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Protestam Grã-Bretanha
e Este dos Unidos
Londres, 15 (D· P.) - A CI'��

Bretanha acusou, formalmente o

govêl'l1o do Marechal Tito, da lu

-goslávia, de desrespeito ao trró1do

de paz com a Itália, através da in

trodução da moeda iugoslava na

zona de ocupação iugoslava �!f' Tri
este,

Informa-se que um protesto hr i

tanico foi .endereçado ao govêrno
de

.

Belgrado.
De acôrdo com fontes fidedignas,

(IS iugoslavos teriam substituído a

.

:" ãngolir'a, moeda de ocupação in�')s
lava, pelo dinar, moeda nacional

da Jugoslávia.'
Sabe-se que a nota britanica :;:}

licnta que o tratado de paz d,:,ler

mina que sómente, a lira italiana

seja a moeda de curso legal em

Trieste, até que se estabeleça uma

moeda própria para o Tcrrttcr+o
Livre.

DE WASHIl":GTON

Washington, 14 (A. P.) � Os Es

tados Unidos [untaram-se à Grâ

Bretunhu na acusação de que a 1-,,

goslávia violou o tratado de puz

italiano ao introduzir moeda itlgus
lava em sua zona de Tricsíe.
A nota norte-americana diz que

o govêrno militar iugoslavo em

Tt'iesle "seguiu uma politica cla

ramente calculada para unir m.ris
intimamente à Iugoslávia a z .na

iugoslava de Tríeste".
A Itália expressou o temor de

que tal movimento da Iugoslávia
possa ter pOI' objetivo uma futura
e franca anexação da zona h;eus
lav�."

'

Desmoronado o pequeno
bloqueio de Berlim

.

o MOMENTO

Berlim, 15 (O. P.) - O "l'er;liC',nu bloque.�o" Ide Berlim imp0�to
pelos russos demon&trou-se �mte a

pressão anglo-f:mericana. A., TPS

trlções impostas em Helmsted� fn
ram leva�ltadas ao aproximar'se
uma caravana de caminhões eSI'·)I
'lada peja policia militar amerk:ma.
.os guardas russos haviam limi+<1do
:a passagem de call1inhõe!:i_ a a.ppnas
quatro por hora, nos ultimas cinco
dias. Hoje estão passando ii. raz:'\o
de um por minuto�
E para descongestionar à esira

da os guardas dão ol"dens aos mo

toristas para que acelerem.
A caravana norte-amerieana pa�'

so upor HeJmstedt sem incident�' e

chegou a Berlim à tarde, sem atm
soo

Em Londres, um porta-voz do
:Ministério do Exterior disse q'1" a

;!i��d�a�il�;:�ó:�!� é ea��: �:l�"::nC(: Assinado. ontem, no Rio, o contrato com a
!:�!t��a c��t���:�'áase:���:��s.a l'ea-

Companhia S. Nacional, para o forneci
ca�:mat�o�:l���eOs ����a�:a�o d:�f(!�� mento ,de e�ergi� elétrica a esta capital
Tam levantar o "pequeno hlo- O sr, BatIsta PereIra, presidente reira Oliveira pt COI'dblm�nte
<lueio". rIa Cúmara �unicipaJ, recebeu on- Leoberto Leal, Sécretário Viação.
Cre-se que a decisão foi d�vida tem, os segull1tcs telegramas: ! Rio, 15 - Congratulo-me p�('za'

à firme posição dos aliado,>, (")111 Bio, 15 - Tenho satisfação co-
I

do amigo e com povo FlorianólJO
() envio d;,t caravana militar mne- l1111uicar Vossa Excelência e ilus-: lis pela assinatura eontrat� forne-.
ricana, <-rue fez os russos titnbea- tre Colé·rio que l)l'esl' lc I

.

t
.

1
.

'

.

b
.

. , ( :l'�a lü \ClJ�lcn'o energIa e étrica pt ,ioa-
rem em desafiar o direito rle p:1ssa- fllma!' cm nome Estado conh'ato �qllllU Ramos.
gel11 do exército américano; e C\1111 com Companhia Siderurgica para lUo, 15 - As&istimos assinatura
a nota britanica entregue 0nt"lil, fornecimento energia elétrica Flo- contrato fornecimelllo energia ('lê-
informando qlle os alI'ados �e I'et)'- I";allC')poll·S pt -<t .

t'd t' t' FI'_
,. ""J. o asslS loca :'1'1' J'Jca onanópolis pt Congratnla-

l'ariam da ConferellC'Ía El:OnA·TiÍ.- nenses aC.rui residentes teve '.,,)r!'�,All- I
'

_. \ mo-nos gran( e acontecuuentc pt
ca se continuasse o "pequeno blo- ça tmnbém ilustre vereadore<; 1.1'- Ahraços Artllllr Pereira e ArJ11'1ndo
.Queio". mundo Yalério Assis e Artur P.�- Assis.

Fals'a'
• N

poslçao

Expressivas congratulações ao sr. JQs·é�·� �

.... i;�

Boabaid, Governador d,B---Estado

.

o aumento de vencimentos do funcionalismo pú
blíco estadual, agora em vias de concretizar-se tem
sido, desde que prometido pelo Govêrno, objeto de
grandes e tur?,!le�tas parlendas demagógicas, por
parte do oposiciornsmo, na Assembléia Lezíslatíva e

no ve�perti�o do udenismo local. Fingindo
b

ínterêsse
pela sítuaçâo penosa em que se acham os servidores
públicos do Estado, certas díscursadores andavam a

i�sin�,ar 9ue o Govêrno fugia ao índeclínável propó
sito, ja reiteradamente manifestado, de acorrer em

auxílio do funcionalismo, para mínorar.Ihe as dificul
dades em face da constante elevação do custo da vida.

"

Ante.ontem, porêm, nos foi dado verificar que
tod� a9ue1a fa�f�Jh�nte_solicitude da oposição, quan
to as Justas reívindícações dos funeíonários do Esta,
do não passava de pretexto para incompatibilizar o si
tuacionismo político, movendo-lhe uma campanha de
descrédito, que, se possíveí, perturbasse e retardasse a

almejada solução.

(I
Foi a ple�ári,o do Legislativo o projeto de lei que,

aumentando lígeíramente o imposto sobre vendas e

consignações, permitirá os recursos orçamentários pa
ra melhorar os proventos do funcionalismo. E quando
se, pensava que tôda a Casa o aprovasse, o que se viu
fOI que a bancada udenista, exceção feita de um de
seus membros - o sr. Waldemar Rupp - se ínsurzíu
contra o projeto, capitulando-o de iriconstituciOI�al.
Evídênciava-se, desde então,' o intuito de obstruí-lo

con: a preliminar da ínsconstítucíonalídade. A issO:
porem, a bancada majoritária - a representação do
P. S .D., unânime - votou pela constitucionalidade do
projeto, derrubando a argüição dos udenístas,

Estes, perdida a preliminar, teriam sido coerentes
se, .firmes no principio em que foram .vencídos, nada
mais tentassem com referência ao andamento do pro-
jeto. '. ':'

. Não o foram, entretanto, -porque logo outro óbice
levantaram, com o fito de impedir ou retardar a vota
ção da lei. .11;sse óbice consi�tiu numa emenda que
acrescentaria ao texto o destmo "exclusivo" a ser dado
ao .au�:e�to do i�posto. Houvesse, pois, a bancada

• majorítáría acolhido a nova "peninha" e o tabú cons

titucional estaria resguardado: ..
Como, porêm, a maioria da Casa fícára com os

exa��s term?s em que .estava redigído ° projeto, êste,
a�gUldo ,de mconstl�u�lOnal pela representação ude_
msta, .fOl por. ela. reJe�tado, não pelo princtpio da su

posta mconstltuclOnalldade, mas por uma minúcia de
redação.

.

Do caso,. aliás, result.ou salutarmente um implL
CitO voto de mtegral confiança da maioria da Assem
bléia I<!€gislativa ao Poder Executivo, ao qual a banca
da ud�nista t�ntára, mais uma vez, desprestigiar,

. Al.nda: asslm, a c.aus� ,da funcionalismo público
salU VItOrIOSa, nessa prOVIdencia de fundamental im
portância para a concretização do aumento de ven

vimentos. O Govêrno completará, de imediato, o seu

p�a�o, que,não o.bedec,e às sugestões da demagogia
futll, maIS a consulta as realidades da vida dos servi�
dores do Estado.

Enquanto que a oposição jámais persuadirá a

qu�m-quer...que-seja de que não ensaiou, por todos os

mel� e :n?dos, embar:açar o processo que oonferirá aos

funclOnanos do Estado o que êstes bem e honrada
mente merecem.

"

° sr. dr. José Boabaid, digno.,goverqadOl· em exercicio, re-

cebeu, ontem, os seguintes telegramas:....!:',
.

,I

RIO, 15 - 'renho a satisfação de comunícãr' a V., Excia,
ql!e, na qualidade de representante de seu govêrno, venho dé
assinar contrato com a Companhia Siderúrgica Nacional para
fornecimento de energia elétrica a Florianópolis e arredores.

Queira o eminente amigo e chefe aceitar as minhas congratu...

lações por êsse significativo acontecimento que muito qualifi
cará seu esclarecido govêrno. Atenciosamente Leoberto

Leal, Secretário da Viação.
RIO, 15 - Envio ao prezado amigo as minhas congratula.. -

ções pela assinatura do contrato que acaba de ser assinado
com a Siderúrgica para fornecimento de energia elétrica à nos
sa linda capital. Cordialmente. Joaquim Ramos.

. . .

Recebemos, olitem, .do sr. dr. trica a essa capital com COmpa
Leoberto Leal ,digno Secretár io da nhia Siderurgica. O ato de aswina

Viação e Obras Públicas d-o Esta- tura do importante instrumento foi,

do, o seguinte telegrama: assistido por representantes catari-

Rio, 15 - "O Estado". nenses no Senado e na Camara ..
Tenho o prazer de comunicar a. bem como por integrantes da colô ..

êsse brilhante órgão que, corno re- nia cestaduana nesta capital. Cor.

presentante do Estado de Santa Ca- dialmente .

tarina, acabo de firmar Leoberto Leal - Secretário

para fornecimento de energia elê- Viação.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

QUALIFICAÇÃO ELEITORAL -

SER.\.O ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJARE){
SE QUALIFICAR ELEl'fOR, NA SEDE DO PARTIDO À

RUA FELIPE SCH1IIDT.
HORÁRIO: DAS 10 ÁS 12 ID DAS 14 AS 17 HORAS,

'I DIARIAMENTE.

I ,
Um martir da· Liberdade

lando uma capitulação sem rcsís

tência, que foi assinada :1 2 de

ju lho de 1720, comprometendo-se
a suspender a instalação das casas

de fundição do ouro e a Indr Hal!
a todos O,S participantes do movi-
rncnto.

'-

, Felippo dos Santos era adorado
pelo Povo, que a sua 'palavra 1'10-
quente fascinava. Era homem ju�.
to, meigo e caridoso. Alma f"i! \
para o amôr d�f liberdade, sonha
va com a Repúblita •

Com todo o aparato foi enror
cado ,em praça pública, e 'leu �c r

po amarrado a cauda de um c·n'-l1_

lo bravio foi arrastado pelas ruas

de Vila Rica, ensopando com (> "C!l

sangue de martir glorioso II chão
da terra qUe mais tarde se tn]'il,l
ria palco dc outra etapa magesto
sa de nossa história - a Incgnfil
dência Mineira.
Eis porque, méu filho, SOlliO� or

gulhosos de nosso passado, que 11"8-

faz vibral' entusiasmados ante",' ti\O'

empolgantes feitos e tão s·ubhmcs
personagens, sentindo pulsar no

amago do peito o coração de hra
sileiro convicto, que ama a lihçr_
dade e e�tá sempre })ronto a r€�'i
dar as doutrinas importadas '{'Je
além-mar, notadamente o comunis
mo, êste cancro que tenta se ,;Jl

raizar no seio de nosso Povo.
A República que Fe1ippe ucs

Santos sonhou, repouSando na no_

ção básica da Liberdade pela ([!mJi
se sacrificou, .e se esteianclo nos

prI,ncipíos do postulado demoera
tico ,não ficará a merce dê53es h'r
ror1s1as que pregam a indisciplIna
e a rlesorqem para assaltan'l�l a

poder.
Lembrando sempre o sacrificiOt

de Felipe dos Santos rellegarCtnOIll
esses inimigos de nossa Pátria. re

futaremos esses credos !,lrejadi
ciais aos nossos costumes. pois e!\_

taremos sempre formados a ,om

bra da Bandeira verde-amarela·es
trelada do Brasil, haste'lda n()·

Monte Ararat de nossas convi('�oc."_
cívicas apontando-lnos o camÍp!1(;,
do dever .

