
A defuDt� contiulullGrandiosa festa de arraia! no {(12})�
como assínaute., Esteve simplesmente notá-I Após a sensacional apresen-'
RIO, 30 (VA) - O juiz da vel, a "Festa de Arraial" no tação da jovem candidata da"

12a
Vara Civel decidirá, dentro Clube "12". Clube, dos cumprimentos e

de dias, Ul� caso interessante. O salão artisticam�nte or- pal�as fervoros!ls_, as dansas

Naquele JUIZO, A1bert� Lopes nam�ntado como. se fora uma I contmuaram _ate as 3 da ma

fIOrIDll'ÓpOn�! 1 Cle JUlho de t9t§9'--- I do Couto move uma açao con- pracmha de arraial. com

ba-, drugada
e nao fôsse meio-de-

.____
tra a Companhia Telefônica naneil:a�, beirados de ranchos, semana, naturalmente o dia
Brasileira, em torno' de um bandeirinhas, emprestava VIVO clareava, a "matutada" ainda
telefone. Alega o requerente encantamento ao festival. estava sambando ...

que tendo vivido com d. Nair Uma "matutada" gozada, 10- Como festa típica, esta de 28

Albernaz, que faleceu, havia tau completamente todas as no "12", alcançou pleno êxito
Distribuído pela Agencía Arqus de Caruatho e Silva assinado na Companhia Tele- dependências do Clube e a tes-. e o máximo brilhantismo.

O Govêr no da TcheC'o-Esb�á- 11,ela5 suas magnificas 11"';liç'(-'cs, fônica O índíspensavel expedi- ta d�correu com grande aní- Foi assim com chave-de-
quia tomou, finalmente, :1 atitude, cria mum clima ele intr;.ll1sõ.gcl'cia ente como responsavel por es- maçao.
hú muito esperada nas Chancella- absolutamente irresniravcl � o gcC)� ta senhora em nome de quem' Muita cantoria alegre, deu
}'ias e em Washington, de guerra mctra 1.n.sllPOl·:avel.. O l"':.st"(,lo a

estava o' aparelho 22-3333. vida à noit�da sertaneja, ao
clara e aberta á Igreja Católica. tudo POlItICO pi etcnde ludo sur.me-

O ,. d O falecimento da se- sabor tambem de melado, ca-
1\.' - •

I I l' l'i li
-
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... COIl en o

rvao e l e agora que se eon ler:1'!�l as cr ii sua Isca rsaçao c outrí narra. h, e continuando o reque- rás, pinhões, batatas gostosas.
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medidas que VIn iam seru ') prcpu- 'lia Isca rzaçao donti-iuár!a. rvao
re te a residir na mesma casa As dansas estiveram a altu-

d
.

I t '" 'I
.. n ,

ra as, com aprcciave me 0,,0 r pu- na (lg<�r para amais 11111�lleJ1l. solicitou a transferência do Ta de um princípio e em certo
ciência, pelos comunistas de Prag«, (J go\'.el'l:o de Praga paratrascou j aparelho para seu nome, com momento, para maior b rilhan-
para deflagrar a violentissima c.u» a Arquimédcs, que colocou ,11lUl ta'

O aue não concordou a Com- tismo, entraram em cena ser- Previsão do' tempo, até 14.
pa nha que vai. nestes dias COIT2Jl- boa á cntrad ade sua casu di zcnrio : pan.hia que mandou desligar. pentinas e contetís, vindos ain- horas do dia 30: .�,

teso atingir seu clima cont r.i tudo r ão entre quem não for gCO'11P�1 :�. Acontece que, hão obstante da das pugnas carnavalescas. Tempo - Bom sujeito a li-
(, que é Oll pareça ser r-eligioso. A Os comunistas da 'I'chcco-Fstová- desligado, a Companhia vem �omo. nota d�_ sensação na geíra instabilidade.
velha Boemia se \'ê envolta, ('írlllf\ «uia, pretendem fechar SUflS Irnn- cobrando sucessivamente, nos esplendida reumao - houve a Temperatura - Em declí-
(:ll� seculos passados, numa tr('}I:ó2li- tciras com ordens severas nroibin- meses subsequentes ao do fale- apresentaçâo da candidata do nio .

• (u lula e111 que a Igreja de HOlLfI é (:(� a entr�da 110 pais aos (;.,e n;3O cimento, a respectiva taxa, Clube "12", para o cintilante Ventos - Do quadrante sul,
II alvo principal dos poderosos pra- í'ora comunistas c cornurustns ala-

que, até hoje, é paga pelo }'e- certame da �AIN�A DA �I- frescos.

guenses. A história se l'elle�(' de lmistus. Aos seus puír icios '-ll!t"l'I'1il querente em nome da de DADE, a U1Ul graciosa e fino 'I'emperaturas extremas de:
er-rto modo, com a diferença <ir (1)'C d izc r apenas: Não viva queiil não cujus". ornament? de nossa sociedade hoje: Máxima: 17,8. MÍnÍJna:
uresentenwntc, é o paganismo co- for comunista. Assim, ,pleiteia o a�tor a1- senhorinha YC?LANDA AL-112,6.munista e ferozmente anti-cristâo, Se jamais o mundo nssi st in fi religação imediata, alem do MErDA. que sera, por certo . - .. - .

ntheu cento por cento, quem .lírí- lllma torr-ente de intolcruncia f;(,lJ pagamento da multa de cem'l uma candid.8;ta _forte � podere-
I

CASA

�l. a guerra. lodos os ruais hediondos :C<;lll'el'ls cruzeiros por dia de demora sa naquela ja tão ansiosarnen- Compra-se uma de prererên-
Em Praga os governantes fl�lre- dI) tl:l'ror, religioso. Ii losof ico 1'('- desde a época do falecimento te esperada escolha para Rai- ela com rundo para o mar.

CClll ignorar que existem, nu nUIIl- lítico, de pensamento e de ,)Ç';if.' e além de custas, perdas e danos nha de nossa terra. Jnrormaçõas nesta redação-
(lI> Ocidental,' postulados ')cl ..:iccl;' cxprcsâo, é bcmcsse que St' i !��l:t- e honorários advocativos.

de ConsciênciaDireitos

para a' vida entre governautcs e 10u nos paizcs satclitcs de- YJ()�C'0U,
gover'nados. Os direitos de ('.1)I1S- por dctraz da famosa cort+nn .lc

ciência são Inalienáveis. O mundo ferro, onde, ú força, se quer nu

inteiro acaba de se bater numa p lantar a ignorancia. I)()i, q,lr (J

guerra de vida ou morte para ce'l que se pretende é a i noculaçât. (�a

rlimcnt.al-os, esses direitos ur-itua- ,cicncia soviética unicanu-n+r-, 1'1a'
ciais do llomelll de todos ()�; 1cn�- f lH:.iadu. e rlirigida, por eOIl:>c�l'!.n

poso Ai eslá a história da Humani- te mal Iii rigirla como es[ú '[conle

tl�lde escalonada de lutas peh Jib':!l'- (·(,Ildo.

.,
#
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Antonio Zeuxis
de Noronha
Repercutiu dolorosamente '111 fl'fl

O Gov·erno rIe Praga se ('n{'"�nd- .iaí e nesta capital. () paSS<JJ1:Cl:tc,
nlla por uma c'strada pl'rigos;l s:\- ontem. lUH[Uela cidade, do T.l0�;'>O

be ele que no Palácio Epbe()�)al d�t cstimnüo c talel1to,�O eOlltcn:'llcr
\'{'lha cidade nào se enconl";] 11.111 Antônio Zellxi� de -:\'orol1ho. :1':('';11
sanlo bomem COl1J o eardeal Pri:-naz '\1 I [' , 1 Indll<lneiro na ., estl (e 1l'llé,:i:' ; a

da Hungria, mais telllpOra1Tlt'Jl!e '�e Alfandega de Tlajaí.
martyr elo qut' lutador nos moides O <,xtinto roi nf"ieial do Hi'.'ii.-;tcn
dos grandes hO;llens da Igr<'.Ía. va'

.
Civil no Estreito. tHHlo sido (lt-púis

rões ilustres pela firmeza e(�m quc nomeado mi1uanei.ro da Aihn(legn
enfrentaram os poderes d.'l '''1'1'a, desta capitaL serri mIo, ainch, dn
Sabe-se, nas ehancellarias d(, tnlln .. 1 rClnte algull1 tClllj'JO. na A]hnc1e�:\
do inteiro, que o Cardeal-.\re�IJÍ$- 'Ie São Franci�co. AtLlalmenl:� t'X,·f'·

po Beran não é homem a se f�l'iY:Jr cia o C:lrgo de fhenl aduaneiro 11<1

intilllirlar por ameaças. E�I.nm0f" :\-lesa de Rendas de Hajai, OH(le, por
pois, deante de perspecti vas (il' llt- \' �lrjas Yl'ZeS, OCl1pOU a chefia na

ta religiosa, provocact<1, pl'cl"Jarafia (jua1idade de suhstitutu eventnal do
por Moscou, que hem pO(!"l'il' ]e- Administrado]', Em todas eSS:1S fun
vaI' a consequenc'ias graves. 11:l() <;ó ções sempre se mostrou cUll1!wifl ,r
para a Tcheco-Es·lovaqllia como dos seus deevres, inteligente e pro,
para todo o mundo enropell. (A.A.)· bo ,fazendo'se admit'ado de todos

