
o caso
i de direito líquido certoe , ,

/

da Câmara M nicipal
.

de Itaiai
1
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POR DECIS�O UNANIME DO EGRÉ'GIO TRIBUNAL DE 'JUSTIÇA DO ESTADO, FOI, ONTEM, R.ESTAURADA A DECISÃO DO MrvLl.JUiZ DEr,·
,DIREITO DE ITAJAI, QUE DETERMINARA FOSSE A CÂMARA DAQUELE MUNICÍPIO 'CONVOCADA PELO RESPECTIVO SECRET1)RIQ, AFIM DE

DAR POSSE AO VICE-PRESIDENTE.ELEITO E PROCESSAR A ELEIÇÃO DO PRESIDENTE. .

- � '..

" DEIXA, ASSIM, ATÉ. DECISÃO FINAL, DE OCUPAR A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA O SENHOR GENÉSIO DE- MIRANDA LINS, lLEGITIMA-.
MENTE EMPOSSADO NAQUELAS ALTAS FUNÇÕES. .

.

.
.

RESTAURA-SE, ASSIM, UM DIREITO LíQUIDO E CERTO.
.

o MAIS ANTIGO DlARIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e D. Gerente:' SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS

Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

Na Assembléia Legísl.ativa
Presidente: sr. Saulo Ramos - DE'CLAnAÇÁO DE VOTO

P. T. B.
.

A bancada do p_' S. D. votou COI1-

Secretários: 51'S. Pinto de Ar-ruda tra o requerimento' do sr', deputado
e Alfrello Campos - P. S. D. José Maria Cardoso da Veiga, do

Havendo numero regimental, í'oi P. H.. P. que solicita a nomeação de

aberta a sessão sendo 'lida e apre- uma 'Comissã-o de parlamentsrcs,
"ada a ata da anterior. • para se entender com o honrado

O expediente, que foi longo, Chefe do Poder Executivo, respeito
constou lia leitura de oficios; fono- ao aumento do funcionalismo pu

gramas, comunicações, telegramas, hlico, porquanto junto à Comisvão

consultas, etc. Especial que estuda o assunto, esta
- Sr. Cardoso ela Veiga - P TI. Assembléia "tem o seu reprcsentun

P. - Falou para uma explicação te.

pessoal. E como êsse trabalbo já se cu-

- Sr. Armando Calil.- P. S. D. contra em vias de conclusão, é inex-
- Com a nalavra, declarou a�prp,. plicável e inoportuno que agora,
sentar inteira solidariedade ac li- venha o representante populista re_�
der de sua bancada, sr. deputado querer medida inoperante, para d:o>l',
Nunes Varella ,a quem o sr. Cardo- apenas, ao funcionalismo publico a

so da Veiga se rcfcrira no seu dis- errônea impressão de que àCl'.!ele
curso. senhor deputado é o unico quevein-

- Sr. Nunes Varela - Líder elo vidica direitos ou vantagens para a

P. S. D. - Respondeu ao sr. Cardo- honrada classe.

so da Veiga, Em virtude da afirma- Adernais, já existindo em curso,

ção de que êlc, o orador, havia atu- um "pedido de informações", ao

cada o P. R. P., mostrou claramen- Executivo, respeito ao caso que

--eUUHB [Bl <lp Br:JU�pa:Jo.!C1lUr B a'4 também preocupa o P. S. D., é

ção. Aduzindo eloquentes provas, inexplicável venha o representante
mostrou que não raras vezes, de., populista, solicitar medidas sem m:

fendeu o funcionalismo publico es- nhum efeito, nesta oportunidade.
tadual do qual, em todo o seu tra., A bancada pessedista, extranha .�

halho parlamentar nunca se des- conduta de falsos defensores de'
lembrou. uma classe, cujo objetivo é tão .,/,_
A declaração de voto do sr Nunes I

mente jactarem-se com honras e

Varella é a seguinte: glórias que lhes não pertencem".
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Na sessão da Assembléia Legislativa de 29 do mês
p. findo, o deputado udenista Antônio Carlos Konder
Reis apresentou um projeto de lei dispondo sôbre re

construção de estradas de rodagem e mencionando

�specialJ?ente a de Luiz Alves a Blumenau, Nesse pro
jeto, o ilustre representante tia minoria não omitiu
mesmo o dispositivo que proveria as despesas decor
rentes das obras que seriam autorizadas no traba
lho que elaborou e que nominalmente justificou em

longo arrazoado.. .

Acontece, porém, que, como em tantas outras
ocasiões, a solicitude do sr. Konder Reis havia sido
antecipada de cêrca de três anos, ainda pelo fecundo
govêrno Nerêu Ramos. .

.

Se o nobre parlamentar udenista estivesse sufici
entemente advertido das realidades administrativas
do ,s�u Estado e/mais precisamente, do muníqípío que
Iegitírnamente l,)e orgulha de havê-lo corno fi�ho ilus-
tre, não teria certamente incorrido em tão tardia pro- Hom'enage .

O P f y"d I R J���:���t�UI�U����!,!?�!.:t��t�Zç��U���ol��o'p���od��e�\ 1
m a re. t a amos r.

., feítura, ao arqUlvameutô 'por inócuo.
.

.

"r�__ LAJES, 3 (O Estado) Por motivo 00 aniversário do sr. Vidal

,

'.J Ramos Junior, ilustre Prefeito Municipal, os 'seus amigos e admir-ado-

, . Sílbiuô qúe, desde 1945, a estrada ItàJai-Esêaiva-
€l.p:.:LUm Alves-Massaranduba passou a fazer parte do:

res lhe ofereceram um grande banquete de 210 talheres nos salões do

plano rodoviário do .Estado, tem-se-como escusado um
Clube 1° de Julho, artisticamente ornamentado, Falou oferecendo o

projeto de lei que evidentemente não acrescenta maio- ba;lqUete o dr. Olinto Campos, talentoso e culto Promotor Publico da

res possibilidades que as aproveitadas pelo Departa- Comarca, que proferiu brilhante e formoso discurso faratamente aplau-

menta de Estradas de Rodagem, o qual vem, sem des-
dído pelos convivas. Em' nome do P. S. D. discursou hrIlhantemente '.II

cuidas e sem solução de continuidade, atacando aque- bacharel Arceu Furtado, tendo' falado em nome do operariado de t .. t.,

las obras, por intermédio da Residência de Joinvile. jes o S1'. Sebastião Muniz, cuja oração, como a precedente, merecera

No exercício de 1948, os trabalhos ali executados fartos e calorosos aplausos.

consumiram a importância de Cr$ 150.000,00 e já no Agradecendo a. homenagem, o Prefeito Vidal· Ramos Junior pro-

exercício corrente, .

em janeiro e fevereiro, segundo nunciou magnifico discurso, tendo sido ao terminar saudado e aplau-

dados que se podem computar até agora, foram aplí- dido com entusiasticas palmas de todos os presentes .

cados na referida estrada Cr$ 40.000,00, estipulando- Tomaram parte no banquete elementos de todas as clases sociais;

se em mais Cr$ 500.000,00 a importância consigna- tendo comparecido tamhém o revmo. Bispo Diocesano, e Comandnn-.

da no programa rodoviário êste ano para a contínua- te do 2° Batalhão Rodoviário, o dr.' Juiz de Direito da Comarca, o'

çâo das obras.' . Presidente da Câmara Municipal, o Vigário Geral e outras pessoas de

destaque.
A homenagem prestada ao' Prefeito Vidal Ramos Junior, eousí i

tuiu mais uma demonstração do sólido prestigio que o querido homem

puhlico desfruta no seio do povo da região serrana e da terra. catlI'i�·

Em desacordo a Orã·o
Bretanha e Irlanda
LONDRES,4 (U. P.),- A Ir

landa e a Grã-Bretanha esta
vam em desacôrdo sôbre quais
as nações que devem ser admi
'tídas no Conselho da Europa,

. ao iniciar-se a Conferência de
Ministros das Relações Exterio
res das dez nações. O chanceler

irlandês, Sean Macbride, cuja
pátria acaba de romper seu úl

timo vinculo com a Comunida
de de Nações Britânica, decla
TaU 'que apoiará a admissão da

Espanha, Portugal e Suíça. Ma
cbride desafiou a Grã-Breta

nha, que ontem anunciou que
se oporá à admissão da Espa
nha.

Macbride, que acaba de che

gar de Lake Success, onde par
ticipou dos debates da Assem
bléia Geral da ONU, sorriu ao

receber o convite procedente
.!!<.> P�láci9 de ;elJçk�n�ham, N9�
E.$t&tl6s 'unidos', o· /chanceler ir- J

. l�ndês referiu-se a corôa Bl:itâ,;; I
ruca como "símbolo da o�res.o
são" .e manifestou que a ]}ian..:
da deseja ampliar o Conêelho
'para 'incluir "outras ,nações'\
inclusive a Espanha. Indicou
que o COhselho ajudará a reali ,
zar a esperança irlandesa em

favor de u'a maior cooperação
entre as nações européias.

�olcloristas brasilei
'fOS . em

.

Portugal
LISBOA, 4 (A. N.) -

I Encon
tra-se desde ante-ontem nesta
capital os dois folcloristas bra
sileiros, Mára Pereira e Valde
mar Henrique, que aqui vieram
a convite do Secretário de In

tormação, para uma série de
recitais. O primeiro' dêsses reci
tais será realisado, amanhã,

. quarta-feira) no Circulo Eça 'de

Queiroz.

Devem conhecer�se
melhor
TRENTON, Nova. Jersey, 4

(V. P.) - O embaixador do Bra
s'il em Washington, Mauricio
Nabuco, falando no State Tea
ehers COllége .para comemorar

a da�a, da descoberta do Brasil,
'afirmou que os' Estados Unidos
e o seu país "devem fazer ó pos
'sível para. se conhecer melhor".

O embaixador Mauricio Na
buco afirmou 'ainda que "a po
sição em que os Estados Unidos

� se encontram neste momento

: prolangar-se-á por muito tempo

f
·

'

..:J;-:- e para o bem da Humani-
>''' <'lade"

�
.

�
.

o MOMENTO

•

Projeto atrasado

Como se vê, por muito que mereça aplausos a

lembrança do sr. Konder Reis, não tinha nada de iné
dito em face do Decreto-lei n. 1.473, de 9 de outubro
de 1945, baixado pelo sr. Nerêu Ramos. Atendia, já
àquele tempo, o então governante do nosso Estado, às
ponderosas razões de ordem econômica aduzidas na

extemporânea justificação do não menos serôdio pro
jeto apresentado pelo representante udenista na As
sembléia Legislativa. Já lhe' não cabe, nem sequer aos

seus dignos correligionários de bancada, o "honroso

galardão" porhaver obedecido -a dever índeclível para
-com as laboriosas populações a serem beneficia-
das com aquela rodovia. E se tivermos em vista, ain
da, que, ao incluí-la no plano rodoviário do Estado
não teve em mira o administrador de então lisonjear
o eleitorado das zonas servidas por ela, sóbe de pon
to o mérito do governante preclaro que de mais de
três anos antecedeu na iniciativa e superou pela exe

quibilidade e realização da obra o deputado Konder

Reis, que apenas e tardiamente elaborou um projeto
inoperante, sotopôs-lhe uma justificação inócua, di

'vulgou um e outra pelo "Diário da Tarde", que foi

_

distribuidó profusamente em todo o Vale do Itajaí.
Não se lhe queira menos' bem Ipor isso. Antes,

felicitemo-nos os do p, S. D. e os da U. D. N. por essa

coincidência de propósito em relação à estrada Luís

Alves-Itajaí, empreendimento que, porém, data de
muito antes do mandato do joven e honrado represen
tante udenista e se deve ao govêrno do sr. Nerêu Ra

mos, estando, desde então, em franca e diligente con-

cretização.
.

nense.