Vamos, meu filho, Sejamos dig
nos da Pátria que Felippe dos San
tos nos legou liberta e s:übnmos;
honrar a sua gloriosa memória!!;

A meu filho Coriguasi Aus,

tricliano da Costa Neto, aluno
do 2° ano do Grupo )latIMo
"Dias Velho". do Instituto de

Educação de Florianópolis.
No dia de hoje glorificamos ,COI']

justificado orgulho, o sacríf'lc'o de

Felipe dos Santos, o primeiro mar

t�r de
..nos.s,a independência j)oJ'r

tíca e pioneu'o de nossos Ideais de
Jíberdade.
Em 1718, o então Govêrno da

.\ltJtfopolc decretou que fôsse re

duzido a barra todo o ouro extraí
l(O das minas brasileiras, mandan ,

do estabelecer casas de fundição
para cobrança dos "quintos". Sen
do esta uma medida prejudicial

André Nilo Tada�('o·

aos nosso mineradores, provocou
duas revoluções, em 1720. em Mi·
nas Gerais. A primeira foi logo su

focada em sangue e teve Í)or po.]eo
a Vila de Pitangui e a segunda foi
cm Vila nica, teudo como C1:!cf·�
prindpal o intrépido Felippe 'lo,>

S�ntos, chegando mesmo a decla
raI' a independência da Capitilnia,
md:i.s se reTHleJ'ull1 a falsas llromf',,
sas do COI.lde de Assuma!', Capitão
General de Minas Gel·ais.
Tão logo entrou em Vila Rica,

com uma força de 2.000 sold!Jdl)s,
o Conde de Assumar, menospr\)zun,
do o prometido aoS' insu"genles,
detel'lllinou a queima das e'sas

dos. principais revolucionári0s e lÁ

I
execução de Felippe dos Sa111os,
no dia de hoje, em 1720. Já Felippe

I dos Santos se encontrava P!'�So
desde dias antes, em Cachoeira.
quando falava ao povo sôhre os

motivos da rebelião·
E em Vila Hica ,então opulenta

capital de Minas Geráis, nesse dia,
todo o trabalho, por ordem do Go

vernador, fôra suspenso e todl1 a

população correra a ver o espct:l
cnJo terrível que se tam.formaria
em monumento glorioso de 1l0SSa

História Pátria.
Ia ser enforeado o metúúr d') le

vante iniciado a 28 de Junho de

1720 co mcaráter libertário Ia ser

enforcado Felippe dos Sant'}s,
apezar do acôrdo firmado por D.

Pedro Miguel de Almeida Port·.lg!ll
e Vasconcelos, Conde de Assuma!',
empossado como Governa(Ior de
Minas Gerais desde 4 de setembr,)
de 1717, e os revolucionários em

virtude de não possuir meios de

reagir e sufocar o levante, �i!'."l-

Do pai e amigo, de C'oraç,)n,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações
.naO-ÊSTAÕ·Õ·� Horario das. e�pre ..

i R.dação. 06"'0' à rua � Sati rodovlarJas
l

João Pinto n. 5 DlGUND�·J'IlIR�

QUINTA-FEIRA
Auto-Viação CatarlneIlN

Al6gre - 6 horu.
Auto.Vil\ção

I
Catarlnen.e.

- li horas.
Auto-Viação catul.n.enM

- • horu.

Auto-ViaçAo Catarlnenae - Tubllrlo
Se{/unda-feira - 6 boras.

nTAL" _ 13,00 _ Lajes e PI.... �'Uto·ViaçAo C'llta1'1nellJll - Lqwna
- 6,30 horaa.

Alegre �esl!\1 SAo CrlstoYlo L.9CUIlS-
7 horas.

PANAIR - 10,40 - Norte Ilmpr&sa Glórta - Lquna :- • 1/1

V • 7 1/2 horas.ARIG - 10,40 - Norte Expresso Bl"llaquenH - Bl"IlIllU4 -

i PANAIR - 13,60 - Sul 1.���iaÇlo lta11lf _ ltajllf � 1. �
CRUZEIRO DO SUL - f3,5G ..-. ruo

IIorte Rápido Sul-Brasileira - Joinv!1e-
18 horas.

..... Terça-feire '

__ ·õc'Jt:.; RápIdo Sul-Bras!leira - CUrlt!ba -

, • horas. .

...

"'TAL" - 8,00 - Joinville _ �presa Sul Oeste Ltda - Xapecó - ..

?;:I" . Curitiba - Paranaguá -. horo.

\." SEXTA-l"EIRA
{;;--- - Santos e Rio. RodO"f'itrl. Sul Brall1l - PàrtAI Aletn I
t" l \l'�:\lR - 10,40 - Norte - A.�t!�:éAo Cat.v1nenn curitiba I

CRUZEIRO DO SUL - ,U,OI - - ll .. horas.
Aut�Viaçlo C&tarla:l«n.M ,- lo1nnl.

"orle - • horas.

VARIG - 12,30 - �ul ! .Auto-ViaçAo CMal'men.. - t.aauca
- 6,30 horas.

PANAIR - 13,50 - Sul

I
Expresso SAo Crt.wv� - lA«U1le -

Q rt ,,1 7 hotas.
tta a- ••ra Auto-VlaçAo ltajat ltaja1 _ 1. h�

"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto tu.
Expresso Bru.wquen," Brwiqu. -

Alegre UI horas.

hANAIR _ 10,40 _ Norte Rápido Sul·Bras!leira Joinvlle -

r 13 horas.
CRUZEIRO DO SUL - U.OO RápidQ Sul·Brasileira, - Curitiba -

6 horas.
"Ol"f..e
VARIG - t1.'0 - Norte
PANAIR - i3.50 - l5ul

Ouinta-feira
""TAL" - s... - Joinville

Curl.... - Paranapá
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - �ul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 I5UL

lIorte
CRUZEIRO DO SUL
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Viação Aérea
Horário

,

$:
,,[.

I�

13,Ins

t5.30
lBul

Sexta-fetro
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

I'orte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 -- Norte
PANAIR - i3,50 - Sul

Sábado
"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguã
- Santos e Rio.

.VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - t3.I5�

atone
Domf1ll10

PANAIR - fO,40 - Norte

1 CRUZEIRO 00 SUL - H,OO
t .rAl'iAlR - 13,60 !S'lL J __o

i
. ,

llXprealO 810 O1.t6vlo - L&cI'lmll -
7 horu.
Auto-ViaçAo ltajllf - I�jat - II )lo.

ru. ","__.:_lliI
�ISO Sru-au_ - JJrwjQlI� -

16 bar...
Expresso B1'UIIquen.H - No.... Trento

- 16,30 bar.,•.
Auto-Vlação catarinenH - Joln...U.

- • horaa.

.Auto-VlaçAo C&tu'lnfiloH - cu.rtt!iba
- li horas. .,

RodoY� SuI·Brasn - !'6rto Alean

I�! :��rs;:;::::::.
-

�::::= Empresa «Víação Santa Catarina»
TERCA-FEIR.Ã '

.A.uto-VlaçAo CatarlnellM - P6rto Al.

A V I S ()gre - 6 hora •.
�uto-Vlaçlo CatarUlu" - CUritiba

!
- .A�t�Sg�lo C&tarlnenae - lol1lT1le A Emprêsa "Viação Santa Catarina" linha de ônibus que faz o
- I horaa. percurso Florianópolis - Estreito e Escola avisa aos possuidores de
Aula.ViaçAo Catuln_ - TlJbUi'o t

. .

__ 6 horas. permanen es e aos que viajam gratuitamente por imposição da lei. a

]\lxpresso Slo Orlat.6T1o - � -

comparecerem dentro do praso de 30 (trinta- dias no escritório à Rua
7 noras.
Emprêsa Glória - � - 714 João Pinto n. 9 afim-de regularizarem sua situação perante esta Em-

e 6� horu. -

Expreuo BrwIqUeDB - BrIuIQu. - presa.
1e horu. Findo o prazo respectivo não será permitido víaiar gratuitamente
4'lto-VlaçAo Itaja4 - ltaj&1 - li Jt�

raso aos que não satisfazerem ás exigências desta Emprêsa.
Rápido Sul-Brasileira - Joinvile -

Florianópolis, 7 de Maio de 19,19.13 horas.
Rápido Sul·Braslleira - Curitiba - COMÉRCIO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A.

6 horas.

..

1··
..··..··..·...······..··..····.....·············&1

..

.
Da •

:
A. DAMASCENO DA SILVA i

I ADVOGADO i
: AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS :
• •

I Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando I .
, '"

I I. AV.-QO aos
• (Edifício Pérola) •

�

i Fones: 1.324 e 1.388 I leitores

I Florianópolis - Santa Catarina • ii PRC-3 - RADIO GUANA- ,

BARA, do Rio de Janeiro -
• 1.360 quilociclos, oferece valío-

MóVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS
so prêmio a quem lhe remeter a-
história, a notícia ou o rato-

lIDais original e curioso, observado nesta região. O programa
"Copacabana Bluce" e "O Es-
tado" darão o resultado dêsse
concurso mensal
Escrevam para a Rádio Gua

nabara - Avenida Treze de:;
Maio, n. 23 - 25° andar - RiO'
de Janeiro, contando o que sa

bem, de trágico, de engraçado
ou fora do comum, e candida
tem-se a um valioso prêmio que
aquela emissora remeterá 3"

quem fôr contemplado.
"Copacabana Clube" - d�

SeguEda à sexta-feira, das 1-1,01).
às 15,30 horas; e aos sábado�
das 13,30 às 15 horas.
Diretor do programa: CarlOSJ<

Pallut.8ABADO
Auto-Vlltçlo C&tarlnenH - OUr1tlbt

- 5 hora,g.
Rápido Sul-Brsslleira

13 horas.
,Rápido Sul·Brasileira

6 horas.
- • horas.

Auto·VIaçAo Catarln�JlSe - Joln..ne.
- e horu. I�uto-Vlaçao CatarmellN Tubarlo
- 6 horas.

I.. ExDrp,8so SIlo cn.toTlo - LaZUlI& -

7 horas.
E�rl!seo Brugquerulll - BrtuIqu. -

14 horas.

r.:.utC-ViaCIO ltajllf Uaja! - 1. Il� .6. V I S O Transportes C. Ramos S. A. - João

Expresi!lO BrullQuellM - No.... �to J.4 ! Pinto, 9
- 9,30 horas. AD' t

.

d Ob P" bl' S· d L' F� I
.

Expresso Glória - La&'tma _ • 1/2 I Ire ona eras u lcas - ervlços e uz e orça - .

• 7 1/2 hOl:'U.
DOMINGO

'Avisa que serão racionadas nos dias a;baixo ralacionados e no

Rãpido Sul-Brasileira - Curitiba período das 17 às "21,30 horas as seguintes zonas:
6 horas.

Dia _ 16 _ 2a ZONA _ Saco dos Limões.
Dia - 17 - 3a ZONA - Servida pelos transformadores

I fituados na rua Gal. Bittencourt (perto do SENAI), rua Major
\ Costa (esquina da rua Lajes) e cidade de Biguaçú.

Dia - 18 - 4a ZONA -- Servida pelos traI1!Sformadores si
tuados à Av. Mauro R'amos �próximo à Praça General Osório
e rua Dr. Ferreira Lima) e rulII. Laura Caminha Meira.

'

1 ••••.••..••.•
· - • - '

.