-E-x-p-a-n-s-ã-o--d-o-S--In-,-e-s-t-j-m-e-n-t-o-s--n-o-r-te-
osD����co�2���:\';�� :����gOt'el1�pv, ao

E·
llllladol'Ísl1lo tE'atra1. gua !'(hmd0-Se

americanos DO xterior :lÍntlu hoje memória de suas ma-

Falando na semana passada, Africa, América do Sul, no Su- glstrais interpretações, prIad.:lal"

em Nova York, durante uma leste da Ásia e no Canadá po-
mente na c(�lebl'c revista ([ar Jn;ir

reunião do mundo comercial, o der-se-á abastecer os Estados cou época no teaÍl'o da IlIUl "C.ldf\

:sr. -Cornelíus Vanderbilt Whi- Untdos, as nacões industriais o Bastião". Esereveu só. e fIe pal'

tney, Sub-secretário do Co- da Europa OcIdei1tal e as pró- ceria com Lídio Souza :e:ist::s q�e
Tílércio, declarou que o govêr- prias regiões recentemente in- calls�ra.m sueesso. A radlO:dlfu'3ao
no dos Estados Unidos procura- dustrialízadas de minerais €s- tamhem conlou c'om sua vallO'ia Cri

rá aumentar os investimentos casses e outr�s matérias pri- lahoração s('J1Iio g:a�lde. anitnadCl'
particulares norte-americanos mas. Quanto maior for a im- f de :progi'ama� da HadlO DIfusora ·-11.'

no exterior de no mínimo US$ portação desses materiais pe- rtajai. Como politico. SeI;l'r;re foi

1.000.000.000 anuais, de con- los Estados Unidos disse êle ! um ardoroso reyo!uelOnan(), l:o·

formidade com o novo progra- maiores possibilidades terão o� mundo parte na rcyolução fIe ti'Í,l

ma do Presidente Truman. A- outros países de importar pro- ta ao lado daqueJes (fue, no Esl:l
crescentou que os Estados Uní- dutos norte-americanos e tIo, sob o comando do dr. Nel'l:�ll
dos deverão encontrar uma quando os recursos norte-ame� H:mlOs, pugnaram pela vitória dos

fórmula para aumentar suas ricanos de determinados mate- ideais da Alian�a I4heral. l'ne'

importações e incentivar o tu- riais forem escassos, a sua im- sentemenle era jntcgrante do paI'.

rismo norte-americano no ex- 'I portação contribuirá para a tido majoritário.

terior, aliviando, assim, a es-!rprópria segurança nacional. Seu sepultamento �e efetnará, 110-

casses mundial de dolares. je. na cidade de Itajaí. saindo () fé-

O sr. Whitney declarou, tam-I (Divulgação da Associacão netl'O de sua residência à Rua Her

;bém, que por meio dos investi- i Comercial de Florianópolis
�

_.16Iio Luz.

mentos norte-americanos na! 650/2). t &lil&!i!W.1IIImI

tiaue de consciência, pela nl�lllU

tenção dos direitus llllIl13J1('\$ a

'u,lla vida digna. E nessas gurro'as

o bomem sempre saiu vitOI ;030

]]:1 reinvidica��i\o de seus IU"is sa

�!l'ados direitos. Napoleão. qllf'l't"ndo
signiJir:lJ' () imporlel'avel dós an

seio!>' da. allJl;� hlllllana. in:ltlngivel
�l;iS a]turHs i(leiais em que paira,
disse aqllela frase que ainda hoie

;frequentemente se repeti:': On 11(> t1-

Ife pas le conou SUl' des idees I E o

gnlDde Corso velo 'llais tarele, pa

!4HI' bem caro o esqllecill1ell�', des

sa sua proposlça'o, quando "tacou

(' llesrespeitou o Chef(' da 19re.ia.
As restrições impostas ú !ily:rda ..

de de reunião, de expressão. dt' ('0-

nmnicação, ao desenvolvime�to da

vdha cultura daquele gnll1f�� país

I PARA FERIDAS,
E C Z E MAS.
INFLAMACOES.
COCEIRAS,
F R , E I R A 5,t

,,:d" . ",:1«, 1'·;'
NUNr:q �;''<Ir..�:TIUH'''':',!jP� •. , ESPH'n-iAS, ETC 'I'
_"....,..,_. .�::..._..._ ...._"_ ..--=.:_..:... ......_:.._:__q�':::._!.�_..._ .. �.. :;...., ',,���::.::-.:;..:.-====:.."::::..::-... :::=:;::;;';;;:.:.:-:-...:.::.:.:�.�..J

ouro, que se encerrou o pro

grama do mês de junho no "tra
dicional "12 de Agôsto".

'--� .. " .- - --

SERVIÇO l)E METE0-
ROtOGIA

O Diário da Tarde, há dias, co denou energica
mente a queima de bombas nas, via públicas. Fê-Ia',
com energia e razão. O que assistimo, em a noite de·

"Sã� João, nem mesmo merece lembr�nça. Por horas'
a fIO a nossa pacata urbs virou praçj1 de guerra em

di.a de aJssalto inimigo. Em todos os setores e a todos
"egu,ndos exp'J.odiam .�.s( malvada.'3 �ombinhas. Não"
haverá exagero se afirmarmos que >J_guns milhares.
de cruzeiros foram consumidos em -h-aques baianos ..

E, par:: os que observaram os que m�is esbanjavam
era� justan:ente aquel.es que. :rp.ais .ra�zões

tem �ar�
a gnta contIa a car,estla de VIQa. Tl emos a cunOSl
dade de indagar a dois dos mais obs inados artilhei
ros se o dinheiro gas:to com a aquisição das tais bom-

.hinhaLS maldit�s não lhes faria

falta�o
dia seguinte_

De ambos OUVImos a mesma resposta - Foi presen
te! Desconfjaramos disso. Tantos est mpidos e tanta.
prodigalidade explosiva eram cobra andada. Como
assinala o Diário, centenas de pess s jogavam de '

un� lado paT� outro aqueles ínfel:n�:ü� petar�ozinhos.
O ,Jornal se Insurge contra a Poll-Cla,\ que nao repri
mm o abuso. Ataca o Delegado que, a :seu ver, estaria"

l�a. C.h�fa,tura do:rmindo o s?no dos b�maventura1às'!
E ll1cnv,el que amda, depOIS daquelel foguetório de'
juizo final, venha alguem afirmar q e alguem dor
misse nesta cidade pipocante e trovej dora. No sono'
do Delegado está a primeira prova d insinceridade'
do órgão udenista. Ao que os seus es ribas visavam, .

,com o pedido de repressão, seria a pl'i ão de centenas.
de pessoas? Se isso ocorresse a oposiç- correria para.
a C.hefatura, de paraleUpipedo às mão�, a exigir a li
berdade dos detidos. A bancada

intet'
inha da U. D.

N. lá estaria para proclamar a inoc' cia ,lirial dos
atiçadores de busca-pés e a urrar con 'a às violências

inomináv.eiS
do sr. Secretário da

segurança.
Por

m.Uito menos do que a prisão de cente as de pessoas,.
bastou a de um desordeiro alcoolizad para uma ex

ploração sem limites, muito embora a prisão fôsse
Julgada legal ipor quem de direito.

. _Fazer a :',epre.ssão por meio.s outlOs, que não a

1)r�Sao - s�ra 9 �r�umel1to. de resposta dos escreve
delros udemstas. otlmo. MUlto bem. d agente da or
dem cl'}.�garía aos explodideiros de lpmbinhas de'

um"a um, até �ompletar as ceptenas d�les, e rogaria:
-_ O cavalhe�ro quer ter ,a fzneza de çumprir a por
taria n. tal? Em me atendendo fará 4 mim especial
mercê e à cidade louvável gesto de trarlql.liliàade!

Em todo 'Ü caso ficou a experiêncla. No próximo
ano pleitearemos junto ao sr. Secretállip de Seguran
ça a nomeação dos jornalistas do.Diário para a mis
são especial .de, por meios !Serenos e evangélicos, evi
tarem a queIma de bombas por época dos santos ba
rulhentos. Aceitam?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.. LUAR DA MINHA TERRA!�RANmOSA FESTA JOAN! A ORGANIZADA PELO GREMIO B.OS EMPREGADOS NO COMÉRCIO, SOB O ALTO PATROCINIO DO SESC,
YRÓXHVíO DIA 2 DE JUL 0, SÁBADO, NOS SALÕES DO LIRA TENIS CLUBE, COM INICIO ÀS 21 HORAS. TRAJE PARA DAMAS: CHITA.

