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Hoj� e amaóhã>�'ií:lr .i,

.' F culdade de Direito
Conferências de dois grandes vultos das

letras e de ciência de Portugal
\

Deverão chegar hoje à nossa capital dois eminentes ín.,
1electuais portugueses: os srs. Jaime Cortezão e Armando Cor
tezão. O primeiro, que é conhecido no Brasil através de suas

obras literárias - poesia, contos e teatro - é professor de
várias Universidades e do Instituto Rio Branco, membro da
Academia de Ciências de Lisbôa .e da Sociedade de Geografia
co Rio de Janeiro. Deputado ao 2° Parlamento da. Republica
de Portugal, a .sua projeção na vida pública é mcontestavel
uiente excepcional. Diretor da Biblioteca Nacional de Lisbôa,
acha-se no Brasil em objeto de pesquisas históricas no Itarna,
.atí.

Quanto ao sr. Armando Cortezão, é membro efetivo de
.

diversas organizações, cientificas internacionais e, entre elas,
, Academia Internacional de História da Ciência e Instituto
Intennacional das Ciências Politicas' e Sociais Aplicadas aos

Países de Civilizações Diferentes (anteriormente Instituto Co;
loníal Internacional). Engenheiro geógrafo, acompanhou a

missão Gago C.outinho à ilha de São Tomé, tendo servido, du
rante a guerra, em Londres, por tres anos, .numa bateria an

ti-aérea. Da sua atuação aí, possue uma carta de agradecímen-'
tos do R'ei da Inglaterra.

Armando Cortezão é irmão do historiador � 'escritor Dr.
Jaime Cortesão.

A convite do Dr Julian Huxley entrou para a Comissão
1: reparatória de UNESC.O em 1 de Outubro de 1946, sendo em

seguída nomeado Conselheiro para a História da Ciência .. De

r ois de organizar êste importante serviço de UNESCO, foi no,
meado Chefe de Divisão do Buerau de Relações Exteriores,
pôsto que atualmente ocupa.

O sr. Jaime Cartesão fará, hoje, ás 20 horas, na Faculda,
ce de Direito de Santa Catarina, uma conferência subordina
da ao tema: "Alexandre de Gusmão e a Politica dos Casais",

Amanhã, no mesmo local e a mesma hora, caberá ao sr.

Armando Cortesão dissertar sôbre "A UNESCO e a Huma
nídade".

A entrada para essas conferências será franqueada ao pú
blico.

Ano XXXVII Florianópolis

o serviço pOde sêr·
iniciado às 7 horas

Altero.do um pamgrafo da

Consolidação das Leis
do Trabalho

RIO, 22 (A. N.) - Sancionou ..

presidente da Republica o decreto

do Congresso Nacional que 1l1!'21'd.

o par ágraf ounico do artigo .�21 da

Consolidação das Leis do Trabalho.

Passou a ter a seguinte ,rpc'ação
aquele parágrafo:
,
"Fica facultado o inicio do horú

rio ás 7 horas' quando occrrer

acordo coletivo entre emprcgadoi es
e empr-egados, devidament.e homo-I.

Jogado pelo ministro do Trahalho.

Jndustria e Comércio, revogadas as

disposições em cO'ntririo".

Não loi encontrado
nenhum índio
13ELE:\[, 22 (C. P.) - �()t;d:.lS

procedentes de Tucurui dizi-m que

o sr. Eurico Fernaudes, chefe do

Serviço de Proteção aos Inclios. uca
ba de regressar da mata :[lle dr

cunda a referida cidade, �JeJ'c()r

rendo a distancia de dez quilôrnc
tros, l'1�1 companhia do cnmaudantc

do de�t;l�alnento policial, náo

achando nenhum vestigio de :>pI (r

ximuçâo dos indios.
O sr. Eurico Fernandes tel(';';[1-

fou ao chefe do SPI protestar-do e

solicitando providências en;T��ica<;
contra os habituais alarmes, que

pôcm em sobressalto à população
rlc Tucurui, Adianta o sr. Eruic»
Fernandes Dão saber o motivo de

tais atitudes.

Corrente imigratória
européia para Goiás
lHO, 22 (A. N.) - De Gono va,

aportou ontem na Guanabara l,

transatlantico italiano "Anna C",
trazendo entre outros passageiros, o

sr- Hassan Ali Chaff'alarv, primeiru
ministro do Irã no Brasil na Ar

gentina c 110 Chile e o sr. Hans Ste-

phe n, antigo conselheiro do im-)

pennlor Hailé Selassié, da Abiss in ia.

O ministro do Irã, abordado prla
reportagem, negou-se a fazer de

clarações prometendo, t:lo logo
apresente as suas credenciai" ao

presidente da Rcpublica, con vocar

a imprensa para uma entrevista. O

sr. Hans Stcphes veio ao Brasi l es

tudar as possíbilidades de instala

ção de legação da Abissinia nesta

Capital e como técni�o de imigra
ção, tratar da questão do cstahcle ,

cimento de uma corrente imigrató
ria. européia para o Estado .le

Goiás.
Para a Argentina levou o "_\i'na

C", o conde Armando Skcllnto Sca

pá, antigo turfista italiano. quo n,l

fixar resiclCncia no Prata.

Doze bispos nresos. na Bumania
Cidade do Vaticano, (V. A.) - Onze bispos cairam víti

mas da perseguiçao que já há alguns anos desencadeou o

regime comunista da Rumania, deixando ao desamparo espí
ritual 1.200.000 católicos do rito latino e 1.500.000 do rito
oriental, nessa nação.

Confirma as prisões," em minuciosa informação, a Se
cretaria Vaticana de Imprensa, ao consumar-se, em data re

cente, o encarceramento dos dois ultímos bispos do rito lati

no, a 21 e 26 de junho, para ser preciso.
. São êles D. Aaron Marton, bispo de Alba Julia, € Auton

Durcovíci, bispo de Jassi. Os outros três bispos do rito latino
foram "depostos" pelo regime de outubro de 1949; e os seis

bíspos do rito bizantino, presos quando o govêrno iniciou seu

movimento de "reunião" das igrejas com a ortodoxa no outo,
no do ano passado.

A informação do Vaticano revela um drama continuo de

intimidação moral, de surdos enganos, de violência fisica e

c o cárcere, que começa com a arbitrária ruptura, por parte da
Humania, da Concordata com o Vaticano, a 17 de julho de

_ 1948; "o govêrno violou uma cláusula que exigia pelo menos

20 Ob t seis meses de aviso prévio antes de romper o acôrdo.
8008 para e 1.. A Igreja Católica Bizantina foi o principal alvo dos ata-

PARIS, 22 (U. P.) - A prolllolu- ques, se bem náó fosse o único; desde 3 de agosto de 1948 um

ra lwdiu a sentença de 20 anos de decreto oficial suprimiu tôdas as escolas católicas e confiscou
pris{io com trabalhos forçados para tôdas as propriedade. das congregações religiosas':"
Olto Abctz embaixada, da Alwla- Manjes, e religiosas foram expulsos de seus conventos
nha na França ocupada durante a e mostéiros, sem nenhuma consideração. I

.!.(uerra· No dia seguinte, o govêrno publicava a chamada "Lei do
Abetz foi acusado de ter tomarlo Culto Religioso", destmada a supervisar rigidamente tódas

parte no assassínio de Gcorgcs as religiões, tornando pontífic3 supremo o ministro dos As

�Iandel, antigo Ministro do illt?rlul i;untos Religiosos, que imediatamente reduziu o númellO das

Francês, de ter pilhado tesouros de dioceses a quatro, ou melhor, a duas, já que as duas sedes do
arte e de ter cometido outros o1'i- i rito bizantino desapareceram no movimento oficial de reuni.?.:)
'mes de guerra. I com a Igreja Ortodoxa Cismática.

���ado 23 de Julho de 1949

o MOMENTO

Sentido dá colabora
política

Quando, há alguns meses, através duma entre,
vista concedida a prestigioso matutino do Rio, o sr.

Adolfo Konder aludiu à exequibilidade de um acõrdo
político em Santa Oatarina, certamente o. fez em

condições de natural autoridade para qualquer pro�
nunciamento em tal sentido. Não obstante, o ves

pertino de propriedade. do mesmo sr. Adolfo Konder,
nesta capital, fingindo interpretar, nnm editorial, o

pensamento. daquele antigo procer político, lhe opôs
tamanhas restrições que o autor da referida entre
vista e proprietário da rolha local se viu constrangido
a restabelecer as suas idéias, em artigo que assinou no

mesmo jornal que as desfigurou propositadamente.
Todos percebemos, então, que, nos arraiais do opo
sicionismo catarmense não havia coesão, mas, ao con

trário, uma ala, rebelada con.tra a orientação central,
tentava, a custo mesmo de expedientes como o. de
nunciado pelo sr. Konder, resistir a qualquer ten,
dêncía para um possível, embora remoto, entendi
mento político em o nosso Estado.

O fato, porêm, é que, enquanto, na Capital da
República, se procura uma fórmula comum entre vá
rias correntes para a solução do problema da suces
são presidencial, ooposicionismo entre nós, reduzido
cada vez mais em número, redobra o seu furor dema
gógico, no intuito evidente de cavar maior incompa
tibilidade entre as correntes partidárias e impedir
uma aproximação das fôrças mínorltártas ao Go,
vêrno.

"Convém pois, que, nas circunstâncias, se inda
gue a qual das partes viria a 'calhar um acordo em

têrmos de situar os ínterêsses catarínenses acima das
divergência partidárias e das paixões politicas ... Aten
te-se, desde logo, ,<!ue ao P. S. D., que se integra nas

maiorias nacionais e que, com a maioria na Assem
bléia Legislativa" tambem fez a quase totalidade das
situaçõés municipais, não seria particularmente in,
teressante um movimento, que só poderia partir dos
setores da oposição, com o objetivo de acôrdo inter,
partidário. De sorte que, se o sr. Adolfo Konder ou

.

quem por êle responda em Santa Ca-tarina não deu
qualquer p.asso ao encontro do situacionismo, muito
menos o terá feito a direção majoritária do Estado,
que também não viu razões bastante claras para
tanto.

Certo, somente a perfeita ou completa incom
preensão dos postulados democráticos, aliada - co

mo costuma andar - a intransigências de interêsse
pessoal, poderá entretanto prescrever ás .praxes polí
ticas uma absoluta incompati:bilidaâe entre diferentes
organizações partidárias, para um- programa comum

:

de realização em plano administrativo .. Não se veri
ficou, que nos conste, a inconveniência dessa conver.,

gêncía de vontades é de ações, no âmbito federal, onde
tem vigorado um acôrdo ínter.partidárío.

Dai, porêm, não se infira que, nas esferas esta
duais em que pequenas minorias sem outro ambiente
que o grupo de oposição sistemática, (ademais cioso
que o grupo de oposição sistemática, (ademais caso
da intransigência alardeada) possa operar-se mais do
que o efeito duma política de amplo sentido congrega
dor, abrindo à colaboração franca e desapaixonada
de todos os cidadãos bem intencionados as trinchei
ras da ação pública, buscando servir a terra e o po,
vo, sem melindres e sem constrangimentos.

-

çao
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HORÁRIO: DAS 10 ÀS 12 E DAS 14 ÀS 17 HORAS,

DIÀRIAMENTE.
.

10.534

I Ratílicade pelos Estados Unidos
o Pacto de Atlântico

Washington, 22 (U. P.) - O Senado ratificou o Pacto do'
Atlantico Norte, por esmagadora maioria de votos. Pouco an

tes, foi derrotada a moção para que se incluísse a reserva no

Pacto, de que esta não obrigaria aos Estados Unidos a pro,
porcíonar bombas atômicas ou outras armas quaisquer aos

países da Europa Ocidental" membros do Pacto. A ratífica,

ção do Pacto do Atlantico foi de 82 contra 13 votos.
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Na Capital

Ano ...•...•...• , Crt
Semestre .. '..... Cr$
Trimestre ......• Cr$
M� Crf
Número avulso .. Cr$

'No Interior I

Ano Cr$ 100,00
Semestre Cr$ 80,00
Trimestre Cr$ 35,00
Número avulso .. Cr$ 0.60
Anónd�mediante eontrâto,
Os orillbUua, mesmo não

publicados, não serão

I
A dire:.�:es·respon-
sabillza pelos conce.itosemitidos nos artigos

. assinados •.

