
'''E AQUI' QUERU RENDER UMA HOMENAGEM:, SENHOR PRESIDENTE NERÊU RAMOS, I SAÚDO VOSSA EXCELÊNCIA.
SAÚDO UM HOMEM. BASTA DIZER UM HOMEM, PORQUE, NESTA ÉPOCA DE DEBILIDADES DE ATITUDES, DE ES
pINHAS RECURVAS, DE RENÚNCIA DA PERSONALIDADE, DIZER QUE ALGUÉM É UM HOMEM CONSTITUI. O MAIS
EXALTADO DOS LOUVORES: UM HOMEM QUE, AINDA QUE ESTIVESSE SÓ" TERIA A SOLIDÃO GRANDIOSA DAS
ESTÁTUAS ABAr;iDONADAS QUE PERPETUAM, MUITAS VEZES, NUM ÚNICO GESTO, O TITULO DE SUA IMORTA
LIDADE." TRECHO QUE, NO DISCURSO DO SENADOR JOSÉ AMÉRICO, ANTE-ONTEM, RECEBEU OS MAIS CALORO-
SOS 'APLAUSOS DO SENADO.)

.

Abono de Natal para
os pensionistas e

aposentados das
'- autarquias

Presidiu a sessão de ontem o Sr. ,mais 30 dias', da licença em 'Cujo
Saulo Ramos, 20 Vice Presidente, I gozo se acha. O lider Nunes Varela,
estando presentes 34 srs, deputa- requereu, então, urgenoía para o

dos. pedido, o que foi deferido, entran
.

Aprovada a ata, foi lida a rnaté- do em pauta, para discussão e vo-

ría do expediente, tação, na ordem-do-dia desta ses-
, PEDRM ABONO DE NATAL são.
Deixando a Presidência O Sr. PAlMMENTO DO IMPOSTO, DE

Saulo Ramos, do P.T.B., leu abaixo RENDA
assinado dos diaristas e operários O SI'. Estivalet Pires, do P.o S, D.,
da Diretoria de Obras Publicas, .repi-esentante de Concórdia, justi
solicitando uru Abono de Natal, fitou da tribuna telegrama à Câ-
O orador requereu a designação mara Federal ; pedindo apóio ao

relo pstando presentes os ministros

de uma Comissão de Parlamenta- Projeto de Lei do Deputado Oswal-
Clemente Mar iani, da Educação,

res, composta de 7 membros aJim do Vergeíra, que permite aos C011-
Guilherme da Silveira, da Fazenda,

de que, junto ao Executivo: estu- buintes do Impostos ele Renda pa-
e Honório Monteiro, do 'I'rahalho,

.1em o assunto, visto não poder gur dez por cento dêsse tributo em dcputa�os· e os n�el1lbros da ,Con
apresentar projeto de lei nêsse trfhuin LeH do 1m1)05['0 de Renda, pa- gl'ega(:.an.�() rt-IcrIdo ,<,stabelcClmen
aentido. Aprovado o reql1erimen-j' Obriguções ,

dp guerra, O telegrama I to de �nsJnn Sll]�ertOI.
to fdllam ,nomeados (\S Sr,,-, Cid. npresr-utado 01,<teve aprçvação. I �):�.o�s, de San��(lll:l�O ,I) (l�c�etv,=
Hibas, Felix Odebrecht Iknar tmaesct« I Legislativ o, o prof'essoi Ah ar o liUI-

Corrêa, Raul Schaef'er, do P.S.D., I O sr. Cid Ribas. elo p. S. D" l'e_llJ1al�ií�S F�lllO, cli,r�Lo,:' �l:,� Escol�,
Walter Muller e Konder, Heis. da! quer-eu urgência para o Projeto ele

entr e",OH ,10 genrn a. LI1l1cO Dutr a

U. D. '�., Saulo Ramos', do p. ']'. B.! Lei que fixa o efetivo da Policia \ o :l�llo de �rorpsso,r "honorts-cau

e Cardoso da Y'eiga, do P. R. p, I Mi).ttar para 1950, o que foi d.eferi-
i ,:;a' e pr01erm um d�scnrso agrade-

RESPONDE O S7'. AR3iANDO I elo. i c�ndo o aLo do goycrno federal e

CAL/L 'OJWEJi DO DIA. I dIzendo dos 1ll0llVOS qur leyaram a

O Sr. <\rmando Calil, elo p, S. D.I '" Foi a seg'ulnte a matel'ia:' I CongT�}gação c,la .Esc�la Paulista de

'Ocupou a tribuna, em seg'uida, res- I PROR1WGAÇÃO DE LICEI'l'ÇA A.O: Med,lcllla e d,Istlllgtu-]O com aque-

pond_emlo" como prometera, as pa-I GOV. ADERBAL R, DA SILVA 1,1e tItulo.

lavras proferidas. pelo Sr, Guilher- Em discussão o requerimento do

I
.------------"- "Vossas exeelências, senhores

me Urban, em diseurso anterior. I Govel'Dador Adee])a]' Hamos da ADVOGADO EM S. PAULO de3embargadores Medeiros FiJ.ho e

O orador historiou as atiYÍfla- �i1va, de prorrogação da licença, I J?H,. A. PER�IHA PINTO "- Rua Guilherme Abry, plantaram nos co·

des da Comissão de Finanr;as, de-! 'por mais :30 dais, o sr, .Os\'alc10: QUlI1tmo Bocamva, 176 4.0 "ndar rações dos que servira.1U e servem

monsLl'ando, rle modo inequivo·co, Bulcão Viana, da U. D, N., em no-: salas 414, 415 - F(,)I1es; 3-3048 e sob suas órdens, um profundo sen-

{) acatame�to e o aplauso que es- me da sua hancada" repetiu a! 2-50?�.
.

_

timento de gr.alidão.

ta m.t:rece do plenário. O sr. A1'- mesmR argllm-entação de um mêS'; CONSULTAS S/PAGAMENTO. Em yerdacle, chefes e amigos, -

man;:lo CalH, ainda desfêz equivo. atráz, contl'ariando· o deferimento! ião amigos quanto chefes - vossas

fid d' d
,.

d d'd S d I I
.

t·
excel�ncia conquistaram, com o

cos con os no 'lscurso o. sr o Pi .1 o ... em mais iscussã�, f:>i "'18D,Sa e,"pec ativa nosso profundo respeito, a maisGuilherme Urban e encerrou o o pedIdo aprovado, :por malOl'ta, U � 11..
seu discurso sob os aplausos dos VaLando conh'a, mais uma vez, a

i li mtensa extpcctatJva em. torno sinoera estima. Foi assim, pOT'isso,

seus pares. n. D. N" sendo que o sr. Max· ,Collin, do Ce�so ,de 1950: cuja execuçào, ,que resolvemos, com o beneplfrcito

O PROBLEjliJA 11:1ADEtlrBIRO udenista, resolveu abster-se de vo- comQ, e do conheCImento geral, es- dos ilustres juizes <lêste Tribunal,

A seg·uir .0 S'1'. Prótogenes Vieira, tal',.. tará a 'c,argo do Instituto Brasileiro prestar-lhes uma singela, mas sin-

do P. S. D., submeteu à considera- O sr. �unes Varela Hdp!' da, de Geografia e Estatística, alcança cera homenag'em, que eonsistirá na

çfio dos seus pares telegramas aos maioria. encaminhou � Mesa a ele-
'
os mais diversos setores da ativi- !3>posição dos ,retratos de vossas ex-

81'S. Presidente da Hepública, Vice claraçã�-de-\'oto da sua bancada. d.ade nacional e começa a suscitar celências nêste Gabinete.

Pr'esidente da República, Ministro DESCON'TIOS EM DEZEMBRO _

iniciativas de colaboração com Expoentes legítimos na magistl'a

(la Fazen<]a, às Assembléias. do Pa- O Projeto de Lei do sr. Alfredo aquele órgão, por parte de

institui-,
tura catul'ínense, com relevantes

raná.e Hi.o G. do Sul e ii bancada .(jampos; do P. S. D., que suspende, ções e entii1ades privadas, Ainda servi'ços ,i'). ,causa pública, vossas

patarinense da Câmara Federal, en- no corrent.e mês de dezembro, os
recentemente ·pOI' exemplo, a co- exceléncias, desde ccdo, se impuse

carecendo medidas afim d€ m(�Ibo- clescontos e consignações em fô- nhecida org;nizaç,ão "Úayef" de ram à admiração dos seus cOfi(�ida

rar a situação da indústria madei- �ha de vencimentos dos fllncion�l- produ Los qUlmlcos, ofertou· ao dãos. A nós, porém, porque nos ra

reil'a 'em nosso Estado. l'ios, exceto os referentes fi emprego
IBEJG.E cem mil lapis de cópia, des- leça üompetênci'a, e pela desvalia

Os lelegramas propostos obtive- timos de previdência e hipotecário Unados à distribuição por ocasião! das nossas palavras, não DOS cabe

l'am aprovaç,ão unânime. . e as conLribuições devidas .aO Mon- do Censo. Ao ·mesmo tempo, c11e-1 n.êsle instante, dizer. do� altos mé-

GOVERNADOR ADERBAL R. tepio concedendo ainda um Abo- 'gam à direção do órgão estatisti-1rItos d,e vossas el.'CelenClas.

