
terr�: a "Campanha do agasalho", ínioíatíva da Congregação I construção,
M��lana, vem encontrando o mais franco apoio de nossas Ia- Temos tijolos de diversos tipos:
m�llas. Os sectores visitados, assim nô-lo demonstram: con- Compactos, e de 2, 6 e S furos.
f

n�uição altamente generosa, quer em dinheiro, quer em roupa 1-.----------------------------,de

l�:���·as não visitadas sê-le-ão nesta e na próxima semana. I BOM NEGOCIO
---. /

.

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda

Associacão Cetartneuse de �Gl!'ta de 10'/. DO ano com recebimento de [uros mensais.
� Infor�Bções nesta redação

Eneenbetees .. -.-.- ..... - ..,----- -----------.---

L . �"-"âLttnEf ,í: ,),�

ÂVISO
MóVE��S�j�U��p:arl\1�:�::d!�TIGAS

.

De ordem do Presidente Eng. Cid Rocha Amaral são con

t?�O �!3, os srs. engenheiros para as reuniões ordinárias, às 6as.
eiras as 20 horas, na sede social.

Eng. A. Wilson CoiÚnho Marques, 10 secretário.
'

Instituto Nacional
Deleg eia

•

Rio ele Janeiro, 6 de junho de 1949.

YiJ'gílio'Gualb<'rto - Presidente.
VISTO: Em 24-6-49.
Heitor de Alencar Guim!tl'ães Filho - Delegado RegionaL

-o

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxirna rapidez e garantia para transporte de i!U88 mercadoria,

"

Agentes ern Ftorianópo hs CARLOS HOEPCRE S. A.

ARARANGUA - As 3a - 5" - Sábados.
MAIS INFORMAÇõES NA

FILIAL A Prnça 15 de Novembro Edifício
TELEFONE: 1.325

HOTEL LA PORTA

I

Proprietários

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INC�NDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades .. Cr$
Receita Cr$
Ativo Cr$

Cr$
Cr$

80.900.606,39
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,So
\18.687.816,30

76.736.401.306,20

I
Dr. (LAlaNO G.

GALLETTI
ADVOGADO

Crime .. civ.J
l1oDilltãtuição ri. Soeiedad••

NATURP.LlZAÇÕEB
TitulOll o.clQl"Qt6rio.w

'II Si_nistros
pagos nos últimos 10 anos .

Responsabilidades ..- .

Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio M.lls!lOrra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José AbT�U.

Jl"wl"_..ft.._-o,.,.��.......,.,'.......�..............,..,.,""""_.......__...............,..,.,......."'"""'..,.._."'"""'--...-.

ru,o FI

E.crit6rio II Re.idancla
Rua Tit·cdlDnt... 41.

!"ONE •• 1468 �
________....n"'_....".,..,..._t�

Correspon:fs!1c1 i

Comerciei

- ME'roDO:
Moderno e Ehcieot�

para erupções do

ECZEMA

Conrere
Diplorna

OIREÇAol
Amélia. M Pigozzi

RUi) General BiUe"Court, 48
(Esquina Albergue Noturno)

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

Pomada não gordurosa, antís

sética, que combate as coceiras

e erupções da pele. Não mancha
a roupa e não requer ataduras.

Se V. não encontrar BELZEMA

em seu fornecedor mais pró
ximo, queira escrever para a

Caixa Postal 687, Rio.

ANTES

epresentações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUF. DISPõE DE DEPóSITO. ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. BEF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL. 245 - SÃO PAULO.

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

RIDIO TUBA' IVO
.

9
1530 kilocielos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO �- S, CATARINA

A· vista" e ii prazo
Enrolamento de motores, dinâmos e transformadores.

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

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

A ELÉTRO· T.I1:CNICA
Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

DEPOIS

.............�

Encontram-se 'atualmente em uso.

em todos os recantos do munjo,
centenas de milhares de Motores

de popa JOHNSON, proporcionando
aos seus possuidores ano após ano,

um SERVIÇO SEGURO. Distribui
dores: Comércio & Transportes C.

Ramos S. A. - João Pinto, 9.

CA�AL0qO DE MOEDAS DO
_ BRASIL

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas de

Ouro, Prata, Níquel e Bronze.
Preço 20,00 em todas as livra-

rias da cidade.
Pelo correio Cr$ 25,00,

•• ·_•. t t � ç •.• ,,',

T I J
V. S. quer construir e não sabe onde adquirir os tijo

los? - Procure a firma PRODUTOS S. J. TADEU DE E.

VEIGA, à rua ALJ.\URANTE LAMEGO n? 99. Faça seu pedi
do que será atendido com rapidez e terá ótimo material para sua

Cartas a José Claudino da Nóbrega.
São José - Ponto final do ônibus, - DISTRIBUIDOR' DO .•.

Católogo de Moedas Antigas do Brasil
Pelo correio c-s 25,00

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

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

vender?
Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório Imobll1ãrio

a. L_ Alves.

Rua Deodoro 35 .