·

GRESSOS NO SESC À

R�IPRESTE PAIVA, 5 _" SOB., A PARTIR DE QUINTA-FEIRA.
,
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Aniuersários: ' GaIvão, ex-Secretário da Se-
Prof. Arnaldo S, Thiago gurança Publica deste Estado, em
Vê passar hoje seu aníversái e de sua exma. esposa d. Zizí- I

A bJ � . G I':rio natalicio o nosso

distin]
nha Batista Galvão, com o sr., ssem eh} erA

coestaduano sr. 'I Arnaldo Capitão F.'ubem Moura Jardim,' A Diretoria da Sociedade de Assistência nos Lázaros e Defesa CUIi�Ta
'Thiago, festejado poeta e e filho do sr. Salvador Ribeiro a Lepra tem a satisfação de convidar 05 seus associados a comparecere
tudioso da nossa História e de Jardim e de sua exma, espôsa la. sessão ,de �ssel1lbléia geral que será rc:alizad,a, 11.0 dia (�OiS (2) ric julho
tacado membro do Instituti d. Flordolina Moura Jardim, sábado, as ll),30 horas, na sua sede social, cdificio IPASE, 1° andar, na

Histórico e Geogsáf'ico de Sair A cerimônia religiosa efetu-j(Jual será apresentado o Hclatório de cOl:tas do exercício de 1948 E' eleita
ta Catarina, Contando nos nos ou-se, às 17 horas, na capela do Ia Diretor-ia e respectivos Conselho para o biênio de 19'19/1950,
sos meios sociais e cultur.a.r, Palácio São Joaquim, sendo ce- ! Não comparecendo llL1l111�rO legal de sócios á hora aprasada, consinc,
com inúmeros amigos e adm- lebrante D, Jaime de Barros ra-se, desde [á, convocada nova sessão para as 15,45 horas, e, si aluda a

, radores, O natalícíante, certa I Câmara, Cardeal do Brasil,' essa 1.101'a não houver numero.
suficiente realizar-se-á a sessão ás 16 horas,

mente, será muito homenager- sendo padrinhos, por parte da IqUalqUer que seja o numero de socios presentes.
do pelo decurso de tão graü noiva, o sr. dr, Nerêu Ramos, Florianópolis, 3fJ de junho de 19.f9 - A diretoria.

,

.tefeméride, Daqui lhe enviamo, preclaro Vice-Presidente da Re-] A campanha do "disco para Ü' Asilo de Orfãs" continua a dar os

p�'azerosamente, O nosso co- públi�a e sua eX!l1a. €spõsa d. !,sr'Hs resultadoe. Grande a�egria tl'(:uxe,ram já as da(�iv�.ls pat:a as. C"ÜlIl
dial abraço com votos de pew Beatriz Pederneiras Ramos e, ças cantoras nas nossas Iestas e rgrejas. Com gratidão r-egistramos (;s
nes felicidades, do noivo, o industrial ríogran- nltimos doadores do presentes musicais:

dense Nestor Moura Jardim e I Dona Irene - 1 disco
D. Célia Espezim Laus I

sra, d. Branca Moura Jardim.
'

Emir Rosa - 1 disco
Ocorre, hoje, o aníversáio No civil foram testemunhas Dr. Flavio Ferrari -- 10 di1;COS

· natalício da exma. sra. d, 4- por parte da noiva o 10 Tenen- Dr, Osvaldo Cabral _ 7 discos
lia E'spezim Laus, digna cdi- te Edison Batista Galvão e sra, Coronel Lopes Vieira _ 2 discos
s�rte do nossc: pl:ezad� cont • FI�rdolina Moura Jardim e, d? Celso Ramos Filho - 1 disco

·

raneo tarmacêutíco Nilo Las, nOiVO, o sr, Cap. Ronan D'Avi- -r
Aos .numerosos cumprím -lIa Duarte e sra. Ligia Oliveira

'

��W/�$%��4tos que receberá hoje de s s Duarte. 07/ �parentes e pessoas de suas e-I A.o jovem par as nossas f'elí- � hl t'
·

O mlações de amizade, junta s, citações com votos de feUcida-j �. ' lebres da IS Orl •••

mrespeitosamente, os nossos, des. 1 � Dores. ce � /1/ � �Amilcar Figueira Ferrar vão filha do sr, dr, Claribalte j � .�,.�.
-

.

� q

.0,:. W �
Festêja hoje seu aniversá'íc 'I

'

Nascimentos: �,%�, � ��. ú,t'· �
natalic�o o in�ere�sante mln�- Com o na.sciment� de um f?- � 'o.

"� O� ·fW� 4'� �no Amílcar F;Igldlelrca I:F�n�n,! busto garoto, ocorn?o. no dia
.�, ��•.�,. !. f." ,\ l.!,�{ ��. �aplicado aluno o .0 egio ...a- i 26 do mês de junho, último, em ��.-, tI) /k1:-�"-:"'"lIr \,��.!\ � ..�\\ 1<' J .:' �tarinense, e filho do nosso len-i Tubarão, acha-se enriquecido o

I m /-:: ..
y....�_</' r�J � �'-.. '''\_. f . %%quisto conterrâneo

. Henrjue Ilar dó nosso distinto patricia I �/; /�>?<:.'- -,
.

-

".·;r... '"1
.

'\ �- %.;, \_ '/1;// ���. fi"I.-.'�1 .' �"...... � � nOllhlilO«1'"Ferrari Júnior, almoxarifedos dr. Firmino Cordeiro, diretor

I 'iY ('Li. '.:--\ r�'ii"'OY .

'�"" ·'f.t'i" //? I aS Cl!� \!�U,it'ijlt"Correios e Telégrafos. Am�'cal' I do Centro de Saúde daquela � I._r� ';'�?'�'.V,0� i
.'

���.��\ �
'.

Contimwç�o d��;�. pagooferecerá aos seus numerlSos' cidade, e de sU,a digna espôsa. �0 '��5j�l,

�.�
[k?�. � ofl'ciais para 6 carvão naco ionaI

'

'h f t 1 A

'R Cd' � W',;,.q;'f� ". h}

iJ""
//;'/:amlgum os uma ar a me ele, d. Ismen�a tauen or elro.
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-

\
. %%.�' deverão ser fixados e revisa�osdoces e refrie:erantes, I Ao novo rebellto e a seus fe- //,0

7:.'
. I�v," .,

�
'- ;,/.

t 1 rg'aos
� .

� � lI! �� I

\ % periódicamen e pe os o! lizes progenitores os nossso vo- �i J .f
';

'�<" ·itj,)/"" .

�
'.

� . {i:� competentes, tendo �m. vista

A, �J:t;in,d� o����.�. �e�7s�,.�I!u� ,0 II' tos de fe1icjdades,
f r%�, �.J,L4/ '.! ..i.';'�k!.'",Yr'". l(\(y��.��f�·�.·�.�" :��.\. �,f

. J� �% assegurar remuneraçao razoa-
.

t 1 d
.

! ;/// iI(" . f< ,-e '.' '." \\\�l,4$.",,;r:::. \ \� �% vel sem onerar indevidamenteamverlSano na a IClO 'Ü

l�:ell-I'
.» .-'" ',l=' �,,;4}&'%.,\\�"-;--....' ,\ ��

os consun11'doI'es. Para incre-gente menino Fábio, qu rido �� � I.��.� . '�����'�rjltrry(t@f0� � 0,� I ment�r o consumo local dosfilhinho do nosso esti ado: i % J, ld;:-;·j;f:�I·' \'\,Z�vt1(,..:?f1Wr:! I /" � carvões catarinenses e atend�rconterrâneo dr. Rubens d Ar-l I ;-:/'� �/ij/1 "..1 f, r t" de 0:: -

d laruda Ramos, advogado
�

bl'i-l '�7-
..

f'f/�t'/t-�.' .. ande' dor /:.;.� á precária situaçao e enel'g
't" "I @ II' 1',,\ f)/;'Ínteira 9� Ad.iiO com % das cidades do Sul de Santal�ante, diretor �a pem2n�la-! I �� . ",(. ii que (eoe

_ da % Catarina s·eria aconselhavel a-na do Estado e oeste pei-pdJco, I � cabeçü ,o!., " da 111açil e % construção, pelo GovêTno Fe�['-e de sua virt'uosa eonsll'te

d'j " 'í'% la Jus/orga % I'al, de uma linha de trans,ml�-Gessen da Cost.a RamoslO .vi- I
:::j.% aqlle BA %í'y, -'-:.:% te 'l'�///,' são entre Tubarao e FIonano-·

vaz garoto, que no murtlo lll'l %-�� sel'pefl· 8A�ER ij"�, ,.

t b'-

t I 1/,., "" :«::;� polis. a qual s�rvma am �e�fantil, conta com nm TOSaS
J

I r.� R �/; as localidades sltuad3iS no se��amoiguinhos, foi a,lvo de pres- ',' W� �4 Z'1.; � objeto" ..sivos cumprimentos dj seus j I � � _ O sr. Ado Faraco, condu-.familiares e da petizadal1ue, à 1 I '

�����'% e ���'/ zindo, declarou:tardinha, a.fluiram à T!'3idên-l � � _ "Ontem, ás dez horas, osda de seus progenitora, para' %'�

� membros da Mesa Redonda doabracá-lo. � '�� Carvão acompanhados pelo sr.Embora ttrd�am:�te, f.a�. MÓVEIS ���_ senaddr Ivo d'Aquino, lider da'lllOS, com a egna: es e EgIS, Vendem-se diversos móveis �,··c..,li","inI!

maioria no Senado Federal G�andando a Fabmho! d cora-
.laqueados (cozinha. sala de Von.e.ra"v,ol Ord!f)m"..