DA S/LVA no d� Natal, ãe 300 cru;eiros cor- co-geográfieo do P·aís outras ine-! .

Realçam().s, apenas, que, na dire-

À esta aJ.tm'a dos traobalhos che- fPs-pondente a cada pensão deixada quívocas provas, pessoais e coleti-! ção suprema desta Casa, YOSS:lS ex

gOll 11 i\1(1Sa requerij:l1ento do sr.

1
por conlribuinte falecido, foi apr,o- vas, de cooperação, visando ao com-I celências. sê �evotaram, com tOd,as

GovemadoJ' AcJ.erbal Hamos .d.a Sil- vado, em nltima disCllSS�), pIela êxito do amplo e tão otportuno as suas enérgIa5 e tOd,o o entranha

va, solicitando prorrogação, por A seguir foi a sessão suspensa. balallç'o das reais' condições de vida

I
do amôr que voltam a Jus.LIça, ao

- de toda a nação, ,e cujos resultados afan de circundá-Ia da malDr auto-

_____ . ' .. _

_
_.____ __, irão não sómente retificar o:pi- ridad'e, soerguendo-a rio seu prestí-

I ! niões e POllf,OS de vistas aceroa de gio.

j PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO muitos de nossos 'Problemas bási- ]�, :pois, justíssima a nossa home-

. QUALIFICAÇÃO ELEITORAL cos, eomo tambem Ol'icntar a ação nagem, com a qual queremos signi-

I SERÃO ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJARl<JM dos nossos governantes para as so- ficar-lhe o nosso vivo· reconheci-

SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A luções que melhol' se ajustem tiS no- menta.

I
RUA FELIPE SCHMIDT. cessidades ambient.es. Peço-lhes, !J)orisso, em nome dos

.

HORARIO: DAS 10 ÀS 12 E DAS 14 AS 17 HORAS, (Transcrito do Diário OIicial do meus co1,egas, que vossas exeelên-

DIARIAMENTE. Rstado da Bahia, cidade do Sah-a· cias a aceitem sem constrangimen·
dor" a G de Outubro de 19409 - nO to, certos de que ela, na sua singe·

.......�� -"- 12023). leva, simbolisa um i)reito de jusl.i-

ti
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Assembléia Perdoad� a di,ida
,. contralda pela

Diaristas da D, O. 'P. pedem ,Abono de Natal. - Respm,t,a faculdade -Paull·stado Deputado Armando Calil, - O problema Made?rm- .

1'0. - Concedidos �is 30 dias de licença ao GOV2rna- de Medicinador Aderbal R. da Silxa, - Paqamento do Imposto de .

.

Renda. - Abono de Natal aos penmanistas do Montepio.

Crônica da

Entregu� ao general Eurico
Dutra o titulo de profes�or
«iumoris causa»,

IUo, 2 (V, A.) - O presidente da
República sancionou, ontem, o de
creto do Congresso Nacional que

perdoa o restante da divida con

traída nela Escola Paulista de Me

dicina, com o governo federal, para
a construção de um hospital na ca

pilaI do Estado de Sã� Paulo.
Rea.dzou-se o ato no salão ama-

)

:.\PW York, 2 (V, :\..) - A. Comis
são de Energia Atômica porá em

breve à venda 90 quilos de. urânio;
ao preço de 100 dólares o qu ilo c--;

anunciaram os serviços da Cornis
são em New York,
A venda é destinada a col.ocatr

êsse produto não refinado, isto é,
impróprio para qualquer explosão
atômica - á disposição dos est,à
belecimentos industríais e l.�bora-
tóríos para o prosseguimento de

CON.CFRSO PAHA FAROLEIHOS pesquisas especializadas. Os com-

Acham-se abertas as inscrições pnadores de urânio deverão estar>
para faroleiros na Capitania dos I munidos de. uma licença fornecida.
Portos nesta capital. pela Comissão Atômica.

Os f'uncionái-ios do Tribunal Re- ça àqueles que tudo fizeram por
gional Eleitoral, ontem, pelas 111 merecê-In."
horas, efetivaram justa homenagem O sr. eles. :Vlê-õeiros Pilho, em'
aOB S1'S. Desembargadores :\1edeíros breves e concisas palavras, agrade
Filho e Guilherme Abry, respecti- Deu a lembrança da homenagem,
vamente ex-presidente e atual pre- declarando que ela era- confortado
sidcnte daquele órgão, ínauguran- ra, nes' "S mias sorubrios em li UO, no
do"lhes Os 1'&11':.11.0." HO gabiuete da Brasid, 11Ulh ambiente de confusão,
presidência. Á solenidade, embora como ni nda na véspera assinalar-a
lhe dessem caráter quase interno, o SI'. J(\.,,(' Américo a sincer-idade é
leve a presença do sr. Des. Presi- rara e comum a desleasdadc e a

dente do 'I'ribunal de Justiça, de de- Ia lba à !laIay]'a, Relembrou a ins'"
sembargadores, juizes, ad,vogados, talação rio Tribunal Regional e a

delegados ele partidos e de todos os deClica'çi'ul dos funcionários naque
funcionários.. la fase f: nos dias que precederam

O sr. Solon \'ieira, no ato, profe- os pleito;, eleilorais, quando o ser-

rill estas aplaudidas palavras: viço eomi.\'a às primeiras horas do
di1t- e se ·Jlrolongava pel:as noites. E.
termínoL1, sob palmas ca�oro�a<l,
confessando-se penhorado pelo ges-·
to dos seus antigos companheiros
de trabalhos.
Em seguida fa!,ou o sr. ·Des.

Abry, ,para também agracle.eer aque
la manifestação, que o apanbara de

surpresa, sem que pudesse obstá

la, como pediria o seu feitio retraí
do. Relembrou ciue naquela daLa,
há um ano, o Tribunal, no seu l'Ull�
cionalísl110, passava a, ter organiza
ção defi.nitiya, o que era motivo
para 'congratulações com os que·
ali serviam >à justiça e concluim,
depoi.s-'de outras considerações', por
reiterar os seus agradecimentos aos
que �he prestava aquela mamfesta-
ção. ,

Os d,ois ilustres juizes, C!l1 segni-
da, receberam os cumprimento�
dos presentes.

Rio, � (V. _\.) - O presidente do
Sinweato dos Banc.u'i os de São
Paulo lllJ'Of'11l011 ontem que o mi
n isl.ro do Trabalho vai autorizar a

lodos os institutos o pagamento de
um abono de Natal aos seus aposen
tados e pensionistas. Também aos

aposentados e pensionistas do L A.
P. B, será autorrzarío r, aumento das

aposentadorias e pensões, a partir
de janeiro, de acôrdó com o traba
lho apreserífâdo pelo sr, Adherbaj
Novais, presidente do Instituto. lts·
se aumento seria concedido, em ca
ráter pt-ovisótío, até a aprovação da
lei de aposentadoria, ora em CUl'SO

na Câmara.

No Tribunal
Homenageados os

Medeiros

I

ilustres
Filho e

Urânio ,

a vénda

Regional Eleitoral
Juizes Desen1.bargadores
Gnilherme Abry

Turismo para
o UruguQi
o Governo do Uruguai, C,JlTl ().

fim de facilitar· o TUl'is!lb a aqucie
Pais, anaba de realizar um c,)llve

nio com as entidades da Í1dustr.i.:l·

hoteleira, pelo qual Jicou e;;tabel,�
cido uma redução de ·trinta Po1' cano
to nas tabelas vigentes nos hoLeis
balnearios, para os turist::..s clur\l,n�
te a próxima temporada d,e 1050,
havendo tambem destinado o credi-·
to até dois milhões de pesos, p(,l'l�'
de duzen.tos e quarenta nül conto,,;,
da nossa moeda, como (;ompen::�a-·
çúõ a estas facilidades, e outra., '1l1e

sel:ão estabeJ.ecidas, ('om o tim d,e

ampliar mais as Yantag'ens de (u

risl110 a aquele País. :

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Belissirnas

Lindos Rádios

� . ta.
.

$x�epo'oaa'$
Bicicletas

I, 'Pilhas para Lanternas

Transportes Coletivos
SRS. PASSAGEIROS

PARA
ITAJAt _.::. JOINVILE e CURITIBA '

Os 'novos MICRO-ONIBUS do Rápido SUl-Brasileiro ore
Tecem o máximo em

'

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas' individuais Pulman

H O R A R lOS:
Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13

'horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se
guinte ás 6 horas.

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

Aceitam-se despacho de encomendas.
Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silv.eira nO 29

I
I :[§Ij#Jêêí#lft#fl@t#lêt#Jê@êr#lêrdr: U

I DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI r
e

DR. ANTôNIO DIB MUSSI '

-

.Médicos
Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE
SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra
tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas curtas-Eletrocoagulação
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO 1, 10 andar - Edificio
do 'Montepio.