�-"'-"..,._,......._�

Viacão Aérea
"Horário

"TAL"

Alegre
I PANAIR - 10,40 - Norte
VAnlG - fO.40 - Narte
PANAfR - 13,60 - Sul

CRUZEIRO 00 SUL - la,5r;
"orte

"orte
VARIG - 11.'0 - Norte

PANAIR - t3.1SO - Sal

Ouinta-feira
I""AL" - s... - Joinville

Cart6a - Par.uagná
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,60 - Norte

PANAIR - i3.50 - �ul

VARIG - 12,30 - Sul

CRUZEIRO 00 8Uli

"'orle
CRUZEIRO DO SUL

lul

ifi,ao

t
·

\ Delegacia FiscalLI e I� Pb.gamento de vencimentos
e pensões

.

A DELEGAClA FISCAL· DO TE

SOUltO NAClONAL: NESTE ES

TADO, para conhecimento dos i ll

tcressados declara que o pagamen
to dos vencimentos e pensões, do

mês corrente, a ser efetuado na res

pectiva Tesouraria, será de acôrIo

com a seguinte tabela:

:.\iês de JüJ]Jo

ExprUIIO Slo Ciltóvlo - � -

7 hora.. .

. Auto-Viaçlo lUja! - l� - li a.o
ruo

.

� .,._"'"
Exp�.1IO aru.qu_ - JlrWiiju -

UI boru.
.

Expresso Bru8qUenft - Nov. Tre:Ilto
- 16,30 horu. ,

Auto-Viaçlo ca�
.- • horaB.

Auto-Vlaç1o Catu'm_ - Our1tibll
- II horu. '" .ludiciúrio·
RndovlAria 8ul-BruU - :t-6rto

Alect'el Dia 27 _ Funcionár-ios
- S horae.
Rápido Sul·Brasilelra - Jolnvile -

mais Ministérios
13 horas.

. Rápido suí-nrasneíra - Curitiba Dia 28 - Aposentados
6 horas.

• TERCA-J.1'EJiIU
Auto-Viaçlo CatarineMe - Peno Al.

'" - 6 horu.
Auto-VlaçJk> CatartneDB - CUrlUba

- li horall
Auto·VlaçI.o catu:tn_

- • hora. Dias
Aulo.vlaçAo Catarln_ - 'Tu� Jitares

- II horas,
Expresso Slo Crmt6vlo -;- � -

7 horas.
F-"'l.1P!'@81 G16r. - lACUIIfo - '"

• &� hor...
_._

� BruiIq� _ ..._u -

li haru. -

1'''-A-)to-V1aç&o najal - ltaja1 - .....

raso

Rápido Sul·Brasileira
13 horas,
Rápido Sul-Br1islleira

6 horas.

90,00
45,00
25,00
9,00
0,50

Curitiba

Dia 25·- Funcionários ct,� Mi11is-
- ,JoIJlvUt tério da Fazenda

Dia 26 - Funcionários do Puder

Joinvile

dos

Dia 29 e 30 - Pagamento aos aci

ma especificados c que não 'enhll1l

recebido nos dias próprios.
Mês de Agósto

1o e 2 - Pensíonatstas Mi-

Dias 3 e 4 - Pcusionistas Civis

Dias 5 a 9 - Pagamento a tr.dns

que não ti verem recebido nos dias

própr-ios-
NOTA: - Para boa ordem nos

serviços a cargo da Delegacia Fi8-

cal. fóra das épocas acima esncci.,
ficadas não serão efetuados quais-

OUrlUbII
quer pugame ntos

lominá ou pensões.

,Jolin'f1le

Tubario

QU.4RTA-J'IlRA
Auto-Viaçlo catlll'lnena

- li horas,
Auto-V iaçAo cata.rIruIIJ.M

- • horas.

• Auto,ViaÇao Catu'1.DeII.N

1_
R.30 horas.

�
Rápido Sul·Brasileira - CUritib1i

6 horas.
Rápido Sul·Brasileira - Jolnvile

13 horas. ,

! Expresso Silo OrtJtovao - t..acuna -
7 noras.

I Expre� BruIlllUen.M - BrwIQu. -

16 horas.
i Aut.o-Vl.çAo ltajat - ItajaJ- - li bo
raso
Exprell80 8ruSquen.M - Nov. 'J:'Irento

..,... 16,30 horas. .

RodoyIArill Sul Brull - � #JeaN
- a hora•. '

QUlNTA.FE1R.A.
Auto-Vlação CatarlnenM

Alegre - 6 horu.
Auto..V!�çAo CatarineIlft

- li horas,
Au'to-VIaçl.o catuln.enM

- • hor...

Auto·ViaçAo C&tarmen.H

Se{/unda-feira - 8 horas.
". Auto·Viação C'atarà:Ienft - �a

- 13,00 - Lajes e Pude _ 6,30 l\ora,l.
Exn_resso SAl) Crl.5torto L...-uu-

7 horas.
DDpr�sa Glória - Laa1l1l8. - • 1iS

desta Capital. estar,em sendo espe-
• 7 1/2 horas.
JlqJ!:esso BruBllUellM - BrUJ8Qu. -

rados, pelo navio "Char-ltou, Sove-
1. horas, ,

AUto-VIaç!o IUJa! - ttajaS - 1. bo- reign" ii chegar em fins do cnl'l'cn-

-.. ..... te mes, imigrantes das segu;;ltes ca·
RáPido Sul·Brasileira - Jolnvlle -

13 horas. . tegorias:
m.-I'a-(.'- _ ",,-_-r,.•... • RhoráPa1do.. Sul-Brasileira - CUritiba

1 d
. .

t
.

.& "'li' .. , - ,'TI!i ,"avra ores, rneCalllCOS) caJ'tl.I! el-

-TAL" - 8,00 - JoinviJle _ Smpresa Sul Oeste Ltda - X&pec6-tI
ros, torneiros, tecelões, serralháros,

CQ.ritiba - Paranaguá -. hocal.
SEXTA-J.1'Em.t 'elctredstas, lIlotoristas, sapalciros,

- Santos e Rio. RodoT1Arl. Sul Brasil - PMtc> Al-.n engenheiros, ladrilheil'Os, dese-

�O 40 N -- - 8 horaa.
i \ 1'IIn[R - :&,

- o� Auto-Vl.ação Clatarl.nen·.. Ctu-lttba I1histas, ferreir()s, ll1arceneiro�, pe

CRU�IRO DO SUL - ii." - - A.����l" Catal"ID..n.. ,_ JoinY1W dreiros, qllímicos, arqllitetüs, mol-

IOrte - • horas. dadores, metalllrgistas, bombeiros,
VARIO - 12.30 - !!Iul Auto·VIação C!lU4'IDeD.N - t.u'UDa enc-anadorcs, cosin.heiros, costurei-

- 6,80 hora•.
PANAIR - 1.3,50 - Sul Expresso SAo OM8tovAo f.AC'U'De -

ros, alfaiates, fnbrieantes] rle I'erra-
. 7 horae.

Quarta..(.,ra Auto·Viação IUja! - !taja! - 1. )lo- mentas, soldadores elétricos, rádio-

p' d"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto ra�rell80 BrullQuen.. _, Brutlquc eletricistas, envernizadores� O_.Jerá-, ro utosAlegre 16 horas. rios tex.teis, sopradores de árlro

N RápIdo Sul·Br1iBlleira JolnvUe

Il"ANAIR - 10,40 - orte 13 horas. curtidores, estucadores, soldaô()res O INSTITUTC;> PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópom)._
QRUZEIRO DO SUL - U.OO Rápido Sul-Brasileira Curitiba a oxigênio Hntureiros, quimicos, tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeir08:>"

II horas.
BÁBADO musicos, maquinistas e outras pro- e FarJDacêuticos, 'que está iniciando o lançamento de uma grande séri�'

Ãuto-Vlaçlo Cat&r1nenae - CW1.tlIb1l
.- 5 hora·s. fissões. dêsses produtas.

R1ipido Sul.Brasileira· JoInvile Dispõe, nas Hospedarias de FIo- Os primeiros J'á a venda, 'são:l3 horas.
Rápido Sul·Brasileira Curitlbll rianópoJis e Blumenau, a Sub-Dele.. SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de"

6 horas. "

_ • horu. gacia, dos seguintes profissionnis: {\,60 g.
Auto-V1a:cAo catartnense Jolnvtle. sapateiros, J1lccanicos, soldadores, VACINA 'CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 em3 e frascos de>'

- 8 horaL
.luto·VlaçAo Cl!tarl.nenN TubN'l.o marcineiros e carpinteiros, eSllecia- Hlú cm3.

-:-���=. 810 cmtovto _ � _
lizados em esqnadrias, c.onstruç:l0

-

SóRO ANTI-TETANICO: ampolas de 2t} cm:!.
7 horas. . de earroças, móveis, pedreiros, ele- VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cmS e frascos>·
Expresao Bru!lqu_ - aru.Qu. -

14 'Il0il'1l8.
. tric,istas, ferreiros e algumas famÍ-

Âutc-viaçAo naja! - rtaJat - 11 )lo- lias de lavradores.
ras.

E� Bru8q_ - No.. !ftftW
- 9,80 hor...
Expresso Gl6r1a - � - • l/I

e 7 1/2 horu.
DOMINGO

Sul·Brasileira _ Curitiba -Se:eta-feira 6 :�!��
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôr�o
Alegre
CRUZEIRO DO 5UL - 7,10

Jlorte
PANAlR - tO,�O - Norte

VARIG - 11,40 -- Norte
; .; PANAIR _,. 13,50 - Sul

n
Sábado

r -TAL" -' 8,00 - 'Joinville
Curitiba - Paranaguá
- SantÓs e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
. CRUZEIRO DO BUL - 13,1115
lIorte

Dominqo
llANAIR - 10,40 - Norte
rRnZEIRO DO SUL - H,OO

l lANAm - !ª,IO'" J _{' j_

EscritóriO Técnico
Cid Rocha Amaral

de vcnciruer-tos

.... . . . ...

As águas do mar não constituem

perigo para a conservação dos Mo·

tores JOHNSON Sea Horse pois to

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

eiaI, idealizado e executado para

proteger as partes metálicas contra

os efeitos corrosivos da água salga
da. Distribuidores Comércio -t

Transportes C. Ramos S_ A. - João

Pinto,.9.

Imigrantes
esperados
Comunica-nos a Sub-Delegacia da

Comissão Mista Brasil - O. L n.,

dc-

EXPRESSO BRUSQUENSE
. ,

ENGENHEIRO CIVIL
Aviso aoS" srs. interessados Que,

tendo re«ressado de sua viajém am

E!'.tados Unidos da América do Nor·

Os interessados' poderão dil'jgir
se ás Hospedarias 6u à DiretOJ:ia de
Terras e Colonização, nesta Cal.üal,
onde obterão todas as informaçõc:s
necessárias, para a obtençã() de
técnicos ou operúrios especializa
dos para tod& a espécie de sef"iç).