4. populilçâo de- Torvo,,' sob . tfotusiasm&
.

intenso, organizou o Bire tório do psn"
. Daquele Muoicipio _

_.,

Mais uma vitória acaba de con- 30 Vice-Presidente � José- de Pele··

quistar o partido majoritário em grini
Santa Catarina, no município de

. 1° Secretário: José Marcou
Turvo, recentemente cr'iado. Em

20 Secretário: Paulino Hovaris
dias da semaa passada, reuniu-se a

30 Secretário: Luiz Angelonf
.

laboriosa gente de Turvo para ele-
. ,. 1° Tesoure'iro: Antônio Dandolinf

ger o DiretorIa do P. S. D. qce a
')0 Te<0ureiro: João: Marao'nC'

orientará nos prohlemas que digam �30 'T
�

.

O' D 'd Z·
'"

. esourelr. aVI �acaron

respeito aquela próspera comuna.
O d F' G ." D 1 �fl.·ra 01': < reI regorIO a iv ll1'-'

1
Soh entusias�o i�descrit�vel de to- I te

.

da a populaçao fOI orgamzado o se-
..

I .

guinte DiretÓrio Municipal: MEMBH.OS: Ahel Esteves iie'

PresIdente de Honra: Dr. Rnb(,!1s Aguiar - Walter Pares - Angelo
FrasseUo - Francisco Tl·eviwl.
- Haul Villar Rabelo - Antônio

Menezes
Presidente: Abel Bez Batti

10 Vice-Presidente: Luiz y,aragno Walmor Canela - João De Pele-

20 Vice-Presidc.nte: Rubens ViHar grini - Nicolau Machado (lc Sou·

Rábelo za.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dores
nas (ostas�)
Nervosismo,
Reumatismo!
A alimentação inconveniente, o exces

so de bebidas, resfriados, etc. obrigam
freqüentemente os rins a um trabalho
forçado. Os ttanstôrnos dos rins e do
aparelho urinário são a causa da re

tenção do ácido úrico, freqüentes levan-
o

tadas noturnas, dores nas pernas, ner

vcsismo, tonteiras, tornozelos inchados•.
reumatismo, olhos empapueadoe, .e, em

eerul, a impressão de velhice prec,pce .

.viude seus rins a purificar seu sangue'
por meio de Cystex A primeira dose
começa a trabalhar, ajudando seus rins
a eJirninnr o excesso de ácidos, Iaeendo-.
assim com que se sinta como novo. Sob.
nossa garantia Cystex deve ser intei
ramente satisfatório, PeçaCystex em

qualquer farmáeia hoje mesmo. Nossa.
raruntia é sua maior proteção.

. ""
.

'Çystex no tratamento de:
--: 5TITE5, PIELlTõ$ E URICEMI....

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

Política de Preços
VIII

NÃO f�ÇA
CONFUSOE'S!
Trate a sua Bronquite e ficará
livre da Tosse e do Catarro
A bronquite comeca muitas

vêzes com um simples' resfriado.
SQbrevêem, então a tosse rouca

sêca ou sibilante: o cansativo
chiado no peito e a obstrução
das vias respiratórias pelo ca
tarro mucoso ou mucopurulento .

Estes são os sintomas da bron
quite. E muitos procuram, com
batê-los, E' um êrro. O que deve
ser combatida é -a bronquite -

causa e origem daqueles males
- porque' quando os bronqutos
estão inflamados podem surgir
graves· complicações nas vias
respiratórias.
Para. tratar acertadamente .�

lnflamação dos bronquios. existe,
agora, um eficaz preparado. E'
O Parrnlnt, que age direta
mente sôbre as mucosas inter
nas dos bronquios. descongestto_
nando.-as complet.amente. Tra
tada, assim, na sua origem, a

bronquite desaparece e desapa
recem também a tosse, o catar
ro E' a opressão do peito. Par
mina tem proporcionado alívio
a muitos sofredores. Se o. Sr.
sofre de bronquite ou traqúeo�
bronquItE', peça na sua farmá.
cia um vidro de Parrnina .

P-16

PROTEÇÃO DOS PÉS
Andar descaiço é prejudicial

à saúde. Sem proteção do cal
çado, o pé fere-se com facilida
de. Muitas vêzes, o ferimento é
produzido por' farpas de madei
ra, pregoS' enferrujadas ou ca
cos de vfdro, sujos' de terra, que
podem conduzir, entre outros
micróbrios, o bacilo do tétano.
Proteja os pés contra os ger

mes do tétano e de outras doen
ças, andando sempre calçado. -
SNES.

Mas, não esqueça. que' o melh.1
presente para o seu "PIMPOLHOII
é uma caderneta do CRJ!:DITO
MUTUO PREDIAL.
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Comentário de A. Abreu -- mências,. das faltas, das def'icíênci
Distribuido pela Dj reto- as, da emulação e da rivalidade.
ria de Economia e Assis- Nos contratempos e dos contratem
tência ao Cooperativismo. pos nasce o verdadeiro surto de de-

Há industrias nacionais que 'po-' senvolvimento, aquele surto que vi

dem produzir e concorrer, cm sa aparelhar o país não para pro
quantidade e, sobretudo, em qua- duair somente, mas para levar ao

Iidade, com entidades congêneres exterior, com a marcha e a quali
estrangeiras. Também há, no ter- dade dos, seus produtos, a mcnsa

r'itório pátriot empresas índustrí- gem do progresso pátrio.
ais deficientes que produzem per O cômputo destas variações c a

preço elevado um artigo que as maior ou menor incidência V� lo'

similares de Outros paises nos en- que lhes é licito concorrer na I0C

tregar'iam por metade ou menos. mação- do fenômeno econômico do
Dificil de -abordar-se é o) terna preço decorrerá, unicamente, do

da importação de artigos impres- estudo que das mesmas se fará, pa
cindiveis que são objeto 'de 'nic- ra fixar-lhes a importancia e o

rêsse de produtores nacionais. Os grau de valia. Necessário se to-na,
proprietários e senhores rle inrlus- por conseguínte,

.

quem promova
trias, mesmo quando estas man- aquelas medidas, lhes determine li

quejam e fornecem um produto rnites, e lhes marque a influência.
menos bem, por preço maior que Se o protencionismo é, para deter
o igual de origem alienígena, de- minado efeito, uma imperiosidade
fendem o seu direito de abastece- ou não, dirão os peritos c os analis,
rem o mercado pátrio, con- tas que devem compor o Servico de
transigência. Ainda que. vejam e Controle e, Fixação de Preç�s:
sintam a difcrença de preços e 1111
qualidades, 'assoberbam o Poder

...i!!Z!!!O!"""''''''''_'''.''"'"'''''''''."._,.....�--.�".....-=""",,,,,,.,===d

Publico com queixumes e inf'luén-
cias, procurando no protecionismo
das tarifas alfandegarias, tornar in
consumível o produto estranceí ro
e, como consequência, impinqivcl o

indígena à massa dos compradores.
Casos há em que tais med'idas se

justificam. Seria aquele de 11111::>' in
dustría nascente, que apenas ensaia
passos. Também, aquele de indus
trias básicas, tanto à defesa ermo

à alimentação. Ou' aqueles de enio
abastecimento só se tem certeza de
que perdurarão em periodos nor

mais 0":'- de super-produção l1C ex

terior, mas, que estancarão na hi
pótese de convulsões internas cu

internacionais dos paises de onde
se originam.
Fora destas circunstancias ou de

alg'l.lll1as outras, cuja lllençiio, 1)1)

momento, não ocone, nilo é r:"e;o
nal a prátiea da poVti�a tarifária
intensa e inconsequente, O resulta
do dela tem sido sempre altamen
te prejudicial ao dese�1Volvimell t�
do pais. Os industrialistas apeO'a
dos ao princ'ipio de que a' alfan�e
ga os defende de um concurrente
perigoso, deixam-se ir, embaladüs
nas mesmas vagas, sem promove
rem o aparelhamento racional dos
seus quadros industriais. As ma(i .i
nas cada vez mais desgastadas ])1'0-
duzem menos, a mn preço' lllais ele- A mesa da Assem ...

vadn. Chega-se por este proc�ss()
ao encarecimento da v'ida eJ11 fUH- bléia paranuen.seçã'o do obsoletismo do parque in- Curitiba, 2 (A. N.) -- Foi e'cito
dustrial que não produz, nem com presidente da Assembléia ,Legislaabundancia, nem com lar2'ueza e� tiva do Paraná Ó deputado pef'se�nem com rentabilidade. O consumi- dista Quatacara Borba, que obtevedor é afiqal, a 'vitinla indefesa fi 20 votos, enquanto o candidato da
<)ue compete arcar com os "nus oposição, Sr. Laertes Munhoz, ob-desta produção irracional, anti-eco- teve apenas 15. Os secretários elei-nômiea e malfadada. tos são os deputdos Santo Filho eJusto é que exista o crivo alfan- Ernani Bengue, sendo este UltllllOdegáário para, com justiça e e('lui- designado lider da bancada majlO{':-dade, sem. o objetivo exclusivo de tária. Será instalado hoje o tercei-
proteger, racionalizar a importação, ro periodo legislativo da assemrléiàdando entrada a produtos que nos estadual.
interessem e vedando ou tornàndJ
proibitiva a aquisição' de quinqui- --O PRECEITÕ-DÜ--Í:>iÃ--'
lharias, plasticas e outros que sr
lhes assemelham. Até ai, tudo ec·reo.
Querer-se, porem, à custa das ::tdua
nas forçar o eonsumo de maus rc

�ultados de incipientes industria',
e levar longe demais a proteçiio e

o favor. Ficou dito em comenl:ido
anterior que a livre concurrê!Jcia
em situações de normalidade, pod�
estabilizar o preço ou fazê-lo osci
lar, em niveis que sejam justos. Im
pedir que produtos de fabricação
<lU proveniência estrangeira, me
lhor apresentados e com l11�lÍor ill
dice de condIções técnicas, entrem
nos mercados nacionais, com o tifo' M'ta f I'

•

d
UI S e ICldades pélo naselm••e com

A
J' medida evitar-se Ull!a to de seu filhinho I

concurrencia' insuportável para :}S
nossos produtores, parece-nos um
'erro de palmatória. ]� lei huc�ana
de que o progresso se faz das pre-

,

ASSINATURAS
Na Capital

Ano _ Cr$
Semestre .. ,..... Cr$
Trimestre Cr$..

Mês ....•........ Cr$
Número avulso .. Cr$

90,00
45,00
25,00
9,00
O',�o

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

Anúncios mediante contráto.

Os originais, mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

�

t
....w.-_-.-.-_-.'.__ .-.-"ra- .-.-.............._."..

A direção não se respon- <
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados.

•

Viacão Aérea
..
I.

Morar,lo
SegundUJ-feira

"TAL" -- 13,00 - Lajes
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,4{) - Norte

PANAIR - 13,60 -- Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

forte

'ferça-feira 'i>�
8,00 - Joinville -

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

!';:\lR 10,40 - Norte
*IlZEIRO 00 SOL - 12,00 -

"TAL"

(.orle
VARIG - 12.30 -- Sul

PANAIR - 13,50 - Su�

Quarta-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes,
PANAIR - 10,40 - Norte

CRUZEIRO, DO SUL - i 1,00
forte
VARIG - H,iO -:: Norte
PANAIR - i3,50 - Sul

. Quinta-feira
"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba .- Paranaguá
_ Santos e Rio.

PANAIR - fO,iO .,.- Norte

PANAIR - i3,50 - Sul
VARIG -- i2,36 - Sul

CRUZEIRO DO SUL
40rte
CRUZEIRO DO SUL

lul
. Se:eta-feira

"TAL" - 13,00 - Lojes.
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

.orte
.