Horário: Das 9 as 12 horas - Dr. Mussi.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

,
Residência - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

I .',

� êêE'E'E'E'E'@r.=Jr.=JF-lê@êêi#lp IINDICADOR 4ZUL DO RIO 6R4N'DE DO SUL
Um nome que Se impõe pelos inestimáveis serviços que vem IIprestando durante seus 15 anos de exístêncía ao comércio e

industria --------------------------

I
Já es!amos angariando publicidade para 15a Edição A T E N o Ã O, G A R O T A D AI ESCRITóRIO '::�:-1AB1O Ao L

Informaçoes com o sr. João Pires Machado á Tua Conselheiro Acaba de chegar o 20 numero, da
Encarrega-se. mediante com1sdo, MP'·

Mafra, 156 G A Z E T A I U V E N l L -

compra e venda de imóveis.'
_. \7"'

Santa Catarina Posto de Venda Café Rio Branco Rua Deodoro 35. ... . �Florianópolis

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO,

-

N. 33)
ACEITA ENCOMENDAS

DE SERVI'COS TIPOGRAFICOS
APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL •• ENTREGA

RÁPIDA

CASAS 1Il TERRENOS
Possue V. S, casas ou terrenoa para

vender?
Não encontra comprador'
Entregue ao Escritório ImoblUizio'

A .• L. Alves.

Rua Deodoro 31.

CASA MISCELANEA dlstri'
,

buidora dos :Rádios �R.:C. A

Victorõ ',Válvulas .e ·Discos.
Rua Conselheiro Mafr.

Industria de
Nardini

. I.
Maquinas Agricola's

;

Ltda.
A maior e mais aperfelcoada, Fabrica" de

Maquinas Igr,icolas, Tornos, Teares e

Artigos de Cutelarias

-End.

\
u
·i

Fabrica em Americana ___2 Estado de São' Paulo
/

RgppgSQntan tgS º:xeh_)sivos papa o 6stado
d� Santa @atapÍna

Industria Comercio -e Seguros Knot S. B. :!
Praça 15 de Novembro, 20 - 2.0 andar

Caixa Postal 139 - Telefone _.:... 1324�

Tél. KNOT
'FlopianópnUs ,- Santa @alapina

,
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,_.LIRA TENIS CLUBE - PROGRAMA PARA O MÊS DE DEiE�1BRO : DIA 5 RECITAL, DA 'CANTORA OLGA MARIA SCHROETER SOB' OS AUSPí�
CIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO ESTADO. - DIA 7 QUINTA-FEIRA �OIRÉE EM HOMENAGEM, A "SEMANA DA MARINHA" E

- AOS GUARDAS MAlRINHA, EM VISITA A ESTA CIDADE - INICIO, ÀS 21 HORAS. - DIA 10 SÁBADO GRANDE SOIRÉE DE FORMATURA DA.
TURMA DA ACADEMIA CIÊNCIAS ECONôMICAS - DIA 25 DOMINGO - NATAL - TARDE INFANTIL - GRANDIOSO DESFILE DE MODAS INFANTIL
- AMBIENTE ADAPTADO _:_ PRÊMIOS AOS VENCEDORES - DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS ,E SORTEIOS DE VALIOSOS BRINQUEDOS _. PA

: RA' O DESFILE DE MODAS, HAVERÁ INSCRIÇÃO, A DIREÇÃO ESTÁ; AO CARGO DA GENTIL SR TA. LAJLA FREYESLEBEN - AS INSCRIÇÕES PO
: DERÁO SER FEITAS NA RELOJOARIA MORITZ, ATÉ O DIA 20. A TARDE INFANTIL TERÁ INICIO ÀS 16 HORAS - ÀS 21 HORAS, MAGES
TRAL SOIRÉE DE NATAL. - DIA 31 GRANDIOSO E TRADICIONAL BAILE DE GALA - s.ÃO SILVESTRE - DEDICADO A TODAS ÀS DEBU
'TANTES DE 1949 - O LIRA OFERECERÁ COMO RECORDAÇÃO UM FINO ALBUM COM FOTOGRAFIAS DESSE, ACONTECIMENTO SOCIAL, A TO''>
DAS AS JOVENS "DEBUTANTES" - RETUMBANTE SERÁ O "REVEILLlONS" DESTE ANO NO "CLUBE DA COLINA". -- NOTA: NÃO HAVERÁ RE-

SEiRVAS DE MESAS. t

tine-Diário
RIT?; - ás 4,30 - 7,30 heras

SONHA MEU AMOR
COM: Robert ClTMíVIINGS - Clau

detLe !COLHERT.

FAZEM ANOS HOJE:
-- a exma. sra, d. Carmem Fl-

: gueiredo Fontoura, dignissima es

,.pôsa do :':1'. Mérclo Sahino Fontou
I No Programa: 1) - Atualidades

: ra:
em Revista - Nac, - 2) _:_ Fox

- o jovem José Carlos Daux, f'i-
.Iho do sr. Anastacio Kotzias, co

.cíantc desta praça;
,

- a gentil senhorinha Maria de
anos".LOUl'Ües Lopes, filha do sr. Luper-

'cio Lopes, funcionário .f'ederal apo-
. .

'sentado;
I:VIPERm - 7,30 horas,

,

DEL[CIA DA vmx
- o jovem Fernando-José Fcr-!

"']", h 'I 'f ,I ""LOI'{ G.

B f'ill d 'd b I lt rza et 1 ,"" I - eorge
',re.lra, astos, I ro O sr, esem ar-

::\10HPHY , ,

..gado]' José' da Rocha Ferreira Ba�-·
, ' .

'tos;
, .

ODEON - ás 5 e 7,30 horas.
,

- o [ovem Stavros Kotzias, fi-
lho do sr. Anastáslo Kotzias, co

.merciante ;
,

- a g-entil senhorita Suely Gou-
-vêa, f'ilha do 1 enente José Gouvêa
,e funcionárl'a pública;

- a professora Ema 1\1 ncelos:
- o menino Geraldo-José Ligo-

-cki Carvalho, filho d�o sr, José a. L.
-Carvalho,

MENTi�A VÉHA-'LÜCIA

Airplan News. - Jornal.

Preços: o-s 5,00'- 3,2u.
"Rigorosamente Proibido aLI' 18

-- O filme 'naciolMI que pioccvou
a� maiures polêmicas entre- os crí

ticos cinema tográffcos !
- A' historia de um jornalista

cheio de esorupulos que resolve
chu t ar a consciência, vi ra juiz de

Futebol e anula 11111 Goal do próprio
filho!

"i� PRÁ CABEÇA"."
O HOMEM QUE CHUTOU A

CONScrr'NCIA
"

encantadora 'fmlhe�inha dvel'a-LU-, COM: Delorgr-s CAMlNH,A - AI-
.cra, cstrcmosa ,1 .rn a o nosso

M' '" C d 'L f"'''' J' , I• , ,
, , 1 ,Kl� -- ,an y ,J>;' - lll'PIna (e

distinto amrgo sr. dr. Raul Schae·
M'I(" IH�E,S �'r ,,' [,,('() __

Jerv il b lid da I d li
� l>: ..A, A "- lV. amo ,'�.... 1 e

,

er, � listre �11· -I er .a l)�ll1ca a ,o SANDRO
Partido SOCIal Democraüco e ue,

O f:' I t" , "
- J me que mereceu a co a-

-sua VIrtuosa esposa LUCia SChaele.r, -

t (�) d A J1N�'I I J 't', , . çuo qn!t 1'0 ·1, e .t�v; .E � � , Cl'l 1-
VlU passar ontem a data de seu prr-

1" I\. V ;\.l\iG-U I\.RDA"
meiro natal" co � e. ..

I -".

, . , No Programa - 1) - O EsporteA graciosa garntinha que e o en-
M h 1\' 2) A "7

, , em L arc a - ",ae. - ,- ,oz
-oanto do lar de seus pais, recebeu

d U d r 1
't ",. O l'1l1n 0- "Drna .

na data de ontem mUI os nrmque-
P

,

C 1!1 5 3 ')
"dos e bombons. ,

reços: r'li' ,00 - • ,_0.
,

"L IVRE, - Creanças malares de

5 anos poderão en'trar ás 5 horas.

.para a garotinha,
ENLAiCE
[CARDOSO E MELLO

Realiza-se hoje nesta capital, ci
vil e religiosarnente, o enlace ma

trimonial da distinta senhorinha
Ohnet Cardoso, dileta filha do ex

mo, sr, Lidio F'irrnino Cardoso e de

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

Ao ,-distinto casal enviamos nos

::sas fdicitações com os melhores
votos de urn futuro risonho e Jeliz •••••• 0 .