......... ..

o VALE D� ITAJ..U
f'roClU'�m na A�Jl<tla

PrOgr$1U�o,
LIVRARL"" -« S i.....TVR�*-:l!I;,: \

0084

.' .�

,.
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.$po�te$ da As�emb·léia Cantora brasileira
retorna da França
RIO, 5 (A. N.) - Procedente de-

PaI�5, pelo Ban�ejrantc t�P.11S0-
ceânico da Panair, do Br:151!, re-

Sindicato do Comércio
Florianópolis

Assemblé'a Geral, Extra01'dináTia
Na conformidade uos Es;tatlltos dêste Sindicato, convoco a Assem

hléia Geral deste Orgão Sindical, para a sessão extraordinária a rea'

lizar·se dia 5 de julho, ina sede social à Hua: Arcipréste Paiva, n" 5, so

brado, para tratar da seguinte ordem do dia:

10 Homologação do acôrdo para o aumento de salários.
A referida reunião realizar-se-á em primeira convocação

horas e, em segunda, ás 19 horas.

Florianópolis, 2 de julho de 1949.
MANOEL DONATO DA LUZ - Presideí'te

Festa nacional
da Venezuela Agua para Tubarão
c i\RACAS, 5 (U.I? i -- Un ten J Há um mês que se iniciaram os

comeciorou O p0VO venezrela- trabalhos para colocar' 't:�ua na

no a a.r+onornía eh sua pátria, cidade. Todos os canos já s� eu

Em Caracas, capttal da Ve- centram em Tubarão, e, grande
nezuela, riasceu B,)livar. liner- r parte já colocados nas ruas, amda

tador d� sua pátr ,1, da Colôm não enterrados. O contrato, firma
bia e da Bolívia e li,]I: por isso do com o "Escritório Saturnn-o de

mesmo, f'e tornei. um símbolo Brito", tem o prazo de dezoito me

da democracia e da liberdade ses. Porêrn, é pensamento do engv
no continente sul-amertcano. nheiro Batista, dar o serviço por
Todas as democraclz s do terminado, antes do prazo contra'

mundo, sobretudo as nações tual, Disse-nos o competente engc ..

sul-americanas, se associaram nheir-, que o serviço de Tubarâc,
ao povo venezuelana na come é o mais facil até hoje, 'por €>1(. cn
moracão da sua máxima auto-

contrado. O engenheiro Batista tra
nomía política e de sua entra-

bulhou na adutora de Fortaleza,
da no concêrto das nacões li- Campina Grande, Salvador, Pctro
vres. polis, Florianópolis, etc. De fato, a

Festejando a data nacional,
agua para o grande deposito, é to'

a Embaixada da Venezuela no
mado a três quilômetros da cda

Rio de Janeiro ofereceu, un-

tem, uma recepção ,q,OS ruem- deÃ. agua será tomada do rio Tuba
oros da colônia vanezuelana

rão recalcada para o Mor-ro do
domlcilíada nesta capital. Caeté que se acha a quinze metros

DADOS BIOGRAFICOS mais alto do que a residênch dos
Em 1946 assumiu a presir1ência padres, ponto mais e.levado da cio'

da. Confederação Nacional do Co- dade. Os motores da Unha dt? re

mércio, organismO' sindical rlp l!'ilU calque serão elétl'icos, O sisfem� de

superior, sob o qual se unificou tô- tratamento da agua, será i.d(;ntico

da a organização c.omercial do pais. ao de Pôrto Alegre, Buenos /ures

Entre seus empreendimentos se e outras cidades, isto é, cloriflcflrão
contam a Carta de Paz SOc!fll. o A população está invadida de

Serviço Nacional de Apreud�?agem verdadeira alegria, por este grande
Comercial (Seuac) e o Sel'ViC0 So- melhpramento. É uma grandr divi ..

cial do Comércio (Sesc), de cJljOS da ao Govêrno do dr. Aderbal Ha'

conselhos nacionais é presidente. mos da Silva. Na certeza do cum

Em 1948 chefiou uma I111111i'l"OSa

I primenLo da palavra do joveI1J go

delegação das classes, _Pl'O(:Ut�I'�S !
vernador, foi que o povo brindou á

bT3sileiras à IV Heulllao Pirll::.na sua eleiçã'o, com trinta e nove ur

do Consel1JO lnter·Americ:H1o de nas a zéro!

Coméreio e Produção, realÍ?:i1d'l em

Chicago, Estados Unidos.
- O Ano� fiualbertoCriou o 'Instituto df> Economia 03 r. UlJ U

Associação Comercial do [lie rie Ja-I Após demorada ausência n?, Ca

neiro, hoje órgfro da Fnlld�)ção pital do país, eslá sendo espel'�do
Mallá, da ,qual ,tall�béJ1l é-'üllHhalor, nesta c.idade, o dr. Annes Gmtl

Fundou'e' preside-'u "Hedsta do Co- berto Diretor da E. F, D. Tere?,a

lLlércio". C,'istina e Presi!le;nte do P. S. D. lo'

Além de presidir a Associaçiío Co- cal, chefe polilico do sul, de i �l_�on

mercial do Rio de Janeiro .-l,c que fundivC'lpJ:ogeção. S. S, teve ip.'por
é "Benemérito dos BenemérH0s", e tantc papel na Mesa Hedonch, do

a Federação das Associações Co· Carvão, que se realizou no Rio

merc.iais do Brasil. é tambt'\l] 1)[e-

sidente do Conselho Fiscal do Ba:J.- SilliV:IÇO DE l\lET�OROLOGfA
co do Brasil, vice'presidente do

Conselho Intel'all1rricano de ('()m�r

cio e Produção, com sede em Mon

tevidéu, e presid.el1te da secção bra

sileira do mesmo Conselho: presi
dente da Câmara Brasil-Tclwcoslo·

váquia. sendo condecorado com a

ás 18 Ordem do Leão Branc.o dêste país;
professor "honoris causa" da F:;l-

j ('''llldade de Ciencias Econômic'ls e

Administrativas 110 Hio de J:,uwiro,
hoje Facrudade Nacional de Econo

mia; membro do Conselho dr Cura'

dores da Universidade do Bra�il;
membro da Comissão Diretora da

Sociedade Felipe d'Ollveira, da

Fundação Graça Aranha, rIo Insti

tuto Interaliado de Alta Cultura.