ENGENHEI_RO CIVIL
I Dia - 19 - 5a ZONA - ";oqueiros, São José e Palhoça. FERlDAS, RElJMATI<:;MO E

AVISO aos srs. lllteressados Que. D' _ 20 _ 6a ZONA _ E t ·t PLAC.I!S SIFILITICAS
d d d

. . . la ' .s rela.

��a�o:e�:i��s �a ����i;�a������'DRF'"iiANcIscó····éAMÃiA·-·---···-.._�-r:,(s--Ê-�;(��·;·-·-.-_-.� Elixir de Nogueira
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro. NETO Possue V. S. casas ou terrenos par. Medicação auxiliGr no batomentt:>'

vender?
cha Amaral reabrirá seu e&critório Advogado da liWi.

Não encontra comprador?
(Rua Presidente Coutinho n. 22) I I Escritório: Rua Felipe Schimidt Entregue ao Escritório Imob!11ár1o

•• • •• • • • • • • ••••..•....••..••.•.• �

nos primeiros dias de agôsto, espe-,21 (sobrado) (Alto da casa "O A.. L. Alves. O VALE 06 ITA..í'.U
rando continuar a merecer as espe- Paraiso")

I
Rua Deodoro 35. PlI'Oe'!!V't'm nA AifêJllt�i�

ciais
..
atenções de seus a1'1igos e I Residencia: Rua Alvaro de Caro •.. - "...... PrOlJ"'?fli!1:0.

clientes.. valho 36 PASTA DENTAL LIVR.A RU 4S, LIVR.AI"lUk

.

Pedro Medeiros, Auxiliar 1" Florianópolis ROBINSON ROSA

utets

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

Joln..ne

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

/ r-, nos VAPCJOS

'ti' $'

QUART�·:rERA
Auto-VlltçAo C&tslnenH

- II horas.
Auto-VlaçAo cat.v1nen.H

- " horas.

• Auto-Viação C.tu'�n.n
- R.30 horas.

� I RápidO Sul·Brasileira - Curitiba -

6 horas.
Râpido Sul·Brasileira - Joinvile-

13 horas.
Exnresso Silo Cristo....o - Ll:&'lma -

7 horas.
Expre� Bruaqueno - BrulQu. -

16 horas.
Aut�Viação ltajal - ltaja1 - 1. ho

ras.

Expresso Bru!lquenH - No.... Trfllto
- HI,30 horas.
Rodoviária Sul Brull - p!»'to Alegn

- II hores.

C1lrltib&

OJrltlbl

Joinvile

CUrltlbs

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral

Dr. Lindolfo A.8.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.tituiçõe. de .ociedad.e
e .erviço. cerelatos, em geral.

� Orgonizoçõe. contobei•.
Regi.troe e marCai, di.pondo,
no Rio, de corrolpondente.
E.critório: Rua Alvoro d.

Carvalho n, 43,
Dal 8 à. 12 hora. I

Telefone 1494

Proprietários

Deseja comprar ou vender?
Cartas a José Claudino da Nóbrega.
São José - Ponto final do ônibus, - DISTRIBUIDOR DO .. _

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

MOOfRNO IRAIAM[NfO DA ASMA
De acôrdo com a evolução da terapêutica moderna, foi ela

borada a fórmula de., ASTlIMAN cujos componentes foram ea
tudados com meticulosidade. Age modificando o terreno II

eqUilibrando o sistema nervoso vegetativo. ASTHMAN propor
ciona ao paciente uma resptra câo livre e fácil, sendo de ação
·;mediata. ASTHi\fA)/ atua diretamente sôbre os bronqutos,
!luidificando o catarro endurecido. fazendo desaparecer a opres
-sâ o, aliviando em pOUC09 instantes, a ma.ís penúsa falta de ar
(> a Rurocaçào, O uso de ASTHMAN não se limita sOmente ao
acesso da ásma sendo também grandemente "ficaz nas tosses.
l>ronquiles agudas ou crônicas.

'

Arvores fruliferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais na,

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cípper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa
Peçam catalago gratuitamente.

.-------------------------�-----

Catarina.

Diretoria Obras Públicasde

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 e executado par2>

proteger as partes metálicas contrg;...

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

. � .

.iAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de energf a elétrica do mundo. No� a Vapor; C(1111 os respectivos mapas. VID I (O!'\I"LEstados T;nirlos represontayma ís de f-\e os nobres colegas desejarem, es- lt l) li II'80% da energia nroduzida sob a tou pronto a proseg u ir r'01 sua lei- SNHA. SELMA GOMESrõrma pI�triea. Iura.
tem dito, ante ii magnitude do pro- O sr. Lopes Yieil'a - Prosseguiu- É uma feliz oportunidade para o O f-\H. NL\'E� YARELLA -r-r- Per- Festeja hoje sua data natl)
blema. Muito bem), do:

Est adn a existência ctt' corubustivel mile o nobre colega um aparte? licia a graciosa senhorinha Se
O sr. Lopes Vdcrra - Agt-adecido Efetuado o le vnnlam enln dr nos- em seu Ierri lrir.in, a qual supre com O SR, LOPES YlEIRA - A d is- ma Gomes, aplicada aluna di

a v. excia. sas nccessirlarles, foram ao Sul o f'ac il idarlr-ea inexisténcíu d!' grandes Jlo�i('f\o dr' Y. cxcia.
Colégio Coração de Jesus e fi

O sr. Souza Cabral - Desejaria Engenheiro �I)ef'en,s('n I' o sr, Ivo hac ias rle acumulação h idráulica. O SI1, ;'\rNES YAHELLA - IT1[Oll
rl

indagar do nolnc orador e rio ilus- JIOlltC'I1PgI'O, :I rim 'til' iniciarem os O aproveitamento (�O carvâo deve ouvindo o discurso de v. exciu. lha do nosso prezado conte
,

ire npartoante a r-azão por quo f;�sa cuí cudimcntos relal ivos ao assunto ser f'ei to em assuei açúo ao rias que- com muita utençâo, assim como râneo sr. Durval Gomes, fun
solução não Foi examinada antes, c, pnsl er-io rmen to, o titular desta das dúgua : chega-se assim it pjodu- eminentes colegas de várias han- cionárío público federal.
quando o problema já exisl o h á 8ecl'etari3.

(:,ão de energia a preços a que qunl- cadas e quero lamentar a susênci a Aos muitos cumprimento.
dez anos e, ainda, pai' que não roi Aproyeilando a estada no H:io do quer pJ'ojeto isolaria não conduz. do nohrc dcpularlo sr. Sal110 Ra-
apontada quando o Govêrnu, al ra- Coronel Oswaldo Pinlu da Veiga, Com a,., usinas térmicas ern para- !)lOS, que acaba ele falar sl)'hl'[' o que por certo receberá, junta'
vés de elementos ele sua bancada Diretor da Companhia Sirlcrlll'gica lelo. pode-se Instalar nas usina" hi- assunto naquele tom deruagrigi co mos os nossos, com votos de
na-Cap ital da República, pediu em- em Tuharão, o Iitular desta �('('L'C- dr ául icas. sem regu lar-iznção, po- que todos conhecemos

..
, (Apnia- ininterruptas felicidades.

catnpação da Empresul, que esla Lu ria, acompanhado dI) l';llgenlit'i- tências mn iln super-iores ás de fio dos I' não apoiados). MENINA ZÉLIA
f'icasse wb seu contrólr- dando co- 1'0 �oerensl'n, técnico ria f:mlll'psnl, d��l1a t' inversamente Taz-se econo- O :-;H, ALFREDO CAMPOS - De
mo argumento principal a oi rcuns- cogitou ele obter, da Companhia 8i- mia de carvão nas ('floCas de chu- fato, (i de lamentar que s. exc ia. Comemora hoje o seu aníver
tancia de que a mesma resolveria dcru rgic« Nac ioruil, o assentimen- va. não esteia presente, para ouvir as sano natalicio.a encantadora;
o problema do fornecimento ele luz to e facilidade, Dara a ligação des- O problema deve ser (ls�ii)l con- explic3<;ões claras c dncumentadas Zélia,' graciosa filhinha do sr;

c energia eléti-ica para

FIOI'ÜH1Ó110-\la ,cidade com a

,l'Sina
de Capivari, duzirlo na base da construcãn da ofel'ecida.'; nclo ilustre rlcuulad o Moair Tomé de Oliveir.a, com-I

Iis.
. ' "pal'u_ "Qluci�nar, e,m tempo, a si- l'éLle estadual de alta tensão 11 .. " SI'. Lopes Vieira.

' .

lt f

O sr. Lopes Vieir-a - Ef'etiva- tuação de }lOl'larWvolIS. Os dados Gu.OOO volts, partindo de Tubarão, O 8R. FEFtREfRA DE �!ELO _ O petente veterinano e á. o un-
�me�te, tanLo a �)�nrêlc1a ,_lo Part id o 11'clalhO� ao assunto sob todos <?s servindo Laguna e Jmhltnha e in- nobre lirler ela rna ioiia não pode 51' cionário do Departamento dei:
SOCial Democrátieo, como a rl a seus aspectos f' lendo em YIS1.:1 to- do a Florianópolis, p:n'H dai se- exju'essar assim, pois dcconhece a Saúde Pública, e de sua exma.

União Democráí íca Nacional, no das as h ipóteses de solução, foram guir para as ricas zonas de Blume- razão por que o 'SL', deputado San- sr. d. Maria Ramos de Olívei-
Parlamento Federal, scgundn tru- entregues ao EngenllPil'o Hrlio ele nau e Joinvile. FI-Ol'ianól101is (,'e lo Ha1on,s se al'asloll dê�L8 recinto,

d

I II ·1
'

t· 1 I 'I' I C' '<": 'I •

ra. Aos votos de felicidades e·

)a laram com o o )Je 1"0 r e $011- ",.acer o ....oal·es C ,1 V:1, para que não A1Jgelina) dpve seI' o centro (Ia S, Excia., f' mr'llico e pode ler sido
cionar esse problema o mais bl'e\'e aCjllelf' eminenle h'coicü sugerisse o[!eral'uo drssa linha. cllilmarl0 a ,;el'vil;o profissional. seus amiguinhos, junt.amos,
passiveI. a soluç'ão mais cOIl'Venienle. Um�1 linha dessa orôem devt' s(,1' O SH. NC:\E� ""HELLA -

". r prazerosamente, os nossos.

�las o falo r Cjue a antiga orga- E�la SecL'elal'ü, dis11õe, jú, dr estabeleeirla á cust.a elo Govflrno se retirou 11esta Casa, como. aliás. MENINO MOISÉS CALDAS
nização ria Empl'eslll linha iniciado todos os elementos necessárioE Feeleral (,cc. cle CR'" 15.000000,00 é seu coslume, sem agual'Clal" co-

30
.

t b II '1 I 11 I' t t '"

Completa, hOJ'e, o seu am_
,

l'a a lOS \'lsanco a aU!nen ar- le para a(lan ar qlle, no momen o: na pl'imeira etapa) e operada pelo mo de\-ja os esclal'ecimentos.
a potência e s'ó posteriormcnle .se a) - a Companllia Sirlerlll'gica Estado ou paI' um conjunto das O SR. FERREmA DE }IELO _ versário O robusto garoto Moi-
verificou serem nccessúl'IÍos dois �aciona! é a únIca funte (IUe p, oSSilj "

t I (C' c' 1\' '(T, I'<_o.�,-cia. ,pst.," n\'anr.. ando o 'inal: se's, f I' lho dI·leto. do sub_tenente
o

pmpresas III creSS<lC as . '). ",.,'" "

anOs p'aTa que s.e completassem usilla com disponihilidade rle enel'- Blumenflu e Ern{ll'esul) e do Esta- Como çi�se, I) ilustre colega SI'. do Exército, Laudelino Saraiva
ns novas' instalaç'ões. AnLf's disso gia;

flu. Saulo Ramos ti mrMco e pode Ler
Caldas ,e de sua digna espôsa

f> que os nossos representantps li) - não exisLe ollÍl'a Fonte pra- O problema de pl'eç'os elcve sr!' sido ehnmado pal'a alender a llm
junto ii Câmara clds Deputados e, ao I t, i�á\'('l ele aI,a:,tccimen[o. na. ü1l1er- ellcaL'úc1o sob o ponto de vista de cloente. d. Laci Silva Caldas. A alviça
Senado rleclal'aram q\le, com a pas- gengla, a nao "er Cjue �e Instal(' troca cle energia, üo abaixamento O SH. BRAZ ALVES - Peço ao reir,a alegria da petizada que,
-sag'em da rJ'Y'lll'C'slil para o Estar1-O novo:> motores em Flol'ianópo!is; do preço ele vcnda do carvão Cjuei- nobrr' oraclor pCl'missiio para elar ruidosamente, festejará o fe..