ROXY - ás' 4 e 7,30 horas.
IPrograma Colosso

i) - Cinelandia Jornal- Nac.-
2) - As campinas verdejantes eh)
Oeste, servindo de palco a mais uma

sensacional e eletrizante aventura!
TERRA SANG-REWfA

COM: James \VA'RREl],
- Um dos mais sensacionais fn-

.exma. srn. d, Maria Amalia W. ,

,
,

'Cardoso 'üOl1l o sr. Wilson Mello', mes dr, aventura maritirnas l

ORF,\O DO MAR
COM: Dana ANDHE\.VS -- Jean

'

PET1<:RS.
- A luta tí lanica ele homens de

punhos ele ferro, ooutra a Iur ia dos

elementos!
Final elo espetacular' seriado:

AGUlA BRANCA
COM: Buck JONES - 14./15 Ep�. I
,Preços:, Cr$ 1,20 -- 3,2u,
"Tmp. 10 (DEZ) anos".

funcionário do DEE.
O ato ci vil será efetuado ás 17

horas no cartorto do [legisLrO Ci

vi!., sendo lestemunhas, por narte
-da noiva o sr. Major Aldo Fernan-
-des e exrna espôsa el. Olga Fcrnan-

odes e por pado do noivo o sr, A['

naldo Vü1i!:a ele Mello e exma. es

'pôsa d. AlberLiNa Fernanues de

l\'1ello.
Paraniufarão a cerimônia l'<'ligio

sa. quo se rcalhar:i :is 17,30, na Ca

te-Lll'al M etl'opoli tana, por l)arte dn

noha ° sr, Tenenle Pirag'uahy Ta

vares e exma, esposa d, :\ilza Ta

res, p01' pade elo noivo o sr. Dl'.

Ro'bol'to Lacerda e a senhorinha

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

IMPE�rAL' - ,Fechado Ilal'a ne-'

fÓl'ma e instalação dos novos apa·

relhos!

nn'1. - ODEON - ,Amanhã
- O silênCio (!e uns lábios sela-

Olg'3. VoigL Lirn,a,
dos pelo destillo, o segTedo vil que

Após os atus seguirão para a i'('si-
a llaixão Lrouxe á sua vida e.o raio

dência dos pais tia noiva sito a Rua

I' c,le luz que' o amôr projetou sô�re:Silveira de Sousa 13 A. ' ,

, , , , , .. ,., _ o. panorama �ü suai �cnosa e::nsten-ICla, lazem ele
Se ricos quereis fica!' B E L T N D A
De modo tacil elegeI uma mulher inolvidavel! !:Fazei hoje uma insçeição

_ T'm excepcional triunfo rlra·
\

Credit�. ,���u�, _�����a . , ... , .

múlico _ com, _ JA�R \'VYMi\l\ -

"IDR FRANCISCO CAMARf e- Lpw AYRE�, '

_ r-m filme feit.o de um roman
NETO

Advog-ado ce (me lem \'ida!
'

I

�Escritório: Rua Felipe Scl1imià' :........ . ,"
' I

21 ( b d) (Alt d n "e FERIDI\3, 'R,t-:UMl\TISMO c::
f',f) ra o

.

,o a calSa,
'

PLlfiCAS 81FILITICAS
Parai!'lo") �;. Q

d N
·

'Residencia: Rua Alvaro de Car- fl'h�lx'r e ogne!ra
''Valhe, 38 ' I M"d',:"çüo U1lxPb1l' n' haitimllé�\t.,

Florianópolis da ""filia

1·=4.tJl:�lA
Aprovado pelo D. N. S. P., como auxiliar no tratamento

da Sifilis e Reumatismo da mesma origem.

Inofensivo ao organismo, agradável como licor.

• �.o .

Para o seu Bebê'!

,•.•..•......................
J

....

Enxoval vistoso

e peças avulsas

C()NHEÇA O

e de fino' gôsto -' Rouptnhas
pycrtanças .c. Tricô e Bordados

TRABALHO DA COSTUREIRA

CACILDA NOCETTI
Coqueiros - 28• casa próxima à Capela do Bairro.

I
I

.

I
A Sífilis

Ataca todo o erganismo
tEM SIFILIS OU REUMATISMO DA

l\1ESl\IA ORIGEM?

USE O POPULAR PREPARADO

Enctnnetuie �eu ter.no para
Natal até 20 de novembí'O

Loja Rener
Tenente Silveira, 2'9

Florianópolis

intedor do E'itodo,
'':tí) y:"1 .,.,�-- ..... �,.;

Cartas paraAceita-�Q r�pl'esentonte no

C"h�'" p,.",+"l
-------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIO�ERAPIA !
. - RAIOS X .

•

DR. ANTôNIO 'M,_ODESTO
I �

Atende, diâriamente, no Hospital de Caridade �
.,._-_._....- .....,..-.-.-.-.--..-.-.-_._.......-_._....-.-....-.-.-.-_...,.".-.-.-......--

.

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

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente
-.Ivelra, 29
Horário .de consultas: 9 ás 11

....
Sábados: 14 ás 17 ns.

Dr. Milton
-

Simone
Pereira

Clinica Círurgíca
Molestill8 de Senhoras

CIRURGIA GERAL
po. Serviços dos Professores Bene
cHeto Montenegro e Piragibe No-

)0
guelra (São Paulo)

Consultas: 'Das H ás- 17 horas
Rua Ferna�do Machado, 10

DR. LINS NEVES

Diretor da Mate�nidade e médico tio

Hospital de Caridade

CLINICA ,DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle- .e, tratamento

upecializado da gravídês, Dístur
IIloa da adolescência e da menopau
lia. Pertubações 'menstruais, 1 'l�l ....

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do /utero, ovários, trem
,_., apendice, hérnias, varizes, etc.'
lC�gia plástica do perineo (ru
bu'u)
IlSSISTENCIA AO PARTO E OFE-

RAÇOES OBST'ETRICAS
poenças glandulares, tiroide, od
riOl, hfpopíse, etc.)
"..tnrbíos lIli)rVOS08 --': Esterilidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto; 7 - Tel,
1.411

Resf,d. R. 7 de Setembro' - Edif.
Crus e Souza - Tel. 846.

DR. NEWTON d'AVILA

-(:Irurgia geral - Doenças de Senhe
. / raa - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n,

�8 - Telefone 1.307
Consultas: As 11,30 horas e à tar

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

15 - Telefone 1.422.

Dr. Mário WeAa...
') ICUIIIea médica de adulto. e cria.cu

. OoIlIlUltórl0 - Rua Jo1l.o Pinto, 16
.

Tele!. M. 769
Consulta da. 4 " 6 1>0....

a.idbcia: Felipe Schmidt .. IL
TeIef. III

Dr. ,•.JO '0111..
Clinjco e operador "

eoaanlt6rio: Rua Vitor Meirel......
Telefone: 1.405

C.aaultaa da. 10 ã. 12 e elal 14 ••
II m. Reaidêncía ; Rua BlumUft.

22. - Telefone: 1.630

Dr. Guerreiro. da
Fo.Qrseca

.-------

Transportes regulares de cargas do'pôrto de

SÃO FRANCISVO no SUL para NOVA' IORS
Informagõ.. oomotl'tAgente.

. FlorlsoÓpoli1 - éBrlo8 HoepckeS/A - C[- Teletone 1.212 ( Eoi. relego
São Frenei.co doBul e-e Carlo : Hoepeke S/A ..-CI- TelelOlle 6 MOO��MACK

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

. Agancia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69· Te!. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

I'"
'

- - .

. It.. felicidades pele "Bel•••
to ti. IMU filhinho I

Ma., aio eaqueça, que o ••111••

preseute para o ... "'PIMPOLHO. •

..·····....····......···..····....·······..··..···..·I;��.���..�..��
I

Dr. Roldão Cou'"
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
RURGA - MOL1!:STIAS Dl!: S.

NHORAS - PARTOS
.

Pormado pela Faculdade de Medi·
lia da Uni ...enidade de Slo Paulo,
onde foi .... istente por "t'IlriOI anoa do
Seniço Cirúrgico do Prof. Allpl.

Corr6la N_
Ciruraia do e'stõmago'e, 'fiaI eireula·
rei, ,intestinol delgado e\ Il"""o. tiroi- MN I4H:

de, rins. próstata, bexiga.. utero,
.....rioa e trompas. Varicocele. hidrOo

cele, 'Varizes e berna••
Consultas: Das 3 ãl 5 !tOTal, • rua

Pe1ipe Schmídt; 21 (alto. da Caaa
Paraiso}, T<!ef. 1.598

Relldencia: Rua Esteve. Jallior. 110;
Telef. M. 764

ESpecialista
Efetivo do -Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA.

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone:. 1.560
Consultas: Pela manhã no Hosnttal
A tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

Médico

.Jrt. POLYDORO ERNANl ns �

THIAGO
Médi�o e parteiro

Hospital de Caridade pe
riadópolis. Assistente da

Maternidade
�nças dos órgãos internos, es ee

clalmente do coração e vasos

)cenças da tiroide e demais gíàn
dulas internas

Jintca e "Cirurgia de senhorae -

Partos
nSIOTERAPIA - ELECTROCAR
OIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
IORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
�8S.

CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles n. ti

Fone manual 1.702

RESID:eNCI�: '-I�'
Avenida Trcmpcwszí 12'

_

Fone manual 78ft

Dr. M. S. Canlcaall
Cllnica

•

ex.clusinmente dI> crianCU
Rua Saldanha Marinho, 10

Telefone )l. 1U
- -------

DR. A. SANTAELA

F10- SEDe: SOCIAl-;

PORTO ÀlfGRE

RUA VOLO�ITÁRIOS DA PÁTRIA N." 68 • 1.· ANDAR

CAIXA POSTAL. 583 - TELEFONE 6640 - TEi.EGRAMAS: _PROTECTORA_

AgenCia Geral para StD. Catarina·
Rua Felif}e Scbmidt. 22-Sob.