PLÁCIDO SERGIO ALVES E FAMlLIA, convidam aos parel'tes e É presidente do Banco do,Di,tri

pessoas amigas, para assistirel1l à Missa que mandam celebrar. '.10 dia to Federal. da Cia, Real Holandrza

�, 6u feira, ás 7 horas na Capela de Saco dos Limões, em intenção à de A-dação, da Cia. Internacional

,alma de sel!! filho José Alves, FALECIDO NA ESCOLA DE APRENDI· de Capitallzaçção ,além de dlret,)r

ZES l\1ARINHEIHOS em Barreiros. de viu'ias emprl'sas e companhia:>.
Antrcipadamente, agradecem aos que comparecerem a êsse ato re- pertencendo também às prr{�\):}is

agremiações de caráter soc�:ll tIo

Hio de ,Janeiro.

Reassumiu ontem a sua cadeira, a talentosa escritorc e educa

dora
J

Aniotiieta de Barros. - Sem materia a hora
do expediente e a ordem do dia.

05 nossos desportos
Retardado está o desenvolvimento I tima hora, que tem cOl11pr�mrtido

dos nossos desportos. Apesar 1",; os nossos resultados que podiam ter

possibilidades dos nossos riespor- sido bem melhores, e que assim \';>111

tistas que já tem conquistado cf'ê- asfixiando o estimnlo tão necessá
meras glórias alimentando esperan- rio para encorajar o atleta '2' o sou

ças que 'duram bem pouco, csharru- preparador aos árduos, trabalhes de

1110S sempre nessa situação de cano um. preparo completo.
saço e consequente desinteresse que Excetuando-so o futebol protís
acaba por anular os. resulta.dos _Ob.-I 5.ional q�e constitll� um Iator der
Udos a custa de multa dedicação. dela mais comercial e recreativa

Faz-se mister a cogitação e estu 10 que 'vemos nos restantes dos IWS

de meios eficientes capazes de com- sos desportos? a maioria paralisada
bater a causa dessa debilidade. ou quasi, e alguns poucos em evi-
Temos federações de futebol de dência, gozando no momento dos

atletismo, de desportos náuticos de . favores de uma popularidade que

caça e tiro e até um Conselho Rc- sabemos voluvel, e isso porque

gional de Desportos, entidades su- mantidos por um ou uma meia du

periores as quais cabia inrlagar e zia de .adeptos que lerão de cansar

localizar os entraves que congcstio- como outros cansaram depois de

nam o desenvolvimento dos despor- esgotadas as suas energias St.!l11 que

los catarínenses. Até agora, porém, qualquer auxilio houvesse socorri
não nos consta que qualquer des- do a causa na qual consumiu o me

sas entidades, ou todos em coniun- lhor das suas forças, reservas de

to como deve .ser', tenham aborda ..
- cooperação social empenhadas até

<lo de frente o problema dedicando- o fim. Depois disso, exaus!os, s-itu
lhe atenção bastante para que dela rados, êsses entuasiastas tor-nam-se

resultasse medidas eficientes. pessimistas, consequência Iatal que
A experiência que temos adqui- avassala a todos os que se esaota

rido na lida quotidiana com des- ram batendo-se ínutilrnente. Con,

portos e desportistas, autor-iza-nos tudo são eles, corno o foram os

a adiantar que um dos maiores cn- seus irmãos de entusiasmo, os que
traves está na falta de meios ma- fazem essas poucas glorias .Iespor
tertais circunstancia que inhibe a ti v.as que são glórias catm-ínenses.

, formaçâo de ambiente adequado. Assim baquearam muitos desportís
Sem praças apropriadas para çs : tas que pelejaram nos campos 'C' nas

'Vários desportos, sem um bom equi- pistas das competições; muitos de-s

pamento de material, não s-e p.ide portistas que combateram na im

pensar em atrair e reunir elemen- prensa dando puhllcidade e com cla
tos para alimentar os vários sete- estimulo aos atletas, bem como dou'
res desportivos. Isso porém' não é trinando e predispondo a opinião

t�do; fa.z-se l�eCe�Sal'lo organiza- publica em �a.,or da causa. dos (�€S
çao, estulluJo, JustIça e sobretudo portos; e, flllahnentc, mUlto o.es

lllnu ,nitida compreensão do 'V'slor: entidades que nos gabinetes tl'aba'
dos desportos ,como fator educado' lharam organizando e dirigindo as