(le Santa ('alarina ficaria resolvi- c) - a ligaç'iio com a Usina rle mado e ela descapitalização 11a uzi- um aparte ·esclarecedor. O sr. de-
t' .

do o ca�o.
.

CapiYari 1'. poslel'iol'mente, com as na t0rmica. pulado i"anJo Hamos, hó poucos liz even o, nos nos assoclamos,
O sr. Souza Cabral - Verdadei- demais, uo Norle, no lilol'al do Es- :\ão sr dt!"e pôr em dúvirla que 1l10l1leulos, Leyc' de ausenlar-se pa- com prazer.

ramenLe, assuntos dessa natureza i tado, (-; simples anleeipaç1io da obra o preço do conjunto será inteirn- ra atender a senieo de sua pl'ofis- D. ADELINA SOUSA
não deviam ser encaminharlos à I! qlle de"erá ser e.feLuada mais ('edo menle fa\'or�v('l ÚS 7.Onas sPJ'virlas são. <.;, Excia., ahs'olutamenle niio Faz anos nesta data a exma .

...-Câl1lara ou ao Senacl,o s,em que an- ali mai, tardp, "int,el'ligando <�s l"C- e da ordem elos praticados no Es- Joge do plpmírio.
sra. d. Adeliria Sousa, digna

ies ou\'issem?s .05 tecmcos, con;,o I ?�S doe enel'gl3, eletrlca,' con.1orme tarlo do R.io. O SR. :\[:':\'E;:-; YA�n'LLA - Per-
V· So

ng'ora ·se esla fazendo ou se fl'z j ,la c:oste _planll em o Conselho de
_ x ,_ lllit� o 110hl'e ol'adof 'UnI eonlra-a- consorte do sr. espasIano u-

-_anLe-ontem.

I
Ag-ua,,; e Bnrl'gi;j E!ól rica, p com as A eXll()siç,i\o aeima procura L1el'i- parte'? sa, funcionário dos Correios e r

Ú s�. Nunes Vare)la - Os [rcni- .vantagens dycol'l'enles d� Dyesellça nil' a poliLica da energia plrtrica O SR. LOPES VIEIRA -- Perrei- Telégrafos e apreciado musi-
><cos nao foram OUVidos ontem ou dlldul1;a USI!la [erlllu--pll'trlca que no Eslado de Santa CataL'ina. i.amenl e.

cista, regente da Banda Musi-
-;ante-ontem pela pl'imeira ye7" mas

1']lO
el'a SlllJl'lf as mUIS llI'gentes np- () pl'oblema urgenle é, conLudo, O SR. :-lUl\ES YARELA - Hú.

já desde há muito yêm sl'ndo con- cessic1arle� das 01\11'::15, em casos ele
o de P!ol'iallóllolis. nesla Assembléia, di\'el",Os SI'S, de- cal Amor á Arte.

sultados. O nobrE' Deplltarlo sr. gTandes psI iagells, e que \'il'lÍ alen- EslarnlJs c ('ri,),'; de que, rlurante puf.ados Que silo ml\Llicos e, no en- FAZEM ANOS HOJE:
Lopes Vieira elbpõe (.!y elementos clpr, lambém, 3 U,da a zona ,litm'a- 12, meses, J)odel'Ú a 11sina (lo Cedl'o, [�nlo, e;:;tlío ouvindo as infol'ma-

_ O sr. João Leopoldino de
para elucidar a Casa a re�]lcito. I nea do sl!l e, c,omporla amplial;.ão ler' disponiveis cerca ele 1.000Cy., çoes PI"'st�das pelo nobre coll'ga sr.

Sousa diligente representante
O ·sr. SOllza Cabral - Não se

ma-I mlllto maIs l'apldas,
que poderão sr!' encaminhados a Lopes Vlell'.a, em Sita qualJdade de, '.

1

llifestaram antes ela encampa(,'ão, o As usinil,; tcrmo-el,:'lricas vêm Fl.orianóvolis at.ravés de TijuCilS, repl'e�entame rIo rWYO- ! comerCIa.
.

,que não devia ter acontecido, .o I sl'lldo empregadas c.om llleno êxíto,
com n l'eforcanwnto da linha Rrus- O 811. PER Rl�rH.\ DE �[KLO '-, - a interessante menIna An

-Govêrno Federal foi ludibriado e ]ll'incipalmeute em loeais onde. co-
qlH' _ Ti,iu"cas. A construção da Tal se rlá ]101·l:jl!e"S. exrias .. não fo-' Opuszka e de sua espôsa d. Ma-

se pl'elellde luc1ibl'iar tambrm o II mo no ca;;o rir Capivari. o comlms- linha 'fijuc.as - f'lorianópoli�, rle- l'am cllnmados,
.

O k
'Povo. (Trocam-se apartes). Li",'! Ilpcessário é fúcij r acessivel.

VI? ficar a c,argo da 'Empreslll, fi O SR. I\l-NE8 VAIlELLA � _\q'líi na pusz a.. , .

'O sr. Lopes V,ieira - Pediria aos Ilepnis d� enlendiT}-lc,;to '1nanlidll qual, deVI'lis de exmne mais detido iainbf'fIJ estamos cumprindo Ulll - a gentIl srta. CeCIlIa do
'l1eus nobres colegas q\lC me

oll\'ls-1
COl1l s. excw. o dr. :'Ier'("\! Rarll'os. e <la sua sillla�i'ío jlll'idic,a, paree(' ha- dever. Carmo, filha do sr. Roberto La..

.!';em. Depois, eslarei, 1,. r1i�posi<;,iio c.om IJ ('ng�n,heiro. Hflio de :M�lC,erIo �'el' inlerf\�;;e de confial� tamh(\m a l) SH. FERREIRA DE ::\lRLO --

pazesse e de sua sra. d. Flora
de loclos, Se' necess(\['Jo, pal'a de- ::;oal'e.:i e �llva, ficou cornhmacla o-peral'ii.o elo sistema [ocal de Flo- Qualquer dos SI:S .• d-CJltl�ados. que Ramos Lapagesse.
batrr a matrl'Ía,

, llllHt vis,ita clt'sse úJI imo ao EstaL1(l, rlanóI50li�. eXPl'ct'nl a 11wc11c1Oa lena ft'ltO o
. ' .

O S1'_ Ferrcira ele Melo - Se o par'a exame da situa<;,i'ío "in loco", Esta fi a SOlll<;,iio mais l'ájJido pa- meSlJlO qUt' o nol)]'c colega sr. Sall- - a gentIl srta. Valdlvla Me-
nobr!' Deputa,;o SI'. Lopes Viei I'n o qlle ce"e lug'ar em maL'('O de HH9, ra abrandar um POu,co a criSf' de lo Ital!los, caso {ôsse solícitaço "lIa rizio, destacado ornamento da
me conceelel' mais um apal'le pro" senllo agual'(!ado a qnalqu·pr mo-

energia elét.rica ela. Capital clo,F.s- JlI'psell\'a paJ'a alender a algum do· sociedade brusquense.
meto não mais o interromper.

.

mento o seu Dare,�el' escrito". tado. M as só pode seI' posta em pl'á- ente.O <Sr_ Lop_cs Yieira - Com pra- . A rOIlst.rul;ãn ,da hal'J'ag'em
.

Clu
tica se Slh;�rtltt1nemnente for inicia- O SI1, NL'NR8 Y,\llELLA - Tem

.zer. SalLo Lopes esta sendo estudada da a linha Tuharão _ [i'lorianúlJO- V. Excia. pl'ocuraç,iío para defen-
O sr. Ferl'eÍl'a de Melo - 1'\iio ,só pelo Departamento Naeionnl ele

!is (linha simples a 66,000 vo.lIs, der;;;. Ji:xda.?
. os -lc'cnicos, lllas tambÁIl1 o nohr'e Obras de Sauparnellto, já Ipnrlo che-

caho O B&S. cc. de """""", O SR. FEHRElRA DE MELO -

lideI' do Pal·tido Social Delllocl'iÍ- gado a est.a Capital o apal'elhamen- CR� 15,000,000.00). Frn ('.prea <l(� lt pf'ocedimtnfü eonll'zinho na es
tico, �m n�me do <?o\'ê�'no gllando ia J1ece�sál'in para son�agem eh� llJ� um ano esta li1lha poderá estar fera p1'o"issional: (Trocam-se a-._
,da c1lscussao da. Lonstltlll<:[1(l, de- �a! .da balyagem, servl':O que Mera

pronta e permitirá a 0]1eraeãü da pal·tef;).clal'11l'm que Sel'l11m publicados os llnClarll? amola e,la se:nana., :::egnnda unidade (la usina' do Ce- O SIl .. LOPES yrEIHA - Sr. p1'e
editais de concorrênCia mnito anlrs Darel agol'a conJ�eeln:ento a Ca-

dro, mesmo sem a barragem fiupe- sidenle, peço a y, excin..,' manler-
..do praz� propostn pelo .sr, Depl1la- S? cio pm:ecer�,elmt1do velo

c.o�hr-I )'101' de acumulação, me a pala\'ra.
(lo Blllcao Vqana. Agora, pelo qllP (:Ido, t:Cl1l�O �ng, .�f'llo (�� Macecl? Jlium fUllcionamento em pal'alr]o O SH. PRE::STDE:\'TE - (Fazell-
V. Excia. DOS diz, ehego ii condu- :-:;oal es c 51]\ o, alIas. nosso colega

com a� usinas lJidroelétl'lca:'\, na,o do soar a campainha) - At('n(;ão!
'são ie que o ({{)vêr120 niío tin1:�" da Assrt;Jblpi� .r.pg�sla,t�\'�, d,o �s��-I é necessá�io. l�ensal' em. ulli�ade d" Eslá con) p palavra o SI'. depuladorealmente, a mtenf)110 de eumpI ll" dn do f{1O, ASSllll �e, f xÜ 1 n,l �. ex"

L esel'\ a f'ln Tubarão. AI estno, por- LII]leS VICll'a,o que mand�ra seu líder afiançaI' cia. em. cat'L_a-relalo;'LO: , lan(o disponívels 10.000 Kw na O �H, LOPES "lEIRA Em
-na Assembléia. "A slfuaçao do :bslaclD de Ranta usina' ou \}OOO ao IOH"'o ela linha. mea,dos rio al10 lla�sado, o de. Leo-

a SI'. Lop('s Vieira -- Tntenclio ti- CaLarina r de rJelicit COl11pleto em
O Estad'o c1e;;e plell('al' a

inCILl-,
herto Leal. clillg('nte 8ecreLúl'Ío da

nha, mas estava baseado nas anti- matÁria de energia elf\Lrica. A de
siío da linha no plano SALTE c Viar;1ío. Obras Púb]icas A Al'g1'lcul-gas informaçõe.s relativas iI capaci- FloridanóP?blil�' deN�el'dacl'e.iea .ea�a- 1 buscar reCU1'SOS par?" no prazo Lnl'a, esteye em Sao Paulo, espe

·rlade da Emj}l'esul. _Só �lej)ois se mid� � pu' lea. 1 fH? pl'e�lI'O lllSlS-
ITlflXil1lo de um ano, ll1wíar a usina cialmente para contratal' os SOI'\'l·,conslatou.que ela nua dIspunha. fIe t�r sobre ° assunuo, Já mUlLo coulle-
ela Angelina, dn uma só vez (cc. 30 ÇOS 1l1'0i'i"sionais elo conhecido e

tal capac:lcluc1e. Islo, verdadelra- cldo.
, '.'