Caixa Po� tal. 69 Tel.:"Pi·otectoraft FLORIANOc:a..OLtS

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

DR.

A. DAMASCENO 'DA SILVA
A{)VOGADO

AÇõES C1VEIS E COMERCIAIS

Praç� 15 de Novembro, 22 .., ze aml.

(Edifício Pérola)

Pones: 1.324 e 1.388

Florianópolis - Santa Catarina

Dr. Lindolfo 4.8.
Pereira

Advogado-CoDtabilista
Civel -- Comercial

Con.tttuigõe. d••oeiedade.·
e .�l"Vi90. corebto., em geral.
IOrganizaçõe. contabei•.

Regi.tro. e marco., di.pondo.
no Rio, de corre.pondente.

.

E.crit6l'Ío: Ruo Alvoro de
Carvalho n. 43.

.

Da. 8 à. 12 hora ••
Tel.fone 14941

1-_----:1VENDE-SE OU ALUGA-SE
O prédio sito à rua Blumenau n,

28 - Tratar com o sr. Cap. Améri
co, na Polícia Militar.

� tJOl..Uf4""RIOfN>" .P.h.TR.1A """:".(IQ • Co·4IdlIa
QIU.�·uw�·��

LOJA OpS CISEMIRftS
Espeéializada em artigos para

homens
(pormado pela l!'aculdade Na,�1'_' RECEBEU
nal de Medicina da trníveratdade

do Brasil) , ClONAIS
YMlco por concurso da AssIstên·

MANTEMela a Psicopatas do Dlsulto
l"ederal

h-Interno de Hospital PslqulA
. trtco e ManlcOmlo Judiciário

da Capital J.l'ederal
IIX-Intemo da Santa Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
OLtNICA M1:DIOA - DOENOAS

,

NERVOSAS
Oonsultt1r1o: Edlficlo Am611a

Reto - Bala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar-

�ho, 70.
.

Das 1lI '8 UI horu
Telefone:

Oonsultórlo - 1.:rt.".
Residência -, r.305.

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

.

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça
Fa�a orna visita à nossa Casa e verifique·

nossos preços e arUgflS
-

•.. reune som ... acabamento ..

solide·z ... no piano perfeito!
Além de vários modêlos para
pronta entrega ... êste marav.

lhoso plano pode ser seu ho.;€
mesmo, através do plano de-

pagamento a longo prazo!

SuhwartzIDano
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A
ex. 134 - Tel. KNOT

Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, Telegramas: PROSEBRAS '

,
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"
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!i '. Caixa Postal 139 "

.

:

,

"

Praça 13 de Novembro, 22 _..;, 2° andar:

, I

,

{_.:
4

1

,

,;

\ '

TElEFON'ES 1388 -- 1324 '

r"
· Aceita

I

I

gentes
'

no . luterior .

'
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Em virtude d� forte 'vento sul, reinante '\\

ontem, desabou uma das asquibaucadas
Em face disso, resolveu a FCD realizar' 4) primeiro

seleções da Capílal e da LBD, em Blumenau, amanhã, devendo o

efetuado nesta Capital, dia 11.

PAULA HAl\W8 ESPüHTE CLUBE

kcJ.ital de Convocação
Peso presente, ficam convidados

todos �s associados do Paula Ha
mos Esporte Clube, para a reunião
que fará realizar no dia 5 do cor-

rente mês, às 19,30 horas, na Praia DIREÇAol
de Fôra, afim de n'atar da organí- Amélla M PigozZI
zação (J,[tS festividades comemorati- -

vas a serem realizada;.: pela passa-
I

gem do 12° auhersáeio de funda-

I:' r .ri' .... ..,.. d vas fi passagem do 70 aniversáriu
U w;\ LJ!, l}(� rI' /1..01 IA �Lsmagôuora Vi!or�a uOlS ue fundação, a realizarem-se no

' _ -'

P'lffl�1!U'<lIm '!la 1\�t4'!a<l"��
l!ki.1I ,_.

1
... 'próximo dial 4, p"ra ° que elaborou Leitor f!lmgo! '

ll'l'O!j.7Cf,';oÓ\.lUlUmflnauen§e�

\0
seguinte programa:

I
O fim do ano se clpr-o'"irna e C"!TI

I lLTVRARIA n. LIVR. .AB.lA'
Em Blumenau jogaram do� la dilatéi.da cont<t:?,"é'm de 8 X fJ,

Asteanlento,a
bar.dcira (9 horas) êle grande festa da cr'if.tanclade' f)

R.O���ingo, pela se�unda vez, �m I' sagrando_��e, ass'imf 'campeão InaUf,'llr:lção das novas insbJa- NATAL.
. . , _ _ _

dIsputa �o TOrneIo d�s Seleçoes da zona nort:. .

ções. destmadas a guarda de bar- Coo?era c()no:-�o �uxlh ',n'do ( 1
COMPRADORES PARA CASAS

Os combmados das LIga Blume- Cautela, multa cautela, POIS, cos (915 horas) grandJOsa resta (!(' cal'ldade 'SJl\!OS
.
TlilRREl'iOS

nauense de Desportos e Mafren- pupilos de Procópio, que o con-I A.se�uir regata interna para "BA· DE NATAL" c, assim; darás UH O Escritório Imob!1lãr1o A. L. Al't-.
• . .'. , x.

� ,

,.., • • ',empre tem compradores para cnsaa llII

s�',.�rlU.?f�ndO. OS noss�s aelvCL �,unt(� do Vale �� ItaJaI e;'itá em IGRINHOS". ,

" .

"

'pouco n:a1s.dP �legna as cnanclIlhasj 'el'ri'no�.sallGS ,lO prOXnl1.0 drJm1ngo, pe- t pon�o de bala Alvaro Beduschl, Secretano I de Florlanopoh::.. I Rua Deo..io1.'o 38 ,�"';;';:"3,

ULTIM HORA
�

do estádio da rua

encontro entre as

segundo' jogo' ser

Bccaiuva,

Direção de PEDRO PAULO'MACHADO

MACHUCADO·"TEIXEIRINHA
Não jogará am anbã o famo�o atacante tilumenauense
'I'eíxcírínha indiscutivelmente

-o mas famoso "player'" catarí
nansc do momento, integrando
.a seleção de Blumeriau, domin,

go com os Mafrenses, machu
cou-se seriamente torcendo o

tornozelo, sendo impelido a deí,
xar o gramado.

Segundo informações de Blume
nau, o valoroso ex-atacante do
Botafogo ,permanecerá ínativo
algumas semanas, pelo que não
poderá sxíbtr.se amanhã nesta
Capital.
4 a 4.

CONVITE

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

DO MEU ARQUIVO.:.
LV pulso de Campo durante os 18

O FUTEBOL figurou pela jogos que efetivou.
primeira vez nos jogos, Olím- A SELEÇãO catarínsnse que
picos em 1908, no grande cer, disputou o Campeonato Brasí
tame realizado em Londres. In- Ieiro de Futebol, em 1940, ·fo;..
tervieram os seguintes países: ram assim Marona, Rubens e

Hungria, Holanda,' Inglaterra, Ieié Chocolàte, Procopío e Beck,
Suécia, Dinamarca e França. Foginho, Felípjnho, Noldo, 'I'ião
A FranCa rez.se representar e Saulo
jior dois quadros: A e B. Clas- Em 1941, Fluminense e Fla
sificaram_se para as semi-fi- mango excurcíonararn a Bue
naís: Holanda, Inglaterra" Di- nos Aires, onde disputaram vá,
narmarca e França A. Nas prelí, rios prélíos. OFluminense per-
'minares, a

-

tngtaterra derro- deu para o Independente por
tou a Suécia por' 12 a 1 e" a Di- 4 a 1; para dma seleção de
namarca a França B por 9 a O. Rosário tambem, por 4 a 1 e

Nas semi, finais a Inglaterra para oSan Lorenzo por 4 a 2. O
venceu a Holanda por 4 a O e Flamengo foi derrotado pelo
.a Dinamarca' a França A por selecionado rosarino por '7 a O;
17 a 1. Na partida final, a In- pelo Independente por 6 a 5 e

glaterra triunfou _sobr� a Di- pelo Huracan por 3 a 1, e ven,
.namarca por 2 a O', ceu o San Lorenzo por 2 a O. O
NO DIA 27 de Agosto de 1933 combjnado Fla�Fru perdeu, tam-

o Marcílío Dias venceu em Ita, bem, para um selecionado argen-
Jaí, o Figueirense por 4 a O. tino por 3 al.
NO DIA 3 de março de 1940, SÃO os seguintes os campo-

o "tive" da SOCiedade oínas- ões cariocas de basquet 1919,
tica, ele Joinvflle, abateu: o 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 -

• quinteto da Sociedade Jahu., Fluminense; 1928
'

Brasil;
de Curitiba, por 14 aI3. 1929 S. Cristovão; 1930 - Não
EM 1883 já se realizaram j o- foi disputado; 1931 - Flumt

sos noturnos de "baseball" nos nsnse: 1932, 33, 34 c 35 - Fla
E. Unidos. mengo; 1936 - Grajau; 1937
Foi das mais brilhantes a - Riachuelo; 1938 - Olímpico:

jornada do Vasco em 1945. oom.. 1939 - Botatogo; 1940 e 1941 -

quistou o gremio cruzmaltíno Riachuelo: 1942, 43' e44 - Bota,
os seguintes títulos: campeão fogo; 1945 � Vasco; 1947 e 1948
invicto de futebol; bi-campeão - Botarogo.