nal indispensável ao revigoramento enitdades que deram reulielarle:> as

do indice 'de robustez do povo 131'a- nossas atividades desportivas.
sllei.ro, o qUe equivale a afirmar a Pressente-se agora o' enfraqlled
existência de uma mistiça despor- mento dessa pequena coluna dl' :Jb
tiva como a exi&tente 110S povo� eu· negados cujos claros debilitam snas

ropeus e norte-americanos, fileiras sem reservas para p1"een-
Atletas nósl os possuimos] e bOlls� chê-Ios; urge pois' que os homens

tão bons que temos conseguido das- de boa voiltade, os que são re�lJ()n
sificação razoável quanto a 1'epre· sáveis pelos destinos da P::ítria ('

sentação estadual, e ótima quanto pela evolução clã sociedade na (�n'll
as nossas próprias possibi!id"ldes', labutam, pensem, estudem e pITyi
sabido como é <Iuanto é nulo o p1'e" denciem reforços capazes de pro
paro que precede' os torneios exter- mover o engrandecimento que me

nos, pre'paro êsse feito sempre de ,rece o desporto catarinense.

afogadl1ho, Um corre-corre d� uI·, Rui Stockler de SOU'lll

C:._l[cl. gressou, domingo a canto ra e m-
A sessão ele hoje, cujos trabalhos Reassumiu, ontem, a sua

.�

B ,térprete do folclore brasileiro lha-
foram presididos pelo sr. Sauio J ra a Dep. Antonieta de sarros.' uo

P id .' P. S. D., talentosa escritora e cdu- ra, que acompanhada de seu ir-
Ramos, 2" Vice- resi ente, estive- _

cadora. ! mão, Valdemar Henrique, seguiu cru
ram presentes 27 srs. representan-

HORA DO EXPEDIENTE abril para a Europa, numa excur-
tes

Na-o houve oradores 1'11SC11·,'_",_,s'. são artística. Em primeiro lugar
A ata da sessão de ontem foi aproo .. -

ORDEM DO DIA exibiram-se em Portugal, no Cir-

culo Eça de Queiroz, e nos Icste

[os dr "Maio Florido", no, Pôrto

Depois atuou Mara na Espanha e.

em Paris, na Casa da Aruérlc« La-

vada, sem emendas e lida a m"t(·-

l"Ía do expediente, que careceu de Não houve matéria e nem orado-

importancia, res sendo a sessão encerrada a se-

DEP. ANTONIl�TA DE BAHROS guir.

I De Tubarão

tina.

tas para ter, durante o SODO"

o ar fresco neeessârio à san

de - SNES.

AÇOUGUES DO POVO, POPUI1AR E MODELO
OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO
HIGIENE ABSOLUTA .- ARTIGOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE o PRECEITO DO DIA

SONO E AR FRESCO
Devemos passar na cama a ter

ça parte do dia, isto é, as oito horas

destinadas ao sono. E imprescidí
vel, pois, que o quarto de dormir

ofereça as condições de higiene iII-

dispensáveis.
Durma com as janela.s aber>

As águas do mar não constituem:

perigo Pjra a conservação dos Mo
'tores JOHNSON Sea Horse pois to

dos êles.., antes de .sair da Iábríc«,
são tratados por um processo espe

cial, idealizado e executado paJ'a
proteger as partes metáliças. contra
os efeitos corrosivos da água salg!l-'
da. Distribuidores Comércio ,i;

Transportes C. Ramos ,8. A. - Joãu.

Pinto.9,
'

Varejista de

40lnadas cerca de
50 padarias
RIO, 5 (AN) - O diretor da,

Fiscalizacão do Ministério do
Trabalho: sr. Rubens Piazel'eS'".
conforme denuncia fC\gistrada
pelo Sindicato da InC" tstria da

Panificação e Confeitaria �O<
Rio de Janeiro, levou a efeito
verificações especiais em nu

merosas panificações que esta
vam fabricando pão aos do-
mingos, contra determinação:
do artigo 68 da COllS'JlidaçãO'
das Leis do Trabalho
Nas referidas diligências. fer

ram autuadas cêr,::t Je 50 :fir
mas.

Previsão do Tempo, até 14 l,oras

do dia 6:

T(,]llpO: Bom lJUSsando a imtú"Ii el,

CURITIBA rt:.U;CR ..... ,wÂ: PROSEBRAS PARANA -

eom chu vas;
. Ventos: Variáveis, frescos;
Temperat.uras extreJllaS' de ho.ie:
Temperaturas extrema sde hoje:

Máxima 22, 3 minima 16,0.

- Quando &1guém, tal_ 6 (1&",

lhetro da ilustraoll,O 1HlÍl'll&,�
lhe. em ",mável gesto, um ctJica cio

excelente &peritívo KNOT. lembra
.., V _ Si&. de a.cresceDtar, ao�
oe> • gentil_oESTEE TAl'!-
BEl'l0 NEY APERITIVO

1'i1EiJlJ.ETfJ!
1

ii' U/'1 PI){}l!vro lJA ,YIYOrU_llto••((1/'7. e !iE6URO$

_.
EVA�AI �

Missa de 7- mês
José Alves

Pernas que valem
100 mil dólares
LONDRES, 5 (U. P.) - AnuneLl

se, ([ue as pernas da dançar.ina Joan

Taylor, de Hollywood, foram segu

radas no "Lloyds of London", por
100.000 dólares, �ontra ferintenins,
nUl)] filme em que ela terá que mon-

•••• o ••• eOOL ••••

ligioso· ,

Saco dos Limões, 4 de Julho de 1949,

COMPRADORES PARA CASAS B

t� a cavalo. TERRENOS
O Escritório ImobHiárlo A. L. Alves'"

�1uite8 felicidades pelo nasc:illi1e.
sempre tem compradores para casas. _

to -de seu filhinho I terrenos,

Mas, não esqueça.. que o melas

I
Rua Deo.ioro 35

presente para o seu ''PIMPOLHO' � " " " ..