, '. a 40 milhõc.s de Cr$), ou por' eta- compelcnte Engenheiro ValLee Doe'mente, fOi o- que ocorreu.
. 1 Os estudos ::,obre os �pr?\Clta- ')I1S o que poderá ser feilo no pra- l'ensen, como Direi nr-Técnico da

Vou ,conti�u�r.3 ler'Ç 0_ relató:'lo' 'o'pn/nc l,nrlrf,.pi",: ,,�,'sLa� Jil::JU�� �o àe 3 an�)s. _ , Empl'esul, constando dos Ll'>rmos do-d� SI:. SecretarIO ua '\ laça0 e Ob1 as tios. à faixa 11[o1(\l\e:1,. d.e
r

I lí,:13110 ,Com a hg'açao as fOl1tes de ener- eontrato a obri.gatoriedade elE' aten
Publicas: I polIS para o ��rLe _ LlmIta?1-se os D'ia térmica. poderá o Estado tal- der a Tôdas as exigcllcias tecnic.as·"Te-la-á, possivelmente, quando' :,;�(Jjetos a ntl'lz;l,:aJ Tll'iti·.',:npul,e �HZ montar no Norte u,iÍnas hidroe- relaliyas á luz paea Florianópolis.:C:>l1'cluidas as obras do- !tio do Ju� j a_fiu dágtl,l" com le�(lhn'I:-_a�':tll (']3- létl'icas atinginelo até 80.000 ou l�nles, 110rém, já f,rabalbara para
ho, o qne, e_nLre-Lanlo, nao se dara II na �u < col:ll'luelo CUlto pell(�do. Sao

100.000, Cy. de potencIa instalada o ]';.stado, durante Lodo o. ano de·a�t�s de dOls ano�, na I?elllor �las ," nt!g'enCl.1" 1l:)�'�n,�ls .,l?s, �'lIrsos e a baixo-pl'eço. ,,1190, � �;j[]genhelro Od.ando Justo,h,lpoteses. A s�luçao serIa Çl eptés- I rIa \erLente OCealll<l e fOI, esse �_
o

F.�tas informações lwellmlnares superVISIOnando o serViço (}e �llZ,
lImo. da en,ergla nece�sána pel,a aSJ)N�Lo d0. ;'!'oIJ'I';'líCl II') H 1(, p .�;JlJ seriio desenvolyidas em relatório não tendo, no :enlao1,o., esse t,ecl1l?o.Empresa Força e Luz S'l;uta Catarl" P�:IJI�" no .1111C I(� rI? sua elE h·.11Ica� Clr'clll1slaneiado". apesar de 111l1Jt.OS psl�Ol'�,OS, o;!ese,l�-
'na, de Blumellau_ 'l'.ambem ,esta ge- l·ao.;:"lO maIS tar.]0 nram nIILzac!,lF

_ x _ do permaneceL' no EsCada. Houver�clora, poré�, não es�á em co�di- i'onlcs de ellPl'gi� no plal\:l1l:), �o O SR. OSVALD-O CABRAL _ Po- séria diIie�Jlrl�dc para o enc<:mt!·o'(�?es, de .desvlal· energ�a para FIo- longo do (·,n·�'s.? c1agua, (!l! PO[ melO
de o lIobee colega inf.ormal' di; de outro teclllco, 9ue f) sllhsitt,l,lIS-Tlanopohs, mesmo apog a eOllclu- da transpOslçi\O ele bfttl!\<;., quando é datada a carla? se, apesardo lnteres�e clemonstl,1(lo�ão da Usin,a do HlO do C�dro, con- Situa-se assim Santa Gilh"'/na no

O SR, LOPES VIEIRA _ Os en- pelo E"tal!o, a re�1)(,l't,�1.
10rme o afJrm.am seus lhretores e ano de 1910 quanLo, .

ao probJmna fendimentos entre o se. LIOoberto A V'Cl'daLlc, pOl�,elI1: e qU,e .a y�fortécni??s. �Ul:glU, no entanto: urr:a �?S �eni 1'os indnstrJal� _lo HIC' e Leal e o Eng'. Hélio de Macedo Soa- ma ela rede da vapl1�1 s.e,ra lmülê'l
tercella lnpoLese, a qual p�1reCI,a �,U() Paulo., . ,_ res [iyeram lngar no ano passado, ela com a cl1c'ga'--:i1, d�pol" <lP ama'P,odt!r res?lver de modo satIsfalo- Essa prlTYlell'a ver��H�a(;aO ,�OJ1lan-

creio qlle em outubro 011 novembro. nhã, do EngenheH'o SoereT�sen, ql1.erlO, o Cl:llclany:: pro�le?1a. A Compa- (!a IIlll estudo .�'Xêll!sLl_�� de tollaS,as mas a cada dêste ilustre trcnico é se f�!,cí a_co,ll1panhar, dO,.'En��nh�lnllJ� Sld�rn! €,nca NaCIOnal, em ru- I untes de enCI gw do J<,,;ladu no 11. 0- cle maio dêslp ano. S. eXClêl., sohre- l'O h,lel, ,,,et,do que ,) 1111mell () ea
barao, dlspo.e de 15',000 kw Jl1sLa- ralo (,sJ1eci,llm�n�c r:o �ul. ': ,D') pla- cal'reg-ado ue afazeres, s011lenjp pô- IJe supel'l(lt�ndel' i.odos os ;�er.vlço�]ado.s e por 1l1stalal' lmedIalamen�e nalto. É prOVIdenCIa madmvcl a

rle elchorur êssE' trabalho após o dr. dE' ,con�fr\1�ao da hpba .de Caplva.r1,
€ ,1l11lJza, nas horas de demanela ma- tornal·.

, LeolJP!'to Leal ir várias yezes ao cUJO anle-proJeto foca 1 elt�, por 11\-,:lma �pcnas ,33.0,00 1\\,\ yorlE'n.do, As_ lIstnas em p;YJ;l'> ,em '::llTI�- Rio e procurá-lo nei'se sentido: Se: Cl,lm'�êneHI do SI". Secrelal'lO daIHlIS, tn.rnE'ee�. pnl te dos l?,00.o I ps- 11'1l�:<I,1) ou com a In�m"'lla eta!u e111 guui]n r "OZ C01'1'e11I e, S. eXCla. f' VH1ç'.�o, �m oulublO elo �no p�ss�
tantes a r:eg·I:10 til' Flo.l'Ia�OIlOllS, I'Llllclon,llllento estao h('n� d�llllea- um graJlrle t6cnieo. muito compe- do, ]o", am��, pelos re.fcndos tecl1l
,(;001 1Ilte r es::: e p�ra os l)l'Ojll'lOS cy�- das, I' jú a]ll'('sell,ta;n potCl1r'l:l mIe

tente.
.

ces. fora leIto o pro}et? �P refor-f;u�11Iaorcs .atuaIS, .1�P:,S llles Vll'lH 11,lrs gara�ip a efH:acia para f"rne- O SII. �\LFREDO C,UIPOS -,Ts ma lIa L'er[(' �le IilstnLll,I(,',ao na c�-
haIx,u' o pleço 11l1lÜllO da ener- umenL" I�oladl)s.

., _ é mesmo. Fêz vaL'le rh, Conselho c1adc, [.enrlo Ileado o II abalho ter-gla,",
, "� :Eiltrl'Lantn, �ftnla Catl�I'I.Il.a dISl,lIlf: nacional de Agllas e l':llergia Eló- minado em 27 de outubro do rnes-Qupr,tl ass:lYI. se eXT��es�a I� S. }I,x,; de ean:i:io no sul e POSSI�llJclade d.e trica e' r au t oridaele absoluta para mo ano.

o ;'>1' •• �ecretarlO da, '.laça.o, e. Obra" al)1'0Ve1tanWl1t() dc carvoes r1e bal-
se manifestar a respeito do 1)1'0- As'sim, qllada-feira próxima [ni-PUbI,lCU;;, em relatoJ'lo (hl'lgldo ao xo __alo!', na ho,?a. das m1118s, 0,11 lW hlemn. eial'-;;e-ã@ oô I.rabalhos elo reformaGoverno do Estado.

, . l1:-ina rle ])elldlCWl11ento ele 'l1'!1êl- O SH. LOPES YTmItA _ Tenho da rede da eapital.
Os:', Al1reclo Campos - }I, com rão.

aUlli nUmeL'USO� estllr!os r relallÍ- Como se ohseyv:a" t�f\m ha\'ido
111'IIi!<I pret'i�i'ío. O can:fio I� ainela (] gl'anel/; fonte I rios, inclll"ive o tla L';;illa r;j(>!rica p\'()"irli'lIl·ia.;, 11;1 lllLen'"sl' l' J)1'el)-

Oportuno discurso ....

GRIPES
e

RESFRIADOS
usando •

'

cllpação, da parte do Poder Exe
culivo, em resolver o problema.
A 28 de outubro viajou o sr. Se

-er·etário da Viação para Capivari.
onde fÔl'a ter entendimento com o
Coronel Pinto Veiga, da. Companhia
Siderúrgica Nacional e logo após,
isto é, a (j de novembro do mes�
mo ano, encontraram-se em Blume
nau seguindo 'para Usina do Cedro,
da Emprêsa :Fôrça e Luz, situada
no lug�r Alto Rio dos Cedros, nl)
Município de Timbó.
Está provado, ainda, pelo texLn

de um cabograma do RJO de Janei
j,)O, de 21 do corrente, quI' o sr. Co
ronel Pinlo Veiga. da l;ol11panhia
Siderúrgica, viu sua indieação [1-

lll'o\'ada lJo1' unanimidade de 'Votos,
no sentido de seI' l'eeo;J1}endacla a.o
Go\'prno :Federal a c-ollyrniência de
ser c-onstrllida a linha de transmis
são. ligando a l:sina ele Capiv,al'i a

Flor'ianólloli:;, servindo as r.lclades
ele Laguna, 1mbituba, Santo Amar?,Pallwr;a, e São Jo;sé, declarando Já
existi rem en tendlll1ent o.� entre ,()
(:0\'(>,1'110 do Estado e a CompanhIa
Siderúrgica :\'acional: _

Encerrado as cons1deraçoeq que
tinha a fazer, congralnlo-me com
V. Excia. sr. prpsidente, assim ('·0-
eo com meus dignos pares e C.Ol11 ()

povo de Florianópolis, pelo inic.i_o,
quarta-feira, dos trabalhos que hao
de l'e�olvel' definitivamente o yl'�Jblel11a do fornecimento ele enol'g1.lt
el(\tl'ica, que a toelos nós tanto vem

pn'"cupnNI0, ('Vinito 11el1;. Palll1a�,
ti ilr�ld()r I; ellllllJl'lln-t'uLauoAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"

I ,I
I

4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------

r

O ESTADL-Sábado 16 �1I JiAlho d. 19.9

[- --

, Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

onsultorio: RUa Tenente
feira, 29
.orárío de consultas: 9 ás 11

lábados: 14 ás 17 hs.

• Milton Simon e
Pereira

Clínica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
J Serviços dos Professores Bene

.to Montenegro e Piragíbe No-

gueira. (São Paulo)
Ionsultas : Das 14 ás 17 horas
lua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
reter da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
IJNICA DE SENHORAS - CI

RURGIA PARTOS

agnóstico, controle' 'e tratamento

oecíallzado da gravidês. Distur-

Resid. R. 7 de Setembro - EdU.
:rnl e Souza - Tel, 846.

"�,mo POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteiro
'o Hospital de Caridade de PIo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

l>oenças dos órgãos internos, es :le. i
eíalmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais g(3-n
dulas internas

Cllniea e cirurgia de' senhora,

-IPartos
I'ISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
1I0RARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
Iras.

CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESIDENCIA:
Avenida Trompowskl fl2

Fone manual 765

Dr. Mário Wendh.ue.
ClIalea médica de adulto. e eriançu
oonsuítono - Rua Jolto Pinto, 16

Telef. M. 169
Consulta da.' 4 ia 6 bonl

lleaidencia: Felipe Schmldt li. '1.
rrelef. 1111

.,,�
_;;..'1.!.J(:;.C.