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 -- Narte
PANAIR - i3,50 - Sul

Sábado
"TAL" - 8,00 -- Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - i2,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - i3,55

:torte

DomÍllf/o
PANAlR fO,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO
l'ANAIR - i3,50 Sul.

l'

IEGUND.A.-J'EIRA

Expresso São C18tóvAo _,. LAfrUlllI
horas,
Auto-VIa�o Itaja! -

ruo

Exp!'e880 Brusau_
t6 ·OOr....
Expresso Brusquense - NOTa Trfiltc

- 16,30 borss.
Auto-Vlação Catar1neu. - JOlnTUa

- • horas.

.A.uto-VlaçAo· Catarln«nM - Curitiba
- 1\ horas.
Rodovlérla SuI-BruU - l"brto Al�"

- 3 horas,
Rápido Sul·Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.
TERCA-FEIRÁ

I .A.uto-Vlllção CatarlnenH - P6rto Ale-

I
gre _. 6 hora•.

Auto-VI9,;A'o Catar1lleIlU - Curitiba
_ ri horas
Auto.Vlaç-Ao Catarlnenn Jomnlt

_ • horas.

Aut'b.Vlação Catarl.Il.el*t
- 6 horas.
Expresso 810 CrIJl>.óvAo - La«una -

7 horas.
l""'_'P�." Glória - Lac'UIl& - '1'"

(e 61,1, hora.
I Expresso Brusqu_ - Br\Wqu. ""
I 18 horas. . -,1:

Á '1to- V lação 'ltajal - Itaja! - 111 ho-

!tajal - II )1,0.
'W

.__
- BrWIqu� -

Joinvile

Curitiba

Ttlbaorla

1"11;

Rápido
13 horas.
Rápido

6 horas.

JolnvileSul·Brasileira

Sui-Brasileira Curitiba

QUARTA.!'ER.A.
.Àuto-Vlaçl!.o Clltarlnen841

- 15 horas.

�
Auto.Vlacão t_!atar!n<tDBl'

-- ti horas.

.' Auto.Viação C_tarlDe!lJMl

,_
� 30 horas

� Rápido Sul-Brasileira Curitiba

.. 6 horas.

.. Rápido Sul·Brasileira - Joinvile

.. 13 horas.
r

\ Expresso Silo CrlstoYl:o - Lacuna
� 7 horas,

� ExpreSlioO Brusquense - BrulSQu.
'I 16 horas.

1 I Aut.�Viação ltaja! - Itaja! - 18 )lo.
.

1 ra�:X;re8SO Brusquense Nova 'n'ento
'- 16,30 horas.

Rodovlãr\a Sul Brastl
- li horas.

CurIt.1ba

Jo!nv�

QUINTA·FEIR.A.
Auto-Viação Catar!nense'

Alegre - 6 horas.·
Auto-Viação oatartnenee

- 5 horas.
Auto-Vlaçllo CatarlI1enH

- " horas.
Auto.Vlaçllo Catar!nense

- a hor(ls,
Auto.Vlaç(tQ C'atarineD.H - Laguna

- 6,30 �\ora:S.

EXI!res�
SIlo Crlstovlo - LagUIa -

7 horãs. .

Emprêsa Glória - LIIgU!IlIl � • 1/2
o 7 1/2 h raso

Expres Brusquen.e - Brusqu. -

UI horas.

I A.uto.Vlação ltajlll - Iujal - UI h0-
ra·

Rápido Sul·Brasileira Joinviloe
13 horas.) ,

Rápido Sul·Brasileira
6 horas.
J:mpresa Sul Oeste Ltda - X_pecO - ..

"

Curitiba

JolnT11e

Curitiba

- • horas.

SEXTA-FEIRA.
RodoTiArlll Sul BraaU - PIIrrto .Ã1qre

- 3 horas.
Auto-Viação Catar!nense

_ I5Jhoras.
Aut()oVlaçlflo CatarmenH

- • horas.

Auto.Vlação CatM'lnen..
- 6,30 horas.
Expresso São OrtrrtovAo - � -

7 horas. .

Auto·Vlação ltajal - najal - 11 ho-
ra8.•

Expresso Brusquens.
16 horas.
Rápido Sul·Brasileira

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

6 horas.

Curitiba

JoinT11.

13,55

Cid Rocha Amaral

Joinvile

Curitiba

i5,30

SÁBADO
Auto.Vla.ção CatadnenH - Cuntlba

- 5' hora,s.

/ Rápido Sul·Brasileira
13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

,
6 horas.
- II boras.

Auto-Vlacão Catarlllense
- fi hora.. ,

Auto-VIação Catarlnen_
- 6 horas;'
EXDrp,sso SIlo OristoTllo - La«tm&

'1 horas,
ExpreSl!O BrullKluen.. - &ru.qu.

14 horas.
Aut{'·Viação Itajlll - Itaja! - li )100.

raso

Expresso BrusquenH - San orr.nto
- 9,30 horllB.
Expresso Glória - La«uDa :- • 1/2

• 7 1/2 horu,
DOMINGO

Rápido Sul·Brasileirlll - Curitiba -

6 horas.

Joinvile

Curitiba

JoInT11e.

Escritório' Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
Aviso aos srs. interessados que,

tendo regressa<;lo de sua viajem ao�

E&tados Unidos ,da América do Nor·
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reahrirá seu e&c;ritório
(Rua Presidente Coutinhe. n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, espe·
rando continuar a merecer as espe·
ciais atenç(ies dê seus amig&s f

cliente&i.
Pedro Medeiros, Auxiliar

POrto

, .

Ontem no passado�
4 DE MAIO

em- 1.635, Luiz Barbalho
repeliu no- reduto Pais Bar- �

reto, obra avançada da Forta
leza de Nazaré, no Cabo, os

holandezes;
- em 1.761, um Decreto de

D. José I isentou de direitos
de exportação o café. Segun-
do uma tradição foi Mme,
Claude d'Orvillíers quem ofe
receu em Caiena ao Majo'r Pa+
lhêta, em 1.727, as primeiras·
sementes de café introduzid.as
no Brasil e que foram planta
das no Pará;

- em 1.817, foi proclamada
a Republica no Crato, Estado'
do Ceará, por José de Alencar,
seu irmão Alencar Araripe e

outros;
-em 1.823, nas aguas da.

Bahia, encontraram-se as es

quadras brasileira, sob o co-·

mando de Lord Cochrane, com
a portuguesa

.

sob .o c.omando
do C.hefe de Divisão Pereira de
Campos; .

- em 1.826, no Senado, pres-
.

taram juramento os primeiros.
senadores do Império, que for
maram aquela camara;
-:- em 1.851, em Montevidéu,(

GreenfeU assumiu o coman-·

do da Esquadra Brasileira reu

nida no Rio da Prata para a.

guerra contra Rosas e Oribe;
_ em 1.868, travou-se O>

combate de Andaí, no Chaco.,.
em o qual o Coronél Barros
Fa:l,cão r�chaçou um ataque"
de 3.000 paraguaios comanaa
dos por Manuel ManUel.

André Nilo Tadasco

.........
- ...

Aviso aós
leitores
PRC-3 - RÁDIO GUANA-·

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

concurso mensal.
nabara - Avenida Treze de;
Maio, n. 23 - 250 andar - Rio
de Janeiro, contando o que sa�

bem, de trágico; de engr9.çado
ou fora' do comum, e candida
tem-se a um .valioso prêmio que
aquela emissora remeterá a

quem fôr contemplado.
"Copacabana Clube" - de'

Ser:upda à sexta-feira, das H/li}.
às -15,30 horas; e aos sábados.
das 13,30 às 15 horas.
Diretor do programa: CarloS

PaUut..
•••••••••.••••• _ .; 0.0 ..

o VALE D(i) IT.Â.lAt
,

Pl"oeurem na A..gflii\f311il
Pl'Ogr�RIlIO" '

LIVRARIA 43, LIVF,ftRLfí.
ROSA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BSTAOO- OUlnta-felr. 5 d. Maio diI!t 1i'i4!g'

LIRA TENIS CLUBE, - DIA 7 SÁBADO ÁS 21 HORAS SOIRÉE DOS CALOUROS, PROMOVIDA PELA fACULDÃDE DE FARMÁCIA E ODON
TOLOGIA. '- RESERVAS DE MESAS NE RELO JOARIA MORIT. - DIA 8 DOMINGO -_ COM INíCIO ÀS 21 HORAS SOIRÉE DEDICADA AOS
TENISTAS DO CLUBE," 14 DE JUNHO", DE LA JES E DA ASSOCIAÇÃO BARRIGA-VERDE. - DIA, 14 SÁBADO - GRANDE SOIRÉE DEN_!)MINA'DA "NIGHT AND DAY COM A PARTICIPAÇÃO DA ORQUESTRA JUVENIL - DESFILE DE MODAS E MUITAS OUTRAS SURPRESAS' ESTAO RE
,SERVADAS. AS RESERVAS DE MESAS SERÃO FEITAS A PARTIR DO DIÁ 9. - NOTA: CHA MAMOS' A ATENÇÃO DOS SRS. ASSOCIADOS
PARA A NOTA QUE ESTÁ SENDO PUBliCADA EM OUTRO LOCAL E QUE SE REFERE À SOU CITAÇÃO DE CONVITES PARA AS FESTAS.

r. ��������������������������__� ��--����-----

QOCloal Reinstalada, ante-,onteID, Papel feitoC,, ,-. A

M·· 1 de palhaa ,-,amara UDIClpa WASHINGTON (DSIS)
AGRADECIMENTOS Na presidência da Càmara de Ve' lativo Municipal. O Departamento de Agrícul-
Da gracíosa e distinta se- readores de Florianópolis, cujos

I Tendo sabido, com' admirável e tura dos Estados Unidos rela
nhoríta Doris Terezinha de 'trabalhos se reiniciaram ante.cn- invulgar serenidade e brilhantismo ta que foi inventado um novo

Comemora, hoje, seu ani- Almeida recebemos .atencíoso tem, o sr. Batista Pereira, estamos conduzir as atividades daquela Ca- processo de fabricação' de pol-
'

versárío natalício a exma. cartão de agradecimento, pelo certos continuará assegurando, C()- sa em fases das mais delicadns, o pa de papel, extraida da pa
sra. d. Yeda Pinto Boabaid, registo que fizemos de seu ani- mo até agora, o prestigio do Legis., sr, Batista Pereira é, sem duvida, lha de trigo, e de outras so-
digna espôsa do nosso dístín- versário natalício, ocorrido no uma garantia de moderação e equi- bras de produtos agricolas.-to conterrâneo dr. José Felí-

_

dia 29 de abril p. findo. librio nas funções da Câmara, CUjHS A opinião do Buerau de A-
,

pe Boabaíd, brilhante advoga- Mais uma vez a c.umprimen- bancadas, compostas de homens gricultura ,e Indústria Quími-do pertencente à Qonsultoria tamos pela festiva data. .

honrados e esclarecidos, têm per- cas do Departamento é de quedo Estado. l..
feita e exata noção do que convém a descoberta é sensacional e

A dama aniversariante que, ao bem estar coletivo. Essa ci rcuns
,

revolucionaria. O novo proces-
por seus nobres predicados UOJ"e no p2ssado tancia, que alia ás qualidades de so mecanico - químico leva-

- !',de afabilidade e distinção, II � u II cultura e de civismo dos ilustres rc- do a cabo nos laboratórios do
<conta, em, nos1SOS meios' so-

presentantes municipais o disccr- Departamento, em Peoria, Il�5 DE MAIOdais com numerosas amizades '

nimento das realidades amhicr-tes, linois, apresentou resultados- em 1.637" o indio Capitão.receberá certamente múltiplas João de Almeida, foi referido permi.ir a esperar das atividades <lia satisfatórios e espera-se que o
e expressivas demonstrações nossa Câmara mais uma fase produ- mesmo aprove para resíduos- em um combate travado com'de simpatia pelo transcurso

t'i"a e brilhante de sua existência.' de outros produtos agrícolas."- os holandezes, 'vencendo-os.