é uma caderneta do CR:&DY.f{1 PASTA OENTAL

MUTUO PREDIAl.. I ROEINSON
", E;.

.

� r

lAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR ANTôNIO MODESTO
Atende diãriamente, no Hospital de Caridade

.
.

�-_.

• • •

Dr. Alvaro de €arvalho
Doenças de Crianças

Oensultorío: RUa Tenente

81lveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

ha.
Sábados: l4 ás 17 hs.

Dr. Milton Simone
Pereira

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA' GERAL
Doa Serviços dos Professores Bene

. meto Montenegro e Piragibe No

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

Rua' Fernando Machado, 10
.

<--DR:- LINS NEVES

IJheto� d� Maternidade é médico do
·

,

','

H�spital de Caridade
'

CLINIêA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

.

D!agn6stico, controle- e tratamento

,upecializado da gravidês, Distur

�i08 da adolescência e da menopau

••• Pertubações menstruais, i 'l�,\.

'.,.ru.ações e tumores do aparelho' geuí
, '.tal. feminino.
Operãções do utero, ovários, trem
'IPILII, apendice, hérnias, varizes, etc,

,
. Clrurgià plástica do perineo (ru-

·

itnras)
It.SSrSTENêiÃ A'c:fPÀRTO -E Oi'E

RAÇõES üBSTÉTRICAS
..' Doenças glandulares, tiroide, ová-

·

dos, hipopise, etc.)
;Di1Iturhios nervosos - Esterilidade
� Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1..461
Resíd. R. 7 de Setembro - EdU.

Cruz e Souza - Tel, 846.

!DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e partei!'O
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

'

illoenças dos órgãos internos, es ie

ciahnente do coração e vasos

Voenças da tíroide e demais gtan
dulas internas

,Clinlea 'e cirurgia' de senhoril'

-IPartos
'flISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
BORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho
ras.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles o. 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowskí 82
Fone manual 7118

Dr. Mário Wendh.ae.
Dlaica médica de adultos e criança
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Con.ulta dali 4 ã. 6 hora.

JIeaIdéncia: Felipe Schmidt .. !L
Telef. ali

Dr. Guerreiro da
Fonseca

,

ICarros para o interior do EsladolBom
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza, Lima & Irmãos, é I) seguinte:
EXPRESSO BRUSQUE E Diariamente - Brusque

et excessão de sábado,
EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a• e 6a• feiras

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃü AN1TAPOLIS - 3a• e 6a• feiras

20 cmS e frascos
VENDE-SE uma, de 4 faces, com-

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

Cía. Florestal de Santa Catarina. no
Estreito, ou pelo correio, dirigir-se
à Vencedora - Caixa Postal, 225 _

Florianópolis
----_._....,......�._-_.--

Agencia Geral para 8t8. Catarina
"na Felipe Schmidt. 22 - Sob.

-. I Caixa Postal, 69 - Tel. "P,'otectora" - FLORIANOPOLIS
----------------------�

I
I
I

16 'horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E ELECiAMCIA 7
PROCURE A

Alfaiataria - Mello
Rua Felrppe Schmidt 48

binóculo
Grande visão:

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmídt, 99
Telefone: 1.560

Consultas: Pela manhã no Hospital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vital' Meireles n.

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

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

65 - Telefone 1.4"22.

Produtos Veterinarios

Clinica Médiea e Cirúrgica elo

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas, de Adultos e

"Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urínánías - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Figado

Tratamento da 'Tuberculose
.Raios X ,::-7: Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira. (atraz do

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

__ Fone 841. FLORIANcôPOLIS

..

Dr. Roldão Cons....
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
RURGA - MOL:tSTIAS DE; S�

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

ema da Universidade de S10 Paulo,
onde foi assistente por vârio. ano. do
Serviço Cirúrgico do Prof. Allpio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e via. ci",:ul&·
Te. intestino. delgado e gre••o, tim·

de, rins, próstata, bexiga, ute�o,
ovários e trompas. VarlcoceIe, hidro·

cele, varizes e hernaa.
Consultas: Da. 3 áo 5 horas, , rua

Felipe Schmidt, 21 (alto. dll Cau
Paraíso), Telef. 1.598

il.elidéucia: Rua Esteve. ]UlÚor, 110;
Telef. M. 764

Dr. r..lo 'oat..
Clinico e operador

Coftlultório: Rua Vítor Meirelea, II.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ão 12 e da. 14 Ih

13 hro. Residência: Rua Blumemna,
22. - Telefone: 1.620

Dr. M. S. Canlcull
C1inica exclusivamente de eriançaa

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 7!lI

O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 16S � Florianópolis).
tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos,

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 1Q e vidros de 100 comprimidos de

l\60 s.
VACINA CpNTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cmã e frascos de

10ú cmâ,
SORO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cmS.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de

de 100 cm3. \

VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 emâ e de 10 cmS e frascos
de 100 'cms.