'

T,P�IVII'I ��r,fi d deputa.dos Rogerio Vieira e J�a-.çao, os nossos cumpnmntos. ! jantar e qlIarto) por motivo � '"' to<" _ � '" {�.i \..6 e quim Ramos,�da bancada cai.a�
Ti' J

'
• : de viagem.

S F' rinense na Camara Fed�r�l, es_aZe1!L a:z.�s w;e..
1 Negócio urgente. Vêr e tra- ão rancisco tiveram no Catete, em vl�ltade-, o '�l: Jullc:. Mon�, a.to tal' à rua Uruguai 47. Fundos, l..

ao-radecimentos ao presIdenteiunclOnar�o da nrma ffiepeck, Dos 81"S. Homero Cama!'o'o Fundada em 1745,. _ D�tra, Nesta oportunidade en-.em Cru�e1:ro; ". 'I Oliveira e Francisco MascaI�e·1 De ordem do sr, Irmão Ministro convido os lrn>\íos e Il'mas ::lc�ta treguei a,8, Ex:cia .. � Me::-- o Jovem .P�lmo, ftl0 do
nhas triretores da Rádio Difu_!Venenível Ordem Terceira a comparecerem incorpol�ios à Solene- Jl.Es-

sagem que apres.entel a Me:-.a· ,sr, Remo Cors�m; ,�I. sora 'São Francisco recebemos sa Pontifical que será rezada no dia' 3 de julho P' V., às 9 h�l'a�, _�a R.edonda, aproveitando, t:=tm-� a srta. RI�a �1:lne Pl�e�:' atencioso convite p�ra os feste- J5i!:eja do nosso SerMo Patria�ca, P.,ClO EXl!lO, e Hevmo, D. FI'\?l h�-
bém, a ocasião para con�lda-· des�aca�a fUnCiO?ana D,Je; jos de inauguracão da novel 11ClO da Cunha Vasconcelos, BISpo dc Penedo (Alagoas). lo a visitar a zona carboniferagacla FIscal. f�lha d_q nosso i estação rádio difusora. que se \ Consistório, 'em 30 d� junbo de 1949.
sul-catarinense e immgurar 03·

s�ud�so conterraneo Cj)lombo I reali-;arão amanhã naquela ci-I Lirudolfo SQusa -- Secretário
serviços de abasteciment(ls d'a-PIfes,

;:' T � ,_.

1

",... dade do norte catarinens�. . gua "de Criciuma, bem como- o LI. �ey ca.val.lf1: le<)l
Agradeüemos a deferencla 4.ssol'liacão Cnfarinense de assistir o lançamento das pe-dente no RIO de ,Janellp, 't f I t Fi. - 'lUa

,.

f d t· ai� das Esco-t H' d' a ur' '. do conVI e e ormu amos vo os dras
.

Uh am,en, li':> "'_ ,

PI'ofeass6�aa'eme�:l��callVelIa, de crescentes progressos à rá- EnnellOeiros ia Normal Rural e do Hospital,
.

•

1., d' que amanhã iniciará �
dos Mineiros, que aceitou com

- o sr, An vVagner, comer� .10, i,' ) ',_
'

, .c'
'� A

. " suas aLlVldao.;s.
A �lIf&. $� visivel satisfação. Idenüco con�Clan"e eln nnu;
�� W .,,,"",,%1., vite fiz ao nosso preclaro

_ ct:e-- a inteligente Len�a-Ma.
· ........·MQ�·�....·.-....�.............·�_·"""'·�_......• ... '

• , � 'ereuDe ordem do Presidente Eng. Cid Rocha Amará.l são con- I

fe e prezado am:go ar. ,J� ,ria filha, do nosso coes duano ALUGA-SE
'lidadoiS os SI'S, eng'enheil"os para, as reuniões ordinárias, às 6as. 11 Ramos, dlgn...o V. lCe�preSl�e�t.eA·"'I.uino Lima. compet:.lte pe- U f t' 1 par·"�n1eI.to .

_ t n.1)em
:-1 m con�or ave a "C" . _"

feiras, às 20 horas, na sede SOCIal. da Republlca, q,u:- a.1
....�!nto-contador. sIto á rua D.Jaime Camara nO

Eng. A, Wilson Coitinho Marques, 1'1 secretário. aquiesceu, Essa VIsIta se dara
20,

-,"
_. __ .... _ ...._ - ........_ ,--_..-

dentro em breve, sendo a dataENLACE Tratar na mesma l'WL nO H�, AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO
"préviamente anunciada".EDILGE BATISTA G LVAO-

�om o propl'etál'io., Cap. RUBEM MOURA ARDIM .

Na Capital Federal -�alizou- CASA l\USCELANEA diatri'
se, no c;,ia 22 do corre te.() en- '1ddot"a d18 :Rád\o& R. CI A
1 t' 11,·nl..:la l1tl"1 n...... \�'I-""�� t�.e..1""',"'1"',"" dlI \-

.• ):,liI .....�""';n.,

:��r���:I�I�; ��t 'ta G��� I '���' ·C!�:�;l;�,;(;" Milt;',�'

Rádio Guarujá
Resenha de programas do

dia IOde julho de 1949:
8 00 - Abertura - Bom

dia Santa Catarina,
8,30 - Solos de piano.
'845 - .A voz do dia,

9:00 - Variedades,
10,00 - OMéxico canta.
1030 - Ritmos Portenhos.
10:45 - Em tempo de val-

sa.

1115 - Melodia de Nápo-,

les.
11 30 - Rádio Cinema.
11'45 - Variedades,
12'00 - Oferecimento mu-

,

sicaís.
14,00 - Intervalo.

.

1600 - Em tempo de valsa.
16'30 - Recital de Gregó-,

rio Barrlos.
17,00 - Nuvem negra em

céu azul.
17 30 - .Carta Sonora,

17:45 - Variedades,
1800 - O instante da pre-'.

ce.

19,05 - Musicas variadas.
1830 - Teatro sínger.
19'00 - Momento Esporti-,

vo.

19,30 - Noticiario da Agen-
cia Nacional

20,00 - Musicas popularas
do Brasil.

.

20,30 - Grande página Mu-

sical,
21,00
21,30
22,00

- Musicas variadas
- Ultimas melodias
- E'ncenamento,

,

OS MELHOR.ES E'STABELECIMENTOS NO GENERO

- HIGIENE ABSOLUTA - AR.TIGOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE

fTlwpwpa ri , el!7P7fl'N'Ç'

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegeI
I"Pel hr:>je u ,na inscricão
lo Credltc Mt;tuo Predi.a

I Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I-Carros para o interior do Estado B�m binóculo
'Grande visãi

o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada
firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusqne

c/ excessão de sábado
EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 48• e 68• feiras

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS � 38• e 68• feiras

16 ho-ras
14 horas

16,30 moras

Dr. Alva,o de Carvalh�
• •

Dr. Guerreiro da IIB!I�����;��: ã�;:ia;::nte Fonseca IProdutos VeterinariosHorário de consultas: 9 ás 11
Médico _ ::����al��aHospital de I O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 _ Florianópolis).bB.

Caridade te� o praz�r de comunicar aos senhores :Veterinários, FazendeirosSábados: 14 ás 17 hs. üUVIDOS - NARIZ e GAR- e _I'armacêuhcos, '<lue está iniciando o lançamento de uma grande série
• • • GANTA desses produtos.

Dr Milton Simon n I . T.rat�mento. e O.Jlera�ões Os primeiros já a venda são:• D Hesidência: Felipe Schmidt.z 99 SULFAGUANIDIN'
'

P
e Telefone; 1.560

I
A: lubos de 10 e vidros de 100 comprimidos deerelra Consultas; Pela manhã no Hospital {,,60 g.

Clinica Cirurgica
Á tarde: Rua Visconde de Ouro VACINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas de 10 em3 e frascos dePreto n. 2. t0ú cm3.Molestias de Senhoras H

..

D 14' 17 horano: as as oras. SORO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 em3.CIRURGIA GERAL DR. NEWTON d'AVILA I VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 GIl frascos
fi)OIl Serviços dos Professores Bene- Cirurgia geral - Doenças de Senho- de 100 em3. VEN�-SE uma, de 4 faces, com-

elieto Montenegro e Piragibe No- ras - Proctologia VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 em3 e de 10 cm3 e frascos p letatente nova, marca RAIMA�"N.
guelra (São Paulo) Eletricidade Médica de 100 em3.

,

com ransmissões. Ver e tratar na,
Consultas: Das 14 ás 17 horas Consultório: Rua Vitor Meireles n. Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamea, Cia . .!iorestaI de Santa Catarina. no
Rua Fernando Machado, 10 28 - Telefone 1.307 te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu- j Estreio, ou pelo correio, dirigir-se
'--DR-' LINS-NEVES'--- Consultas; ÁS 11,30 horas e à tar . do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário à Venedora - Caixa Postal, 22�-

Di t d M t id d êdi d "de das 15 horas em diante ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com ahso- I Florfanôpotisre or a a erm a e e me lC� o
Residência: Rua Vidal Ramos n. "uta garantia de' atividade maxuna. .�·:�·:;7�·· " :::::Hospital de Caridade

ICLINICA DE SENHORAS _ CI-.
65 - Telefone 1.422.