Plaina
-

VENDE-SE uma, de 4 faces, com:

pletamente nova, marca RAIMANN,
com transmissões. Ver· e tratar ns

Cia. Florestal de Santa Catarina. no
te· e paises visinhos, o Dr. Cid Ro· Estreito, ou pelo correio, dirigir-se
cha Amaral reabrirá seu es.üritório à Vencedora - Caixa Postal, 225 -

(Rua Presidente Coutinhc. n. 22), Florianópolis
nos primeiros dias de agôsto, espe· , . .. . . . . . . . . . . . . .. . .

rando continuar a merecer as espe· Se ricos quereis ficar
dais atenções de seus amigos f De modo tacil elegal
clientes>. Fazei hoje ume inscrição

Pedro Medeiros, Auxiliar o Credito Mutuo Predia
t_�

Linna

D E

VECCHi & CtA_ LTA_
Blumenau à Florianópolis é Více Versa.�,

HOqARIO
P4rtidas de Blum6nilu: Se!luntlas à Sáb· dos às ?-e Iii, boras;

Aos Sábados, às 'I e 16 horas:

AGÊNCIA EM FLORIANÓPOLIS
Rua Conselheiro Mafra n. :35 -- Fone 1565

AGÉNCIA EM BLUNEN AU ,

Rua 15 d:e Novembro. -- (Hotel São José) .: Fone 1283

Aceitam-se encomendas
�·················.··••••••••••••�•••••••••a r.

t Abelardo'
, (Missa, de setimo dia)

Gercino Gomes e familia agradecem a todos que compa-·
receram ao seu enterramento e convidam para a missa de
'i? dia, a realizar.se no dia 26, terça-feira, as 7,30 horas, na..
Catedral Metropolitana.

Antecipadamente agradecem.

Gomes

Serviço de luz e Força
� V '·1 � ();!- . .

A Diretoria de Obras Públicas - SERVIÇO DE LUZ E FORÇA
avisa que serão racionadas nos dias abaixo relaclOuados e no perio'�o das- .

17 ás _21,�0 horas, as seguintes zonas:

Dia 23.-. 3u ZONA - Servida pelos transformadores situados na: ,
.

rna General Bittencourt (perto do "SENAl") rua Major Costa (esq
ma Lajes' e cidad.e de Biguaçú.

Dia 24 - 4a ZONA - Servida pelos transformadores situados .na.',
Avenida Mauro H.amos (próxill").O ao Largo General Osório e rua Dr.
Ferreira Lima) e rua Laura Cami.nha Meira.

Dia 25 - 5a ZONA - Coqueiros, São José e Palhoça.
Dia 26 - 6a ZONA - Estreito.

Ve'terinarios

de .100 cm3.
VACINA ANTI-RÁBICA: Ampolas de,5 em3 e de 10 em3 e frasco..,'

i:le 100 cm3.
Dos dois últimos, por serem 08 seus prazos de validez relativamen-· •

te curtos, 'o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden-

do. entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessáriO'>·

ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abs-o- .

1uta garantia de atividade máxima.
Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-·

terinários de grande eficácia, como: Ter.nerina (Buco-Vacina contr�·

diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, r_cina Contra .'

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suina, etc. .... .. . ...•.....•.

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenç�·

dos animais domésticos, serão prontamente respoBdidas pelo Dep�uta-'

ncnto de Veterinária.
Pelo sistema de reembôlso I;>ostal, o INSTITUTO PINHEIROS ateD-·

rlerá diretamente a todos os' pedidos de seus produto,s, quando não en,

contrados na localidàde de residência do solicitante.

.-.-BOM-NEGOC-IO-,
�

pára quem possue de Cr$ 10.000,00 até ·Cr$ 100;000,00 rend�'

loerta de 10'/. 80 ano com recebimento de ;uros marsais.

Inform,ações nesta redação

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital de praça, com o prazo
de trinta dias

O cidadão Carlos Temer.
Juiz, de Paz no exercício do
cargo de Juiz de' Direito da Co
marca de Tijucas, do Estado
de Santa Catarina, na forma
da Iel, etc.
Faz saber aos que o presen,

te edital virem ou dêle conhe,
cimento tiverem, expedido nos

autos de sobre-partilha dos
bens do espólio do finado João
Eufrásio 'de Sousa Climaco ,

que se processa perante êste -

Juizo e cartório do escrivão N'AO FA_.ÇAque êste subscreve, que aten-
.

dendo ao que dos referidos au-

tos consta, por despacho pro- CONFUSOES'ferido �os 20 de julho de 1949, •

Um metro quadrado de fô _

determmou a venda, em hasta T B
_ . rate a sua ronquite e ficará

lha verde produz, com o auxi- p�blica, do imóvel abaixo des,

lia de luz solar favoravel, cer, c.nt<2' com sua respectiva ava,
livre da Tosse e do Catarro

ca de 1 grama de hidrocarbo-Illaç,a,o, pe�ten"cente ao espól. io .A bronquite
.
começa muitas

de d
-vezes com um simples resfriado,

natos por hora, ou seja, o su-:'
e cUJus, supra meneio- Sobrevêem, então. a tosse rouca

• • • fi�iente em d�is meses, para I nado, ��e sera levado a públí- sêca ou sibilante. o cansativo

ANIVERSÁRIOS: nhas, no alo civil, por parte da alimentar um homem com
co prega0 de venda e arrema

-, â��a{f�a2°re�;i���ri:S o��f�����
,

I noiva, o sr. Ernesto Alberto Hi:;tjC'JI- uma bôa refeição. taç�o, a quem mais der f' tarro mucoso ou mucopurutento,

:MARIA CECILIA NASCIMEN- II bach c exma. esposa; por parle do
maior lan�o ofere�er� acima I ��I{:. s� ;�t��n����r:�, ����:

. :rO ,.

noivo, o sr. Graham Bel! G311Z0 e
Para os antigos egipcios, o

da re.spectIva avall��a?, pelo batê-los, E' um êrro. O que deve

�est..e.Ja.' hO)2
.. ,_ o. seu setl.mo II cxrna. esposa. O 'ato reli al'l),�O será I gato era um animal tutelar, \

porteiro dos aud.ltonos, o.u
ser combatida é a bronquite -

am'
�

-
. f

causa e origem daqueles males

· v.ersan� ,a ��IacI.osa menma paraninf'ado pelo sr. Orlando. Si-I tendo
nos lares um lugar de quem su�as vezes. izer, n� dia - _por<:jue quando os bronquíos I

�

.Maria Cecll:a ... Iascímento que,' mas e exrua. esposa pelo noivo. c destaque, se_!ldo mesmo objeto
26 �e agosto p. vmdouro, as 10 estao inflamados podem surgir

'

1

_:por esse fell.z, ey,ento, oferecera I sr. Carlos Lopes da Sill'a e I�XHL1.
de culto; quando morria um I:OI as, no local em que se re:;- �����:�tó��::lJcações nas vias

as suas amíguínhas uma lau, !,esposa por parte da noiva gato de casa, os moradores ras- ll�am as vendas em hasta pu, Para tratar acertadamente ':;t

'ta mesa de doces. Aos jovens nubentes ,. "':I'(lS s....us pavam as sobrancelhas, e o bll�a d�terminadas p.?r. êste Inflamação dos bronquíos. existe,

� c , J t d d f'
agora, um eficaz preparado. E!'

....

:
.•.........•..••.••••• genítores as Ielicitaçôes de "O E�� animal, depois de embalsama- �IZO� a por a

. � e I ICIO d� o Parrnlnt, que age direta-

DR. JOSE N�COLAU _!30RN [Lado.".
do segundo um ritual rigoroso

Prefeitura ��mClpal �es�a ci, mente sôbre as mucosas inter-

C.omemorara amanha o seu,' .

era inumado em cemitérío es.,
dade. Descrição e avaliaçâo do

nas dos bronquios, descongesuo.,

, .

_ . ,
nando.as completamente. Tra-

a�n�ersano nat�licio O nosso

I VIAJANTES:
' """

pecialmente construido para
imóvel que será levado à pra- tada, assim, na sua origem. !li

dístínto conterrâneo sr. dr. tal fim. ça: "Um terreno, sito no mu- bronquite desaparece e desapa-

.José Nicolau Bom, diretor da DR. ANISIO DUTRA nícípio de Pôrto Belo, denomi-
recem também fi. tosse, o catar-

I I
ro, a opressão do peito. Par·

Dir�toria de Terras e Coloni- i Está n�sta cidade, proccrl-nt- de As enguias dos rios europeus na?o "Il,ha do Cunha",
,

na .nini tem proporcionado alívio

.:zaçao.. I A�ar.allglla, onde é íntegro Juiz de abandonam a água doce, após Bala de Porto Belo, com a area
fi. muitos sofredores. Se O Sr.

Juntamos os nossos a�s mui-! Di rcito, o nosso estimado conter- seis anos de vída ali passada, I
de 452.7?0,00 metro� quadra- b�J��u�:. b���iÍl�: ��a ����e::

tos abraços que recebera pelo: raueo sr. dr. Anisio Dutra pesson , para fazer uma viagem de d�s, avaliados por tnnta e seis cía um vidro de Pal'mlnt �

-tr:;fl:scurso da auspiciosa eíe-: largamente relacionada tanto l!a-I nupcias de milhraes de qUilÔ-1
mil duzentos e vinte cruzeiros P-IS

mende, antecipando-lhe os me-! quela cidade como nesta, onde 1('111 metros através do Atlântico (Cr$ 36.220,00)". E para que .

1hores votos d� felicidade. recebido muitos curnprlrncntos dos' até O M!.r�argaço, perto da� �hegue ao conh�cimento dos 1··
.. · .. · .. ····· .. · . '" .

· . , ... " .. , . . . .. . .. "............. seus numerusos amigos. Antilhas onde após um ano
mteressados e nmguem possa

DR. HIPÓLITO PE�EIRA Enviamos-lhe um cordial abraço, de trave�sia, d�sovam e mor. ale�'al' ignorância, mandou ex- _

Os motor�s JOHNS?N.Sea Horse

�a data de amanha aníver, com 03 melhores votos de feliz esta. rem" seus filhotes, no espaco pe.dlr o presente e�ital que será sao constrUidos .e� fabrIca. modF.'r-

"sana-se o nosso prestimoso co_: da no nosso meio. de três anos, transpoem o ca_ arlxado .na sede. deste Juizo, e,
dernas �m preCIsa0 e ra�ndez. Ol'J

-€staduano sr. dr. Hipólito Pe�! minho de volta para a Eur'o- por cÓpia, publlcado uma (1) I engenhe�ros ua Johnson sao reputa-

reira, brilhante advogado. i�'Y.W__-..-.,.y...- ...._......"'>l pa, onde entram nos rios e os
vez no jornal "O Estado"" de

I

mente sao utilizadas máquinas mIJo<

Sua proverbial bondade 'Ü faz: sobem vencendo quaisquer obs� Florianópolis. Dado e passado I na sob todos os pontos de vista e

muito �stimado �or todos. os!Querem aumentar os táculos.
nesta cidade de Tijucas, aos d�s c,omo os ,melhores do ramo. Dis-

que pnvam conslgo, motIvo
vinte e um dias do mês de ju_ tnbUldores: Comércio & Transpoc·

_porque. terá, amafl:hã, nu_mero- pre�os dos re'médl·o� �:i
lho do a;no de mil novecentos tes C" Ramos S. A. - Jo�o Pint�

sas e Justas mamfestaçoes de 'i II �, e quarenta e nove. Eu, Gercy ••........•• ;

-ap'rêço, a que nos associamos.
R O -�] dos Anjos, escrivão, o dactilo-

..•...••••••••

'I
L 21 (AN) - Ante.on- " MAU·TEMPO grafei e subscrevi. (a) carlos B b· Ó I

FAZEM ANOS HOJE' tem ás 15,30 horas realizou- i ,NÃO SAIA NUNCA Ternes, Juiz de Paz no exel;cÍ- o-m lU CU O
_ o sr. José Angeli Gallot- �e �ol�abinete do mjnistro do i?

cio do cargo de Juiz de Direito. l!.lf!tlode vl·sa-A
-ti, agente fiscal do Impôsto do drat a o, utma �euniao de pl'O- w

Está cnforme o original sôbre .J U Ir

Consumo,
u 'ores, a acadlstas e varejis. � o qual me reporto e dou fé.