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
"'uta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

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

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. ...• .. . '

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

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

contrados na localidad� de residência do solicitante.
"

,

LOJA nns CISEMIRÜS
"

Especializada em artigos para
homens •

RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

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

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço .da/ praça
Faça orna visita à sessa Casa e verifique

DOSS'OS preços:6 artigos

roMPAN��A �
_

ACCIDENTES

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sôlida
instrucão.

Bons livros, sobre todo. 011

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Plcr ieuôpolis
..............

Plaina

•••••••• •• .. .. t' .. �

SENHORIT P... !
A ultima creação em refri
gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o está
acompanhando a moda.

. •.••...•...••........•.•.•.•••.••

Cemi,a., Gtavstall Pifame.
Meiaa da. "melhorei; pelol me

nores preço, .16 DII CASAdMIS
CELANEÂ - RuaC.'Ma(r.I
.... ',' . . . . . �

. ..�-

DR. FRANCISCO CÂMARA
.

NETO
Advogado

Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraíso")
Residencia: Rua Alvaro de Car
valho, 36

Florianópolis

Dr. Lindolfo 1.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conetituiçõe. de .ociedad••
e .erviço. cOl'ebto., em geral.
�Organizaçõe. contabei•.

Regi.trol e marca., di.pondo,
no Rio, de cOl'r..pondente.
E.critório: Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43,
Da. 8 à. 12 hora.,

felefone 1494

-

DR. A. SANTAELA
<Pormado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Universidade

do Brastl)
IIMlco por concurso da Asslstên·
ela a Psicopatas do Distrito

Federal

IEx-Interno de Hospital Pslqui�·
trtco e Manicómio Judiciário

da Capital Federal
Ex-Interno da Santa oasa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
OLíNIOA MÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
Oonsultrlrlo: Ediffclo Amélia

lfeto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

..alho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Oonsultórlo - 1.208.
Residência - 1.305.

DO

ESCRITóRIO IMOBILIARIO A. L.
ALVES

Encarrega·se, mediante comissão,
compra e venda de imóveis.

'.

Rua Deodoro 35.

SEOE SOCIAL:

po�ro AlEG�E.
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL, 583 - TELEFONE 6940· TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florlan6polll, 6 ele Julho de '949

Dado nos fôsse dirigir ao ilustre deputado Dib
Mussí um apêlo, que acreditamos traduzir os senti
mentos gerais dos amigos e admiradores do sr. Othon

d'Eça, honrado Secretário da Segurança Pública, �ão
hesitariamos em pedir àquele representante�pessedlsta
na Assembléia Legislativa do Estado que nao voltasse
à tribuna para treplicar ao sr. Paulo Fontes. A viru
lenta atitude dêste membro da bancada oposicionista,
como se tem visto, não interpreta absolutamente a

opinião dos círculos mais representativos da sociedade
catarinense. Talvez nem mesmo a bancada mínorísta

esteja de acôrdo com a desarrazoada agressão pess�:;tl·
mente endereçada ao titular da Segurança, que, aliás,
tem a seu favor não só a generalidade da estima e do
respeito dos homens de bem de nossa terra, como des
fruta de sólida e honrosa confiança do Govêrno do
Estado e do Partido Social Democrático.

De modo que os descomedidos têrmos em que o

sr. Paulo Fontes alude à atuação daquele eminente au

xiliar da administração não poderão ser tomados mais
a sério senão por quantos, prezando os comportamen
tos que desmoralizem os trabalhos parlamentares, te
nham motivos para fomentar a esterilidade do plená
rio, agitado por questões que nada dizem com os in
terêsses da coletividade.

O ilustre Secretário da Segurança Pública, cuja
honestidade sobrepaira a quaisquer suspeições, e mui
to especialmente quando levantadas por elementos a

quem minguam fundamentos para fazê-lo, desín
cumbe-se airosamente da sua função, à testa duma
pasta, que, na hora presente, implíca enormes respon
sabilidades. Pretender atingí-lo com as campanhas
que só o ódio faccioso justifica equivale a tentar o jô
go da demagogia, na sua pior fórma, que é a de sola

par as instituições garantidoras da ordem púbfíca.
De resto, essa animosidade insopitável contra o sr.

Othon d'Eça faz lembrar, desde logo, uma circunstân
cia que vincula as origens daquela manifesta odiosi
dade pessoal às conhecidas idéias anti-comunistas do
ilustre titular, que, através de sua vida pública, nun
ca transigiu com os inimigos da nacionalidade ou

com os adversários das tradicionais instituições da so

ciedade brasileira.
Ninguém poderá argui-lo por haver-se filiado em

determinado período da nossa existência política, a

uma corrente de pensamento, que, por sinal, se forma
ra precipuamente como um movimento anti-comu
nista. Desde, porém, que, extinto êsse movimento, lhe
restava o direito que àssiste a todo (údadão capaz, de
orientar-se políticamente a seu arbítrio, o fato de in
gressar nas fileiras do P. S. D. não é mais estranhável
do que o mesmo fato ocorrido em relação, ao suplente
de deputado da U. D. N., sr. Ricarte de Freitas, ex

companheiro de ideologia política do sr. Othon d'Eça.
Pelo menos, se tivermos presente que, fóra da lei,

elementos comprometidos com o esquerdísmos prestís
ta não hesitam em explorar as mais justas causas po
pulares, infiltrando-se no meio do povo com o fim de
desvirtuar-lhe as reinvidicações, Q passado político do
atual Secretário da Segurança constitue, já em si, um
título a mais de sua idoneidade para o desempenhá de
funções ligadas à ordem constitucional. Quiçá por
isso mesmo venha êle sendo alvo de tamanhas e tão
turbulentas campanhas de difamação, em as quais o
sr. Paulo Fontes se deixaria envolver por estranha afi
nidade de objetivos.