. �r�vemente o Instit.ut? Pinheiros aprese�tarâ outros �!'odlltos ve . SENHORiTA!
RURGI.A. PARTOS

termáríos de grande eficácia, como: -Teruenina (Buco-Vacina

contrsl A li _

Clínica Médiea e Cirúrgica elo diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vltcina Contra. n

11 ma, 'Cl'8Gaçao e� KTNeto!"lr'-Diagnóstico, controleue tratamento DR AUJOR LUZ B b A'" V' C t P t S· l'Ser:arte e CJ uarana

Npecializado da gravides.

Di�tur-I Médico:Operador-Parteiro
ou a ,VIana, acma o� ra a este uma, etc•.....•.•........• EM �ARRAFAS GRANDES'QuaIsquer consultas sobre os mesmos, bem como sõbre as doenças f

'

d t
'Di,08, da a,dole�cência e da m.enu.P:,u- Doenças internas de Adultos e d

..

d
•

ti
-

t id 1 D
Te ertn o-o as a

-,
os ammais oures icos, ser-ao prontamen e respondi as pe o eparta-

. h d du. Pertubaçoes' menstruais, 1 '1. '\. Crianças Dento de Vetermária. econpan 811 o a mo a.

mações e tumores do aparelho

geni-l Alta Cirurgia - Cirurgia Geral - Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten.
•••••••••••••••••••••••••• e:

tal feminino. Doenças de Senhoras _ Partos _ Cami'lI. uravatuj Pijaml!lifderá diretamente a todos 08 pedidos de seus produtos, quando não en M d
.

Ih 1Operações do útero, ovários, trom- Vias Urinárias - Rins - Coração contrados na localidade de residência do solicitante. eiS'j 1111 'me oree, pe OI me-

w�, a�endi�e, .hérnias, va�izes, etc. 1_ Pulmões _ Estomago _ Fígado / norea precol .6 n. CASAdMlit
CU'urgla plástíca do períneó (ru- Tratamento da Tuberculose CELlNEA - RuaC. Mafr.i
blras) Raios X - Eletrocardiograf'ia •••••• • • • � ••••••••........... " ••

�SISTENCIA AO PARTO E Ot-'E- Praça Pereira e Oliveira (atrãz do

RAÇõES OBSTÉTRICAS Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
8>oonças glandulares, tiróide, ová- Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

rios, hipopise, ete.) __ Fone 841. FLORIA.1\l'óPOLIS
Vhlturbios nervosos - Esterilidade

I Especializada em erüees pa.ra.- Regimes. -------------- �
fÀnsultório R. João Pinto, 7 - re, D D Id- C I homensr. 1'1.0 ao om.TAI li· �Ulil

�b�lAGI� C'iMtJsirAsA15t �! RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA·
NHORAS - PARTOS CLONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.,"orruado pelo. Faculdade de Medi·

, "" TASema da Universidade de SAo Paulo. MANTEM PERMANENTE ESTOQUE D.c ROUPAS FEl
onde foi assistente por vãrio. anOI do
Serviço Cirúrgico do Prof.. Allpio

I. Cor�eia Neto. .

Ia ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRA VA-
Cirurgia do estõmagc e Vlal C:tn:n •

T' P 'JA 1\/TA C' CHAPEVrS ETCTe" intestinos delgado e groR"", tiroi· AS, 1 _lY1, kJ, �
,

,
'

•

av��io.r�::::r�E;f.�,�:!���::ut�� TudO poira m.'ennr preço da pr�ç!AConsultas: Da. 3 ã. 5 horas, t rua UU "UJ IUI U LI U
l"elípe Schmidt, 21 (alto. da Cua

···""�:·;:i-t::·�'l Fa�a IIm:Oll;:!�íi :,::::3eC:��ig�:ermqIUlClínico e operador

Ieonlultório: Rua Vitor Melr..le11, II.
Telefone: 1.405

. -,- • _

CGn.ulta. da. 10 ás 12 e da. 14 �8
15 bra. Re.idência: Rua Bl_.

22. -- Telefone: 1.6,;(1

12,10 horas

" .._,--, -

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diãriamente, no Hospital de Caridade

l-
I

I
\

I

I
\

Viso maior e mais p erfeite
quel a de um bom binócula

icança .quem _tem sólida
ínstrução,

B01 livros, sobre todo. 011

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rual)e rdoro, 33 - Fle riaoópoHIl
.. .. , ,_ ._

Plaina

r aUf.R

......... -1-...... . ,..... . .. -

DP�'
..

Fi��cIsco
.

CA�ÍÀRA
I NETO

I Advogado
Escritór�: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrido) (Alto da casa _"O
Paraiso"l
Resi:den a: Rua Alvaro de Car
valho, 3

Florianópolis
I

Dr.lindolfo 48ft.
Pereira

AdVt'do-ContabiUstaCiv I -- Comercial
Conlllti içõe. d. .ocied<!d••
e

"rVi�a
corebto•• em aercl.

rOro izoçõe_ eontabei•.
Regilii:r iii marca•• di.pondo,
no Ri. de corr••pondente.
Ezcrit6\o: Rua Alvaro d.

porvalho n. 43.

Dr
8 àll 12 hora.,
Tel",F.one 1494

PROCURE A

ftUaiataria ello
Rua Felippe Schmidt 48

Resid. R. 7 de Setembro
Cruz e Souza - Tel. 846.

Edií.

PARA HOMENS
DR.

Médieo e plll'teÍl'q
110 Hospital de Carídade de FIo·

ríanôpolís. Assistente da
Maternidade

Doenças do!! ór�ãos internos, <e!l.�e 'IIeia]menie do coração e "aso!!

Voenças da tiroide e demais Rl:m-ldulns internas
CHofea e cirurgia de senhora,

-,Partos
Il'ISIOTERAPIA - ELECTROC!\H
DIOGHAFJA - METABOLISMO

BASAL
ftORARIO DE CONSULTAS: _.

Diàriamente das 15 às 19 ho- I
raso

\. Dr. M. S. Canlcotl
C1!.níca "l!:clURivnmente d� oeríalIÇIUI

Jl.u. Saldanha Marinho, 10
Telefone :M, 73�

CONSULTóRIO:

RUA VOLUNTÁRICS DA P.6.TRIA N.· 68 . 1.° ANDA.R

Rua Vitor Meireles il. Ui ·(ÓMPfo���
�"'- ACCIDENTES DO
---=----

Fone manual 1.702
RESID:BNCIA: S�ot;: SOCIAL:

PO�tifO AlfEGIR.EAvenida Trompowski 62
Fone manual 766

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

Dr. Mário WendhaGeJl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�:O PAIS NECBSITA DE UMA GRANDE RESERVA AÉREA. INSCREVER-SE COMO SOCIO DO AíRO- CLUBE
_:PARA ALCANIAR ESTE 1\1AGNO OBJETIVO. NÃO PERCA A GRANDIOSA FESTA QUE REALIZAR-SE -A NO

DO AÉRO-CLUBE DE SANTA CATARINA

DE SANTA CATARINA, É CONTRlSUlR
DIA 3 DE JULHO PRÓXIMO NO CAMPO

firurgi;:Clínfca � Obstetrícia Páscoa

Dr. Antônio Dib Mussi
Médio efetivo do Hospital de Cer idede

Servi ço !S�e(ializado em Doenças de Senhoras
Mdernoe métodos de tratamento

Horários
'Das 10 ás 1� horas e das 13,30 às 14,30 horas

Residência:
Hotel La Porta

Coneul te io :

Rua Tiredrites. 9

A v1sta e ii prazo
Enrolamem de motores, dinâmos e transformadores,

Instalação. de luz e força.
Venda de motres, rádios e acessorios, ontros aporelhos elé·

tricos, artigos elétricos, etc.

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

A ELETRO - TECNICA
Rua Tte. Silvei), 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

� - ._,.. - .....-,.- • ..........._,.J"_.._-_ww·.... �·..-_......�w_,v......_·............�

s COMPA�HIA "ALIANÇA DA BAHIA"
Fudada em 1870 - Séde: BAHIA

'NCÊNDJOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E REERVAS .. . . . .. . . . . . .. Cr'$
Responsahildades . . . . .. Cr$
Receita .. Cr�
Ativo........ Cr$
Sinistros pagos DS .últimos 10 anos Cr$
Responsabilidade . . . Cr$

80.900.60Ii,3E>
I 5.978.401.755:.97

67.053,245,30
142.176.6G3,lIo

.