_ o sr. Reinaldo Filomeno. tas'de drogas e medicamento& ,
Data supra. O Escrivão: GE'R-

_ a sra., Herondina PereL �.esta capital e São Paulo a t� CY DOS ANJOS.

ra, espô,sa do sr. Egídio PereL

I
fIm ,d� debater�m com o sr. d

,ra.
Honono MonteIro, a�suntos i��,'"'I· d 'I

Camb•• , Gra.at... PifatD,�·
_ a sra. Diva Pinho Gomes, I

re ac�ona os com o tabela· M

-espôsa do sr. Rodolfo Gomes. men�o daqueles produtos e li- 1
ela. da. melhorei. pelei lQe,

_ a sra. Zilda da Costa Pe- cenclamento de novos cUJoos I.ti. �(Jre. prec". J6 n. CASAdMJ8
CELANEA - R�·QC. J,bfr.:

-reira Silveira, espôsa do sr. pr?c<:ssos se encontram na Co-

. otávio Silveira. m1ssao Central de Preços a Sh II M 8 -I L d:_ a gentil senhorinha: Ma- aguardando despacho. e ex rasl t a'ria Silveira de Sousa, filha do " C�mo. já tivemos. ocasião ,de !
,

-

•

sr. desembargador Alcebiades dIvu,gal os comercIantes em-" . , .

Silveira de Sousa. dustriais não estão satisfeitos! A She�I�Mex �razll Llmüed avisa á sua distinta freguesia'
_ a sra. Paraguassi K. Bon- c'Ü:n o atual t.abelamento e I que,

a partlI do dIa 15-7A9, os produtos
'

fim, espôsa do sr. Osni Bon� eXIgem um reajustamento ge. S�l.ltf�
fim. I ral de preços na base de 15

Ia e ox
.

_ o jovem Jobel, filho do sr,
ou 20 por cento. Igualmente Lus�ra MoveIS Shell

,João Ramos Furtado I reclamam contra a demora da Tlr� Manc�as
..................... .. CCP em fixar os preços dos! LImpa vldro� S.he11
NASCIMENTO

I
novos remédios. Há processos

01eo pomestlG.? She�l Visão maior e mm�.i' pr.-rfeit.

João Margarida e Neci Mar� parados há mais de seis meses,
FlUIdo p�ra IsqueIro. She�l. que a de um bom b1!l6cuio

',garida, participam aos seus
ocasionando séüos W.:;juizos Pulve�lzadore� de msetlcl�as alcança quem t�m r.ôlJda

parentes e pessoas de suas Te�
aos industria1s que não podem I _ .'

e. Ll':npa Vldro�' imtru,�ã{).

laçôes o nascimento de seu lançar seus produtos no mer- �assarao a seI �lstnbUIdos, �Xcluslva:nente em Santa �at�, Bona livros, !lobr� tOÓ(;1! Oil

ipimpolho ocorrtdo no dia 21-7- cada antes de satisfeita esta �ll1a pela Drogan� e Fa!maCla Catarmense. S ..A., Matn.z, S.l- assuntotl:

49, na Maternidade Dr. Carlos exigência.
ta a Ru� 9 ,de �alço 6308, Cx. Postal 95, Jomvl1e, com fIlIaiS LIVRARIA ROSA

Corrêa.
,- Não sendo atendidos em el� Flonanopolls, Blumenau e Brusque." \ RIJA Deoo",,,,, 33 - Fi Tl <nó')(l!.io

· ' , . , . , .. , .. . '.
seus constantes apelos á

ENLACES: CCP,. dirigem.se agora, os co- 1

Civil c religiosamente se consor-' merclantes ao proprio minis

dam, hoje: ós 16,30 horas, à rUél \J- tl'O do Tr'abalho.

mirante Alvim n, 23, a di"tint:; e
' .. ' , , , .. .." .. ,.

graciosa sellhorinhas'J]Pla Pii'hlnat-
------

ti, dill'ia filha da eXlIw. "illVll:. ES���;��;� -I�����I:IA'RIO A. L.

1.11iza S,lssi PichinaUL ('Olll () 'ii'. AJ,VES

Anfrisi) Amaral, cO!1ceitunr!o co.. Encarrega-se. mediante comissão (1.

I., ,

('0·'"1' i1" 12' �renc1a de imóveis.
'

lller,':,. ;l, Ycrvirúo 'k 1"t(',I!;l- Rua Deodoro 35.

Vida eocial/

'o Inverno 'd� Vida
Sob uma gaze tênue de neblinJ
Estúa a vida, trepidante e louc�,
Naquele casarão, lá da colina
Onde beijei, um dia, a tua bô�a.
Era «u« noite. Música em surdina .

Penumbra .. , devaneios ... ilusão .

Não eras bem u'a moça - eras menina,
Com um 'alma de mulher no coração ...

Sorrias. '. e eu sorria .. E cantavas ...
Mas, de repente, em meio à melotiia
Emudecêstes. E eu vi que, entôo, ciwravasJ
E eu disse, dentro em mim: - Misera sorte!
Sorri, chorando, esperando uni dia
O beijo telicissimo da Mo;te!...

'

LOURIVAL ALMEIDA
Julho, 949

Variedades
CORIOSID lD�S

(Serviço da Agência Argus)
Os . tártaros e os tibetanos

da Asia Central temperam o

chá com manteiga de iaque,
\
só achando deliciosa quando
se forma em cima empessa
camada oleosa; outros povos
orientais tem o costume de
por manteiga nos cigarros.

I JiUIZO DE DIREITO DA CO-

,

MARCA DE TIJUCAS

A mais elevada pressão já
submetida a contrôle em la,
baratorio e o estudo meticulo
so é de cerca de 50.000 atmos
feras, pressão esta qUE! se en

contra na crosta terrestre á
_profundidade de 180 quilome
tros.

\..

I 1 •

� )

f·-·

1]
I'

11
II
"

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS \��.

I 1

I N F- l A M A ç O E s. lt�
COCEIRAS.�

li,F R ! E I R AS. I,
.'

f. (jPi"'JL.i \ ':; [. Tr'" li
'\..'-:- �.,-:-:-;. ;o;;::.� "'� .. __ .-.-:;:"":'::;.. ::�.�;:-:: ; •• ,;"".:.......:� .. ,_!!J �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGôSTD
DIA 23 - SÁBADO. GRANDIo.SA SOIRÉE PROMOVIDA PELA "ASSo.CIAÇÃo. CARLo.S GOMES"

i NOITE ORIENTAL
ORNAMENTAÇÃO. CARACTERiSTICAMENTE ORIENTAL, JAMAIS APRESENTADA AD PÚBLICO. FLORIANo.PDUTANO

1)0. DOS D·EUSES" - E MAIS UM GRANDIOSO. SHo.W
UMA FESTA QUE DEIXARÁ SAUDADES

MESAS À VENDA NO. CLUBE 12, PELO. PREÇO. DE CR$ 50,00 - ros SóCIOS BA "ASSOCIAÇÃO. CARLo.S GOMES" -TÊM DIREITO. A 50C;�
DE ABATIMENTO' NO. PREÇO. DAS MESAS). -TRAJE: PASSEIO

4

.Tronsportes Coletivos
SRS. PASSAGEIROS

PARA
ITAJAí - JOINVILE e CURITIBA

Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ofe-
·cem o máximo em.

'

CONFORTO E PONTUALIDAqE
arras para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman

H O R A R ,I O S:
Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro ide Fpolis. a Joínvile nos dias úteis: Partida às 13

oras, podendo prosseguir de Joinvílle a Curitiba no dia se
rínte ás 6 horas.

Mantemos trafego .mutuo a São Paulo e Londrina, ven
ando-se passagens.

Aceitam-se despacho de encomendas.
Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silveira n? 29

(O REGULADOR VIEIH.A)
A mulher evitará dores

AJ._rVIA AS
.

CóLICAS UTERTK<\.S
Emprega-se com vantagem para,
combater as Flores Brancas, Cóli
cas Uterinas, Menstruaes e ap '·s o

parto, c Dores nos ovários.
]:: poderoso calmante e Regula

dor por excelência.
FLUXO SEDATINA, pela sua com

provada eficácia é receitada por
médicos ilustres.

fLUXO SEDATlNA encontra-se cm

toda parte.

CLUBE OOZEOE ftGOSTO
PROGRAMA PARA O MES DE JULHO

Dia 23 :.._ Sabado. Soírée.
Dia 31 - Domingueira.
Todas as reuniões dansantes tem início. ás 21 horas.

Jeparlamento de Saúde; Pública'
Mês de Julho - Plentões

23 Sábado Farmácia Noturna - Rua Trajano
24 Domingo Farmácia Noturna - Rua Trajano
30 Sábado Farrnâcia Sanh} Agôstinho - nua Conselheiro �fafra
31 Domingo Farmácia Santo Agostinho - Rua Conselheíro l\fnf:ra
O serviço noturno será efetuado pelas aF:rmácias Santo Anfônio e

oturna sitas ás ruas João Pinto c Trajano n. 17. .'

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia 'autoríznção
êste Departamento,

I
'.

Departamento de Saúde Publica, 24 de junho de 1-949.
LUIZ OSV�'\LDO d'ACAMPORA - Faeruacêutlco-Físcal

M

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
máxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria I

?\gentes!m F!orianópolis CARLO;i; HOEr-CR� S. A.

)

APRESENTAÇÃO DO. "BÁILA-

Cirurgia- Clínica - Obstetrícia
Dr� Antônio Dib Mussi
Médico efetivo do Hospital de Caridade

Serviço especializado em Doenças de Senhoras
Modernos métodos de tratameoto

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

Consultório: Residência:
Rua Tiradentes, 9 Hotel La Porta

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

QUALIDADE
EMPRESA SUL BRASILEIRA .,DE ELETRICIDADE S. A

- EMPRESUL - .

--.('\- ..__ .

Serviços de energia elétríce
em Joinvile, Jaraguá do Sul
São Bento do Sul, Mafra, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta'

lações - Motores - Dínamo!
- Bombas - Lustres - Fer· .

ros de engomar - tampada! I- Ventiladores - Serviço de
instalações por pessoal técní- t

co especialisado.
Loja e critório á rua 15 de

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

• vôos DIÁRIOS'OIRETOS,oi S.P�UlO E RIO • 3'VEZES POR SEMANA VIA JOINVILe
'VÔÓS DIÁR'IOS APOimj�LEGRE EXé:ETO "SERVIÇO INDEPENDENTE�IiGULAR Df
AOS DOMINGOS: ,;. CAR.GUEIROS. ..'

o

ARAHANGUA - Às 3a - 5" _. Sábados.
MAIS INFOR:\1'AÇõES NA

FILIAL A Praça 15 dr Novembro Edifício HOTEL LA PORTA.
TELEFONE: 1.325 , I

Guia' 'do Paranát.···._.. .- .•......••.•...............•

lI.itu felidda'detl ,eM ••lel•••
·

&o 41. ilÍeu filJablbo I

Mas. 010 esqueça. ••• D ••111.,

,resente para o •• -PIMPOLHO"
é uma eaderneta tio CIt.DI'rI
HUTUO PRBDIAL.

InJol'mílgõe. como. AqentelJ
FlcriPD{po 'P - Cerlos HoepckcS/A - cr- T'eietoue 1.212 ( Ea 1. relego
São Frencitco do Su1- Cer los Hoepcke S/A - '.;[. - l'elelo.:le 5 A)) � : '\{ACK

.
.

._..._ .... ........_".,
, .. , ...__.... ..... ..._---.o- ._-_..,�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

\�aa4io$ lasle_e$. ��.r CO
) Da Fábrica co consumidor.-- Grande estoque receben a firma - dislribuidora_

«Fiuza Lima & Irmâes» - Rua Conselheire Mafra 35 - Fone 1565 - Fpolís ..

•_-----.-. .....!'-�..--�_._--".,.._---------'--_ ...__ ..._-�.�.--;:'.�_
..... ,.�..•�_.�_."".... "

VENDE-SE Dor motivo de mudança
Grande áréa de terreno iii cultivada

dDistante cerca de seis quilometras da capital-Bairro-Barreiros
A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, 'incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

;FlOTianópolis - nesta reâacão ou Escritório I. ele A L. Alves
Barreiros - com o proprietário Mathiae Iha.
Blumenau - com o sr, Christiano Knoll; no Hotel Cruzeiro.