• • •

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Carros para o interior do Estado \ Bom binóculo
Grande visã&

SóRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20' cm3 e frascos

de 100 cm3. VENDE-SE uma, de 4 faces, com-

VACIN_A .�NTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos pletamente nova, marca RAIMANN.,
de 100 cm3. com transmissões. Ver e tratar na

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez -relatívamen- Cia. Florestal de Santa Catarina. De
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu- Estreito, ou pelo correio, dir igir-se
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário â Vencedora - Caixa Postal, 225 -

ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre foruecidos com

.;
Florianópolis

luta garantia de atividade máxima. --SENHORITA 1
Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-

A 7.... '_ '.
t

. ,.

d d ficá 'T
.

(B V·
U trma creaçao em retri-ermarros e .granc e e icacra, como: ernerms uco- acma contra
'G'1·

.' .

f
'

d b -, Stífb
.

d V' C gerante e o uere n e KNOTruarreia l�,e:-clO�a ,os ezerrosj, 1 est�ol, e am a, aCIDa ontra a
EM G>.RRAFAS GRANDESBouba Aviária, ,acma Contra a Peste SUIna, etc. .... .. . ..•.......

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

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

centrados na localidade de residência do solícífante,

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

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

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

16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

QUER VESTIR·SE 'COM CONFORTO E ELECiAHCIA 1
A

Mello

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamenle, no Hospital de Caridade

CUnica Médica e Cirúrgica cIo

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

}8 da adolescência e da menopau- Doenças internas de Adultos e
. Pertubações menstruais, i 'l�1,\. Crianças
ações e tumores do aparelho geuí- I

Alta Cirurgia _ Cirurgia Geral _
I feminino. Doenças de Senhoras - Partos -

�erações do utero, ovários, trem- Vias Urinárias _ Rins - Coração
\li, apendice, hérnias, varizes, etc. _ Pulmões _ Estomago _ Figada
'rurgía plástica do perineo (ru- Tratamento da Tuberculose
I'11l!)
SSISTENCIA AO PARTO E OI"E

RAÇõES OBSTÉTRICAS
oenças glandulares, tiróide, ová

�Oll, hípopíse, etc.)

ttatur�ios nervosos - Esterílluade

�' Regimes, .

ionrlUltório R. João Pinto, 7 - Tel•
•481

IEspecializada em artigos para
Dr. Roldão Cons.DI . homens.

��RUlAGI::_ ��tàn:?AsA1J: &IRECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-
NfiORAS - PARTOS

odl ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
C1n�or:.adunr:!�siJ:��UI��de,s: :!ulO:I[ MANTEZVi PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS
onde, foi ,:,�.;.te.nte por várlol &DOI do

PARA HOMENSSerVIço C\tUfgICO do Prof. Allpio ,

Corrêla Neto
, ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-ICirnrgia do estômago e .Ial etn:,uJa' "

reI, intestinos delgado e ,gr_o, tiro!· TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

::::����::j�����:���(;: ludo pelo menor preço da praçaFelipe Schmidt, 21 (altos da Ca..

ae.idencfaa:'a��:·f.i���i6:j�Jor' 170; Faça uma visita ii nossa Casa e verifique I
Dr. P••lo 'oal.. nossos preços e artigos

Clinico e operador
em.IU1tÓriO: Rua Vitor MeireIel, 16.

Telefone: 1,405
Comultaa da. 10 ás 12 e du 14 A'

15 hn. Residência: Rua Blumessau.
22, � Telefone: 1,620

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS - 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

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: RUi\ Vitor Meireles n,

28 - Telefone 1.307
Consultas: ÁS n;so horas e à tar,

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

65 - Telefone 1.422.

, ..

. PROCURE

Blfaiataria

Visão maior e mais perf'eit.a
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrução.

�onll livros, sobre' todo. oe

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua De.>doro, 33 - F'lor ianôpoljsde
. . . . . . . . . . . . .. . .

Plaina

Raios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

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

__ Fone 841. PLORIAN6POLIS

Rua Pelrppe Scbmidt 48-

Preierindo-o está
B moda.

Dr. M. S. eanlcutl
Clinica exclu.ivamente de crianc:-a

Rna Saldanha Marinho. 10
Telefone ).{, 73a

DR.:-A. SANTAELA
(Pormado pela Faculdade Nacio
nal de Med1clna da Universidade

do Brasil)
MMlco por concurso da Asslstên,
ela 8 Psicopatas do Dlst.rlto

Federal
Ex·lnterllo d, Hospita1 Psíqutá
ttlco e Manicómio Judiciário

da Capital Federal
IIlx.lnterno da Santa Casa de MI·
sericórdla do Rio de' Janeiro
OL:!N:tOA �ICA - DOENCAS

NERVOSAS IOonsultt5rlo: Edlflcio Amélia
!feto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

yalho, 70,
Das, 15 ts 18 noras

Telefone:
oonsultório - 1.208.
Residência - 1.305,

Veterinarios
O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).

tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos.

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

(',60 g.
'

VACINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos
lOú cm3.

Produtos

LOJA uns CftSEMIRftS

accmpanhando
•••••••••••••••••••••••••••• 1,

OOMPANH� [)
__ ACCIDENTES DO

Quando ...� tal_ ,. ...
!heiru da i!ustraolloO a.oima,�
lhe. em o.mll.vel gasto. llDI cUieot do
nceleote aperitlvo KNO'l'.__
... v, Sia, de ItOreBCennr. ao �.cut.
oe, • g.,ntlleZf>:E�lEi' 1AI'1-
BFt1 (J NEliAPERITIVO

�- PREDlJ.ETO!
S E DE SO"CIAL:

PO�trO A�EGRE
RUA VOLUNTÁRIOS DA pATRIA N.· 68 • 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL. 683 • TEL!::FONE 6640 • TELEGRAMAS: ,PROTECTORA'

Agencia Geral para 8ta. Catarina
JJua Felipe senmtãt, 22 - Sob.

I Caixa ,Postal. 69 - Tel. "Plotectora" - FLORJANOPOLf.S

,DMi :i�(� "

1 1I1'f sooooro tu KMTí,A, IH/). Cor.. �U6UROI
r IT...dAi ...

ESCRITóRIO IMOBIUARIO A. L.
ALVES

Encarrega·se, mediante comissão,
'<,
tis

compra e venda de imóveis,
Rua Deodoro 35.

fd. brlca.liI�
v�lIita

t'Q.l.H'!cC!at: ... to dlstl'1buidClf('a ao", I!.1.t�nH.dG.&I �{.l:t;·

flllcçõ•• "'DlSTI�'rA'" • RIVET. PO!'>�""Q \. ln ;;;ron.
ie .o:rtimCí1'lte,; 01$1 :::as.ut'tU'O!l1 d�,ocif'�, tifo&
banll ti bOI'c.h�"e Q190dÕfl�, meHnil " OWill1i'i:1Allhn

iJQ.fQ aUa.ia:tl!l.ít. Que l'\1ícf.lbe dir�'tcrnerl't:" doo

Bnr'l!!!. ('ç.:f ,d· ...�i.li....," d,: tnt.Uf''f '1!I;O tl:ntlci:o d .. ih� lv:!!"!\';HI> -,m.,

FlorlClll.'.bpeUllj -. FiLUUS em Bhll�onau � LoicUi
A tJ�1I0 "A CAPITAL" �hQrnl'Jl Q 'Qlhr;'fifiQ' doa

OIntelll d� Q)fetuar.m .une t3omp\\,,,.III. MATRIZ _n'i
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/
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Amanhã, no estádio da FCD, realiza-se os cotejos inicíais dos certames citadinos de

profissionais e aspirantes, delrontando-se us conjuntos do Paula Ri1mas e Atlético.

Ura X Ipiranga, O encontro de �oje pelo certame de amadores

INICIAt'iDO o CAt"VIPEONATO DE
AMADORES, JOGA.l\'f �OJE r IRA

E IPIRANGA O Diretório Acadêmico da Faculdade de Ciências Econô,
Está mareado para hoje. no e�- micas de Santa Catarina comunica aos alunos da referida Fa

tádio da F. C. D., -corn ínicin às culdade para a churrascada que fará realizar no Campeche no

15,30 horas, o inicio do Carnpccua- dia 24 do corrente mês.
to Citadino de Amadores Uefr01!-. A lista de adesões encontra-se com o acadêmico Tet. Moa·
tando-se os conjuntos do Lira Te- cír Corrêa, Diretor do Departamento Social-Desportivo .

nis Clube e. do Ipiranga F. C, Co- Orlando Seara -- 1 ° Secretário.

6

Direção de' PEDRO PAULO MACHADO

lorpedo. X Super-homem, esta noite·nu
sr���d�' :i�:�l�:��e�al l�e��!�;:���C,.,.el.��'1 le�tro ". Ivaro de Carva-Iho'. cntch-as-catch-caru" entre os I U
culeos lutadores Antonio Cardoso. i

.

·0 "Torpedo", e José More ir.i, o

"Super-Homem", em 5 rounds de
três minutos .por um de descanso,
.corn bolsa ao vencedor.

O Teatro Alvaro d eCarvalho se

Tá O local da gigantesca e cmpol.,
.gante contenda mais conhecida por
"vale Ludo". A velha e tra.licional
:casa de espetáculos da Praça Pc
.reíra e Oli "eira apanhará esta noi

ie uma grande e entusiásticn mul

tidão de apreciadores do mais bru
.tal dos esportes. Além rio em ':a te,
11a tela assistiremos ao grande fil
me "Segredos", com o idolr, do ci
,nema francês Pierre Blanchur

,CEDIDO WALDIR AO URUSSAl\
GA

Segundo fomos informados, o

Bocaiuva cedeu, por empréstimo,
pelo prazo de 6 meses, ao Urus

sanga, da cidade- que lhe d:'! i.l no

me, o seu zagueiro direito Wnl.Iir,
mediante o pagamento de cinco
mil cruzeiros.

'Waldir, que é, sem dúvida 'llgu-
111a, um dos melhores na sua espi
nhosa posição, deixará csta Capi
!tal, hoje, (rumo àquela adiantada

.cidade. Boa viagem e muitas feli
cidades em Urussanga, são os nos

sos votos. TORPEDO

Torpedo pesa 82 quilos � o seu

adversário 91. Ambos se cncontrnm
em' perfeita forma, tudo J'azCllGIJ
crer que o duelo será dos mais r e-

nhidos e que deixará em suspense
a assistência. "Super-Homcu.' já
nos demonstrou sua desccrnu nal

fôrça, devendo estar preven-do o

, seu forte A úgil adversário.
/

Nos círculos esportivos :h c:lri
tal o assunto importante (1::\ serna

na é o combate de hoje no Cine
Odeon entre José Moreira e Antô-
nio Carddso.

Os ingressos estão sendo v-ndi
dos ao preço uníco de dez cruzei-
1'05, podendo ser udquiridos no Ca
fé Rio Branco.

Atléti�o

o Direlõrio Acadêmico da Faculdade de
Cíênciils, Econômicas de Santa' Catarioa

rgradece ,

Em nome do Diretório Academico da Faculdade de Ciên
cias Econôniicas de Santa Catarina, queremos expressar os nos.
sos sinceros agradecimentos a todos aqueles que nos auxilia
ram e animaram na organização da "Soirée" que levamos a

efeito no dia 9 de julho p. p., nos salões do LIRA TENIS CLUBE.
Estendemos esses agradecimen_tos a Direção do LIRA TE.

NIS CLUBE que, procurou nos anuxüiar com o .máximo de seus

esforços, sem o auxílio da qual, não teríamos conseguido o êxi.
to que conseguimos, bem como as autoridades que pessoalmen-
te nos distinguiram com o 'seu comparecimento.

-

Finalmente, agradecemos a presença dos atletas uenceâo
rBS dos torneios de Volei, Basquete e Futebol, do representante
da F. A. -C. E., dos diretores das Faculdades de Direito, Earmà
da e Odontológia e Ciências Econômicas e enfim a todos aque
les que compareceram a noitada universitária de sábado p. p.

Pelo Diretório.
Tte. Moacir Oorrea - Dir. Dep. social.Desportito.
Ari Kardec Melo -- DiT. Dep. de Propaqaruia.