98.687.816,30
76.736.401.31)6,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'ltra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio l\tsssona. ')1'. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu. (

.".,_._-.-..-....-�,.,._._...,..-.-.-.-.-........-"p_-_-�.-_..-w.-..�....."..,.�__-_...-.,..• .F�...,

Departam.nto de Saúde Pública
Mês dt Julho - Plantões

2 Sábado Farrnt-ia :J.loclerna - Rua João Pinto
3 Domingo Furrúcia Moderna - Hua João Pinto
9 Sábado Farrnáin Santo Anlô'nio - Hua João Pinto

10 Dmingo Farrnéia Santo Antônio - flua João Pinto
lU Sábado - Famácia Catarí nense �- Rua Trajano
17 Dorn iugn - Frrnácin Cutarínenso - Rua Trajano
23 Sábado Farmá a Noturna - Rua Trajano
24 Domingo

Fart.
..reia Soturna -- Hua Trajano

30 Sábado Farnu' ia Santo Agostinho, - nua Conselheir-o :\farra
31 Domingo Faraàcla Santo Agostinho - Hua Conselheiro Maf'ru
O serviço 110lul'J será efetuado pelas aFrmúeias Santo Antô nio e

Noturna sitas ús rual João Pinto e Trnjann n. 17.
A presente tahl/ não poderá ser alterada sem prévia aul ..wiZi,f,:ão

-dêste Departamento.
Departamento d Sande Publica, 2-[ de junho de 1949.

LU[Z 01VALDO d'ACAlIIPOHA - Farmacéntico-Fi sca l

. _�"!__"._ill. :elSólICIlIC,,*_�1Ii_.I"lfilma>:ae•• llue 11111.11_.....11

l<JWfAUEmCIlllENTO DE FRUTICULTUnA

De II. J. Eípper

C�l'Upit --: ]U�. de .TIl.rag-uá do Sul - Santa Catarnu
contínúa oforedD.do a seus clientes enxertos seleciona

dos de árvo�s frutiferas de todas as variedades
Par� o embelezmlento dos jardine, roseiras das mais
bom tas, palmeíns e grande sortimento de plantas orna

mentadas.
' ....a�••��.e....G·••••••••••••••••••••••8....

TIJOLOS-
v. S. quer coAtnJir e não sabe onde adquirir os tijo

los ?, -- �:>roellre a rrua PB.ODUTOS S. J. TADEU DE E.
VEIGA, a rua ALlVWANTE LAMEGO n? 99. Faça seu pedi
-do que será atendido com rapidez e terá ótimo material para sua

construção,
Temos tijolos deldiversos tipos:
Compactos, e de?, 6 e 8 furos.

I

I
!
I
,

• Empresa «Víação Sanla Catarina») I
A V l ,� (� II

, . ,A Eml�rês_a �Vlél�ã� Santa .��alarina" \1::: de' Ôl�ns que faz o

I

,;peICurso I Ioriauópolls '- Estreito e Escola a visa aos possuidores de Ipermanentes e aos que viajam gratuitamente por imposição da lei, a

'cO�lpar?Cerem dentro dd praso de 30 (trinta- dias no escritório á Bua

Jo�o Pmto n. !) afim-dd regularizarem sua sitnação perante esta Em-
, >presa.

Findo o prazo respectivo não será permitido viaiar
;c aos que não satisfazere4 ás exigências desta Emprês�.

Florianópolis, 7 de Maio de 1949.
COl\mRCIO & TRANSPOH.TES C. RAMOS

gratuitamente

S. A.

PrOIlrietários

funcionários
Públicos Civís

CONVITE

dos

Convidam-se os senhores funcionários públicos federais,
estaduais e municipais, bem como os das diversas autarquias,

I
de Florianópolis e arredores, a comparecerem á sagrada ME

SA EUCARíSTICA, no

DOMINGO, DIA 26 DO CORRENTE, NA CATEDRAL ME

I TROPO�ITANA.
Florianópolis, 6 de junho de 1949.

A COMISSÃO.

Transportes Aéreos linJitada
2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Paranaquá - Curitiba

- Joinvile - Ftcrumopou» Lajes e P. ALegre.
3as. 5as. e sábados: P. Alegre -- �u.jes -- Florianópolis

JoinV1Le -- CU1'itiba -- Poramaquá -- Santos e Rio.

Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 lagares.

Agentes: Fiuza Lima & Irmãos

A PamMs Maa Zau IM dar, o .&rio deeejlldo.
combatendo ali d&-f!Ill e _ pnzridoIa. de8CODcea·
tiOllando .. dilataç&s. GnIças ás aubtltanciaa
de real efeito _tiséptir:.o-bactericida queenu..
em_ fónnula.. P(lIIIl.Il(ia M.ut Z_ previae ..
ínfecçi5ea e o aparec:iln<::Dto de oatros male8 !lia.
4a mais craves. decorrentea das hemon'otdea..
A v81da em toda ln! FannaCÍM '!!I!fi . .bisnag..
eem cánub especial pca flllcilitar fi�.

(U..�De lV�

TiL FI
(orrespondel1d I

Comerd,,1

METODO:
Moderno e Ehcient8

Confere
Diploma

OIREÇAol
AméUa M Piqozzi
,

Rua Generag Buteftcoú,t, 4S'
(Esquina Álbergue Noturno)

----------_._-�._--

Representações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAl.)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPôE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAJXA POSTAL, 245'- SÃO PA(;'LO.

----------"'"'"
...... r.

. .•.••

I
Dr. (LARNO G.

GALLIETTI
ADVOGADO

Crime e cível
Constituição d. Soei.dad ..

NATURALIZAçOES
TítulOtl o.olcuctórlo.

Elr.ritório e Ruido:lcia
Rua Th·cdtmt�. 47,

�ONE •• 1468

. . . . . . . . . . . . . . . . .. � , ...

DOENÇAS E OPERAÇõES
DE

OLHOS-OUVIDO-NARIZ
GARGANTA

(Cabeça-Pescoço-Boca)
DR. J. ARAUJO

Assistente do Prof. Sanson.
do Rio de Janeiro.
Diplomado em Bronco-esc

fagologia, em Buenos Ayres e

Montevidéo pelo Prof. Cheva
lier Jackson, dos Estados Uni
dos.
Operações de catarata, dos

vesgos, receita de oculos etc.

Operação do Bacio (papo) ,
do lábio e céu da boca fendidos
de nascenca. Tratamento cli
nico cirúrgico das amídalas,
das strmsítes, das purgações
dos ouvidos, da obstrução na

sal, etc.
Rua Nunes Machado, 20 Fo-

-

ne 1.447.
........................ ;..

.

..........................
13
•
49
e
I)
•
•
•
..
•
II Qferece seus serviços.
o
IY!I
.,

: Ferreira.
aa .

: Caixa Postal 55.

:...••o e �

Datilógrafa
diplomada

Cartas a Maria Inês

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

(FRAQUEZAS EM GERAL

EMPRl'!:SA SUL BRASILEIRA:
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-
Serviços de energia elétrica

em Joinvile, Jaraguá do Sul.
São Bento do Sul. Mafra, Ti·
[ucas, Rio Negro e Lapa.

.

Material elétrico para insta-

Ilações
- Motores - DinamOl

- Bombas - Lustres - Fer·
ros de engomar - Lampadu
'- Ventiladores - Serviço d�
instalações por pessoal têcní
co especialisado.
Loja e crítórío á rua 15 de

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

_.-�---_._�---.

-_·�-------·---1
�
�
�

I
�
�
�
rl
�

Tl'onSp(lrtês re'guiorer. de cargas dopôrto de

SÃO FR4NCISVO DO SUL para NOVA YORK
Informações comoa A'Jentea

FlorÍlo6po is - Carlos HoepckeSfl\ - CI- T�l.etol1e 1,'212 ( En::!. t eleg�
São FranCÍtco d(J Sul - Cerlo9 Hoep::k\!: 8/<\ -CI-- 't'�lelo'l� 6 'V1 ) ') � � MACK

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AVAl X FIGUEIRENSE
Mais uma vez fei adiada a

realização do torneio-inicio da
temporada oficial do ano em

curso, considerando não achar
se convenientemente prepara- TORPEDO E MOREIRA EM
do o Clube Atlético. SEN8KCIQNAL DUELO DE

O domingo vindouro será.] CATCH
desta forma aproveitado pelos
velhos rivais Avaí e Figueiren
se, para a efetivação de um

amistoso entre os seus esqua
drões titulares.
A peleja entre o "esquadrão

de aço" e o grêmio da jaqueta
alvi-azul é dos mais recomen

dáveis para os olhos do públi
co que gosta de boas disputas.
O alvi-negro possue agora um

I esquadrão de respeito, muito
I

I ganhando com o ingresso em
,

suas hostes de dois ótimos mé
dios: Chocolate e Geraldo. O
Avaí, por outro lado, já' pôs à
prova o seu magnifico "onze",
estando invicto no ano em cur

so.

Promete ser dos mais renhi
dos o prélío de depois de ama

nhã, no estádio da F. C. D.,
'reuníndo os mais aguerridos
adversários do soccer citadino I€ estadual.
Aguardem!

A FESTA JOANINA DE ANTE'
ONTEM NO ALDO LUZ
As festas joaninas no Clube

de Regatas Aldo Luz, simpáti
ca agremiação remístíca que
tem sua séde á rua João Pinto,
estão se tornando tradicionais
e de àno para ano cresce o in
tel'êsse pela sua realização.
Ante-ontem, conforme esta

va anunciado, o alvi-rubro le
vou a .efeito uma interessante
e bem sugestiva festa à caipi
Ta, denominada "No Arraiá do

Cipó Torto", que, a julgar pelo
sucesso alcançado, superou a

expectativa, oferecendo alegres
nlomentos aos seus associados
e familias. O galpão, improvi
sado em salão de dansas, acha
va-se ornamentaao com capri
cho à moda do sertão, tendo a

abrilhantar a festa um afina
dissimo jazz-bando Houve, ,em

abundancia, ai�ím, cará e ba
tata doce com melado, amen

doim torrado e pinhão cozido,
laranja�, etc.
A nossa reportagem, convi�

dada gentilmente, esteve pre
;sente à f,esta.
Felicitamos a diretoria do AI

·do Luz pelo êxito obtido.