�������lINC:tNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$ 80.900,606,3(:):
Responsabildades Cr$ 5.978.401,755,97':
Receita . ,............ Cr$ 67.053,245.30:
Ativo L..... Cr$ 142.176.603,Ho:
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 98.687.81(j,30 �
Responsahi iidades Cr$ 76.736.401.306,20 �Di retores: ,

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá, �
Anísio 1\18s80rra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu. '

,_.._-.....- ......_·.w_w..-_._w,;._-.�_-....-......,..-_.........�.��.._.._..

A vista e a prazo-
Enrolamento de motores, dínãmos e trausformadores,

Instalação de luz e força. _

Venda de motor-es; rádios e acessorios, outros aporelhos elé
tricos, artigos, elétricos, etc.

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

'A ELETRO - TlllCNICA
Rúa Tte. Silveira. 14 - Caíxa Postal 193 - Fone 793.

............ 111 .,. 1_
,II C .A ;P \1 T A L A R II

'Sociedade de sorteios e .seguros contra acidentes pessoaís, couce
. -dendo mais outros benetícícs-de ..carater assistencial,

'.

Representante em Floríanópolis:
. PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade dtl Cr& 20,00 lÚéw d;ll ,óh

iníchil de Cr$ 11.!,00 apenas.

P.rticipllçio 001 hu:ro.

.

,'
__.._ _ ...

:1 DR.

A. DAMASCENO. 'DA SILVA
ADVOGADO

AçõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro� 22 - ZO au,ti.

(Edltíéio Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388

Florianópolis - Santa Catarina

a
..��NM�� �� ..

Ou�am diariamente, das 9 àsv13 e das 17 às 22 horas

RftDlO TUOI' ZVO 9
1530 ki locieloe ondas médies de 196 metro/!

TUBARÃO -- S. CATARINA
--------------------�.------------------------------

MóVEIS. LOUÇAS E MOEDAS A.t�TIGAS
Deseja comprar ou vender?

Cartas a José Clandino da Nóbrega
São José - Ponto final do ônibus, - DISTIÜBUIDOR DO.,.

Católogo de Moedas Antigas do Brasil
Pelo eorreio Cr$ 25,00

Ci1�mpªl1ha (lO Ag�§alho
Mais uma vez se revela a generosidade do povo de nOSS8

terra: a "Campanha do agasalho", iniciativa da Congregação
Mari2.'la, vem encontrando o mais franco apo�o de nossas fa
mílias. Os sectores visitadcs, assim nô-lo demonstram: con·

�ri�uic,ão altamente generosa; quer em dinheiro, quer em roupa
de ln"· "'10.

'

As zonas não visitadas sê-lo-ão nesta e na próxima semana.
I

..........................

i Datilógrafa iii diplomada i
i·. Ojerece seus serviços.

Cartas a Maria Inês

II Ferreira.

'.: Caixa Postal 55.

:... �
UCUI'!I!I.u•• _ 'V

Dr. Liudolfo 1.0.
Pere'ira

Advog-odo-Contabilista
Cível -- Comercial

Cón.Utuigõea d. lIociedad••
a .erviçoa co!'abtoll, em ge.ral.
�Organi.zaçõe" contohei•.

Reqiatroa 6 marca., di..pondo,
no Rio, de corn.pondent••
El.critÓtio: Rua Alvaro d.

Ca.rvalho n, 43.
Dali! 8 Ctti 12 hora••

Tal.fone 1494

t
I

OUUt VUlIR·SE COM CONFORTO t EtE<i.M4CiÁ 1
A

Mello
!PROCURE

Alfaiataria I
�

Rue Pefippe Scbmidt 48

lh.lro do. i1ustracl!.O ..."ima, oftlnJ�
lhe, em o.mávaI gesto. um c4.Iü:G do

0lt""lente ..peritlvo KNOT. Imu_

.,., V. Si ... de o,crescentar. ao ",ª'rad&

.,.., .. gentileza:EfTE ii rAI1-
fjl:"'1 () I1EII Aí'EOITíVO

pnllll!.ETb!

Coceira dos Pés
Combatida no 1.° Di'o

Seus pé� coçam, doem e ardem tanto
a ponto de quaei enlouquecê-lo? Sua
pele tacha, descasca ou sangra? A ver

dsdeíra cauee destas afecções cutâneas
é um germe que se espalhou no mundo
inteiro e é conhecido sob diversas deno
minaçiles. tai. como Pê de A tleta, Co
ceira de Singapura, "Dhoby" coceira.
V, não pôde livrar .. se dêa.te8 soírirnentoa
seaão depois de eliminar e germe causador.
Uma aova deseo berra êlmmada Nilod.rm
faz parar a eoeeira em 7 minutos, combate
0& gefIues em 24 horas e torna. n. pele
Ii.", macia e limpa em 3 di",. Nlloderm
dI!. tão bons resultado. que oferece a gOl'
rantia de êliminar " coceira e limpar a.

pele uão só dos pés, eomo na maioria d08
casos de lÚeçç� eul,âno... , ""pinhas •

acne; frieiras e impiceus do rosto ou

do turpo.J.Peça Niloderm. ao aeu Isr
macêutic4,t'lOje mesmo, A noesa ga-

Mmode.. :=tiB Cl�o�
'lrl H lftcoIu CMÜRti$ p€Dteçio.

.'

,Arvores frutiferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas. ornamentats n..

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

,I
I

o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada
firma Fiuza Lima & Irmãos, é i) seguinte:
EXPEESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque 16 horas

cf excessão de sábado 14 horas
EXPRESSO BRUSQUENSE - 2-:, -ia. e 6a• feiras

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANlTAPOLIS - ;ia, e 6a• feiras

16,30 aoras

12,10 hóru

I
Dr. (LAANO G.

GALLETTI
ADVOGADO

Crixnlit a oí".J
COQllldtuição d. Socl.cli:ld..

N.\\TU'RALiZAÇ"ÕEB
Títulos Daolcn.st6rio.

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher c

coupon abaixo <> remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmoa
quanto antes, (J nosso Cadastro Social. '

Nome _

Rua ............•..• Est. Civil \ .. � . . . . .. R. Nasc. _ , ..••.•

Mãe " .• ". " .. " 1.... .. "... ...".... .. .

Pai . ........• " .. ' _

Emprego ou 'Cargo .........•.. .

'

.. _ .••.. " .•.••••. . .. , ...••

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

Observo

H. r. Cipper,

I
Corupá,
Mun, de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

I--�---------------
Carros para o interior do Estado /

•

I

EflorHório _ Ra.,ldl!(\c,a
R�'LQ 'l'U-adent.. 47.

�ONE •• 14.68

Casa Recem
cousnutde
DES OCUPADA

RUA FELIPE fIIEVES
6xl0 nnetros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO
. . . . . . .. '... . .

UH.. .FRANCISCO CAN1AKA
�

NETO
Advogado

Escritório: Rua Felipe Schimidt

I 21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraíso")

1 Resídencia: Rua Alvaro de Car
I valho, 36

Florianópolis
----------------�,�-------
fERIDAS. ReUMA.TISMO e

PLACAS SIFILITICAS

EUxir de Nogueira
MedlcoçSo Quxilic!U' no tratamantc

d3.Hllil.

• .. lo...... .. ...

, I
,.,.

Â���'d;�er��n;�s',' ��l�bém:
-

�. ���tii�;;·.,: ��ti�i��" ·d�· �a��i�:;�t�
_____________...-=

casamentos e outras, de parentes-ou de pessoas amigas.

CASA
Aluga..:.se uma nova, em Co

queiros (Praia do meio), infor�
mações: Umberto Tibau.
..... '"

.

COl\IPRADORE!'I PARA CASAS II!

TERRENOS

o Esc,·it6rio l'nobiliário A. L. Alve&

,empre tem compradores para casas •

Rua Uéodoro 35'

C.-lS,A.'1 Jil TlllRRilN08
Possue v. S. casas ou te.nsnos parti

''Vellder?
Não encont.ra comprador?
Entregue ao Escritório Il:noblll4l'fo

A. L. Alves,
Rua Deodoro 35.

<l ., .. .. .. .. �

!.2.iliL�.J3ã
':JJA V'.ot.UJ.1T"Rto�i"o .... p.-\.n;:IA N." se 1.° AI-fO�
t:;4\(};.A re;.r_.5U - fa.E.FOfoI;:<i�· tC�_I\s. • .,.IIOfe-e1Ql,...

Agencia G�:ral pa�1.'! S. Catarina
�ua Felipe Schmidt. 22--Sob.
':. Postal, 69· Te]. ;, p,( tetora»

I FLOR!ANOPOLIS

V'@'CJ,deesP
Uma casa residencial sita à

rua Bocaiuva, nO 199.
Tratar na R. Cons. Mafra, nO

33 .

QUARTOS
Alugam-se quartos para ra�

\ pazps solteiros, à rua João Pin
to. 29. so\,rado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SERÃO REALIZADOS HOJE, À TARDE, E AMANHÃ, NA QUADRA -DO, LIRA, 1 Z JOGOS DE TENIS, ENTRE -O GRACIOSA COUNTRY CLUBE, DE

CURITIBA, E O LIRA) TENIS CLUBE, 'DESTA CAPITAL. A LUZIDA EMBAIXADA DO GRACIOSA JÁ SE ENCONTRA ENT,RE NÓS, TENDO SIDO
,. CONDIGNAMENTE RECEPCIONADA PELOS ESPORTISTAS ILHÉUS,
---- "_--- -_----

Esgrima
Es cola I tc 1 i a na

CINEMAS
A RITZ - As 4,30 - 7,30 hrs.

- Um espetaculo completo
do Circo Sarrazani, o. maior'

conjunto que percorre <O mun.,

do!
SENSAÇÃO DO CIRCO

Nos meios amadoristas da tóría que colheram no torneio
capital reina grande ínterêsse "initium", irão ao gramado
pela segunda rodada do cam- dispostos a manter a invenci-

, neonato da Divisão de Amado- bilidade, enquanto que o clube
res, que reunirá, no campo da estreitense, cujo quadro ainda
rua Bocaiuva, os pelotões do desconhecemos, visto que dei
Clube Atlético Guarani e {lo xou de tomar parte rio "inL
Clube Atlético Recreativo Olim, tium", está, segundo nos in,

pico, formaram, armado poderosa-
Os "guaranis", ainda entu.] mente, para vencer, custe o

siasmados com a brilhante vi-, que custar.

Rui Siockler de Souza

Ava' IlyarSU" fI!!» Boc�:uva Após essa pleíade de gran, Rodolfo Capoferro publicou
II "'& iiII UI

des mestres, mais uma vez em 1600 "GRAN SIMULACRO
um italiano, foi o primeiro a DELL'ARTE e DELL'USO DEL
condensar num tratado os LA SCHERMA", no qual trata

com

segredos da nobre arte: Fio- da "medida" do "tempo" e da Harry PIEL

re de'Líberí um mestre que "guarda. ". (Inteiramente falado em ale--

após haver percorrido grande Foi o primeiro a dividir a es- mão).

parte da Europa no decorrer pada em forte e fraco e o prí,
- Féras que parecem ho.,

da última metade do século meiro a tratar do desengajá- m�skomens que parecem fé
XIV, firmou-se em Perrara menta e contra-desengajamen- ras!
onde tornou.se o mestre de to

RIZA E' _ UNICO!
Nicolau III d'Este, dedicado 'Nicoletto Giante a quem

ELET NT,

ao qual escreveu um tratado devemos o haver imprimido a
No Programa:

no qual condensou o fruto da arte uma nova feição por expor N
1). na IA marcha da vida _o

1
.A' •

ti teorí d desenvolvi t acio a.
sua onga expertencia, 111 1- a eona o esenv? vimen o

2) _ F x Aírplan Newes _
tulado "Fior di Battaglia", (a fundo) que denominou stoc-

J I
o

o primeiro tratado de esgrima cata longa. Foi Giante, .tam-L ornpa, 'o
.