I
.

b tde tao grata efeméride. 'Para isso não falta a segurança O processo acelar.a .0 re a. 1-
st Faleceu dias após; t d 1 f to"O Es ado", prazerosamente da direção dos trabalhos, em boa men?

.

a pa pa.qmmlca, ei
- em 1682, uma carta ré-

-

d bse associa a elas. ..

R t D
<,

,hol,.a
confiada a� sr

..Jo.ão. Batista

I
por rapld.?smovimentos e a-_gIa do Prmcipe egen e .

t t ,. Ih1· t Pereira. que. desde o 1111ClO ria peco er e es irar a pa a n�m apaDR.MARCíLIO JOÃO DA SIL- Pedro autorizou os pau IS as
Ih d h d esp cialmenManuel Fernandes de Abreu, sente legislatura municipal, Y('111 re O esen 1l: O e

"

-

VA MEDEIROS Jacinto/Moreira Cabral e Mar- atuando com elevado espír-ito pu- t te, p�ra esse fim. ,�stde �etodoVê passar, hoje,' seu aníver-
tim Garcia Lombria a estabe- I blico e incontestável dignidade, s�l,-1 e�lmlna a necessi a e � cdo-sárío natalício, o sr. dr. Mar-
f'

-

d f ird d' tizio da C,t11"'lra I
zmhar a palha sob pressao elecerem undícão e erro em vaauar an o o pres 1",1 ,.1"
.,_-cílío João da Silva Medeiros, '." .' . h . d mandato opular que vapor, O COZImento a jrressaointegro juiz de Direito da Araçoiaba, cujas mma� foram e onran o o P

. atmosférica é completa dentro
Comarca Ide São' Francisco. \ descoberta� pelo paulista A- ela expressa. 'de uma hora, segundo o novo
O distinto nataliciante que

fonso S�rdl�ha, em. 1?89, sen- E_..:_------·---.:-------t-a-n-c-,-a-d-o----l--:· processo. Os métodos em uso
desfruta de invejável conceito I do 0. pnmeIrC� br�süelro q�e mprestnno interno pe o requerem de quatro a doze ho-
por sua brilhante folha de ser-

fundiu este plleCIQSO metal, f
ras o cozimento a.alta pressão

vlços prestados á magístratu- --:- �m 178�, nasceu �em Ma-

goveArno ru SSO d_e_v_a_p_or_._�_____,t...- _

-Ta catarinense por seu espírí- rapicu, n? �IO de Janeiro, Ma-
-to lúcido e por sua invulgar

nuel I�n.aCI? de Andrade So�- LONDRES,4 (DP) - Anun- o valor declarado dosapóhces
G Itál'capacidade. de trabalho é, em

to MaIOl Pmto Coelho, M�r- ciou a radio. de Moscou- que ao fim de 20 al'!-0s. Os ganha- reVe n li
,

Ia"São Francisco, o Juiz ímpolu- ques de Itanhaem, fal�cldo a Russia fez' novo emprestímo dores dos sorteIO,s. tem. res�ato e julgador sereno, preven-
em 17 de Agosto de �867, interno de 20 bilhões de ru- tadas as suas apólices ímedía-

do-se que, hoje, dia de seu na- � eJ? 1.�08, no RIO de Ja-
blos (cerca de 100 bilhões de tamente.. .talício, muitas homenagens neiro, fOI cnada a Real A.cade- cruzeiros), sendo este o quar- O prêmio maior do corteio

lhe serão tributadas, ás quais ml� dos Guardas-marm�as to emprestimo feito pelo go- é de 50 mil rublos.
nós nos associamos, com sim- �oJe Escola . .Nav�� pelo �rm- vemo soviético depois da guer- _ Segundo a, rádio de �oscoupatia.

•

cI�e-regente D. Joao, depois D.
ra. as três anteriores emissoes de

, Joao VI; Será pago em 20 anos. apólices cada uma no valor de
SRA. GENTIL BÁRBATO - em 1.817, em Toledo, na O Conselho de Ministros so- 20 bilhões de rublos foram ab-
Festeja, hoje, sua efeméride Banda Oriental, o Gener-al

viéticos, lançando o novo em-I solvidas pelo povo poucos dias
natalícia, a exma. sra. d. Le- Bernardo da Silveira repeliu a

préstimo, disse que ele se des- após serem emitidas.
Iete Campos Barbato, virtuo- cavalaria de Frutuoso Rivera; tina a [chamar os meios da

-, em 1.835, foi criada a a-

F
.

dr" ber.sa espôsa do, nosso conterrâ-
tual Policia Militar deste Es- população para cumprimento erl3 O pa a re",eneo Major Gentil Barbato, ofi- tado; dos planos do Estado de rea- �,daI do EX!ército Nacional.
_ .em 1.861, falec-eu o Te- bilitaçã? e de��r:volvimento da a D�lncesaApesar de há muitos anos

nente-general José Maria Pin- economIa s?v!etl.ca, no quarto SORENTO, ITALIA,4 (U.P.)-,estar residindo f.ora do Esta- ano de vlgenCIa do planoto Peixoto, o dominador das. , Centenas' de escolares tiveram.do, a distinta aniversariante QUInquenal de apos guerra esedições e revoltas de 1.832 e .

-

I um feriado para dar boas vin-que, quando aqui residiu, sem- para cumpnmento antes dQ1.833, nas cidades do Rio e Mi-
.

"

'

" das à princesa, britânica Marga-Pre se mostrou solídta às prazo�de todo o plano qUIn Inas Gerais; I. _ �

-

ret Rose, por ocasião de sua,campanhas de benemerência, quetral de construçao econo
- em 1.865, em Guiabá, . ,,'

-

chegada a, esta cidade. A prin-. onde se destacou por seu belo mIca de culturalMato Grosso, nasceu o Gene- '

". , cesa faz-se acompanhar de u-coração, goza,' nesta capital ral Candido da Silva Mariano O total do empre�tlmo ser,a ma comitiva e do major Tho-de' numerosas amizades que, levantado pela venda de apoRondon, o intrépido desbta- . . _

' -

mas Harvey, secretário da rai-,hoje, por certo a felicitarão
vador de nossos sertões e de- llces a?� ,cldadaos _ru�sos. Els- nha Elizabeth.Pelo decorrer de seu aniver- sas apollces renderao aur'os denadado amigo de nossos ir- ----------

. :sário natalício. 4 r cento mas todos os �umãos índios; pO,' ;,-

_ em 1.943, o General Higi- sas apólices renderão juros de

no Marinigo, Presidente do loteria e um têrço das apóli
Paraguai chegou ao Rio, em ces. Os portadores dos outros

visita, ao Brasil. Nesse dia o dO'is terços ,r�ceberão apenas
ehtão Presidente Getulio Var
gas assinou decreto, baseado
no artigo 180 da Constituição
em vigor, pelo qual se consi
derava inexistente a divida de
guerrà do Paraguai ao Brasil
pelo tratado de paz firmado
em Assunção a 9 de Jeneiro de
1.872;

Vida
ANIVERSÁRIOS:

.sRA. 'JOSÉ FE.LIPE BOA
BAID

Roma, 4 (U.P.) - 270.000 tra.,
balhadores da indústria química
uveram order., de se prepara
rem para' uma �r8Ve de ámbito
nacional, em '.'is'.:", da irr.pcssi
J.'ilidade em quo se viram 05 di
rigentes síndicais e natronaís
cl.é' encontrar uu.a solução para'
{' problema da suspensão .:.\0 tra
balho nas empresas � da (\11,
pensa de trp,'>tjhac!cle!�.
Essas ordens foram baixadas

depois de uma reunião entre O'S

lideres da Confederação Geral
do Trabalho, dominada pelOS
comunistas e os funcionarios dO'
Sindicato de Trabalhadores da
Indústria Quimica. Os dirigen
tes sindicais dizem que a data
exata da greve será anunciada
mais tarde .

Encontram;se atualmente em uso,
em todos os recantos. do mundo.
centenas de milhares de Motorc&
de popa JOHNSON, proporcionandO'

CASA aos seus possuidores ano após ano,

ur!í SERVIÇO SEGURO. Distribui�
dores: Comércio & Transportes C.
Ramos S. A. - João Pinto, 9.

MENINO RALF-VICTOR Compra-se t1ma de preferên
cia com fundo para o mar.

Informações nesta r'eda<)ão
Completa, hoje, scu 11° aniversil

'rio natancio, o inteligente menino
; - 'Ralf-Victor Krepsky, aplicado aluno

do Curso Jürema Cavalazzi, e dileto
'filho do sr. Arno Krepsky, compe·,

EMPR-mSA SUL BRASILEIRA:
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-

ServiçO's de energia elétrica
em Joinvile, Jaraguá dO' Sul,
São Bento do Sul,'Mafra, Ti�
jucas, Rio Negro e Lapa.

,

Material elétrico para insta·
lações - Motores - Dinamos
- Bombas - Lustres - Fer
ros de, engomar - Lampadas
- Ventiladores - Serviço de
instalações pO'r pessoal técni·
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 de

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

tente gerente da filial da Casa 43,
nesta cidade, e de sua exma. espà�;[l
,d. Inês Meldola Krcpsky.

Festejando tão feliz data o meni
'no Ralf-Victor que, entre a petiza.
da, desfruta de muitas amizadcs,
,dará, na residência de seus ;,a'js,
'llma fcstinha intima aos qne j riio

,'cumprimentá-lo, com farta mesa de
,doces e rcfrigtralltes.

limpa maig
agrada mais

rende mais,-'
André Nilo Tadasco

O PRECEITO DO DIA
ESPINHAS ARRUINADAS

FAZEM ANOS, HOJE: As mãos e 8S unhas conduzem
- o sr. Arnaldo Sales, co- germes ,causadores de doenças

merciante. ,
! da pele. •

- a sra. d. Dilma Taulois I O mau costume de levar as
de Andrade, digna espôsa 'do mãoS' ao rosto, para expremer
sr. ,Nerêu Andrade, conipeten- cravos e espinhas, . pode causar
'te telegrafista. afecções locais, muitas vêzes de

- a srta. Nilcéia Silva Avi- graves consequencias.
-la, professora normalista. I Preserve '

SUa pele e evite
- a sra. d. Olga Brust, dig- várias doenças, abolindo o

..t,;na ccnsorte do sr. Edmundo I hábito de espremer cravos

�J;Brll,< comerciante em Mon- e espinhas.
,Uaí" neste Estado., : '$j.c;t;iv". � ,

Sociedade Carnavalesca
Filhos do Planeta

CONVITE
Em nome do Senhor Prcsidente, convido os senhores Membros da

DIRETORIA e sócios para uma repnião no próximo DOMINGO, 8 de

corrente ás 10 horas, no salão--cHl bibliotéca' do Clube 12 de Agôsto,
afim de serem descutidos assuntos de interêsse geral..,.-

Florianópolis, 3 oe Maio de '1949.
,

ALPHEU FERREIRA UNHARES - Sccretário-�c.ral

COMPRADORES PARA CASAS E

TERRENOS
O Escritório Imobiliãrio A. L. Alves.

sempre tem compradores para casas e

terrenos,
Rua DeoJoro 35. , ��'·I�!]m.�SNES.