'

de remo; tetra-icampeão de O CENTRO _:_ avante Hele
atletismo; campeão da "Taça no nasceu em Mirtas Gerais,
Eficiencia; bi-campeão dos tor, em 1920.
neíos Inicio e Municipal; vice-

,.'
O S. PAULO estreou no cam

campeão do "Tornei,o: Relam� poonato paulista em 1930, apre
pago"; vice-campeão dos cer- sentando o seguinte "onze":
tames de juvenis e reservas; Nestor, Clodô e Bartô, Milton,
campeão.de ciclismo e campeão Bino e Arminana, Luizinho, SL
de tenis de mesa· Foi o único ri.ri, Friedenreich, Armandinho
-clube qull no campeonato cario_ e Ronsen.
.ca, não teve um só jogador ex- Nelson Maia Machaao

1:{EGRESSOU BROGNOLLI
Procedente da Capital da Re

pública onde permaneceu cer
ca de um ano prestando serviço
militar' obrigatório, regressou
a esta éapital, há dias, ° mag,
nífíco guardião Brognólli, cam

peão da cidade no ano passada
defendendo as cores do Paula
Ramos.

......... " .

O MALMOE DESPEDIU�SE DE
S. PAULO \

_
O team

" Sueco do �almoe,
que extreou em São Pauls per
dendo pará o Palmeiras por
5 x O, sendo novamente derrota,
do no 2° jogo frente ao São
Paulo por 6 x O, despediu-se
ante-ontem dos paulistas, em;
patando com o Coríntíans \

por

JOGARA EM CURITJBA A SELE

çÃO DO PARAGUAJ
Notrcias vindas de Curitiba di

zem que o "scrath, paraguaio ef'e
tuará este mês uma témporada de
três jogos na capital paranaonse,
sob o patrocínio do Atlético. Dia
G chegarão os guatanis, extrcando
dia 8 frente ao Cortüba A segun
da partida será no dia 10 com o

Ferroviário e a terceira 11,0 dia 18
com o Atlétioo.

çi:io.
Florianópolis, ,2 de DeL\ernbro de

1949.

, Jogadores' convocados
-�. Comissão Organizadora da da cidà!:i.e. 'rodo.> os ll'ês Lreina-

Seleção Catal'inense covoeon os mm muito hem Íla última ter'ç,a- A Direotria do "VELEIROS DAjogadores do Fig'ueirense Bráulio, feira, jogando Brauloio no centro
Gasti'io e Chocolate, 'paJ'li-l partiei- da inte!'mediária, rum agrado ge- ILHA", de Santa Catarina, cOl1vid:1

l'c"l. a todos os seus associ.ados a aSSlS'
parem dqs ensaios do "scrat('h" ,

tirem as f�stividades comemorati-

A Diretoria.

I
l

Batismo, do pavilhão do
C. A. R. Olímpico

tecimento, o clube rubro-negro.
hi-vice-campeâo amadorista ofere

cerá, na ocasião, uma soirée dan

sante aos seus numerosos associa- �

dos e convidados, abrilhantada por
lia!. af'inadíssimo jazz-hand,
Para assistir à, solenidade, a di

reteria do gr'ômio estreitense te

ve a gentileza de nos enviar um.

convite que jmuiLo agradecemos,

Tendo 'como paraninfo o sr.

'I'cueüc-Coronel Paulo Werber
Vieira da Rosa, dignissimo co-

mandante do 111° Batalhão de Ca-

çadores, será realizada hoje, ás
22 horas, a solenidade do- batis
rnu do novo pavilhão do valoroso
e simpático Clube Atlél.ico Recrea
tivo Olímpico, do Sub-distrito do
Estreíto. Para comemorar o' acon-

Departamento de Saúde
�ês de Ilezembre-c-Plemões

Pública

Dia 3 Sábado Famacia Moderna
- Rua João Pinto.

. Dia 't Domingo Farmácia Moder

na - Rua João Pinto.
_

Dia 10 Sábado Farmácia Sto. An
Wnio - Rua João Pinto.
Dia 11 Domingo Farmacia

Antonio - Rua João Pinto.

Dia 25 Domingo Farmácia No
turna - Rua Trajano.

O serviço noturno: será efetuada

pelas Farmácias SLo. Antônio e No
turna sitos às ruas João Pinto e

Trajano n? 17.
A presente tabela não poderá ser

'alterada sem prévia autorização
deste Departamento.

Deparl amento de Saúde Públíca,
em 28 de novembro de 19119.

Sto.

Dia 17 �áiJado Farmácia Cata
r inense - Rua Trajano.
Dia 18 Domingo Farmácia

i-inense - Rua Trajano.
Dia 24 Sábado Farmácia

..,

na - Rua Trajano.

Cala-

Luiz Oswaldo d'Acampora,
macêutioo-F'isoal.

Notur-
,

NOSSO POSTO: - TEIXEIRA E SILVA
Atende dia e noite - Rua Santos Saraiva

Especialidade, em óleos -Lubrífícantes - �e 1a li�a.
Peças. Pneus, Camaras de Ar; Molas, Batenas, (Busínas)
Aparleho para limpar e testar Velas apenas por Cr$ 1,00

CUR'l"t8A TElLCRAMA: PROSESRA'i

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

QUALIDADE

DATIL G FIA
CorrespondelHI j
Comercial

(onrere

Diploma

lf;ETODO:
Moderno e Eficiant*

Rua General ButencourI, 48
\ (Esquina A lber'gue Noturho 1

T b
' lVlAL'l'l<.;G, contem ma1tt!':r;

U OS canos lovos e mel - os grandes for
'.

d necedores de vitaminas. É

gavaolzª OS melhor complemento alimen
tar para crianças e adultos. "

venda em todas as farmáciasA chegar dentro de alguns
dias grande importação a pre

ços' reduzidos
MEYER &; COMPANHIA

Hua Conselheiro MaIra� 4

FLORIA.NóPOLTS
.............. - � .

al'mazens.
.. _-----

TINTAS PÁRA IMPRESSÃO
COTTOMAR

eAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o B8TADCIt-Sébado 3 d .. d@zembro �. '9...9'
--��----�----���==�==��----��------�----------�------.--
DIA 3 DE DEZEMBRO NO LIRA TENIS CLUBE DESLUMBRANTE SOIRÉE: "WHITE CHRISTMAS", MARÀVILHOSA OR..

NAMENTAÇÃO TÓDA EM BRANCO, BASEADA NA MúSICA DE IRVING BERLIN. RESERVA DE MESAS A PARTIR DO

� DIA 28
-------------------�\---------------------------------����������������-----------------------------

DIA 3 DE DEZEMBRO - SOIRÉE - GRANDESURPREZA - ORGANIZADA PELO DEPARTAMENTOAR��STICO. .

-

AS SENHORI-
.. DIA 31 DE .DEZEMBRO - BAILE DE GALA -SÃO SILVESTRE - APRESENTAÇÃO DE "DE�UTTANTES . CHAMAMOS A ATENÇAO PA� A FAZER EM.

TAS QUE DESEJAREM DEBUTAR PARA FAZER SUAINSCRIÇÃO. - DENTRO DEI POUCOS DIAS O DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAl�����;tRIÇÃO '

NOTAS SOCIAIS, O PERFIL DAS SENHORITAS JÁINSCRITAS, R�ZÃO PORQUE SOLICITAMOS ENTREGAREM FOTOGRAFIA NO A
, '.

Carros para o interior do Estado
o horário dos carros. de que é agente, nesta capital, a conceituada

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

EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brnsque - 16 horas
cl excessão de sábado - t4 horas BOM NEGOCIOEXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 48• e 6a• feiras - H!,30 horaal '.

,

.

Nova-Trento para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ IDO.OOO,OO rend"
E. A. VIACÃO ANITAPOLIS - lia. e 6a• feira - 12.10 hora. e.rta de urt. ao ano com recebimento de juros mensai5.

InforGDações nesta redação

I
,

A visl-a 'e' a prazo
Enrolamento de motores, dinâmos � transrormadores,

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e' acessórios, outros aporelhos eJ6.

tricos, arligos elétricos, etc.
fiepresentações diversas, com exclusividade dos insuperAvei..

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".
A EU::TRO - TECNICA

Rua TIe. Silveira. 14 - Caixa Postal 193 - Fone 715.