Comunicado
o Diretório Acadêmico da Faculdade de Ciências Econô

micas de Santa Catarina comunica aos alunos da referida Fa
culdade que em Assembléia Geral realizada no dia 11 de julho
rio corrente ano, em uma das salas do Instituto Brasil-Estados
Unidos, foram escolhidos os acadêmicos JAIRO LISBOA e AR!
KARDEC MELO para representar o referido Diretório no XII

\

CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDANTES a realízar.se
em São Salvador, Estado da Bahia.

Orlando Seara -- 1° Secretário.

Convlre

mo prcllminar jogará:'>, com iuicio I
às 13,30 horas, os quadros sunlcn-

----

tes dos mesmos clubes,

, ATIVIDADES VELEIRAS
Realizou-se domingo ulti,

mo, na raia do Iate Clube, uma
interessante regata de "light-

XIX nings", concorrendo cinco em,
O PRIMEIRO prélio de csmpcc- I patou com o Hcrcilio LIIZ, em Tu- barcacões da flotilha do clube

nato entre o Palestra Itália (hnie barão, por 2 a 2. da Pedra Grande,
Palmeiras) e o Coríntians, foi dis- FRlEDEHREICK extreou contra Coube a vitória ao velejador
putado em 1917 e terminou com a quadros estrangeiros em :1912 CT S. Roberto Costa Sousa, pílotan
vitória dos palestrinos por .3 a e Paulo.' Desde então, jogou contra do O barco "Pinduca" e tendo
DE 1900 a 1910, em quatro p:>i'ti· argentinos, uruguaios, i ll'5jê�ts, como proeiras os S1'S. Felix

das' de futebol que disputou contra chilenos, italianos, franceses, pOI'- Schaefer e R,'onaldo Costa Sou
,3, seleção da França, o selecionado tugueses, suíços, paraguaios, Israe- sa- Em 2° lugar classificou-se
da Inglaterra marcou ,JS tentos litas e norte-americanos. Nazareno Simas, no barco "Sil-
.contra apenas 1. E.M ABRrL de 1938 o ABdico W- via", auxiliado por Erico Strae-
Em 1944, terminada empatada neiro venceu, em São Paulo. oPa- tz Junior e Aloisio Simas. Laér

-uma partida de xadrez cm Portu- lest ra, por 2 a O. cio Melo veio a seguir, .tímo
_gal,- em disputa de uma taça, �1di_ EM H145 o Cruzeiro, dr. Pôrto neando O barco "Faisca", com
,hel'ou-se serrar- o troféu pelo meio, Alegre .dísputou 3 pelejas 1;'111 gra- Gilberto P. Oliveira e José Ko..
cabendo a metade dêste a cada 11;-0 rnados catarinenses. V�ceu a sp· walsky.
-dos enxadristas! leção de Blumcnau por 2 a O: em- Para domingo estão marca-

�O DIA 28 de junho de 19?fJ, 0S patou com um combinado Aruérícn-" das duas regatas de "light,
-paulistas enfrentaram o Bolovna, Caxias, de Joinville, por .2 a 2 e nings" e "charpíe", concorren
,campeão da Itúlia, tendo a la ffl�c perdeu para o Av�ti por 2 a O. do os clubes Coqueiros, Iate e

tCJ'l�1Ínada favorável aos italbnos. A RENDA total do Carnpeonato Veleiros.
�

por 2 a 1. No período final, os Vall- Snl Americano de Basquet de 1947, '-O-R-A-P-I-D-J-O-G-A-R-Á--AlV-L-!\.-�-H-Ã-El\l[
listas reagiram e provocaram toma realizado no Hio, foi ele 3,13 mH JOINVILE
:sensaclo-nal "virada", venccndf'l o cruzeiros.

. . .... O famoso grêmio austrLIC:o Fa-
jôgo por 1i a 41 EM 1936 - os gauchos rlass'n-

'd 'd - '0 lan lo 1)"[') [l('.pi all1 a eXCl1rSl I <. ( " ... ,-

EM 1943 o Corintians excnrsio- eal'am em 2° lugar no

call1P':)ona-1
"

.

1
'

Illanlla- 11a ('leI' dc
..

.

_

"

so paIS, Joga'u a' -. ,[
·nou a Curitiba e Florianópolis, Na to BraSIleIro dc F�Itebol, c�m "ste

de Joinvile, enfrentando o ��OSS'll1-
capital parallaense venceu o Dri- quadro: Penha, MJl'o e LUIZ L:IZ,

t" "1 A 'rl'c� 1)1·-Ca"-'."";;0. ". e onze (o. 111e ,u,. ,." ,."-"
'tania por 2 a O; o Atlético por' 1 Sard1l1h,a, Itarare. (Graclm) e Fisa-

do Estado. E' enorme a eXI1ectdi-
:3 O e o. Coritlba por 2 a 1. Em Flo_ da (Allen), Sorrlllho, Husso, Car- .

l aq 1ela ';">0 ,I> l-.h.

,_ . va rell1all c n t C,U"-lü. A."

-rianópolis derrotou o Figucü'('nse deal.. 10m l\hx e Fogulllho (Ivo e
realização do match internacional.

-por 6 a 3 e o Avai por .( a 3. Eugênio). ........__• .t'.t"'.....t"'.-........t'........................._........

EM 1943 o Ipiranga, de S,jo p�m-I .NO TORNEIO Rio x S5Q Paulo o Palestra, de S. Paulo, venccu a

Jo, disputou 3 jogos na capital P:l- de 1933, o "artilheiro" do eerl1JI1C seleção mineira por 6 a 2·
ranaense. Venceu o Ferroviário por foi Valdemar de Brito, centl'o-aY'1n- LEONIDAS sagrou-se ('i\n1\wuo
4 a O e o Britania por 2 à O e te do S. Pmdu F. C., .com '.1:1 t"ll- brasileiro pela primeira vez t:W

]1erdell do Coritiba por 4 a 1. tos. 1931, cleJ'enrlendl) fi seleção car;()ca.
E'\1 JULHO dc 19·13 o -A"ai ::111- No dia 1° de sctendJ!'O rIe 1!)18 Nels�)lJ Maria Mach'Rrlo

DO MEU ARQUIVO •••

Elpídio Fragoso, filhos, genros e noras, convidam os p
rentes e amigos para assistirem à missa de 7° dia que, em ínten

ção à alma de sua querida nora e cunhada Amélia Marcelin
Fragoso mandam celebrar na Igreja de santo Antônio 110 di, .

20 do corrente às 8 horas.

Campanha do Agasalho
Mais uma vez se revela a generosidade do povo de no

terra: a "Campanha do agasalho", iniciativa da Congrega'
Mariana, vem encontrando o mais franco apoio de nossas f
mílías, Os sectores visitados, assim nô-lo demonstram: co

"ribuíção altamente generosa, quer em dinheiro, quer emrou
de inverno.

As zonas não visitadas sê-lo-âo nesta e na próxima seman

CtJRITIBA TEU:.Ga""M: Pç:tOSEBRAS

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO,

-

N. 33)
ACEITA ENCOMENDAS

DE SERViÇOS TIPOGRAFICO
APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL ... ENTREGA ,"

RÁPIDA
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jaa4lo$ 'nlle_oe 4)4:8 CO
Da Fábrica c_a consumidor. -- Grande estoque recebeJl a firma distribuidora

«Fiuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 .. Fone' 1565 - Fpolís.

'I,' Transportes Colenvos
SRS. PASSAGEIROS

PARA
ITAJAÍ-- JOINVILE e CURITIBA

Os novos MICRO-ONIBUS do R'ápido Sul-Brasileiro ofe
recem o máximo em

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros _ Poltronas individuais Pulman

H O R A R ,10 S:
Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro ide Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13

horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se

guinte ás 6 horas.
Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven

dendo-se passagens.
Aceitam-se despacho de encomendas.

Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente SilveiTa nO 29

Aceita-se r ..presentnnte no interior do Eatodo. Cartas para
Caixa Postal 139 - F1cl'ianópolis

V. S. viaja 1 Reside no Interior, de ,2,�,�;�so��nr�o�oa::
v. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas amigo analfabeto, levando-o a Um

Antigas do Brasil e enriqueça depressa. curso de alfabetização nO " Gpu� .'

Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,DO. Pelo Escolar São José, na E8Qola Indu..
Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General trial de Florianópolis ou na C.......
Bittellcourt, '91, sob - Florianópolis.

.,

1r·l!.! M�trol)olitan&.

Ilndustria deMaquinas
Nardini

Agricolss
Ltda.

A maior e mais ilperfeicoada Fabrica de

Maquinas Agricolas. Tornos, Teares e
Artigos de Cutelarias

Fabrica em Americana - Edado de São Paulo

RºPpgSQll ta n tgS g�x�:dusivos pa Pô

C18 banta '(Qatapina

"A

o 6stado

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

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

End. Tel_ KNOT
l�-:lop ianópn '! is �Santa �alapina

7

I
"__."-

êONiPANHÍX--1ri\LíÁNÇj\---DX·-·BAIDX·;(··
..--·-_-.

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INCílNDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de' 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades ....•. Cr$
Receita Cr$
Ativo Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,3 o
142.176.603,Mo
98.687.816,30

76.736.401.306,20
• Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Mas8orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e' José Abreu .

....._-_-.-.-.........-.-.§A.-_...._..._-J".._,......- ••_-.-.-_••-_...-_-__•••-...-"". -.-_-_-.-.-....,._-. wIfJ

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

Serviço especializado em Doenças de Senhoras
Modernos métodos de tratamento

Horários
Das lO-''ãs 12 horas e das 13,30 às 14,30 horas

Consultório: Residência:
Rua Tiradentes. 9 Hotel La Poita

A vista e a prazo
Enrolamento de motores, dinãmos e transformadores.

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

tricos, artigos elétricos, etc.
Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".
A EU�TRO - T1!CNICA

.: Rua Tte. Silveira. 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793;
............� ..

II C A P I T A L A R II
Socíedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

dendo mais outros beneficios de caráter assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Crf 20,00 além d. Jóia

inicial de Cr$ Ib.oo apenas••

Partieipaçio DOS laeroa

'VENDE-SE Dor motivo de mudança
Orande área de terreno

_ jà cultivada
(Distante cerca de seis quilometras da capital-Bairro-Barreiros

i Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

,. PIOrianÓPOlis6�os:s= r:;�T�L::ór:otl�r;:.A L Alves
Barreiros - com o proprtetárío Mathias Iha.

. Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

"VIRCiEM ESPECIALlDADE"
\ l.A� WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE

r-----:�=--==�===========T=O=R;...N=A=A==R=O=U=PA==B=R=A=N=Q=U=IH='H__'H='1t=t,==...__===_;___;;;;:;;.;;;;;;=-==----==õõiiõõia
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Calcutá, 15 (U· P.) - Nehru

proclamou do alto da tribuna que
não podemos permitir que os rü_

munistas provoquem agitaçâo na

India aos gritos de liberdade (jL:e

êles soltam nas ruas. São os mes-

Oportono discorso proferido pelo deputado ::�;s �)�:������r:�l�:o� �::i�:l�:' ��:ü�
Lopes Vieira. do PSD, na Assembléia te- ����U���l°é : �!��:�:�rea ���s fq��;

g,·slatl·va,· SOAbra a Qoesta-o da loz
eles tríuníassem teriamos que �ü-

li Irer o mesmo que sofreram a ,\le_

O sr. Lopes Vieira- sr, Presí- \lha voz, para debater problema manha sob Hitler.
dente e s.1's. deputados, sejam as mi- que é, sem dúvida alguma, a aspí- EXPLODIU UMA BOMBA NO
nhas p.rll:nelr�s palavras de afelo ração máxima do povo florianopo-
·fl cordialídade para com o povo litano e dDS municipios viz i
de Florianópolis e à mocidade nhos, de há muito se' ressentindo
escolar' do nosso Municíp io. (Mui- da falia de luz e energia elétr-ica.
Lo bem). Como representante dêsse povo,
Sexta-feira da semana passaria ao qual, sabem os nobres pares, cs

encontrava-me nesta Assembléia tau ligado por trinta anos de con

quando tu i lelefônicamenle con- vivência (muito bem), a mim cabe,
vídado a tomar parte numa reu- em nome da bancada do Partido
'níão a se realizar sobre o caso da Social Democrático, discorrer sô
Iuz, OIU a presença de s. ex ia. o bre o "caso da luz", i!entl'o do Par
sr, Secretário da Viação, e OhWlS lamento, cuja tribuna também é
Públicas e os técnicos encarrega- cio povo.
dos do assunto. Ali compareccn- A mim, em particular e à minha
do, como assistente, e tendo, em bancada, só nos honra o compare
minha companhia, o nobre depu- cimento elo povo (muito bem) des
tado sr. Alfred-o Campos, depois ta ter-ra, que será, também, a 1 erra
de ouvir' quanto foi exposto, I'e- de meus filhos e netos, povo que,
cebí do Govêrno a incumbência ,principalmente nas últimas ses

de transmitir aos meus caros co- sões, tem afluído ao Palácio do Le
Iegas e ao povo de minha lerra o gislativo, de tão nobres e gloriosas
.que se es�.á fazendo e o que se e5- tradições, para ouvir os debates
'PRra r-ealizar, em torno do assunto.