3

,

I
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éOMPXNHjjr-�'Ai1ÂNÇA�-�DX-·-BAií)V·w
.....,,-.

Fundada em 1870 - Sêde: BAHIA
• INCÉ!NDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS c-s
Responsabildades Cr$
Receita .

"

: ,
. . . . .. Cr$

Ativo '...... Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$

Responsabilidades Cr$
Diretores :

Dr. Pampb ilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de AraÍíjo e José Abreu.

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

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.60;l,�0
98.687.816,.30

76.7tl6.401.306,20

•

.' O

11
I� /

"�L:I V

( ,

�

/)II'Sítl;t}f(tlfIfStJI(EREIf/Es' \

;JtI/'//t:;b1SIlIt1�S�ere/lkS'
De acordo com os imperativos da

razôo, da ciência e 'do bom senso,:

N. o 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidos, bemorragias
e sues consequências.
N.c 2: Falto de regras, regras
atrazadas suspensas, deminuidas
e suas consequências.

VAUMART

VENDE-SE por motivo de Inudança
Grande área de terreno iii cultivada

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros
Area de 142 metros de frente por 1.850 de -fundos,· incluindo
. (, casas de madeira ,e uma de material.

TRATAR:

Florianópolis - nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves.
Barreiros - com o proprietário Mathíae lha.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro,

A vista e
.

a 'prazo
Enrolamento de motores, dinâmos e transformadores.

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acesso rios, outros aporelhos 'elé.

trícos.: artigos elétricos, etc.

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

A ELÉTRO· TÉCNICA
Rua Tte, Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

----------------------------------------------------�,--

Cirurgia- Clínica - Obsletríca
Dr. Antônio Dib· Mussi
Médico efetivo do Hospital de Caridade

Servi �o esp cializado em Doenças de Senhoras
Mede/nos métodos de tre tsunetito

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

Consultório:
Rua Tiradentes, 9

I •
Residência:

Hotel La Porta
•

A viuva Raymundo Luiz Cabral Teive, filhos, genros
:

e noras, ne

tos, bisnetos e demais parentes, consternados com o falecimento de

seu saudoso, chefe, vem, por meio deste, agradecer, sensibilisados. a I
todas as pessoas aruigas.. associações religiosas, que lhe levaram o

IJseu conforto, no doloroso transe, por' que acabam de passar, e bem

assim a todos que acompanharam o sepultamento do extinto, que re-
,
M

meteram flores ou telegramas.
-

l
Aproveitam o ensejo para convidar aos parentes e amigos para ;..-------..,.-----

assistirem à missa de 7° dia, que será celebrada no l:lia 7 próximo. sá-

bado, na Igreja de São Francisco, ás 7 horas.
' ,

Antecipadamente, agradecem êsse ato de piedade cristã.

Agrad·ecimento e Missa
�áymuDdo Luiz Cabral Teive

A família de Carmen
Línhares C(,lônia

convida aos parentes e pes
soas de sua 'relação, para as

sistirem á missa que será re

zada na "Catedral"; no altar
do "Sagrado Coração de Je
sus", no dia 7 de Maio, (sába-

Dr, CLaiRNtp G.
GALL�TTI

ADVOGADO
Crime e c19.1.

Conlltltuição de Soei.clCleI...
NA'IURALIZAÇOES,
Títuloa O.olClI'Clt6I'ia.

I

E, crit6rio 9 Reaids (\� iCl

Rua Thodllr>t". '2.
�ONE •• 1463

do) as 7 horas, pela passagem
do primeiro ano de seu faleci
mento.

'

. A todos que comparecerem
a êsse ato religioso, antecipa
os seus agradecimentos.

.

�.
.. ..

PREDIOS
ALUGA-SE o prédio da rua Ar�

tísta BHtencourt, nO 32.

VENDE-SE 'o prédio da Avenida

Mauro Ramos, nO 199.,

Ambos a tratar com Sr. José G_
L. Carvalho, á Praça 15 de No

vembro, '1 _ sobrado.
•

I

Vende-se

de

AUTOMOVEL FORD 49

.

Vende-se mTI, em estado novo,

com 5.000quilometros, 4 portas. Vêr
e tratar com Oswaldo Nascimento,
no Hotel LaPorta .

Econômica federal
,S.ao.a Cajarina

I •

Levamos ao conhecimento dos interessados que serão vendidos em

Leilão, no dia 7 de Maio do corrente mês, ás J.�,oó horas, todos os ob

jetos constantes das Cautelas da Carteira de Penhores desta Repartição,
vencidas até 31 de Dezembro do ano p. findo e que não foram resgastados
ou reformados até .véspera do dia do Leilão:

'

Gerência da Cai�a Econômica Fede'ral de Santa Catarina, em 2 de

Maio. de 1949.

HA 4 SECULOS•••

Embora não primasse pelo
confôrto o banho era uma

necessidade ... O progresso
nos proporcionou melho
res condições de vida, mas
ao mesmo tempo nos im

pôs novos cuidados com

a saude por exigência da
intensa atividade dispen
dida pelo organismo nes

tes dias agitados. Daí a

nece�sidade de se promo
ver todos os dias a higie.
ne interna. Isto se conse

gue pelo uso diário .do
Urodonal- a famosa du
cha dos rins. Certifique-se
dos benefícios do Urodo-,
nal, fazendo agora a cura

dos 21 dias com um vidro
de Urodonal gigante.

ARI MAFHA - Secretário-Geral

C 1 i h
,

ec :;
Para todos os fins!!!

CLICfIERIA PRóPRIA
Desenhista especializado em propaganda

Atendemos pedidos do Interior
Velox Propagadora

Publicidade em Rádio - Jornais - Revistas - Folhetos
Dr. MURICi, 1.009 - Caixa Postal, 775 - CURITIBA

d@@@êêêêêêêêêêêêêêe
IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS

E HOSPITAL DE CARIDADE
VERA CRUZ

De ordem da Provedoria desta Irmandade e de acôrdo com o pre
ceituado no artigo 98' do Compromisso, faço publico, que no dia � do
corrente mês e ano, ás 8,30 horas, será rcalísada, na Igreja do Mcníno

Deus, Missa Solene com Sermão do Evangelho, em comemoração ás fes
tividades da "VERA CRUZ".

Para assistirem à referida solenidade, ficam convidados todos (JS

fieis e, especialmente, os Irmãos e Irmãs.
Consistório dá Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e Hospital

de Car'idade, em Florianópolis, 4 de Maio de 1949.
Luiz S. B. Trindade - Secretário

AI -, , ,
. ençao" "di It\ tenção! ! '!'

f

Em suas viagens à Joinvíle e Curitiba prefira as luxuosas
limousines do

Dlàriamente entre:
FLORIANÓPOLIS

.

ITAJ·Aí
JOINVILE

CüRITIBA
FIUZA LIMA & IRMÃOS

Conselheiro Mafra 35 -- Telefones _._ 15{_)2 ...,.- 1565
CONFôRTO
I' SEGURANÇA

RAPIDEZ

.•1
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5

Bes Itado 'do 171· sorteio da
. .

..

, .

Relacão
,

em 18 de abril de 1949apélícesdas sorteadas
SORTEADAS COM. CR$ 10.000,00

516.251 - Luiz Batista
','

'. Varginha Minas.
408.674 - Antônio Gomes Filho ' Pelotas - Rio Grande do Sul
308.130 - Antônio Barreto Netto � < ••••• Salvador - Bahia
301.461 - Dr. Halley Pinheiro Monteiro Mun. Alegre - Espirito Santo
267.342 - Dr. Candido Pereira de Sousa Bispo <: São Luiz - Maranhão
300.812 - Hélio Humberto Calcagno : Uberaba - Minas
310.428 - SÍl.1Val Ferreira da Fonseca (Conjunto clJudith de

Sousa Fonseca) Guarajá --' Minas
.

419.997' - Pedro da Costa Faria " " '. Uberaba - Minas
516.468 - Walter Jinkings (Conjunto cfZuleika Cordeiro Jín-

kings) ;
'

Basiléa - Território do Acre
308.907 - Elsori Damasceno Lopes •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .. São Paulo - São Paulo
513.123 - Francisco Camilo Dantas Santana do Mato - Rio 'Grande do Norte
274.162 - Dr. Adalberto Jorge R. Ribeiro : Distrito Federal
417.169, - Sylvio Dias Pereira , .. '.' Campo Grande - Mato Grosso
514.376 - Manoel R. de Aevedo (Conjunto c/Laurtdes Santos

Rodrigues) Filadélfia - Goiás
266.718 - Anibal de Moraes Carvalho , Distritó Federal
512.996 - José Augusto de· Almeida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Distrito Federal
424.148 - Isaltino Ferreira. dos Santos , Inhapim - Minas
'517.231 - Tertuliano Ferreira Martins , . . . . . . . . . .. Teófilo Otoni - Minas
277':;83 - José Honorato .........•.............. " ., " ... .. Mun. Perdizes - Minas
285.616 - Priscilla TelIes Pinheiro . . . . . . . . . . . .. Grato � Ceará
425.383 - Francisco das Chagas Alencar . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Grato - Ceará
515.547 - Max Schneider .. � Jaraguá do Sul - Santa Catarina
445.308 - Paulo Caetano da Silva ', : , São Francisco do Sul - Santa Catarina
401�802 - Manoel Pereira Pinho ' Parnaiba - Piauí I

416.(í57 - João Orsano da' Silva (Conjunto cfAdelaide Freire L.
Orsano) , Pedro II - Piauí

297.433 - José Antônio de Sousa Fortaleza - Ceará
307:596 - Mathias Gonçalves ., , : Ribeirão Preto - São Paulo
288.997 - Cordovil Fernandes Lopes , Santos - São Paulo
277.220 - Manuel da Cunha , ' Mun. Guararapes - São Paulo
311.258 - Antônio Ruzza " Murr: Itatinga - São Paulo

I,

. li

4Ul.203 - Francisco Martins Filho , , Mun. Granja - Ceará
413.220 - Lafaiete Sodré Costa , , ' Mun. Granja - Ceará
27S.454 - Macário de Paula Vieira Sertanópolis - Paraná
281.753 - Godoltredo Cláudio Revoredo .. , ; Jacarézínho - Paraná.
NDTA: - Já teve suas apólices sorteadas, em outras extrações, o segurado Sr. Cordovil Fernandes Lopes, em 15-1-42 -15'-4-44-
15-10-45 apólices 288.998 - 288.999 - 276.774 e 276.760 de Cr$ IG.OOO,oo cada.

\

O PRóXIMO SORTEIO SE REALIZARÁ EM 15 DE JULHO DE 1949 ����i�'>:\�r.rr>:A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRA:SIL

-[ :

I.

SORTEADAS COM CR$ 5.ÓOO,oo

I Sociedade 'Mútua de Seguros Sôbre a Vida
Avenida H'io Bra�co, 125 - Rio de Janeiro

&Faria IrmõoLuiz Arvores frutíferas
H. J. Cipper.
Corupá.

.

/
Mun. de Jaraguác-. Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

Bepresentaçôes - Consignações - C/Própria Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores 'qualidades ofere�e o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura •COMÉRCIO POR Al'ACADO E A VAREJO

.Louças - Vidraria - Artiços de oluminio - Al'UgOS Escolares
Papelaria

Generos Alimeniicios Ind,sil'ialisados - Armarinhos em geral

TI LOGRAFIALOJA E ESCRITóRIO - Rua 7 de Setembro, 21.

Caixa postal, 322 - End. Telegráfico "LUFAMA".
,

CorrespondeRei,
Comere;11

Florianópolis - Santa Catarina Confere
Diploma

..

dooG,uta'
Publica relação' dos oomerciaates e tndustríaís com seus anue

reco!!.
Cada guia e vendido aoo.noannado de um mapa rodoviário no

'Paraná e Santa Catarina.