O deputado Dib Mussi, que expressou, sem dúvi
da, o pensamento de seus dignos pares de bancada
majoritária, andou nobremente no seu revide, que on
tem reproduzimos na íntegra. Todavia, não lhe vale
ria de muito, ressalvados a dignidade de sua atitude
e o brtlhantismo de sua palavra, o esfôrço que tentas
se chamar à serenidade o acusador oposicionista, que
não assenta. o seu julgamento em argumentos consis
tentes ou em fatos objetivos, mas evidentemente se
deixa conduzir ao sabor de paixões e melindres, con
tra os quais não prevalecem razões _de nenhuma or

dem, - nem as da ética parlamentar.

o MOMENTO

a _

'InJusta

CASA MISCELANEA dlatri
buidora dOI :Rádiol R, C. A
Victori V61vul•• e DilCOII
'R"'l' Con"·'h"';ro "''' ... -�

Campanha

;
1
ti

i
"

I
•

�
�

i
t

Se ricos quereis fic8T
De modo fecil elegal
Fazei hoje uma inscrição
o Credito Mutuo Predia

NUNC� EXISTIU iGURl

Celebraram a data
da indep8ndencia
LONDRES, 5 (U. P.) - Os nor-

te-americanos, por toda a parte, niJ
h' CO avião ern

:

que viaja s. excia. c eqara, na
'

ampo'Europa, celebraram a data de sua ,

1030 h d 1
'

da Base Aérea, preci�amente as , oras e uneIndependência, C'01l1 festas e recc-p-

ções. John J. :.\IcCloy, o nove, go- O sr. dr. João Daudt d'Oliveira, ilustre Presidente da Con- '

vcrnador militar da Alemanha re- federação Nacional do Comércio e da Associação Comercial do,
cebeu uma saudação de 48 tires de

.

Rio de Janeiro chegará no Campo da Base Aérea desta Capi-'
canhão, em Berlim. Por toda a zo- tal, às 10,30 h�ras, precisamente, viajando em um dos aparê
na norte-americana os soldados ti· lhos da Cruzeiro do Sul.
veram feriado, com jogos de hei- Em sua companhia' fazendo parte de Iúzida comitiva, che
sebol,' paradas e fogos de artiIicío- garão também os srs. drs. Luiz Antônio Borges, Paulo Godoy
Em Paris, o embaixador norte-ame- e Newton Paiva Ferreira.

ricanc, David Bruce, ofereceu uma

recepção a 4.000 pessoas. Em com'

panhia do secretário do Tesouro,
.lohn Snyder, depositou coroas em

dois monumentos norte-americanos.

Seguiram de automóvel, com fun

cionários da embaixada para a pra

ça 'de Washington, depositando uma

corôa ao pé da "estátua de Jorge
Washington. Depois celebraram

uma breve cerimônia JUIltO ao 1."1.

nnmento aos voluntários ncrtc.,

americanos da primeira guerra mun

dial, na praça dos Estados Unidos.

Atacam os russos o
New Beal de
Roosevelt

:MOSCOO, 5 (F.P.) - Vem de
ser revelado que durante uma reu-

n ião realizada, em meados ele Imarço, no Instituto dos Estudos
Histór-icos da Tnião �o\"iética, yá

tios oradores atacaram intensa
mente o "Now Dcal", de Roosevelt.

Em que pese os ataques há

poucos dirigidos contra os "ho-

Iícisjas" nnrte-americanos, os .

russos, em geral, a lp .agora, ha

viam f'vitado ataques á 'p'olili!?a
do Jalecido presidente Roosevelt.

Andam como rainhas
LONDRES, 5 (V.P.) - O "Dai

ly iilirrol''' declarou que para as

visitantes sutamerlcanos, as mo

ças inglêsas parecem "soldados
com bolas pesadas, depois de uma

caminhada dr :+0 quilomelros".
John Thompson, que diz ter

regressado receulernente do Bt'a

sil, assinalou o contraste entre as

moças cariocas e as "desalinha
das" jovens inglêsas. Acrescentou.

que as cariocas "andam como rai

nhas, enquanto as inglêsas andam
COI�O se seus pés estivessem ma

chucados".
Referindo-se as inglêsas, disse

que "são todas como um ramo de
lírios murchos, lânguidas e �em
vida. Vocês não encontram cario
cas com esse aspecto. Eu acho vo

cês todas uma grande droga. Co
mo é lriste vocês ferem caido tão
baixo" .