MONGUILHOTT VOLTARÁ
.

AO APITO
Regressou há dias da cidade

de Urussanga, onde esteve cri
entando o esquadrão do Grê·
mio do mesmo nome, o conhe·
cido esportista Newton Mou
guilhott. Atendendo a um ape
Jo da Federação Catarinense
Desportos que vem lutando
com dificuldades para reorga
nizar o seu quadro de juizes,
NewtonMonguilhott reassumi··
l'á por êste dias as funções de
'membro do Departamento de
Arbitros. Assim o certame, ci
tadino de profissionais conté'.'
rá com o mais eficiente e tam
bém 'Ü mais prestigioso dos nos
sos "refferées".
.p * .. ..

TREINARÁ NO AVAt'
Fomos ont-em informaàos

que se encontra nesta capit91,
·tendo viajado em companhia
de Newton Mong-uilhoU, o

"player" Wilmar Puccini, inte
grante do "onze" do Urussan
ga. da cidade do mesmo nome.

.

Newton Monguilhott OtU
nos boas referências sôb1'8 o

jogad(�r, dizendo ser êle um 1'e1.

I CINEMAS
RITZ

daC A •

ronlca

Os tr-abalhes lia sessão l· ortcm i In Caturina e o Bra!r"
tiveram inicio ás 14,30 horas. $\.'Illl,) PHOJETO IE LEr

A sessão de hoje será âe homeivuiens a Raulino Rim, cujo cen

tenari? de n!1.scím�nto transcorre. -- Licença ao .qp. Gasparnio
Zorzzi, -- O sr. Dio M'I1sn, do PSD, em lonJo e Inndamentado
discurso, respondeu aos insultos da UDN ao SI'. Secretario da
Segurança Pública. -- O 'Uso dos ueiculos 'ofióáis. - «Dia do B.
C. G.» -- O sr. Carioso da Veig'1 COiltra as «bLag-es»i,. - Reque-

rida 'Uma sessão secreta que se realizou atem.

Às 7 1/2 horas
Colossal programa duplo
Rigorosamente proibido até

18 anos!
,

I - Uma estranha criatura
sedenta de sangue, golpeia
suas vitimas, de dentro da
cova!

O VALE DOS ZOMBIES
com Robert LIVINGSTON

_ Adrian BOOTH. presididos pelo Si'. H\lÍ Cesar Tuers, O sr. Aroldo Gar'ctliln, tb L�. J).
chüctte, l" Vice.Presldcnte. ': secrc- N., apresentou pra tode-Ici ,'(jIJreO conhecido lutador para- Macábro! Horripi1ante!

. . .' ..

TI _ Um espetacular riso- tarjados pelos sr«. Pinto de Arrurla ] o uso de veículos OClaIS.naense Antônio Cardoso (Tor-
m lt I

�
.

..

c Alfredo Campos. I Em explicação $SSOal falo l l , apedo), radicado nesta capital e o.
.

B J Y' dhá alguns meses, tendo já O Gordo apaixonado. O Ma- Estiveram presentes 2í sI';' dq.'ll· scgmr, o sr, II c -rana, LI e ..

derrotado o ex-campeão da gro decepcionado, ambos de- I t�d�s, sepd.o apr�\;ada a ata e lidos rrista.
"DTA DO 1 C. G!'Armada, Mário Nascimento, sesperados em "anos o lClOS c e cgramas,

I
P A IXOLNITE AGUDA A SESS)'i:O DE HOJE () sr. Bias" Faql), <lo P. c D.,acaba de assentar com o po- _'1.

com Stan LAUREL - Oliver o sr. l ...opes Vieir-a, -Io I). S. 1)., ter-cu algumas co-,;id�raç'õf� ejjJPular Moreira, mais conheci-
,

DY encamiuhou à Mesa, subscr!tc jor torno du "Dia do . C. C." que,do por "super-homem", uma HAR . ....

luta de catch-as-catch-can Uma verdadeira tempestad€ outros deputados, r('l!uerinh:ut!l no

I'
hoje, se comcmorano Brasil.

de gargalhadas! sentido de ser a sessão de 11.)je' dc- Continuando COi a pala vra, ii.entre ambos, na proxlma
Q' . . I

1 C1) - A Marcha da Viola - dicada ás homenagens a "al1[iJ)() cxcra. comurucouse ta ver a ..0-quarta-feira, no Teatro Alva- _ 1 \-"
�ro de Carvalho, com o produ- Nacional. Horn, cn]o eellteu:'iri,; dó nascimcn- missão. des�g:ladalisitm:o �s il�ls-

to ao vencedor. Além do em- Preços: Cr 5,00 - 3,20. to transcorre neste dw.. trcs dignatários L! Igreja Catolica
bate entre os dois fortes e ODEON E ROXY O requerímeuto em apreço obtc- que, aqui, assistÍIrm a Sag''a';ãa

d t Simultaneamente ve deferimento unauirne do ,Pkn;Í. episcopal de .D F icio de Vascon.,ageis conhecedores o espor e

t 'lIA' 7 1/2 hs. - ÁS 7 3,/4 hs. l-in. cclos Custa, antc.ntcm.violen O, havera a guinas u-

tas preliminares de box. Colossal programa duplo. OHDEM 10 DIA
................... .. Ambos os filmes rígorosarnen- RESPOSTA AO SR. PA1;LO Após aprovada I redação J'in&)

te proibidos até 18 anos. FONn;;s rlo projeto de lei f. '11/49 c do rc-

Ultimas exíbícões () SI'. Antônio Dib Mussí, da Lan- qnorhuento do sr.Gasparino Zorz-
I - Um dos maiores espeta- cada do P. S. �)., conforme pro.re :li. em que pediu 'tais 90 dias de

los da temporada! teru, respondeu, em longo di�c'�rso. \ licença. usuu da p lavra () sr. r:HI'-
Aldo FABRIZI em ás afirmativas insultuosas uo Dr doso da Veiga,'do P. H. P. �ftl(�

DELITO Othon ela Gama Lobo cl'Eça, digno teceu varios chlentarl()� sobre
II - Sinistro ... Misterioso! Secretárro da Segurança;' 1el''l11a a ataques que vHios jornais dcs
Si é forte não perca! Si é plenário pela V0Z ,h udenista sr, J ta capital lhe diigirnm. S cxcia-

fraco não assista! Paulo Fontes, ein a ultima sessão. no entanto, af'irm que a imprensa
O VALE DOS ZOMBIE.S O orador historiando a vi.Ia r o!" tl� sua terra é l�re. Dil'igl'.i o se"

com Kane. RICHMúN

-,
atos desse nosso contcrcaneo CEi discurso ao "Diájo ua Tarde" «ue,I Adrien BOOTH. cujo cargo que VCIIl e xercend» ,'.' I segundo declaro' frz hlagi:« c'Im

Sedento de sangue, aqUela)' tem mantido de maneira scrv.ra, 'I a denuncia que, �a tribuna, f'ízcr.r

estranh�. criatura golpeava mer-ecedora tI;! couítança (l·)s sc'u.,
I
à Casa. D_eclarot! t:tJllhém, r.ill� ,11

suas vitimas, de dentro

da.,
cr·f.'Slaf[llanns. ttl!la Sl'.�çao rles� ,1ornal IfOl �elta,

cova! A palavJ�a do .representante p"S ta�I!IJém, II mesll)' .hlagnc, .. �;ic.aNo Programa: scclista. (·,UJ.o clls<.:ul'W e lm;ro. o I llzado o fato, q hd'er da IllUlOna.
1) - Cinelandia Jorn&l _! {[Ha] �.lI�li('all1?s e�, nossa p.n:�;-I em �park cO,t::ja\do os. jc:rnnis que

��:,:;,:.:.:
.

.:..;,
....

:.:,�:;.:::;..:.::" 'Nacional. ma emç<to, fOl reposta (I,'el�n:a l'ubheanllTl, JOl'<Jjua eron;c,; (:ã A ...-

Crin�� .....
rnbF:lo ..

� Precos: Cr$ 5,00 - 3,20. prova provada cuntr<l 30S �;·,,\Yu'" I �embléia, aquclallotieia sôhrc u fa-
H U� '-'a.l!l -;;::;

,

Cr$ 4,20. - 3,20. ao sr. SeCl'el{lrio ,;la Segnr:�J1(:a I t,) (Jue originollU hlague, (Icclarrm

C d F.:ITZ - Amanhã: Publica. Puis, não bá di.:vidu, ,J: quc os aeonteci1ento� n:':o f01'am/JIlIt er as Fred ASTAIRE - Rita (Gil- palavra ('cria à banc'ada nl'cni�ia 1 (le�drtuaclos, sedo fiéis.
Ê este o título. do oposculo da) HAYWOHTH em

I cujos eJementos descjam. '1 qi!�1·1 SESSÃO,SECHETA
n. 44, da série de vulgarização BONITA COMO NUNCA I

quer preço, o sr. Othon /da C"P,f
I O sr. Presidcnt', em sl'guida, S,lS-

agrícola popular, conhecida IMPERIAL d'Eça bolado da eooperaçiill 110 i pendeu a sessão,' !fim de s(' r{,[lIll-
pelo nome de VAMOS PARA O Às 7 1/2 horas nesta e laboriosa que vem 11l'l s- 'rem os presidf.'nte�{c cOJl1i��ões afil:.
CAMPO r editado pela vetera- Colossal programa tando :lO goV!\rno d.) i:;:�tad,.), ClJj(, I rIe ser resolvida I sessão �ecr('ta
na revi1sta agrícola brasileira

.