Redação: Rua Prudente de Mora.6s. n. 626. - Curitiba.

DIREÇAo:
Amélia M Pigllzzi

Rua Genera'l Biltencourt, 4'8
(Esquina Álbergue Noturno)

Pedimos aos nosso; distintos leitores, � ob�é��l;:;;;o='.:d""'e""p=r"'e-e;;n�h;r o

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

Rua Est. Civil : D. �asc ,
...•

Mãe � o ..

METODO:

Mollarno e Eticientl

BOM 'NEGO-CIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 aÚ rl$ 100.000,00 renda Pai

.. .

certa df!> 10'/. 80,So.O com recebimerito (. [uros meneeis. Emprego ou Cargo .

r"",..,,.,,,,,,l'JcõP� n",,,f .., ri"'ç;;n Cargo do Pai (mãe) . � .

..........................
· �
• •

: Datilógrafa I

li:. Of�e������ç�a ICartas a Maria Inês
Ferreira.

iI Caixa Postal 55 .

·
.,: ...

... .... ........ ...... ........ • ·oe .. .. .. .... • ..

·F ..\,BHICA DE FOSFOROS (PRON·
L\ t>. FABRICAR)

, Vende-se .

Maqainário Cr$ 25U.UOO,00
Prédio, Irnoveis Cr$ 90.000,00

. Situada em Campo Alegre - S. C.

Vende-se tb, só maquínárto
Informações com A. Wehmuth
Brusque - Santa Catarilna".
o' � . . .

DOENÇAS E OPERAÇÕES
DE

OLHOS-OUVIDO-NARIZ
GARGANTA

(Cabeça-Pescoço-Boca)
W']!i.

'

�. 1
..

DR. J. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson,

do Rio �e Janeiro.
Diplomado em Bronco-eso

tagología, 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) y

do lábíoe céu da boca fendídos
de nascenca. Tratamento cli
nico círúrgico das amídalas.
das siI1\usi�es, das purgações
dos ouvidos, da obstrução na-

sal, etc. \

Ruâ Nunes Machado, 20 Fo
ne 1.447.

......... : : ..:
-

, PLANTANDO DA
Tem-V. S. pomar, jardim e ne

cessita de árvores frutriferas e

flores?

Peça catalogo, nesta praça,
com J. Costa à Rua Jerônimo
Coelho nO 2
.

........•. 0.. . ....'. . . . . . . . • • • •••

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Madicação c:uxiliClr no tratcunento

da .HUi.
'

· . . . . . . . . . . . .. . .

As águas do mar não constituem

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

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

cial, idealizado � executado para

proteger as partes metálicas contra
.

os efeitos corrosivos da água salga
da. Distribuidores Comércio &:

Transportes C. Ramos S, A. - João

Pinto,9.
............................... c

·Casa Recem
cousmnda
DE 's O C UPA D A

RUA FELIP� JII�VES
6xl0 metros, teda de

material.
TRATAR NEST� REDAÇÃO

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

Se ricos quereis ficar .

De modo tacil elegnl
Fazei hoje urna inscrição
o Credito Mutuo Predia
• • • • ••• .. •••••• (It

'CAIXA
Precisa-se de um. Exige-se

carta de recomendação e de
Fiança. Escrever do próprio
punho para Pretendente, Cai
xa Postal, 126, dizendo idade,
estado civil e pretensões,

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

vender?
,

Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório Imo,?iliãr10

h. L. Alves.

Rua Deodoro 35. "&,b",�=E-:r.:;;®li!l'1
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Ivai x Paula Ramos
f' I)

no prOIlmo
fi

OWIOgO,
jogando" Benlevi pelo alvi-celesfe
.Ao que pudemos apurar, no beH;fvi, do f'... :.;;�, Rar'u5. ir.te

próximo domingo, no estadia da 1:,';'11á," conj 1,'·t1 elo Avc í, o qual

F C.D. jogarão os conjunto» do
Avaí e do pau!a Famas em par-

tida amistosa, com rer.da divídí ,

cJ.,L entre dois c.l·l:)s·.
r Direção de PEDRO PAULO MACHADO

paises do Prata· o .Vice�
da F. • C.

Vi�itará 05_

Preside'nte

fi( at;J. de posse _� � 1 é' -:ac., r :;' ,,�!'
c:: .ut.e O paga

·

..:"ltu �te í:ilWO nnl
,,_r�': t;J!OS ar trk,;,1" 1)('1,) !'í'cL

Pb"." P ;; que ;"t; � 1:'1',1 c1}.:Ó>; a ter
minação do prérío

Desportos . Uóiversitários
entrará em férias na próxima
semana, aproveitando-as com Reforma dos Esiaiiito« . à grande regata promovida pe-
uma visista a Montevíd'u Bue - .Segunda-feira última às 20 10 C. N. Riachuelo, devendo se-

nos Aires. Fe�icidades. horas, realizou-se nova reunião rem disputadas três páreos: ca.,

QUE SE PASSA NA F.N.S.C.? ENTREGUES SOLENEMENTE da Diretoria e Consêlno de Re- noe, Yole a 2 e Yole a 4.
Enquanto os clubes 'naúticos OS PRÉM�OS DA CORRIDA DANTAS NO PRÉLIO CONTRA presentantes da F'ederaçáo A- Cancha na Faculdade de Direito.

do Estado clamam pela realiza- CICLISTICA O ATLÉTICO tlé,tica Oataririense de Estudan , A digna Congregação da Fa-
ção de competições de carater Grande é o interêsse do pú- tes (F. A. C. E.) em que rui tra- culdade de Direito' deferiu pe-
oficial em que' possam colher os Na cancha do Lira 'I'enís Clu- blico pela rodada de amanhã em tada, além de outros assuntos, dido da Associação e Centro
frutos dos seus' esforços, a Fede- be, realizou-sé, ante-ontem, á prosseguimento ao Campeonato a Reforma dos Estatutos da en- Acadêmico XI de Fevereiro pa
ração Naútíca de Santa Catari- noite, a solenidade da entrega Citadíno €le Voleibol e Basquete- tidade "eclética": estudantil. ra a construção de uma cancha
na permanece de braços cruza- dos prêmios do ,Campeonato de bol, promovido pela Federação Dita reunião foI realizada na de volei e basquete nos seus ter-
dos, Ciclismo da Cidade, domingo Atlética Catarinense. Faculdade de Direito, onde está renos fronteiros ao Largo Fa-
Já tocamos neste assunto di- efetuado, comparecendo ao a- Além do encontro voleíbolís .. ,>'iita a séde provisória da FACE. gundes, o que será de enorme

versas vezes e ainda nenhum to o dr. Raul Caldas, digno dele- to Ubiratan x Barriga-Verde" Torneio Municioal Universitário valia para o maior desenvolvi
esclarecimento foi prestado pe- gado regional do Ministério do que é o mais importante da 1'0- Na sua sessã� de 2a feira úl- mento dos desportos uníversítá
Ia entidade remístíca sôbre este Trabalho e homenageado da dada" teremos a partida de bas., tima, a F. A. C. E. resolveu de- rios catarinenses.
estado de coisas que está impa- prova pedalistíca. estiveram pre- quete entre Caravana do Ar e clicar a realização do Torneio_ Treino de Futebol dos
cientando os clubes a ela filia- sentes, também, além de outros, Atlético, osquais, derrotados nos Municipal Universitário à Pre- - Economistas
dos e o público esportivo em ge- os srs. dr. Heitor Ferrari, vice- seus últimos compromissos, bus- feitura Municipal de Florianó- Sábado próximo, os valorosos,

.

ral. presidente da F. A. C. ; José carão a rehabifitaçâo e para polis, na pessôa de seu ilustre rapazes da Associação Atlética.
Há muito que a Federação Ca- Gusmão de Andrade, secretário tanto ao encontram com grande ecliÍ Dr. Adalberto Tolentino de Academica da Faculdade de

tarínense de Desportos deixou da mesma entidade; Rubens disposição. Carvalho, grande amigo dos es- Ciências Econômicas farã-o um

de ser tutora do esporte do remo Lange, presidente do Ubiratan O Caravana de Ar, campeão tudantes. treino de futebol, no
'

gramado,
em nosso Estado, dando-lhe au- E. C.; os ciclistas Antenor Belar- do Torneio Municipal, desta vez As várias provas do certame nó Colégio Catarínense.

'

tonômia, como quízeram as mino da Silva, Heitor Lessa e apresentar-se-á com todos os foram asím dedicads : Treinos ��e Rê'f'Loagremiações naúticas . Osni Rosa, respectivamente 1°, seus valores, inclusive Dantas, o - Futebol -, homenagem à Os acadêmicos "farmadon-
Fundada a F.N. S. C. foram .20 e 30 colocados da prova, e o qual já se restabeleceu da con- Faculdade de Direito, Basque- tos" realizam contínuos ensaios

escoíhídos os seus dirigentes, diretor esportivo desta folha e tusão sofrida num dos braços E: tebol - homenagem à Faculda- nos barcos do C.N. Riachuelo,
recaindo a presídênci-, no nome o representante do Sindicato foi considerado apto a voltar às de de Fármacia � Odontologia e preparando-se firmemente para,
do Sr. Jau Guedes da Fonseca, dos Comerciários.

. canchas. Volei - à Faculdade de Ciências a próxima regata universitária.
pessõa de 'grande prestígio nos A entrega dos prêmios aos Econômicas, Rêmo - ao 5° Dis- Os da Faculdade de'Direita
circulas naúticos, três 'primeiros colocados, cons- j trito Naval, sendo os' três páreos estão em preparativos para o Iní-
Depois de eleitos e empossa- tantes de uma bicicleta, Ofereci-I SERVIÇO DE METE0- da regata em homenagem aos' cio dos treinos no C. N. Francis-

dos vimos os paredros da F. N. da pela Casa Hoepcke; um apa- OLOGIA Presidentes dos clubes náuticos I co Martinelli, devendo "realiza-
s. é. reunirem-se uma uníca relho de chá, óferta do Sindica- R ! Riachuelo, Francisco Martinelli I rem um grande ensaio na tarde:
vez para a elaboração.dos esta- to dos Comercíários, e um apare- Previsão do Tempo, até 14 e Aldo Luz. de sábado próximo.
tutos. Mais tarde soube-se que lho de jantar, oferta do Sindi- horas do dia 5. I As datas dos jogos do Torneio, Os da A. A. A. da Faculdade
os estatutos haviam sido reme- cato dos Bancários, foi feita pe- Tempo - Instavel, com chu- conforme sorteio, ficaram assim Ide Ciências Econômicas também
tidos á C.B.D. para a sua apro- lo dr. Raul Caldas, a convite do vas determinadas: iniciarão brevemente' seu treí-
vação, não se sabendo, decor- dr., Heitor Ferrari, que presidíu Tempera/tura, - Em declínio Volei e Basquete: - dia 11 - namento, com os barcos do C_
ridos vários meses, de nada com a solenidade. Ventos - De sul a léste, rres- C�ncias Econômicas x Fárma- N, Aldo Luz.
referência as atividades da Ao presidente do Ubiratan E. cos cía - Odontologia, dia 18 - DL
F'.N. S. C. C, vencedor da competição, ;ez Temperaturas - Extremas de reíto x Fármacia Odontologia, - .