A ·chegada do dr, IoãC)
, Daúdt D'Oliveira

Fogem do calor
CtIICAGO, 5 (U. P.) - Em vir-

Itude .

do i�t�nso cal.or _reinante nos

Estados Unidos, milhões de norte

americanos fugiram para os balo

neários, campos e parques em bus

ca de alivio neste 4 de julho, dia
da Independência nacional.
A morte continuou sua colheita

de vidas entre esse povo que foge
à canícula e que cr-iou um �On!ieS

tionamento- no transito sem prece
dentes ·e enchen as praias e lugares
de recreio. Ás 17 horas de hoje o nu

mero ascendia a 515. Em acidente.s
de transito morreram 242 �)esscas;
146 pereceram afogadas; 25 �I'i
ram oe insolação; 13 perderam a

vida em desastres aéreos e 89 mor

reram por causas diversas.
Não há perspectivas de alivio pa

['a esta onda de calor.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INflAMAÇÕES,
COCEIRAS,
f R J E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

Queda elarmante
pública na

da receita;
Bahia

li

SALVADOR, 5 (V .A) - Ao fin- o orçamento prevê uma receita. de-

dar o primeiro semestre, os c;rcu- Cr$ 56(),675A03,10, mas até h oje a,

los financeiros locais, mostram-se receita assinala pouco mais de cem

precupados com o alarmante rle- milhões.

crescimo da receita publica em fa' Teme-se que numerosas obras

ce do que foi recolhido em igual publicas venham a sofrer C('D' o \

periodo no ano passado, e do mon- fato, embora a maioria delas este

tante da arrecadação prevista no ja se desenvolvendo cm elevados,

orçamento publico, recursos federais e emprestimos, A

Segundo se divulga, a renda ar- diminuição de receita é conseunêu

recadada até hoje dá uma difercn- cia, principalmente, da crise d o ca�·

ça para menos em relação ao ano cau, que o govêrno ainda não re

passado d e 14 milhões de cruzei- solveu,

TOS, só na Recebedoria da c'l"ital. (D"'O Jornal", de 3 ,do corrente)"

I

A'i.' .

Quando da Churrascada da Saudade, há u� h'iês,
o Miguel Daux, ao revés de ficar bonzinho, qUIS fazer
o saliente. Orador fracativo- perdeu-se nos azares de
um impoviso e quando percebeu �ue �a s�r apupado
em grande estilo, estalou-se-lhe a mspiraçao salvado
ra: prometeu duas sessões do Ritz em benefício dos·

pobres do Padre. Clem�n�e. Ês�e, �eau .gest� .foi o pr�- .

ço da sua primeira e ultima vitória tribunícía. DepOIS
disso aconteceu que muitos sois eram passados e as

fitas não! Daqui deste cantinho reclamamos o salda
menta da promissória. E como a imprensa inegavel
mente é poderosa arma para chamar os outros ao

cumprimento do dever, o Daux e mais _o Padre Lu�
terbeck invadiram ontem a nossa redaçao para a PrI
meira mesa redonda dos três grandes. Sem muita dis
cussão foi aprovada a fórmula Jorge Daux, consubs
tanciada nos seguintes itens:

1° - As sessões serão realizadas na próxima sex

ta-feira, às 17 e 19,30 horas;
2° -- A primeira delas, dedicada às classes con

servadas em menor idade, começará com o sorteio de .

-adsa SClSSCl anb oyss;}ans 'B arqos 'BpU�PWUOJ 'BP'B.l�UI
3° -- Na segunda haverá sorteio de um modernís

simo rádio Standard Eletríc.
4° -- Os filmes escolhidos são ao gosto de todos,

os paladares: alegres, te,rnos, românticos,
.. �rutai�,

tristes, empolgantes, mon�tonos, bel�s,. horríveis, tra- '

gicos, desopilantes, cormcos, dramáticos, lacrIme--

jantes. .. .

..

Por honrosa delegação dos outros dois eminen

tes companheiros de. campanha, fomos credenciados �

a entrar em entendimentos com os lideres dos seto-'
res oficiais, convidando-os a prestarem sua colabo�a
cão. Nesse sentido ainda ontem, com o sr. 'I'olentíno :

de Carvalho Go;v�rnador da cidade, mantivemos de-:
morada conferência sôbre o sucessão que êsses espe
táculos vão lograr. Posto que a po:tas �erradas, pode-·
mos adiantar que essas conversaçoes _tlver�I? absolu

to êxito e com elas estorquimos a adesao OflCIaI contra
as forças dispersivas e demolidoras do. fisco� munící- '

paí, Esse partido foi considerado em situação de es

querda e não participará de percentagens nes selos �

das entradas! Ainda sôbre o palpitante problema sus-'

pensório dos impostos, conferenciaremos hoje, sec�e
tamente. com as demais partes interessadas, pedm
do-lhes que se desinteressem! En9-uanto isso os outr.9� >

dois preclaros colegas de entendlI?entos, con�ul�arao,
outros órgãos no empenho da maIOr c.onverg�ncIa de

interesse para o magno certame. De mIster se faz,. en
tretanto, que os ;nossos i�gentes esforços e ommmo:-',
dos sacrifícios, somados a pequena boa-vontade do

Miguel e ao modesto auxílio do Padre Lutterrbeck se-
..

jam compreendidos e compensados: tod?�, ex-alunos,
do Ginásio ou não têm o dever de adqUIrIr entradas,
Temo-las à venda: aqui na redação.

Quem dá aos pobres, empresta a Deus;
,E por intermédio' do Padre Clemente e mais se

guro ...

--_ ..
'
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