íd it d bé id l' d reç s.
conheci o, 11m manuscn o ,a- em, quem 1 ea ISOU a para a

C $ 5 00 3 20
tado de 1410. Argumentam al, e a "la tagliata", que é o corte. r, -:-?
guns entendidos que é alemã Toda esta técnica descrita no

Censura. (,)
a esgrima de Flore. Realmente seu tratado intitulado SCU-

..

ODE-ON' _:_:_ 'Á�
.

.; ,30' h����
é inegável tal, influência pois OLA OVERO TEATRO 'DI
Fiare teve como mestre Suve- SPADA (1606) após �7 anos

-

... e o s�c���ontinua ..•
no que havia aprendido com de prática de mestre d'armas. -

Nicolau de Toblen da diocese

f
Os Marceli, notável familia (A história de uma paixao)

de Metz; isso porém não pôde de mestres que desde o século Mecha O��Z
,

prevalecer uma vez que foram anterior (Teodoro 1500, Cen- Roberto ESCALADA
DERROTADO TORPEDO NO NIZETA ASSINOU CONTRA-, mes�res italianos os que a dís- cio 1590) e no .decorrer do Mirtha LEGRAND

10. ROUND TO COM O AVAÍ semmara,m entre.os !e��os co- �VII (Franceschíno 160_0, �r- No Programa:
Grande foi o público, que O destacado "msíder.rtght" mo em to�a Europ�, a,-,Ies,c�n- S1'110 1670, Lello 1675,. Titta 1) Noticias da semana-'

compareceu ao Teatro Alvaro Osní Gonçalves, o veterano t�ndo-se amda �ue o
'- �'�l?tO 1683, e. Francesco.Antomo) .. Nacional.

de Carvalho, quartaf'eira à noí- e sempre querido Nizeta, um des�� tr�tado esta
o

em l:r Sl;S� . �l1:sepp:._M?rS1Ca�0 P�lla_Vl-1 2) Atualidades Warnes Pa,-'
te, para presenciar a luta de dos melhores e mais populares o ')JdmelI'O 1;lma -y",z qu �, cm. e o primeiro autor italla-I the.
catch entre Antônio Cardoso, craques do "association" bar-l gl'l�a de F�,nr� fOI �bandol1ad� n,? que no seu, �ratado (1670) I Preços:
mais conhecido por "Torpedo", riga.verde assinou ante-on- apos o aparecrmento do trata da exata descrição do modo de I Cr$ 500 - 320
e R. Marques, o "Chimango", tem novo' contrato �om b clu_1 do Manciolino (Veneza 1531) e empunhar a esp�da. . I "Imp. 14 �nos"
seu desafiador, que juntamen- be que defende há longos' o de Marozz� e� T�odena n� .out�'os tantos I�mos�s ,esgn-j .. " .. ,.,."

'

.

te com C, Netto, A. Brandão e anos: o Avaí, bí.vice-campeão a�o de 1536, êste _ultl1r:O t_ra�u mIstas� e m�stres lt:ustraram a1 IMPERIO - 7,30 horas
D, Martins vem empreendendo do Estado, Zl�O ipara o �lemao pOI �10\ aC_1 �rt� nesse s�cul� ta!s �omo Ga: A MULHER QUE VOLTOU
o arrojado r<:,id � pé. Rio Gran, A noticia é das mais alvíça- chino Meyer,

, ��1s�1e:a�o c�: l�m, Sanesío, I Alflen , Bondí
.. ' ... '

'_:
. , , . . . . . . . . . . .• . �

Te do Sul-1erntono do Acre, I reiras para os seus numerosos Marozzo, que e
.

dí Mazo.
. , I Amanha RITZ ODEON

iniciado a 8 de maio passado, 'fãs e torcedores do gremío a mo fundador da esgnma ale- cara�tenza o XYI!I sec�:o June HAVER
A assistência ficou -deVérastqUe' pertence, pois Nizeta, ape- mão um,_peIlodo de declinio O<:_OII.l- \ Mark STEVENS

admirada com a musculatura sal' dos anos, ainda mantém a .'

Estava játcriad� a escola ita- �o ualve.z. como conseq�encla I' em

bem desenvolvida qo gaucho sua grande forma técnica e fL bana q:ue, � �oda�l1a, �va �� Q� aperfelço�men�o, das m,dus- SINFONIA DO MACHADO
Chímango quando este entrou sica e suas explêndidas perto. seus pnmen os passos, �s�a e

_
tnas, que prDdu�mdo almas I (Tecnicolor-

:no ríng. A luta entre os dois mances tem contribuido ímen- cola tomou vul.to ! projetou em s�n.e roubou � e�pad:a o s�u I •• " ••• , •• " ••••••••••••••

durou exatamente 2 minutos samente para as inúmeras vi- se com a pubhcaçao em

1�531 p�est1gl? e potencia. Ocorre I ROXY IMPERIAL
e meio, com a vitória.do raid_ tórias do gremio alvLaniL d�, T�ATADO DI. S:CIEN'Ii� n�s�� secuIa acentuada ten-I Simultaneamente
man gaucho, que apllcou no O veterano atacante reapa�

D ARME.' ..ob�a do mS.lgne �.a den�Ia para o ab�ndon? d� ve-I Programa Colossp
seu va,lente antagonistà, após recerá amanhã frente ao Bo- moso esg.Iimlsta ?amI�lo A:::lP-/lha arte da esgrIma Itallana

I 1) - Cinelandia Jormil
uma série de manobras, um caiuva. Ipa, de Mllao,

o plecomzadol �Q qU,.a?do �omeça� a �adotar na Nacional.
golpe de mestre que provocou "

-

" T
Jogo de pont�, o qual

..
depoIs Ital�a o florete fI�nces.,I II

fortes contusões no braço e NOVO �ECO?D MVNDIAL de haver rev:s�o � eS�I1m�?e S�men�e �10 seculo XIX a I _ Um filme cheio de sénsa-

ombr� direito, ,fOlsando-o a DE .ARREMESSO DO DISCO �a�ozzo e Vlg}am,. l�pnml� esg�'lma It�l1ana. r�toma suas! ções e torcidas!
desistir. De fato nao e&perava- LIsboa, ,22 (U .. ,P.)

- Um a arte um <7carater mtelIal!1e�_ ant1g�s cal8;cte,flstlcas qua?d,o I _ Emoção e "suspense"!
mos que Torpedo iria enfren- atle�a nOlte-am�r lcar:o" bateu �e, no�o f�"endo ,levar � pe d� �estle� notavels como � capl-! P

VITIMAS DO JOGO
tar um adversário experimen- aqm, ontem, o record mun- leIto a flente, �novaçao qu tao Ro..acroll Scorza \1893) I com

tado corp. triunfos espetacUla,.; dial do lan�a_mento do

�iSCO'1 v�io revolucionar �ôdas as teo� publica um. t::atado revi�e�do Warrem DOUGLAS
res em várias cidades do país. Na eompetl?�O de atle�1smo nas do passa'�o. É ele quem e�-, �s :aracümstIC�s da te�lllc� I Hansay AMES

Após a luta, apreciamos uma que aqm. esta sendo r�allzada tabelece os golpes. de _pont�a italIana e o ma:Jor l\��rchlOm;n I lU
demónstração de catch e defe_ e?tre pOltugueses e no�te-ame- � como fundament�ls pI�c�m- (184?) �enta dlfundll a esgn-

_ A mais vibrante aventurac
sa individual por Chimango e �,lC�nos: Fortu�e Cor�Ian, do! za�do a ponta �l?Jada sobre o ma n;ahana d�. florete� o .m:�-�vivida sob os céus do Oeste'
seu companheiro A. Brandão �llmplC Cl�b.' .de sa� Fran_1 pe!to �� adversarIa, que ��no- t�e G. Ra?aell� (1.873) mS ..1_ Americano!
que arranc,aram fartos aplau- CISCO da CallfOlma, marcou 56 mma punta supramano . tue a esgnma itallana de sa- OESTE DE PECOS
sos da assistência. metro� e 50 cent�etTos. Ao .Gíacomo Grassi em 1570 pu: bre; e �nri,chetti, �eu discipulo, Super Far.West

P;l'elimina.:rmente �istimos que dlZ�� os dlllgentes da i bllcou R�GIONE PI ADC?PE faz, rev:-ver a esgnma de espa- ROBERT MITCHUM
à luta entre o.s principiantes com�etlÇao, essa m�r.ca d� I RA.R �E!CUR�ME.�TE � AR: da ltallana._ BARBARA HALE
Terror Negro e Marujo Sulino, Cordl�n _

supera o record ME e fOI o pnmel,l(� a tIataI
.

A saudaça? que antes se fa� IIII
vencendo o prim_eiro por pon- �undlal de 26 me�ros e 35 cen-I das LINHA� . defmu:do-� de 'Zla. COl? a caoeça e a espada e Contínuação do mais movi-.
tos, A nOitad,a foi iniciada com �lm�tros, de que � ?-etentor <O

I
modo perf.elt<;, �mbora, nao s� hOJe somente, com a arma,. �n- mentado de todos os filmes em

a exibição de um filme do gê- italIano A. Cossohm. deva .confundlr a. sua lmha ��- �es de .colocar a, espada, fOl 111_ series!
nero far-west. SEGUIR-O PARA OURITIBA

rettnGe com as lmhas, atua,,' troduZl,da no seculo XVIII pe- A GARRA DE FERRO
Ontem pela manhã ChL' A

A
I d de Nesta obra ond� tudo e descIl- la esgnma francesa. com

mango o' seus compa�heiros �xemp o � [ueHve�onte to com maravllhosa clareza, Assim procurámos expor, em Charles QUIGHLEY
deixara� esta capital, p'rosse_lac�n. e3er em

C
,e �'b ar ,

rÓ� bebeu Saint Didi�r os conheci- ligeiras linhas, ? que conse- 60 e 70 Eps,
,guindo o raid O J'ovem lutador I s�,bU1rao para ",un 1 abna p

do mentos que conSIgnou no seu guimos colher sobr:,e a famosa Prec_"os:
:gaucho, falando à nossa repor-! ����e������?�o�e:n ;��ebol tratado, o. primeiro a aparecer! escolB: italia;�a percursora da Cr$ 4,20 � 3,20
ta�e:n, declaro� q:ue pretende

I
da C. B. D. e o superintendente emu;;��f�o (l;a7�J� tratado se-l arte Ut esgnma. "Imp 10 (DEZ) anos".

eXlblr�se em JomvIle, o'eral que vão examinar as ins_ ,.' gd d d Gl'aco Rui Siockler de Souza
_

b
� ,.,,' gUlU as pega as o e

-\DESERCÃO GERAL NO Fu_1 talaçoes do estadlO Dunval
mo' fo.i o de Giovanni Dal- mo_ "

TEBOL �9'ENT�NQ .. I �e _!3rito"" onde 'p�ssivelmente l'Agocchie DELL'ARTE DI VINHO CREOSOTADO C�SA MIS�EL�NEA <!!mtri'
Buenos Aires, 22 (U. P,) .i-I serao

reallzados JObOS da C012a ESGRIMIA publicado em Ve-
"S I L V E I R A ..

'1
bUldora doe ..Rád\Oil R: OI Pt.