Os clubes locais Riachuelo, a entrega da Taça "Fedenl,(;ã)� hoje: Maxima 23,0, Minima 21,1. dia 25 - Direito x Ciências Eco- PASTA DENTAL
:Aldo Luz e Martinelli estão des- Atlética Catarinense " o dr, l-f.�i- nômicas. (às quartas-feiras, com ROBINSON
gostosos com a administração tor Ferrari. Ell':,usiasti.cos aplau- Os motores JORNSON Sea Horse início às 19,30 horas, na cancha PASTA DENTAL
da Federação Naútíca de Santa f',;1:, fizeram-se ouvir no momento mente são utilizadas máquinas mo- do Lira Tenis Clube) '. ROBINSON
Catarina e se a mesma' não '�m que eram er.tregues Oi; pré- dernas em precisão e rapidez, O� Futebol: dia 14 - Torneio "., .. ,., .. , ..... , .. , .... ,.,., .•

prestar os esclarecímentos devi- rníos. '". !são construidos em fábrica �10der. '"Initium" às 14, 30, dia 21 PASTA DENTAL
dos, podemos concluir que eles Fizeram .1SI) c�a palavra 'c1lna sob todos os pontos de VIsta e Fármacla Odontologia x Direito, ROBINSON
mesmos tomarão as redeas da ocasiao, os 81'S. (,r. Heitor F':"':T.1- .�S 'SOpuzHBpadsa sopl}.I<'ldo· .rod dia 28 - Ciências Econômicas x '........... ••••• • ••••••••••••••• "

entidade ! r. José Gusmão dE' Andraí: �'engenheiros da Johnson são reputa- Fármacia Odontologia, dia 5 de C ASA MISCELANEA diltri
H:::bens Lange, ff'nào tod i, f'u- dos como os melhores do ramo. Dis- junho - Direito x Ciências Eco_ buidofa dOI :Rádiol R.:C. A
tD.mente aplalió:d(':J. tribuidores: Comércio & Transpor- nômicas. Victor. Válvula. e Di.co••
Terminandl)!1 s 'lell1d::tcle, o tes C. RamQs S, A, - João Pinto. Rêmo: dia 12 de junho, anexo 'O" .. Co., ..plhe;"... 1Vr -+ .. �

"r. José Gusmão de Andrade

A nossa reportagem foi ínfor- Atlética Catarínense e alto fun

mada que o dr. Heitor Ferrari, cíonário da Delegacia Fiscal do

vice-presidente dá Federação. Tesouro Nacional desta Capital,

DORES RHEUMÁTICAS, MUSCULARES, AGU
DAS· e crônicas, gõta e artritismo. É composto

.

de medicamentos anti-rheumáticos emé'0ndi
çõe? de ser fàcilmente tolerado. O rheumatis
mo é uma das enfermidades que mais atormen
ta a humanidade e lhe tira a alegria, a paz e

a capacidade para o trabalho.

OS "PENETRAS" EM AÇÃO
O pequeno pavilhão do está

'(iio da F. C.D., situado ao lado
<la arquibancada principal e te-·
servado para uso exclusivo da
imprensa escrita e falada, con
tinua sendo invadido, nos dias
'de jogo, por pessôas que nada
tem a ver com a crônica.
Além de se instalarem CO:::l

fortavelm,ente 'nos assentos re

fervados aos portadores de ere

denciais da imprensa, sem mais
nem menos perturbam o tra'p�-
1ho dos mesmos, com gritarias
infcmàis e palp't?3, desvian1G
muitas vezes a ate'1ção do rro

nista. Até mesmo .&rios di.:.'cto
re3 de clubes _e jl;�.;"''> de fute�)�,j
lá permaneCE'n.. acs: domi.ügf):_),
eomo se tives-SiJú1 tGdn o di"�;t)
Domingo passado, foi o cumulo.
>Os jornalistas tiveram que cum

prir a sua missão em q,lalq:ler
parte d\) estádio.

Contra tais irregularidades,
urge qu.e a, F.C.D. tome as ne
cessárias medidas, colocando
uma autoridade com ordem; de
só permitir a entrada dos mili
tantes da crônica devidarr�e!'te
,credenciados,

:::a,.dou a im,')n,n�,a t'sjJ(I! Uva,
Ir[lresentad." j�,.-':.) nosso com

p." .. "'ro j�.;,"'i:.;: .." Pec�'r(1 "ll ..l

l\lél '-11ado, pci�-;_ill;"'_) na�:l !;�{ 5ma

,I.LCU salva d; p�h'_r�s. fOSFOSOl'

y
I BONS REMÉDIOS!

PERDA DE MEMORIA, ESGOTAMENTO EM
AMBOS OS SEXOS, cansaço, falta de fosfatos,.
nas convalessenças de moléstias graves, ane
mias e magreza. Tome 2 eolhe"es de Fosfosol,
ou 1 ampola ao dia, intrámuscular. (AS ampo
las sob receita médica).TREINARA DOMINGO O

GUARANÍ

"_--.-ll�l-J••I"
Preparando-�e para futuros

compromissos, o Clube Atlético
Guaraní, realizará domingo um

rigoroso treino de conjunto no

campo da Vila Operária, com

início ás 9 horas. Por nosso in
termédio a direção técnicà do
tricolor da rua João Pinto pede
o comparecimento de todos OS

seus jogadores.

Tônico

para o cérebro
/

BISMUBElL
ACIDEZ NO ESTOMAGO - DIGESTAO DIFI
CIL. Dôres, mau hálito, úlceras, azias. enjôos,
arrotos e dispepsia, auxiliando o funcionamento
do fígado e intestinos. A venda em papeis (pó),
ou em comprimidos. Use 2 doses após cada
rejeição.

Para o estômago

ANTI-RHEUMÁTlCO
Virtus

TOSSES NERVOSAS, ROUQUIDAO, pigarro dos
fumantes. Tratamento auxiliar preventiVo das
moléstias das vias respiratórias. Medicação de
combate às toxinas no aparelho respiratôrio,
evitando o seu desenvolvimento e as suas gra
ves consequências nos pulmões.

CAMPEONATO CITADINO DE
VOLLEY E BASKET.

MUCODRENO
Calmante das fosses brôn ...

·

ctuicas e acessos asmáticos

CONTRA OS ATRAZOS DAS REGRAS, dôres
e corrimentos. Regulariza os perÍodos_ Des

congestiona \ e auxilia nas pertubações das

moças e na menopausa.
Devido á deficiência de e1'1'er

gia elétrica na .noite de ante-on
tem, deixou de ser efetuado a 4a
rodada do certame citadino de
VOleibol e basqueteb.ol, ficando
transferida para amanhã,

REGULADOR
SANT'ANA

A seguranç.a da mulher

Procure nas farmácias e drogarias e, na falta, com,
V. SANDOVAL JR. - Caixa' Postai" 1874 - São Paulo - Remessas pelo peembC.l.o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de' Crianças

Consultorio: RUa Tenente
Silveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

bs.
.

Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. MiltOD SimOD�
Pereira

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Oos Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No

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

DR. LINS NEVES
Diretor da )laternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHOB.AS _ CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle' e tratamento

especialiaado da gravidês, Distur
bi08 da adolescência e da menopau
.... Pertubações menstruais, Á 'lfl1.'

mações e tumores do aparelho geuí
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem-
1)88, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
toras)
ASSISTENCIA .AO PARTO -E OI-'E-

. RAÇõES OBSTÉTRICAS'
Doenças glandulares, tiroide, ová

rios, hipopise, etc.)
Vhlturbios nervosos - 'Esterilidade

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

Cruz e Souza _ Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S

THIAGO
Médico' e parteíze

Hospital de Caridade de
rianópolis. Assistente da

Maternidade

1>0 FIo-

Doençqs dos órgãos internos, es )e.
I

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
duIas internas

Cllnlea e cirurgia de senhoras

-IPartos
•

.

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA _ ,METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
raso «

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n. 18

.

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowski 112
Fone manual 766

• • •

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Carros para o interior do' Estado I Bo� binóculo
._

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

firma Fiuza Lima & Irmãos, é D seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente _ Brusque

cf excessão de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE' - 28., 48• e 68• feiras

Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS _ 38• e 68• feiras

.

16 heras
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELECiANCIA 7
PROCURE

Alfaiataria
A

·Mello

Especialista
�édico _ Efetivo do Hospital de

Caridade
O'OVIDOS '- NARIZ e GAR·

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560

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

DR. NEWTON d'AVILA

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28·_ Telefone 1.307

Rua Felippe Schmidc 48

Produtos Veterinarios

Dr. Roldão COBSetDI
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOU:STIAS DE SE

NHORAS - PARTOS '

Formado pela Faculdade de .Medi
ema da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários anoe do
Serviço Cirúrgico do Prof. AlIpio

Corrêia Neto
Círurgia do estômago e vias circ:ul�·
res intestino! delgado e grosso, tiro,·

�, rins, próstata, bexiga, ute�o,
o..ários e trompas. VaTlcocele, hídro

cele, varizes e hernas,
Consultas: Das 3 ás 5 horas, • rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa
Paraíso), Telef. 1.598

Residência r Rua Esteves Junior, 170;
Telef. M. 764

Dr. P..lo Foate.
Clínico e operador .

Conlultório: Rua Vitor Meirele.,· 26.
Telefone: 1.405

Conoultas das 10 ás 12 e dai 14 i.
15 hrs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

[OJn DAS CASEMIRAS

Dr. M. s. Cualcull
Clínica exclusivamente de criançu

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M, 73a

Especteltzede ·em artigos para
homens

.

VARIADO SORTIMENTO DE 'CASEIVIIRAS 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 oma'visita à Dossa Casa e verifique

nossos preços e artigos

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

OO�AlNrrflijA [)
§__ ACCIDENTES DO

SEDE SOCIAl..:

po�ro ALEGRE. ,

'.
1.° ANDARRUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68

C�'XA POSTAL, 583 - TELEFONE 68':0 -. TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Estreito, ou pelo correio, dirigir-se
à Vencedora _ Caixa Postal, 22.1) -

Florianópolis
. . . . . . . . . . . . . . . .. . .

SENHORITA!
A ultima creação em refri
gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o
acompanhando

está
a moda.

. . . . . .

C emi.... Gravat.. , Pitamell
Meia. da•.melhores, pelo. me

nores preço. .6 na CASAdMIS
CELANEA - Ruae.\ Mafra'-

.............. & i- .

': SÊU RELOGIO;;
>PRECISA, lóf'".': .• '

'REV'ISAO'"
. ,', ,,"','"

",>'.,
_.

:", ..
_.

__ ,H���.J�}:"''..·
NOSSA OFICINA .É ESPECIALIZADA
NoSsOs c�n�8rt�;' sio i\,','�." c;/'

"

: .,. t" ,..... '. garantidô8'�1 00%..... :., ....
'

, : -:
-.
.. : '.' .1

ÓTIÇA MOD�:LO,!
JOAO PINTO, 25 (Frente ao Teso�roi
't

-.
'·

do Estado)'
"

,

.

DR. FRANCISCO CÂMARA
NETO

A(\.vogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraíso")
Resídencía: Rua Alvaro de Car
valho, 36

Florianópolis

Dr. Lindolfo 4.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conetituiçõee d. .oci.dad••
e e8l'vico. corela.to., em g.ral.
�O�g�nizaçõ". contabei•.

Regi.troa e marca., di"pondo,
no Rio, de corr••pondente.
E,cl'itório: Rua Alvaro d•

Carvalho n. 43.
Da. 8 ãe 12 hora.,

Telefone 1494

..

..
.. . ..,

ESCRITóRIO IMOBILIARIO A. L.
ALVES

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

Rua Deodoro 35.

d&
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Szeryu foi tocar em
Porto Alegre
Rio, 4 (A. N.) Viajou, ontem,

"
para Pôrto Alegre, pelo avião da

Panair do Brasil, o Violinista

Henryk: Szryng, concertista in

ternacional que se encontra. em
excursão pelo nosso país e foi

I
"tocar na capital gaucha, no se'-

tA gundo concêrto da série extraor-

pO en- dínária da Associação Riogran
dense de Música.