Ouçam diariamente, das 9 àsvlJ e das 17 às 22 horee

RBDIO, TUBA' ZYO 9.
1530 kilocielos ondas, médias> de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

VENDE-SE por mO.tivo de mudança
, Grande área de t�rreDO ià cultivada
(Distante cerca de seis quilometras da capual-Bairro-Barreirss
..
Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

'

FlorianópoLis - nesta redação ou Escritório 1. de A L. Alves:
Barreiros - com o proprietário Mathia' Iha.
Blumenau - com o sr, Christiano Knoll, no Hotel Cruseíro.

.
.__ __ c. _ _ _ .. _

Dia do Reservista
De ordem do Exmo. Sr. Ministro de Estado e Negócios da Guerra, Ineste ano será comemorado o "Dia do Reservista" - (16-12.949), quan- /'

to todos os reservistas do Exército de la, 2a e 3a categorias, pertencen
tes as classes de 1922 a 1928, inclusive, deverão apresentar-se ao 14° R
C., os residentes no Sub-Distrito do Estreito, e à 16a C. R., os residentes
na Ilha, afim de ser passado o visto em seus certificados.

LUIZ NAPOLEÃO DE AZAMBUJA - 1° Ten. Chefe da rs-.
C. R. M.

O"Sahio

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,80
98.687.816,30

76.736.401.306,20

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
masíma rapidez e garantia para transporte de sues mercadoria ,

Kgentes em Florianó.polis CARLOS :aÇEPCKE S. A;

QUER, VESTtR·SE COM CONfORTO E ELEGANCIA'
PROCURE

Alfaiataria
A

.MelloJ Rua Felíppe Scbmidt 48

Arvores . fruliferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas or!!lamenta18 n�
melhores qualidades oferece o grande.Estabelecimento de

Flori e Pomicultura
H. J. Cípper,
Corupá,
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

_._.-_·.-.w..",.-.-.-..-_-_-...........__-_-.-,.,..,._- -_-...-.-.-_-_-.-...._.p.e.-. _ ... _ ....-_.."

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
Fundada e� 1870 - Séde: BAHIA

iNC1lNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de' 1944

CAPITAL E RESERVAS.............. Cr$
Responsabildades .....• .....• Cr'
'Receita .•.... ............•..•• Cr'
Ativo........ .•....... Cr$
Sinistros pagos nos últimos to anos·..... Cr'
Responsabilidades ..••..... Crf

.

Diretores:
Dr. Pamphílo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Si.

-

Anisio Ma!!80rra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.
......,......-.-.-.-,.-.-_-...._..."..._....._._-_._._w_..-_-.-.-.-..._'.-......,-_'.-....-_-_.._'_-_.........-_

Hospitál d'e Caridade.
Serviço de transfusã'o· de s8ngue

.

o Banco de Sangue do Hospital de Carldade neces

sita doadores. Qualquer pessôa que deseje doar on ven

der seu sangue .poderá procurar os téeníeos enearre

g'adoSj do Serviço entre 8 e 10 horas. Terão os doadores
gratuítamente exame clínico, e exames de sangue-

Doar sangue não prejudica, traz benefícios.

"VI�R(jEM ESPECIALIDADE"
CIÂ� WETZEL' INDUSTRlAL-JOINVILLE (MtlrCaLr�",1e1

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

7

,

' ri:, �--.c_

. i':" ,

'� ; (ICe:...
�....... ,'"

� J,Ik1i. " '�',...--
Ã tlI1P..
nndo�tal_ .....:..
Iheiro da UustraQIC� oaar
lhe, em tUII.'Fel c-to. 0lDl oA.tio. do
exctllenta aperitl'FO ltlfOT. J.a....
_ V. S�d8 _rar.lIO .....
.... a 'geoQlesa:ESTEE TAJ1-
BF"1�O l1EU APERITIVO

� PREDILETfJ!
"

'1_iJl1E :KN"T.
• Vi'! PfiOOUTO DA KnorH./IfD- Cair. r Sé6VROI
r . ITI..r'l.í .....

••••••••••••••••••••••••••

Dajilógrafa
��plomaila

Oferece seus sereiço s .

. I' Cartas a Maria Inês

I
1 0 .

Ferreira.

Caixa Postai 55,

C8mil.�', Gravatalj Pilamel
Meiaa a ,'"melhorei; pelei me

norea preçol .6 na CASAdHI8
CEL AfIl �� A - RUGO. Mafra.

jjom··--·--·bfôéciiiô·�·······
..··

Grilude visão

Visão maior email perfeita
que a de um bom bin6culo

alcança quem tem 16Hda
instrução,

Bon. livros,' sobre todo.' OI

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro. 33 - Florian6poU.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o DR. JOSÉ BO'ABAID, GO'VERNADO'R EM' EXERcrCIO',
.

SANCIO'NO'U, O'NTEM, A LEI QUE AUME�TA OS VENCIMENTOS DO FUNCIONALISMO PifO

EUCO DO ESTADO, A CONTAR DE 1° DE AGôSTO DD CORRENTE ANO. - .FOI TAMBÉM APROVADD EM úLTIMA mSCUSSAO, ONTE'V.!, NA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, O' PRO'JETO'· DE LEI QUE CO'�CEDE UM ABONO' OE NATAL ÀS PENSIONISTAS DO MONTEPIO' DOS �UNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DO ESTADO.

"'

florlen6polh, 3 tle dezembro d� '949

0- extraerdináríc desenvolvimento
da Televisão

Já no fim do proxzmo ano' estarão' em

5.600.000 aparelhos.
uso

NEWARK E. E. U. U. - A procura é Ião avultada que

(S. I. J.) - No fim de 1950, a General-Electric e outros gran,
5.600.000 aparelhos de televisão des fabricantes não podem pro,
estarão em uso e" daqui a cinco duzir aparelhos em quantidade
anos, o seu número terá subido' suficiente, tendo voltado ão ra

para 19.300.000� segundo dados teio da produção das fábricas.

apurados em pesquisas constan, Entretanto, a despeito dessa
tes do estudo sobre novos men, grande 'procUl'a por parte do pu

cados, realizado -pela General blico, os comerciantes devem
Electric. Isto acaba de ser reve, ter em mente os velhos príncí,
lado aqui pelo sr. G. L. Reark, "pios de venda, segundo os quais
gerente de venda de aparelhos servir ao consumldor P. que há

eletrõnícos em Nova York, num de mais importante em toda

almoço promovido pela Essex transação, acentuou o sr. Re�
Electrical League. ark.

Rlje nl passado
\

3 DE DEZEMBRO
- em 1.535, em uma das praias
da Guanabara, os Capitães Juan
de Ayolas e Galaz de Medrario
executaram a sentença de D.Pe_

dl:O de Medonza, proferida na

véspera de sua chegada; o Mes

tra-de-campo.de Infantaria Juan
Osório teve a sentença de morte

por um sumário feito em segredo
e a sua revelia e segundo o qual
deveria ser morto a punhaladas
ou estocadas "até que a alma lhé
saísse das carnes";
- em 1.615, partiu do Maranhão
afim de fundar um estabeleci,
monto no Pará o que hoje é a

. cidade de Belém, Francisco
Castelo Branco;
- eml.636, a missão [esuitíca
de Jesus..Maria, em - Jequé
(atualmente Rio Pardo, no Rio
Grande ao Sul) , foi tomada, após
violento combate de 6 horas, pe
los paulistas de Antonio Raposo
Tavares;
- em 1.735, quando a Colonia do
Sacramentó, de cuja, praÇa éra
Governador o Generàl Antonio
Pedro de Vasconcelos, sofria
constantes bombardeios do Gal.
vernador de Buenos Aires, Salce.
do, foi mort-o um de seus aúxilia.
res, o jesuita bavaro Tomaz
Werle que dirigia Ps Guar'anis
das Missões;
.- em 1.822, nas linhas avança
das da Bahia travaram�se 'ren

hidos combates entre Os sitian
tes brasileiros "e as tropas por�
tuguesas do General Madeira;
- em 1.875, em Nice, fraleceu
AUl;liano Candido Tavares Bas
tos, nascido em Alagoas em 20 de
Abril de 1839;
- em 1.902, faleceu o republica.
no Dr. Prudente de Morais, que
foi Presidente da �epublica e

que, por várias vezes, mostrou e

prat�cou severas lições civic.âs;
.

ANDRÉ NILO TADASCO

um homem. Previsão do Tempo, até H horas
Há pelo mundo uma estabilidade do dia. 3.

inquietadora, mas todos os povos, Tempo: Insta�el sujeito-a chuvas.
se não sabem para onde vão, pro- Temperatura: Estavel.
curam um ancoradouro. Só nÓS guia- Ventos: Do quadrante Sul, Ires-
dos por cegos, vamos perdendo os

rumos.

;Tôdas as vêzes que uma nacão
está ameaçada de incertk�as, s;le
ciona os' seus melhores elementos
para a ação defensiva. Escolhe os

condutores para a direção do que

passa a ser sua_própria sobrevi
vência.
Precisamos de um honfem de Es

tado à altura do seu papel pela
compostura e pela mentalidade,v pe·
la autoridade política e pela aut<!.

ridade moral. Um homem que, :m

tes de merecer 08 nossos ,sufrágios,
mereça a aprovação po'pular do
seu passado de sua conduta públi-

O d•
ca, dos seus designios. Um homem

pre�o O trigo que saiba distinguir entre os in.