I - Uma tempestad€ de
eargo lhe .eoíoc.ou :IS mã,-,s () sr.! reqllerida peio s \'lmar ("OlTeei,CHACARAS E QUINTAIS - riso! Aderbal H. da Silv8. I punI que seia mado o sr. Cal'.lo!\o..

CRINAS, CABELOS. E CER'- MENTIRAS DOMESTICAS Conclllilldo, o oradol' ueclal'ou: da Veiga, sôhre �to que denunciorr
DA� - da autoria do biologis- Go.sadissima com�édia! I "Senhor Ot11on da Gam�t L'IllO da tribuna, reCellpll1ente.ta e químico do Ministério da II - Um sensacIOnal e e1e- fI'Eça. digno Sccretúrio da Segll" Reabcrja a

Sfe'ãO'
a Pl·esidf'n-::·tAgricultura, dr. J. Sampaio trizante "western".

rança Pública I'ecpba os nos';o�: declaron havcr s o o I'e(jucdmc, to-Fernandes. - Lmnhra a vanta- PISTOLEIROS reSpt!Ítns, a nossa sincera :I,11ll1ra-' aprovado, marc do) a SPSS30 �c-
gem de se aproveitar essas ma- PROFISSIONAIS I:ÜO pelo vosso valor intelectual e creta para onte1 ás 20 horas.terias primas geralmente des- com B_lister GRABE (O Ho-, os nossos aplausos pela vo"sa pro-I' Em segui(la f rum os tT'_'IJalh()�
prezadas e com €las se orga- mem Leao). I ficua administração que hOI11'<: San- '1e:�antad()s.
l1lzarem industrias domésti- !lutas! Sensações! _,

.

----..:,-.-.---,1--------eas, inter,essantes, como esc.O-I"
No Programa: C�mn

.

.tIInl-e. a ti o A nitSalb.ovas, espanadores, trançados, 1) - .Jornal da Tela - Na- �U puul..i1 ,." � _.

cabeleiras, trabalhos especiais, cional. Mais uma vez l>e revela a generosidade <b povo de nOSSffi
etc. O trabalho ens!na a co- Prceos: Cr$ 3,20 (unico). terra: a "Campanha do agasalho", iniciativa'da Congregação
111eita e o tratamento domici- ImIJrÓprip até 14 anos. Mariana, vem encontrando o mais franco ap,lio de nossas fa-
liar nas fazendas ou nos pe- IMPEli'IO milias. Os sectores visitados, assim nô-l0 dr-nonstram: con-

quenos centros municipai.�, de Às 7 1/2 horas 'ribuiçã.o altamente generosa, quer em dinheiio, quer em roupa
"Crinas, Cabelos, Cordas" que 1) - A FILHA DE DON Q de inverno. I
também constitui otima ma- - 90 e 10° episódios. As zonas não visitadas sê-Io-ão nesta e napróxima semana.
téria prima €xportavel, embo- 2) - A GARRA DE FERRO
ra reconmendavel seu apro- - Inicio.
veitamento jnteligente entre 3) -'PISTOLEIHOS PRO--
nós. F'ISSIONAIS -- Buster Gl'abe.

eximio meia-esquerda. Ao que
soubemos, Wíímar sera sub
metido a experiências no con

junto titular do Avaí.

Fabrica de T!nt�s Bltunenau Ltda�
------_ .._---,

Tintas e vernizes ....,... Material para pinturd:; em geral
TINTAS EM BISNAGAS PARA AR'HSTA

Fahrica: Rua Minas Gerais I
Loja: Hua 15 dê Novembro, 808 Caixa P0sta] 29

BLUMENAU SANTA CATARINA
Transportes Coleli�J'os

SES. PASSAGEIROS

PARA

ITAJAí - JOINVILE e CURITIBA
Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ofe

;�ecem o máximo em

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

H O H A R lOS:
Carro direto a Curitiba: parto 6 Rs.
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.
Agehcia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silveira nO 29

1172.

DW1ANTE TODO OlA.

1105 VAl)fJOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



)
o BSTADO-'ext.·f. r� 1 13. Julho .. '949 7

co
Da. Fábrica co consumidor.=: 8rande estoque recebeu ii firma distribuidora

Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565 - Fpelís ..«Fiuza
-�.

--

---I'
-Pedimos aos nõssos, disf�tosleJ.tores, �o.bS�qUiO-d��I����' o
coupon abaixo p remete-lo a nossa Redaçao, afim de completarmos

��.. quanto antes, o nosso Cadastro Social.
Nome .

Rua Est. Civil , E. Nasc .

Mãe ............•...........................................•
Pai .

.

Emprego ou Cargo . \. ..
. ......••

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

Observo ' "

. . . . . . . . . . . . .. . ...........• 'O'... . ..•.....• ,
••••••• o ••••••• .o ••••••••

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

,Arvores frutileras
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornament.ais nal

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura '

H. J. Cipper.
Corupá. , .

Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarrna.
Pecam cata lago gratuitamente.-

--------------------------,-

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERVICOS TIPOGRAF"ICOS
APRESENTAÇio IMPECÁVEL •. ENTREGA

RAPIDA

::-.e o e e e

�I» . ,- DR.
:..,

.

Ace!ta-ge r»presentc.nts no in ter-io r rio Estudo. Cadas poro 81e Á. DAMASCENO nA SILVA iCaixa. Postal 139 - Flcrionópolis IV
---

Reside no Interior Da ln.��";"'�� ao alo&nee

:
AÇõES ;I:�::::':RCIAIS .'

·v Ss · . �i�jai 1 _

t
.

? A.1
• ! de todos. Dâ esse tesouro 40 tell i i

.' . viaja ' ...esu c
.

no ln crror '. uqurra um Catálogo de Moedas

I
arrugo analfabeto. levando-o • um • •

Antigas do Brasil � cnrrqueça depres��.. .
curso de alfabetização no Grupo. Praça 15 de Novembro, 22 - 20 ando

I'Pera em qt1alepcr livrar-ia de Flonanopolls. Custo Cr$ 20,00. Pelo I Escolar São José, Da Escola Indu.. : '

Correio CI'$ 25,(0) pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General I trial de Florianópolis ou na Cate. !. (Edifício Pérola)Bíttencourt, 91, só} - Florianópolis. dr-al Met.rOllolitllD&. I

II Fones: 1.324 e 1.388

Industria e aquinas Agricolas' II Elor'ianúpofis - Santa C,tar ina .

:.. .

Nar ini ltda. Guia do' Paraná
Publica relação dos comercíantes e industriais com seu! ende

reços.
Cada guia e vendido acomuanhado de um mapa rodoviário do

Paraná e Santa Catarina.
Redacão: Rua Pr-udenLe de Mone., n. 626. - OuriLiolL.

ji'lCA-p··rY"Ã-CA."iií
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais. eonee..

dendo mais outros beneficios de caráter assistencial.
Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES

A maior e mais aperfei coada Fabrica de

Maquinas Agricolas, Tornos, Içares e
. í ' Artigos de 'Cutelarias .

Fabrica aro Americona __ o Estado de Sã.o Paulo

I l("'�ºP'püSgfllantgS º�x.�hJsiY'os papa
(j� bantô' <Satap'hlCi

o 6stado
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)'
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além d. Jóia

Industria Comercio e Seguros Kool S. 8. IVtúClE'��;$_'�i 'P'�:ü,;�.� a•• �""

t Dor motivo d,e mudança
I ProÇ�ai�a :o:ta�O:;:hro�eí:�one :ol;:dar Grande área de terreno ià cultivada

(Distante ce7'ca de seis quilometras da capital-BairJ'o�Barr�iros

I E d t 1 KNOT Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, mclumdo
. n' e

c

6 casas de madei1'a e 'uma de materuü.
.. ,.. •

TRATAR:

l;�' . r • ('� I Florianópolis
- nesta redação .ou Es�ritório 1.

de.
A L. Alves

..t..r
...., 10P I él n O pn 'i j .s - (";. a 11la @·a 1 Cl pina. Barreiros - com o proprietárío MathlaS Iha. .

Blumenau - com o sr, Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.
I
'l�@� O Sabão

' :. I
I "VI'RCiE ESPECIAUDA P' -I"; , .c.t>-�Ã2 Yl1la'·.'·I1.. \l

I ' lA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Mo,e. ,."., .. �SPE�lt!O.:n� !
t TORNA A ROUPA BRANQUISRHV1A .. I
________�� --------------------------------�� ��__r_"__

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