Já está causando verdadeiro I do Mundo. (A. A.) neza em 1572. - Victor. Válvulalil e D1DCOlh

,panic'Ü,o exodo .de "cracks" do I
Sêf§J@@@@EJd I No X:vn séc?IO. iria a esgri- FRAQUEZAS EM GERAL Rue Conseih·i:rc Mohü

futebOl argentmo para a Co- • .. .

ma itallana atmglr o seu apo-
lambia e 011tros .paír<�,s. Agora f) VAI.JE DO ITAJ4q,j geu. lnanifestalldo�se

_

essa es-
--,_-

é o famoso De La J\/Iata, que P:"'6�Ul'em n� Jj.a;'it\l!:lw!1!i cola em tôda a sua explêndida DIA 29, SEXTA-FEIRA, ÀS 20 HORAS, NO TEATRO ALVARO
partirá sexta_feira para a Co- IP'rogrli1rls']t fôrça de desenvolvimento não DE CARVALHO, A ORQUESTRA J:UVENIL DE FLORIANõ
lambia. E outros jogadores, co- LIVRARLJ\ 43, LP;,rF�, ��.:", só pelo número elevado de in-

POLIS, FARÁ REALIZAR UM GRANDE ESPETÁCULO MU-
mo Di St,efano, Rossi, OoU, �Ü�" sip'nes mestres como também '

BICAL, EM COMEMORAÇÃO A PASSAGEM
Ferrati e Vasquez parecem que . . . . . . . . . . . . . . .. . ...'. . . . . . . . .. d; excelentes esg:cimistas, os DO SEU 20 ANIVERSARIO DE FUNDAÇA0,.
também estEio. de viagem para PASTA Q,ENTAL auais vamos enumerar ligeira-
Bczctá. . . ROBINSON �ente: '

Em continuação ao Campeo- caíuva.
nato da Divisão Extra /de Pro- Para o encontro, que prome
fissionais, será efetuada no i te ser sensacionalmente dis
tapete verde do estádio da F.' putado, treinaram com afinco
C. D" amanhã, a segunda 1'0- os dois adversários estando am

dada, constante do prélío en, bos em ótimas condições fisL
ire os quadros do Avaí e do Bo- ca ,e técnicas.

Guaraní X Olímptco

._�_.----.....�

;
\,
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o RS ",4no Sébado '3 ... Julho ele '94Q 7

--------------------------------------------------------�-------------------------------------------------------------------------

AG RA D E�C I MENTO.
VVA OTTO BERNHARDT, MARGARETE BRAND,
ALBERTO MUELLER e família,
ERNESTO BRAND e familia,
EDGAR PANOCH,

<, profundamente sentidos com o falecimento de seu ines-'
cuecível marido e tio

OTTO BERNHARDT
vêm de publico manifestar os seus mais sinceros agrade,

�w - - -.. w w w.- -".- -
..-.--- w.-.-.. .c.mentos ao snr. dr. Djalma Moellmann pelo modo dedicado no

•

� emprego de seus conhecimentos médicos, às Reverendas Ir-

RAD IOTERAP IA � mãs da casá de Saude São Sebastião pelo seu desvêlo e ca.

� rinho para com o extinto, ao rev. Pastor Scliemann pelasRA lOS X ;. palavras de conforto religioso, e a todos emfim que externa-

DR ANTôNIO MODESTO � ram as' suas condo'[encías por vâsitas, cartões, telegramas
Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade � ou flôres e aos' que acompanharam o querido morto \ á' sua

, ultima. morada.
, .

__ -- -.�•••- ;J" ----..--••••- --- -..-.-..- --.-.-.-.- -" -.,.JO..

,Dr. Alvaro de Cerva lho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente'
.J. Btlvelra, 29

Horârio de consultas: 9 ás 11

••
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr� . Milton Simon e
Pereira

Clinica Cirurgica
.

Molestias de' Senhoras

CIRURGIA GERAL
1)01 Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragihe No

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

Rua Fernando Machado, 10

--riii-:-L'iNSNEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI

RURGIA PARTOS

Diagnóstico controle' e tratamento

, ...pecia1izad� .
da gravidês. Disrur

a,ioa da adolescência e da menopau

..:. Pertubações menstruais, i 'l�1,\.

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

Cirurgia plástica do períneo Úu·
luru)
�SISTENCIA AO PARTO E Ot··E·

RAÇõES OBSTÉTRICAS
J)oenças glandulares, tiroide, ová·'

rioi, hípopíse, etc.) "-

iHsturbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.
'Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Resíd, R. 7 de Setembro - Edif.

Crul e Souza - Tel. 846.

O� POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteil'iIl
Do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es ce-
I

eíalrnente do coração e vasos
:

Doenças da tiroide e demais glan
dulas internas

Cltniea e' cirurgia de senhora,

-,' Partos
'FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
mOGRARIA - METABOLISMO

BASAL
BORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente-das 15 às 19 ho
ras.

CONSULTóRlO:
Rua Vitor Meireles n. U

Fone manual 1.702
RESID:E:NCIA:

.

Avenida Trompowski fl2

Fone manual 7tUI'

Dr. Mário Wendhaueli
Clhú.,. médica de adulto. e cria_
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Co".ulta da. 4 ã. 6 I hora.

"d�neia: Pelipe Sehmidt .. II.
Telef. 811

Dr� Guerreiro da': r()-"()"'()"'()'-'<�)'-'<)'-'<)'-'<���i
!!����a ! T '

1
• I

Médico Efetivo do Hospital de ;!; �
, ,I Caridade -

OUVIDOS - NARIZ e GAR· 1 T til' I'··t d
�

Tratam;��T&mçõ" i ranspor es Hereos. ilml a Q I
ReSidênci��I����� 1���Omidt, 99

� 2as. 4as. e 6as: j Rio _:_ Santos _ Paranaguá _ CWI"1,tiba
I IConsultas: P�la manhã no Hospital

, _ JoinviLe _ Florianápolts Lajes e P. ALegre.Áp ttarde: 2Rua Visconde de Ouro
. 3as. Sas, e sábados: P. Alegre __ ;_"..LJ'es __ Florianópolisre o n. . �

Ho'rário- Das 14 'ás 17 boras IV Joimnle -- Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio.

Cirur!:!:��T';:���';'�nhO·I- AOgP;na t�� .. Afu;z�ougLimsDaC( &de 2ir1mogüTeoSs·Eletricidade Médica
Consultório: Rua' Vitor Meireles n. Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565
28 - Telefone 1.307 i

.

,
•

Consultas: ÁS 1'1,30 horas e à tar . ...()��)....()...()...o.-.<�)'-'<)�)..-..<�)of
de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos D.

65 - Telefone 1.422.

$ÊOE SOCIAIo..:

po�ro ALEGRE

, Clíníea Médica e Cirúrgica cio

DR. AUJOR LUZ
Médieo-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

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

Tratamento da Tuberculose
Raios X - Eletroeardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

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

__ Fone 841. FLORIAN�POLIS

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

NHORAS - PARTOS
)formado pela :Faculdade de Medi·

ema da Universidade de São Pauló,
onde foi assistente por vário. anal do
Serviço C,rúrgico do Prof. Allp!o

Corr�a Neto
Cirurgia do estômago e .ia. cire.nla·
res intestino. delgado e gro.ao, tirol·
de, rins, próstata. bexiga, utero,

ovários e trompas. Varicocele, bidro
cele, var izes e hernas,

Consultas » Da. 3 ás 5 hora.; • rua

)feliPe Schmidt, 21 (altos da Ca..
Paraíso). Telef. 1,598

lte.idéncia: Rua Esteve. Jumar, 170;
Telef. M. 764

Dr. P.alo Foa'"
Clínico e operador

(À'tIlultóriG: Rua Vitor Mei�le.. !li.
Telefone: 1.405

Con.ultas das 10 ia' 12 e dai 14 ..
U hrs. Residêneta: Rua Blum_,

22. - Telefone: 1.620

... reune som ... acabamento .•.

solidez... no piano perfeito!'
Além de vários modêlos para
pronta entrega", êste maravi
Jl10S0 piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de
pagamento a longo prazo!

.

"
\

, SchwartzmallD
RE'PRESENTANTE
para Sesvt«

KNOT
Catarina

S/A

Dr. M. s. ea....lcuII
Clinica exclu.ivamente de cria"....

Rna, Saldanha Marinho, 10
Telefone M, 733

Cx. 134 - Te I. KNOT
Florianópolis

�

Aviso aos
leitores

DR. A. SANTAELA
(Formado peja Faculdade Naclo·
nal de ,Medicina da Universidade

do Brasil)
,

Médico por concurso da Assistên
cia 8 Psicopatas do

Dll'
rito

Federal .

h-Interno dr Hospital síquíá
trtco e Manicômio JudiciArlo

da Capital Federal
&x-Interno da Santa Oasa de MI·
sertcórdta do Rio de JaneIro
OLtNICA mnrCA - DOENÇAS

NERVOSAS
oonsulterto : Ed1ffelo Amélia

Neto - Sala 3.
Residência; Rua Alvaro de oar

..alho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Oonsultório - 1.208,
Residência - 1.305.

PRC-3 - RADIO GUANA
BARA, do Rio de Janeiro -
1.360 quilociclos, oferece valio
so prêmio a quem lhe remeter a
história, a notícia ou o fato
mais original e curioso, observa
do nesta região, O programa
"Copacabana Bluce" e "0 Es
tado" darão o resultado dêsse
concurso mensal.

::'"x i>. POSTAL, 583 • TELEFONE 66�O ·"ELEGRAMAS: ,PROTECTORA.
Escrevam para a Rádio Gua-

Agencia Geral para 8t8. Catarina �����. 23�����:dI:eL<eR��
�ua Felipe Schmidt, 22-Sob. de Janeiro, contando o que sa-

Caixa' Postal, ,69 Tel. "p,'otectora" FLORIANOPOLIS bem, de trágico, de engraçado.

,ou fora do comum, e candida-
.

tem-se -a um valioso prêmio que
aquela emissora remeterá a

quem fôr contemplado.
"Copacabana Clube"":_ de

Segunda à sexta-feira, das 1.1:,0')
às

�

15,30 horas; e aos sábados.
das 13,30 às 15 horas.

Diretor do programa: canos
PaUut.

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N,· 68 • 1.0 ANDAR

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO,

-

N. 33)
ACEITA ENCOMENDAS

DE SERViÇOS TIPOGRAF"ICOS
APRESENT�ÇÃO IMPECÁVEL ENTREGA

RÁPIDA SENHOR!TA.!

I A ultima c;eação em rs/ri
gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o está
acompanhando a moda.

,------------�-----�------------------+--------�-----

Já se encontra a venda com

LOJI OIS CASEMIRIS CATAL0GO DE MOEDAS 00
BRASILEspeclalízaâa em' artigo� para

,

homens todos os -preços de moedas de
..

.

louro, Prata, NiqueI e Bronze.
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASElvnRAS NA-, Preço 20,00 em todas as livra-
ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS. rias da cidade.

'

MANTEM PERMANEN'J'E ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS Pelo correio Cr$ 25,00.
PARA HOMENS " .

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

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

DOS'SOS preços e artigos
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Hoje no passado Ilnstitu!o de 4p�se!ll!l�or!a e Pensões:
23 DE JUL�O I

dos Industrlárlos
A data de hoje recorda-nos

D I C· de S" "a Ca" ri-naque: I e ega la aDI ra
- em 1635, depois de des_1

"

truidas as fortificações de
, A V I S OPôrto Calvo.ro General Matias I ,. " , ,

de 'Albuquerque prosseguiu 1 -:- O InstIt�to de

APosen-I'
aceitos a titulo precano, I?a�a

sua marchasem direcão de tadoria e Pensoes dos Indus- o estudo dos casos em especle,
Santa Luzia'

' I triártos avisa a seus associados não implicando seu recebi.

I em 1687 embarcou com
I que iniciará o recebímento de menta em qualquer compro.

dfstino a Lisb�a o ex.governa, � propostas de financiamen�o misso d? Ins�ituto em cones,

dor e Capitão-general do Ma-: pelo Plano "B" da Porta�l� der o fmanclame�to;
ránhão Gomes Freire de An- CNT-96, de 30/12/43, modítí, g) - a transíerêncta de pro-

pela Pana)?: da Brosil, drade:
'

I cada pela Portaria DNSp":758, postas durante o andamento
medalha de ouro _ em 1811 O General Ma..' de 11/4/46, a partir do dia IOde processo, será admitida Só-

: I. ".
,. nuel Marques 'de Souza (o pri-: de, agosto, 0�,egecidas as se, mente em casos e�PE!cionai�,

pais produtos d� faun�, da, .meiro desse nome) cornandan, i gumtes condições: reservando-se o Instituto o di.

flOl:a e do remo ,mmeral, do a vanguarda do Exercito I a) - O limite máximo dos reit"o de indicar o associado
�SSI� . cOI?o os artigos _?a de D. Diogo de Sousa entrou I empréstimos por unidade será substituto. '

indústria :12 • Lransform8,c.�Çl, em Serro Largo;' de Cr$ 15�.000,00 .