Acaba a Secretária da Viação, teresies pessoais e �s interesses
Obras Públicas e Agricultura, de nacionais. Um homem capaz de eu

receber, do Ministério da Agrícul- frentar nossos problemas' com e

rura, a comunicação oficial que fi- nergia e lucidez. Uma cabeça firme
xa os preços a serem pagos peIo e um discernimento claro para ter

. trigo'nacional, na safra eM curso. decisão. Um homem que venha nos

0-preço base foi calculado em socorrer nesta adversidade. Que
Cr$ -150,00 para ° trigo cujo peso nos tire das dificuldades. Que re.

atinja 78 quilos por hecto�itro va- s'olva alguma coisa. Que saiba fa
riando pana mais ou para me·nos, lar e ouvir, sentir e compreendl)r.
conITorme o específico, de acôrdo Que tenha uma enver�adura, uma

com a tabela abaixo: experiência, um espirito, um prQ
Pesõ hectolitro Preço mínimo g·rama. E que subjugue a desordem
82 . .. ,Cr$ 156,80 sem ter medo da liberdade.
81 .. 155,10 ULTIMO APELO
80 ..••... . . 153,40 Depende dQ povo, exclusivamente
79 .... .... " 151,70 do povo, redimir·se a si próprio.

150,00 Se os partidos e as convenções
148,30 falharem, Q povo responderá com ()

146,60 I voto secreto.
.

H4,90 I Confiemos ainda na determina.-
143,20 I ção de uma nação line, que deseja

SOCfEDADE CATARI;'oolE:.vSE DE
BEL-,�S ARTES

A partir elo dia R do mês corren

Ie, como já foi anunciado, terá l.u

gar, nesta capital, a 1° EXPOST
çÃO m,JJAL DE AR'l'ES organi
zada por esta Soceidade.
Por isso tenho a máxima satisfa

ção de convidar- todos o"; associa
dos artistas, amadores; e pr-incipi
antes para, com seus trabalhos,
(Pintura, escultura, desenho, arte

fotográfica etc), tornarem parte
nesse salão de Artes.
• Ouãossim, f'aço ressaltar que,
para melhor organização, os ínte
ressados deverão enviar seus lra

balhos, o mais ceelo possivel, ao

salão do "Clube Democrata".
Jose R. L. Perrunules - 1° Secre-

tárío,
'

Palavras de José
Américo

'.�'.''''.�� .� � �

78
77
76
75
74

Do "longo e ap laud idc discurso

que Co sr. senador José Américo pro

feriu ante-ontem no Senado, 4esta
camos os três seguintes tópicos:

A TAÇA DOS �<\.LIADOS
E querem tambem oferecer êsse

calicc de amargura a U,D.N. a um

partido qUI:; não precisa de digres ..

sões para encontrar-se a si mesmo,

como um ninho de autênticos va

lores. E que, já agora, não iria tro.

car sua bandeira pelos despojos do

campo adversário. Nã oiria e'nfeiti··
�:ar-se da cauda .de um partido que
teve a sua cab s ça mutilada.
E aqui quero render uma home

nagem, Sr. Presidente Nereu Ra

mos, saúdo V. Excia. :Saúdo um ho

mem, Basta dizer um homem, por ;
gue, nesta época de debilidades de

-atitudes de espinhas '.
recurvas, de

renúncia da personalidade, dizer

que alguém é um homem constitui
o mais exaltado dos louvores. Um
homem que, ainda que estivesse SÓ,
teria a solidão grandiosa das está
tuas abandonadas que perpetuam
muitas vezes, num único gesto, co

mo titulo de 1 sua imortalidade.
E quem tem Eduardo Gomes, o

forte o puro, Q compreensivo, li

mistica e a wisão das realidadesl não
iria trocar sua bandeira por outra

que não fosse dotada das mesmas

tonalidades. e sobretudo imácula,'
Bastaria erguêvla para que come

çasse a marcha triunfal.
BASTA UM HOMEM

Precisa-se de um homem. Nunca
o Brasil teve tanta. necessidade de

"

ReveiHon de 3 t de
no Lira Tenis

dezembro
Clube

O "'CLCBE D.-\ GOLl�A ", como' todos os anosl íará rcal izar o S�l]",
tradicional e grandiosn Baile de São Silvestee. que 1)01' certo alcunçarà,
(J costumeiro sucesso dentr-e 3S restas realizadas no decorr-er fkste ano.

Mais uma vez, ramo vem fazendo desde 19't5, tará a apresentação
solene das ."DEBUTANTES" dr. 19',9, num ambienle agradavet a- que
suas amplas e magnificas insl.aluçõcs proporcionam aos Srl1S Assocí a-

fios.
'

Conforme vem sendo anunciado as senhoritas que desejarem de-:
bular deverão Jazer sua inscr içâo com o Diretor Social.

.

É com grande satisfação que o Departamento Social registra it'-'

.nsciíção, dos nomes, elas gentis senhoritas que pela primeira 'vez têm

,I oportunidade de se apresentarem à sociedade em traje de baile, que",
sào : MARIA HELENA BE-RENHA.USEN, i\fARILIA PIAZZ.A, MARIA
LIGIA HORN FERRO, AlDA MARIA VEIGA, NEUZA PERRO:.v1 jWND,c'
LUCY KA.RTN"SOHNORR.

Como recordação de tão alegre e festivo acontecímen! o para a&!'

jovens "Debutantes" o Lira oferecerá, como recordação, um alburi.
finamente confeccionado, com f'otogratras desse acontecimento socíat.,
alem de 11m "SOUVENJR".

Grande tem sido os esforços dos seus Diretores para mais uma.

vez consagrar, o Lira, como o "Clube das Grandes Healizaçôés", Iem- ..

;)l'.ando as fest::J!i "�lGHT AND iDAY, e "UMA' NOITE EM PA,IUS:'.

Clube de Regalas lido tIl
ELEIÇÃO DA NOVA I!lRE1'ORiA

De ordem elo sr. Presidente ficam convocados os senhores- socíos- .

deste Clube, para a Assembtéia Geral, a realizar-se .no prôxírno do-:

r iingn, di a ,,. do corren te, às 10 horas, ·em sua sede social; arím de ser"

eleita a nova Diretor-ia para o período de 1949/1950.
De acordo com os Estatutos não havendo numero legal; será a ses- .

são realizada 1 hora -após, C8m qualquer numer-o.

Flotianópclis, 1° de Dezembro de 1919. .

Sudi' 'Berber
1° Secretário

SERViÇO DE METEO
ROLOGIA

TINTAS PARA PINWRA
COTTOMAR

ESCOLA NAVAL'

Inscr-ições acham-se abertas até"c
19 de dezembro corrente

..

coso

'I'ernperatura extremas de hoje:
Máxima 23,5. Minima 20,6.

SENHORITA!
A ultima creeçêo em refri

gerante é '0 Guaraná ,KNOT'
EM. GARRAFAS GRANDES

SOCIEDADE CATAIUNENSE PE Preferindo-o está

BELf\'S ARTES acompanhando a moda.

CONVOCAÇ<�O

I:·
. . . . . . . .. . . .. .

.

.

De orde,m do sr Pl'esidenl� con- Não espere que a doença �-
v ido lodos os membros da Direto- l site a sua casa. Defenda a su
ria par,a reunir-se em sessão' hoje ás I saude e a dos seus filhos, tGr>"
15,00 horas.

• mando MALTEG. Frio ou gela
JOS'] R. L. Fernandes - 1° Serre- do, é uma delícia. É o maio

tário. fornecedor de vitaminas, e, po
isso, o melhor fortificante. .1\:"

eleger seu presidente e não um su- venda em todas as 'farmácias
cessor nomeado". armazens.

Hoje não tenho tempo para rabiscar este fim de página ...
Daí limitar-me a uma tl'ansoCl'ição, do Radical, d.e ontem. Não'

sei se escolhi bem, porque nem mesmo me sobrou cS'paçlJ< .

'Para ler o que segue:
"Em seu ar.tigo de ontem intitulado "Dignidade t, SUCP3-

so ", Q jornalista João Duarte, filho, fixou êste paralela pl'i-·'
mo·roso:

"A m.esa de tra'ba!tllo ele Agamenon está '0l1eia ele te;e'

.gramas de felicitações. Chegam de todo o Brasil as rnens<a

geIíls de parabens' 'pela sua atitude vetando, como um líder,.,
a lista de bicho de Benedito. Como eslará a mesa d'3 trabalho>

,de Amaral Peixot.o, o genro querido do Govêrno?

Os ombros de Nerêu estão ardendo como-se houvesse re- <'

cebido o sol arden.te de 'Capucabana, de tantos abraços· re

cebirdos
. pela renúnci.a que tanto o elevou. ,Gomo' esta.rão os'

)ombros murchos de Henri'quinho Dodsworth,. o chutado do

,Banco da Prefeitura?
E a.s mãos' do' velho Gois eslão cansadãs de' a,pertal' ou

tras mãos 'Cm .cumprimentos. Mas Barata, que. também é mi

lita}', não encontra ágUia que lava a sua' mão elo, ap!.ans,o que

deu a Benedito.
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