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

• "SILVEIRA"

Florlan6pollt I

A declaração conjunta das
,

cias eeldenlais
. )

NOVA YORK, 4 (15. P.) -, sos são Iavoráveís a que o Con
Uma fonte díplomatíca .Intor- selho agora seja realizado na

rnou que uma declaração con- capital francesa.'
junta das potências ocídenta- - Gromyko tem sido mantido
is, sobre o bloqueio de Berlim, .informado sôbre as atuais con

foi entregue a Jacob Màlik, versações, mas a tarefa prin
vice-ministro do, Exterior da cipal tem cabido a Malik.
União Soviéticá. Isto sígnifíca Sem a presença da imprensa I,

que o proximo passo, nessas Malik, conversando hoje
negociações altamente secre- com os jornalistas discutiu se

'

'tas, cabe agora
\
aos

,
russos. a reunião do' Conselho seria

Philip Jessup, embaixador ex- franqueada a imprensa porem
traordinario dos Estados Uni- lembrou que as ultimas,

reu-rdos, Sir Alexander Cadogan, da niões foram secretas, Interro
Grã-Bretanha, e Jean Chau- gado sobre, se iria a Paris em

vel, da França, ficaram hoje junho, respondeu que é dele
em seus gabinetes durante to- gado permanente no Conselho
do O dia, aguardando o desen- de Segurança e que o Conse
rolar dos acontecimentos.

.

lho de Segurança se reune em'

Jacob Malik compareceu a Lake Success. Outras fontes in
reunião do Comité, em Lake dicaram que a composição da

SU0cess, na manha de hoje, e delegação soviética ainda não
em seguida regressou á sede foi decidida exceto que O seu

da delegação soviética, no chefe será Andrei Vishinsky,
Park Avenue. Um secretário ministro do Exterior.
declarou a tarde que Malik
não se encontrava no edificio

porem se recusou a dizer para
onde ele teria ido. Malík se
recusou a responder a tôdas
as perguntas sôbre a futura
reunião do Conselho dos Mi- DETROIT, 4 (U. P.) I A gre

nistrós,
.

ao deixar hoje Lake "ve dos operáríos da Ford Motor

Success. No entanto falou

sô-r
Company fOI marcada para ter

bre o calor e coisas �emelhan- inicio ao,. meio-dia de depois de

teso ,
amanhã, quinta-feira.

Declaracão ocidental I Essa resolução foi tomada de

,Jessup Cadogan e Chauvel vacórdo
'

com a direção central

conferenciaram ontem no ga- da C:I.?'.
binete do representante nor-

,

O
.

mIClO da greve na grande
te-americano. Foi nessa oca- fábrica da Ford em Baton Rou

síão redigida a declaração con- ge terá o
-

efeito de paralisar
, junta que teria sido entregue dentro em pouco a quase totali-

� , hoje aos russos. dade das operações de monta-

Em fontes autorizadas, diz- gem da companhia.
se que esta declaração cantem
pelo menos dois pontos: 1)"UUm apêlo para que o.bloqueio. m
de Berlim seja levantado den
tro em breve, talvez na I?róxi
ma semana; 2) _ Sugere a da
ta da reunião.do Conselho dos

. ;As. menin:-s internas .do Asilo de Orfãs recebem naquele cducan
Ministros do Exterior, a fim dano, instrução e educação necessárias a enfrentar a vida e vive-la bo
de debater o problema da Ale- nestamente.

manha. 0, lar que tem é o lar comum, cristão e fraternal. Trabalham e

A data de 25 de maio e geral aprendem.

mente mencionada nos círcu- Mas, é justo que recebam; nas horas de folga, alguma distração
los informados como a que se-,

A musica é uma das melhores que lhes podem ser proporciona-
rá fixada para a reunião do das, porisso que, distraindo, contribue' para 'aprimorar a sua edu-
Conselho de Ministros. cação. .Eleva e consola, ao mesmo tempo que distrae.

.

Reunião em Paris O ilustre e reverendo ,Padre Luttenbeck, S. J. capelão e orienta-
Em geral se aceita que o d�r da obra educativa das asiladas, na sua fainá de melhorar as con

Conselho se reunirá em Paris. díções pedagógicas do Asilo, faina em que se tem mostrado íncansá
A respeito, _tem ha :?,ido algu-,

vel, entre mui.Uls coisas ?e utilidade que tem conseguido, obteve ,1gn
ma discussão em torno do 10- ra um toca-discos. Deseja proporcionar ás meninas Internadns ho
cal na reunião. Alega�e por I �as de prazer espiritual, alterando-as com as de trabalho e a'p;endi
exemplo, que a r�unIao dos zad�..E recorre ao povo de Florianópolis, pedindo para as suas pupilas
delegados, em Pans, para dis- um dISCO.

.

c.utir O caso das colônias íta- Um disco pode custar de 20 a 50 cruzeiros. Qualquer pessoa
banas, p��e ser considerada que se le��re da alegria que a sua doação pode proporcionar a UITl�
uma reumao d� Conselh�: Nes- P?bre orfazIllhá,. pode sem' sacrificio, contribuir para a formaçâo da Ise saso a proxima reumao de- dIscoteca. das asiladas, Uma discoteca, entretanto, não está ao alcan
vera ser em Nova York. Mas ce do Asilo compra-la. Custa muito, Se entretanto cada um doar Hill

A�drel Gromyko, la více-mí- disco, ela se formará sem esforço e sem sacrifício,
'

lustro da União
.

Soviética de- Assim, é de esperar que todos contribuam para levar ás meninas
darou aos

_

deleg�dos britani- do �silo, que. � �n�a ihsti��li.ção qme honra a nossa terra e que é
oos e norte amencanos receu- mantIda pela lmclahva parfIC1IJar um IJOUCO de 'sat' f -

t· te b" ,IS açao e um pou-
emen ,num anquete, que os co de alegria.
russos não consideram a reu- Esta Redação reteberá as doaçÕes que s

'

de t' "1 rI. -

d dI' d . .
,-

" e S lllarem as "aSI a as,
mao os e ega os, em Pans

I
fazendo c,h-egar as maos do Revmo Pe AlfI'edo L tt b k d'

t d 'd
. -

'. u en ee os iSCOS
com en o SI o uma reunIao que lhe forem enviados, publicando diàriamente a reI :- d I <

do Conselho eJ portanto os rus- dores.'
. açao os (O,l-

Operários da Ford
em greve

Fino cromo PRE TO e MARRON

SOLADO DE BORRACHA
Oe37d44 - Crjj. 145,-

OFERTA ESPECIAL DA

F lar ren óp oh s

I

disco para as meninas, do
Asilo de Orfãs

f

A S�CRETÁRIA PERFEITA

Vemos na totográãa o moderníssimo gravador portátil
t1ri:'�ânico "Letil1erphone", '0 qual grava corresj.ondêncía ao

simples apertar de um botão, em seguida, repete o texto des
de qualquer ponto' que se queira. Grava perfeitamente qual
quer voz, em virtude da amplificação elétrica; um indicador
assinala as correções a fazer, e o. co:rpprimento da carta. (j
"L.etterphone" pode ser ligado em qualquer tomada de cor

rente alternativa e requer apenas, o mesmo consumo de cor

rente que uma lâmpada de leitura.
BRITISH NEWS SERVICE

Uso' iodeV1do .do
nome e emblema
da Cruz Vermelha
.. Rio, ::- (A. N.) - Visando por
termo ao emprego abusivo eO ilegal
do nome e do emblema da Cruz

Verm�lha, por parte de particulares,

Pio XII recebe O ar
cbbispo de P. Alegr&
CIDADE DO VATICANO, ,1:.

(U. P.) - O Papa Pio XII rece

beu, em audiência privada, o
a rcebispo Alfredo Scherer, de.

Pórto Alegre, no Brasil.

em ambulancias farmácias, ambu-

latórios, carros de médicos, hospi- leis em vigor e convenções inter-'

tais, etc., o' dr. Vivaldo Palma Lima I nacionai's que o govêr âo do Brasil

Filho, enviou aos governadores dos está obrigado .a cumprir, sómtn

Estados uma circular, em que sol lei- te as Fôrças Armadas do país e a

/cita a estas altas autoridades provi- Cruz Vermelha Brasileira poderão
dências no sentido de \serem sal- usar ° nome e ° sinal de Cruz V ",1'

vaguardados os direitos e pr iv us-

I
melha, cabendo a esta a faculdade

gios de .instituição internacional a de autorizar o .seu uso p.or tercei-

que preside,
.

.
1'os em determmadas cIrCunSlaa- .

Afirma' S.S. que, em virtude de das e précar iamente.
.

_._,_.�

FRECHANDO.ií�;
Sob o título corno nos tratou, .o Diãrio da Tarde publicou

ontem a seguinte nota: ,

"É evidente a preocupação elos homens do Jll')vêrno cm afa�'\.
tal' -os seus adversár'ios politicas ela aproximação dos visitantes
ilustres. Porque será isto? I

Agora, quando eramos visitado pelos parlamentares o tra

balho foi intenso para que não aparecesse a oposiçáo. E a tal

ponto chegou essa preocupaçâo, que o govêrno do Estado ao en-:

vés de comunicar ao Prefeito de .Toinvile a ida aquele muni

cípio dos parlamentares encarregou o presidente da Associarão
Comercial que também é presidente do P. S. D. que se incum
bisse da recepção � excluisss o Prefeito e os udenistas,

E como o Prefeito fosse cientificado dessa deselegante
atitude, enviou à Jaraguá uma comissão de pessoas conceítna
das para explicar aos visitantes, a razão da sua ausência nas ho-'

menagens que lhes deeveriam ser prestada.
Esse fato levou os parlamentares a declararem à Comissão

de Recepção que só visitariam "Joínvile se fosse convidado (I

Prefeito a participar e presidir as festas que lhes fossem feio,
tas. .,

E, assim, com essa lição magnifica os governantes devem:
aprender que. homens civilizados devem agir como tal e não

pela forma tão infantil e boba como o fizeram.
O Prefeito João Colin deu um exemplo. de polidez ofere

cendo recepções na Prefeitura e na sua própria residência e

convidando para essa 'recepção o presidente do P. S. D. local.
. Que lição!" ,fl'

Como todos se recordam os deputados federais a que .se
refere, essa .nota, chegaram a Florianópolis no dia 24, domin

go. Na véspera, dia 23 portanto, 01 Senhor Governador do Es�
tado endereçou o seguinte telegrama:

"Prefeito _Municipal. - J oinvile.
Prazer 'comunicar segue aí dia :W comitiva deputados fe·

derais em visita essa cidade vg almoçando Jaraguá pt. Solicito
cerca-los maiores demonstrações aprêço falicitando visitas pt.

Saudações. José Boabaid - Governador exeJ;cício".
As diarices diár'ias do Diário, como a que acabamos d",

focalizar, não nos interessaín mais. Jornal clandestino, ilegal,
anônimo, o que os in,cógnitos nele' despejam servirá, no futuro,
como jêí serviu no passado, para o 'julgamento eleitoral.

Continuaremos, pois, os coveiros da U. D. N. local a mentir
e rementir! Infel'izmente dentro des?e partido não há clll1l

valiente que ponha têl'JUo à vocação suicida de alguns narigu.
dos, alérgicos ao bom senso, à verdade, à compustura. O ra

ciocinio efesses lleróis da patranha, da calúnia � da inf[I!:1Í�
está evidente: - "Se os adversários 110S afogam, sQmente a'
nós, nós afagaremos tambéní todos os' nossos correligionário�",

Será que o udenisl110 catar'inense aprova êsse programa'!
GUILHER:\IIE ·TAL
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