(cento e cín- 2 - O rec�bimento de tais
eram expostos com catálogos

_ em 1839 os "farroupilhas" que:nta mil cruzeiros) ; propostas sera suspenso quan-
e acompan�ados� de abundan- coma:ndados por Joaquim Teí- b) - não serão aceitas pro- do o montante das operações
tes f��ografIas sobre aspectos xeira Nunes ocuparam a então postas de' operações imobiliá, solicitadas atingir o limite d"da VId� � ?OS co�tuI?es do

Vila' de Laguna, neste Estado rias relativa� a edificios a se- dotação ol'Sam�n�ária fixada,
povo brasileiro. Anímaís em-

que fora evacuada na noite rem construidos, em constru- 3 - Serão .rejeitadas do pla,
palhados, papagaios araras, anterior' ção 'ou construidos, que te, no as propostas de financia
tucanos, aves _de colorida

_ em' 1840, o Presidente da nham mais de) (três) pavi, menta que não estiverem
plumagem,. �?leçoes �e bar. Assembléia Geral no Paçb do I mentos; a�o�p��hada� ?a docull/-ent�boletas e beíjaflores mtegr�- Senado pelas 1030 horas I c) _ as propostas de opera- çao inicial. exigida pelo Instí,
vam o "�tand" com que o pais procla�ou a maio�idade dO! ções relativas a um mesmo tuto, na forma das instruções
sulaI?encano comparec�u a-

Imperador D. Pedro II que I conjunto resídensial (cdíficio em vigor, não cabendo ao asso

trav;s da. mostra organizada prestou o respectivo juramen- até 3 pavimentos ou conjunto ciado o direito de qualquer re.
p�la Panair ,da Brasil, ,conh�_ to nesse mesmo dia as 1530 horizontal), - não poderão clamação em sentido centrá
cída na ItalIa .r:>elo quadri- horas. Presidia a Ass-embléia I ultrapassar, em seu montante, I' rio, nem prioridade para efei-

motores. Ba;ndeIrantes com
o Marques de Paranaguá; I

a importancia de to de recebimento posterior de
q';le realiza v,Iagens ent::e o

_ em 1870, na capital da I Cr$ 2,000.000,00 (dois milhões sua proposta.
RIO de Janeiro e a CIdade Bahia faleceu o Marechal de de cruzeiros); 4 _ Para o serviço de pres,
Eterna. Camp� Alexandre Gomes de d) - o �ns�ituto, quan�o se tação"de ínromacões o Serviç?

--------------------------� Argolo Ferrão Visconde' d-e tratar de imóvel construído e I de FmancIamento, atendera

Itaparica;
'

locado a terceiros, só Ultima_I aos interessados, como já vem

_ em i870 no Rio de Janei- rá a operação de fínancíamen-] fazendo normalmente, no ho

ra faleceu o 'Senador Francts, to mediante prévia, entrega rárío comum de 12 às 18 horas,
co' José Furtado nascido em I das chaves; .

de 2a, a 6a. feiras, e de 9 às 12

Oliras a 13 de Agosto de 1818; ,e) _ s�lvo a hipó�ese pre- horas, aos sábados.
_ em 1901 em Montevidéu VIsta no Item f segumte, não 5.r': 9 RECEBIMENTO DE

faleceu o Co�selheiro Gaspal: se�ão. admitidos .

a novo e�; , PROPOSTAS. SE FARÁ, E�_
da Silveira Martins nascido préstimo os candidatos que ja CLUSIVAMENTE, NO HORA

em território da a�tiga Pro- tiverem. obtido financiamento RIO DE 12 ÀS 15 HORAS, J?E
vincia da Cisplatina a 5 d-e no Instituto; 2a. A 6a. FEIRAS E DE 9 AS

Agosto de 1835' f) - os pedidos d� retôrço 10 HORAS, AOS SÁBADOS.
- em 1932 em Santos São para aplicação em imóvel já João Ricardo Mayr

MOSCOU 19 (UP) A Paulo, falec.eu'o glorioso lÚber- 'objeto de financiamento serão Delegado
União Soviétíca comemorou to Santos Dumont, nascido
ontem o Dia da Aviacão com em 20 de Julho de 1873 em

R 'II
-

díret
""

a exibição de quatro �ovos João Ayres, Palmira, Minas eune-se, oJe, a Ire.Oflft '

aviões descritos oficialmente I Gerais;
_ do Iastínno 81-8"0'r-I"cocomo "aviões super-velozes a - em 1934" {oi nomeado

,
'=".1. • •

jato". Ministro da Guerra do
_

Gover- Catarina. Entre outros as-untos,
Observadores estrangeiros, no Constituinte, o General de I Deverá reunir-se hoje, ás 1!j ho- tratar-se-à do auxilio Iederul ('011'

altas pe::sonali?a?e soviéticas Divisã� Pedro �urélio de Goís raso na Biblioteca Publica Est�(lual cedido para o Congresso -ie His

e o publíco assistiram cente, Monteiro, nascido em 12 de os membros diretores do Inst+uto tória. Gratos à gentileza (lo convi-
nas de aviões de bombardeio e Dezembro de 1889, em Alagôas Histórico e Geográfico de 'Sanl:1 te que nos remeteram.
de caça em pleno vôo, numa (a terra dos Marechais),
impressionante exibíção do po, AndTé Nilo Tadasco
dério aéreo dos Soviets. o PRECEITO DO DIA I

Entre os observadores esta- PORTAS E JANELAS DO C0HPO
va o embaixador americano -

l� nelas aberturas naturais do 01'
almirante Alan Kirk e outros

ganisl1lo, y,erdadeil'as porhs e ,!fl-diplomatas acompanhados dos .

S adI'd' ·l·t
. nelas do corpo humano, qll� s" ln-

eus os ml lares navals e . , '

aéronauticos. O cont:ça-almi-' t:oduzelll, sem cenlllon�a, Os germes.

rante Leslie Stevens, adido Enc(�ntral:do o orgamslllo enfra·

aeronaval

a,
mericano declarou: ([Uecl.dO'. lllstal�m-sc, .'cal!Sandn

as

I"Foi um espetácUllo muito d�ell.ç��s:- A qCles.<� da, S��l(:e, _pc�a
interessante. Especialmente

desi! wçao de taIs lTIl.lll:f:,O,. dc

notavel foi que se restringiu p,ell�c ,das b()�s eondlçocs d,. rc"

completamente a aviões mo-
slstencla orgalllc'a. I

dernos. Não havia tipos obso- Fortaleça o corpo aI;men-

letos". tando-se adequaàamentc,
ao ar livre, fazendo exer

I cicios fisicos e suhmetenda-
�a fria pelas latitudes mais baixas

determinou, como era lógico. sen- i SERVIÇO DE METEO-
sivel resfriamento ás regiões por ela

ROLOGI·Aatingidas. Encontram-se atualmente em uso,
- �m 'todos os recantos do munjo,Hoje, pela manhã, em alguns pon- Previsão do Tempo, até 1·1 horas

tos do Uruguai, bem como do� Es· do dia 23: .
centenas de milhares de Motores

fados do Hio, Gl#ande do Sul. SantH Tcmpo: Jnstúvel sujeito a cb.l'va",; J de pop-a JOHN�ON, proporci�nall(lo
Catarina e Paraná foram obs!,l'n,· Temperatura: Ainda em 8.('cli-

aos seus possllldores ano apos 'ano,

das temperaturas abaixQ_ III' ze"!' nio;' um SERVIÇO SEGURO. Distribui·

A temperatura dos Esta�s

a6_,
'\'entos: Do quadrante Sul, m,);ie-

dores: Comércio & Transportes C.

,na citados, deverá mantí:I'-se 1;'1;:-'3, ra(]o; Ramos S. A_ ......:.. João Pinto, 9.

verificando-se ta,mbém a OCOIT(;acia Temperatliras extremas dE' hoje: PASTA DENTAL
de geada". :\Ihima 17,1 minima 9,5. ROBINSON

se a exame, médico de seis
em seis meses - SNE8,

Um ataque de riso é coisa comum. Assisti, ontem,
um espetáculo diferente: vi uma 'criatura hilmana
mOTl'er de rir!

Foi ali na Praça, perto do corêto.
Indiferente ao navalhar do vento sul, o homem,

pacata e provincialmente, lia o seu jornal.
De repente começou a coisa. No inicio era leve

sorriso, Depois foi crescendo geométricamente! Es

gueirou-se_Ihe a boca de orelha a orelha e cachoou a

gargalhada sem intervalos e sem fim. Era um riso
enorme, ciclópico, apavorante. Um riso digno das
novas meditações de Berg�on. Um riso que nem o

M,agro, do Fra.Diavolo imitaria, -em extensão e pro
fundidade. pm riso cícHco: quaJl1do entrav.a em min_
guante e parecia estancar, rebentava em novas explo
sões incoerciveis. Mãos nos vazios, com o ,corpo arquea
do em ângulo reto, sacolejante, tremelicado como

quem dansa o Tico.Tico no fubá, o homem ria, ria, ria.
Ria-lhe a boca" riam-lhe os olhos, riam_ll;le os bra
ços, ria_lhe o tronco, riam"lhe os pés ... Riso às bandeL

Iras despregadas, riso solto e largado, riso sufocante,
riso sem tom nem som, riso de rebentar ilhargas,
riso à tripa fôrra, riso alucinado, de louco varrido ...

, Tudo porque lera no Diário da Tarde, o seguinte:
,,_ Você leu, ontem, Baixinho, que o Guilhelme

Tal acredita no goyêrno?
_ Penso, que, uns dez acreditam ...

Cenqulsteu O nosso país o primeiru
prêmio na Feira de Milão I

Pelo «siarui» organizado
que receberá uma

Apesar de não representado
oficialmente, o nosso pais
conquistou o primeiro prêmio
na Feira Internacional de Mi

Ião, outorgado á Panair do
Brasil, pelas mostras organi
zadas na parte, de turismo e

viagens, A principal organiza-
. ção nacional de transportes
aereos, continuando no seu

programa de efetuar a propa
ganda do Brasil no exterior,
organizou um "stand" que era

o ponto de atração da Expo,
síção, cujos visitantes tinham
.a atenção despertada para a

variedade de produtos e coi
sas originária de um pais tro
!picaI e pelo pó de café distrí,
buido em saquinhos de celo
fane "Con i complimenti della
Panair do Brasil"" Os pr:�nci-

.
'

Nossa Senhora 40 SagradO Coravão
Hoje, às 19 horas, na capela do Asilo de Órfãs, terá ínícío a

novena dessa devoção, correspondente ao mês de julho.

·D. Felíelo de
Vasconcelos
De Pôrto Alegre, sua terra

natal, onde jôra em visita a
seus parentes e pessoas de suas

relaçõe, ctieçou ontem, via
aérea, a esta capital o exmo.
e reemo. D. Felício da Cunha

'<,

Vasconcelos, bispo da Diocese
de Penedo, Estado de Alagôas

S: Excia. Retrma. permane
. cerá alqus

'

dias nesta capital
de onde seguirá para assumir
a direção de sua Diocese.
O Estado cumprimenta o

ilustre prelado fazendo votàs
de feliz permanencia em nos-
8a terra.

Quatro novos

aviões

a onda de frio
IUO, 22 (A. X) - Do SCI'viçD de

Meteorologia, recebemos o seç)'Uin
te comunicado: '

.,A crupção no extremo sul dI)

conlinente, de forte massa de ar

frio, ocasionou, de ontem para ho

je, acentuado declínio da tempera
tura, na Argentina, onde (JS termô'
metros registram vários gráus
abaixo de zero.

O deslocamento da referida ma5-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