S,·. Presidente, l� para da!' cum- O problema, pelo seu aspecto,
prímento a essa missão que aqui pelo caráter de palpitante interês
me encontro. (:'\1\1ilo hem). sede que--s·e vem revestindo inti-

O sr, Ferreira de }Ielo - V. mamentc, merece, na verdade, lon-
Excia. se propõe a dar agora a g'a explanação, a fim de que se evi-
resposta do Governo ao prrlido tem explorações.
de informações f'ormuularlo pelo Todos nós - já foi dilo nesta
nosso nobre colega sr. Paulo Fon- Casa, somos vitimas, por igual, da
tes? .precar'i edade da luz e fôrça. O
O sr. Nunes Varella - Peço PCI'- povo ,e também seus rej)resentanles,

missão ao nobre orador para um como os homens de l'esponsabili
contra a,parte. O ilustre Deputado daele à frente dos destinos do Es-
sr. Lopes Vieira, conforme s. excia. taclo e d0S 1-111nicípios, i\Ofrem com

mesma há pancas m{)mcntos deda- o mal e desejam vê-lo, é claro, so

rou, vai tratar, e, para isso, ocupou lucionado. A realidade, porém, já
a tribuna, do caso que Lanto preo- se está comprovando, ante provi
cnpa a coletividade florianopolila- dências enérgicas, oportunas, sen- chuvas.

na. satas e, sohretudo, efetivas. E já é Temperatura - Estável, sujeito a

O sr. T,o.pe.q Vieira - Obrigaelo auspicioso o panorama aLuaI, de- chuva!>.
a v. excía. Exatamente. Caso pelo corJ'ente das providências que re-

Ventos _ Do quadrante sul, fres-
,qual todos nós temos inti1ressado. latarei talvez não em uma só ses-

Quero. fazer um apélo aos nobres são m�s em outras, mais se preci- C'os.

.eole,gas de l.ôrJa;:; as bunüadas, aos so f'm' face aos dados oficiais que Temperaturas extremas de hnJe:
representantes 110 povo nesta As- me fo'ram fornecidos �)elo- Govêr- Máxima, 18,8. ;\>Ilnima, 17,3.
sf'mh!éia e ao 1)Ovo de Florian6- no do Estado.
1lr)!is, "O sentido de CJue nos una- 'sr. Presidentp, passarei a ler

T Im_·(ls? d� que nos congTe&,e!110s sem parte do que, sô))re a luz, consta .do I' omou posse o corone
f]l.�tll1f:I)('S de cores polIt.Jca:-, ou relatório apresentada, no ano fm-

l d S Icla�se� sociais, para dar a esta do ao Govêl'no do Estado, pelo sr. In ry e es
f�alli!al a luz e a energia el('ll'Íca Se�retário da Via(,\ão e Obras Públi-

. _ ,_ .

,(f(' que tanto ('areoe. (Muito bem). cas: .

RlO, };) (A .. N. )- Teve lugar Oil-

(Palmas). Esta Secretaria pOSS1H' C0D11lT1JCa· tem à tarde, no gabinete do minis-
O sr. Ferreira de Melo - V. ção do dr. Domingos Bezerra da tro da Viação, a cerimônia da n';),

Exoia. sempre enconh'ou. da par- Trindade, Diretor de Obra� �úhl!-
te 'da bancada da UIJião Democrá- cus de acôrdo com a qual a lluml- se do coronel Landry Sales Gnl1-

fica Nacional, essa die,posiç:ão. naÇ'ão da cidade de Florianópo).is, çalves no c-argo de diretor g:::l''' I

.() sr. Lopes Vieira - Perfcjla- em virtude da absoluta pl'ecane- do Depártamellto de Correios e Te
mente. Obrigado a v. ,'scia. Sr. dade de suas condições, não se po- légrafos, para o qnaI foi nomeado
.Presidente, agindo em harmonia, derá esperar que se mantenlla flce-

qonsLrnt.ivamente, havemos de s{) por mais de um ano".... em substituição ao coronel Raul de

3-(Ibal' solue6es judiciosas q�lC Observe-se que o relaiorlO e do Albuquerque. Após o ministro ha-
atendam a' (�sse grande anSf'lO, alio passado. ver dado posse ao. novo diretor,
.;omum a todos os que yiVem cni Esta afil'mati\'a, baseada nas ou-

diriuiram-se 05 presentes entre

OSj
Florianópolis. '<el'vações técnicas daquela Dlreto- :='

< ,
-

O sr. FelTeira de Melo - :\<Ias ;ia e no conheciinento (Ia ddkiên- quaIS se encontrava o representan
é preciso salientar, nobre colega, cia das atuais fontes. de energi.a I

te do presidente da República ec

a desconsideraçuo do. PO'der Exe- elétric.a para e.sta .GapIta-l, \'�m ex)- rOllel Henrique Coutinho.,

5UO-f'}l,e-,cuLivo para com o. Leg'isla.{ivo, gü' pronta e imedlata soluça0 pa.::a fe da Casa ·Civil da Presid�ncia.
.que não pod� continuar sendo este. .problema grave, CO:11. � adoça0, . . '.

. .

�

menosprezado, deixando. de re'8- de medidas que POSslbllIt.em o paIlamental e5, lOI nahstas e alUl

pGnder a pedido de. informações abasteciment.o de energia a Floria- gos, para a séde do Departamento,
precisamente nesse sentido, ;1:'or- nópolis, no ;ninini.o. prazo P?ssivel. em cujo salão nobre verificou-se a
mulada pelo ilustre depuLado sr. Após entendImento com téc!1lcOS no

transmissão {lo cargo.Paulo Fontes. assunto, entre os quaiS o,s el1ge-
O sr. Lopes Vieira - Segundo nheiros l'IrIo Deeke e Walter Soe- Falou então o ceI. Raul de Al-

estou inrormado, o nobre colega sr. rensen, chegou_'se à unânime con- buquel'que, enumerando % reuE-
Paulo Fontes receberá resposta ao c!usão _

de que a. Empres.u� d,
e

.lOin-, zaçõ,.es ,intrOduzidas no sen'iço
lSeu pedido dentro de 48 horas. vlle nua tem força SUflCJe�te �ue postal e teleOTáfico. Em scguic_u o
(Muito bem). possa fornecer a esta CapItal. '"

.,

.o sr. Armando ,Calil - E o ilus-
.

O sr. Alfre·do Campos - A esta coronel Landry Sales, que .la ocu

tre deputado S1·. Fernando Fel'rei- altura da brilhante expo.sição de v. pau aquele cargo durante seis anos,
ra de Melo, ficará triste, porque excia. cabe-me trazer, ao r'0!1hec.i- reeebeu-o mais uma vez, dizendo
perderá Illais um argumento contra ment,o da Casa o seg'umte: l'io. (ha "." , ."

'0 Govêrno. .. 6 ae novembro de 1948, em reuniã(, do �ue espcl a ,cm �sfOl {,'J e CO'lpc"

O sr. Lopes Vieira - Peço aos havida na Usina dos Cedros, da raçao do funclOnalIsmo do Depar
meUs ilustres pares e ao povo que Emnresa Fôrça e Luz de Sanlfl Ca- lamento, desde o mais alto funch
me escut,em com calma, porque eu tarina S/A, de Bll1menau, e a qual nário ao modesto carteiro, par\' '1l
não von dizer, nesta ll'ihnna, se- con'l·pareceram o sr. Governador ..

l'
.

não a verdade. Não é (lo meu feitio .losé Bnahaid, o sr. Secrelário da cançar o objetIvo co lmado qu(' e

'proceder de maneira diferente. Es- Viação e Obras Públicas, os admi- imprimir am, serviços que lhes são
t.a Assembléia e a coletividade fIo- nisl.l'udores e t.érnicos da "F'orr.a- inerentes, a celeridade, a seguran
rianopolitana saberá do que se 1m:", de Blumenau, e da "Empt'e- ça e a eficiência desejados pelo Pll
l1assa através do que documentada- sul". de Joinvile, e, ainda, o modes-
Dwnte exporei, neste momento, 1'0- to rr'pl'eSelüante de Blumenau, nes- blico.
calizanao o momentoso aSS1Jnto. ta' Casa, foi o problen1a do supri- Terminada a oração, o cor0ne1
01 uHo 'bPl1l). i menta de enel'gia elétrica a Floria- Landry Sales, acompanhado pelo

O sr. Ferreira de Melo - I� nem nópolis long-a e ahundantemente chefe do seu gabinete, dr. HUIT,her
se poderia aceitar que Y. excia. !lis- df'hatido. \'essa ocasião, e os deha-
,posse outra coisa a não scr o que 1 PS então oavirios, ficou constata- to Dantas, acompanhou o seu all

srmpl'e tem enunciado nesla Casa da a pategÓri·ca imlJossibilidade léc- tecessor à porta do Departamento·
- a vel'rlade. (Palmns). nica de a "POl'çaluz", de Blumenau, ------- -._

O ,sr. Nunes Varella - V. Excin. é ou a "Ernpresul", atenderem às Encontram-se atualmente em US0.
dos mais autorizados l'epreRentan- necessi-dad-es desta Capital. Daí, em todos os recantos do munl0.
tps do povo nesta Casa. (Muito vollar o Govêrno do Estado as centenas de milhares de Motores
bem). ·suas vistas para Capivari. Esta ex-

O sr. Lopes Vieira - Agradeço plicaçi'[o vem demonstrar, mais de popa JOHNSON, proporcionando
uns llleu� dignos colegas. Eleito pc- uma vez, que o Govêrno cio Estado ao.s &eus possuidores ano após ano,
lo :\111nicípio de Florianópolis, que de SanLa Catarina não cruzou os um SERVIÇO SEGURO. Distribui.
t.enho a gTnnde honra de reprpscn- bracos, como muitas vezes aqui se dores: Comércio & Transportes C.
-tal' nfl�f a A.'sembléia, lp"anta-se,

"

�r. Pl'csúlelltc, mais uma vez a mi- Conto na 3a página Ramos S. A. - João Pinto.. 9. I

Florlanópons, 16 <ie Julho �e 1949

gumentava a genitora da ré CCl1'::; Para dar livre expansão as .iuas

privação da liberdade desta,

lltJ:lh-1
tcndcncias faunescas um de;,�lta-'

do sob o guante nazista, f'az ia l;e- do da Rcpublica iniciou há dius <l.

lo rádio a mais franca propagan- pubticnção dos seus Iesccni nos-·

da 'do hitlerismo injuriando a sua amores ...

pátria e o seu povO... E não foram condenados ;\ re-

Reconheceu o Vice-Presidente a clusâo.

força da atenuante como prova o Por que só Margarida Hirsch-,
indulto concedido. mann a locutora subjugada pela,
Para julgarmos alguém calH cri- nlallopla do "Reich" devei-ia êxgO.

tério e segurança, nada melhor í�e lar até ás fezes o calix de sna pe

que nos colocarmos na situação em na?

que ele agiu - pesando irnparciul., Por que salpicar de Iarnn a tog�
mente os motivos que lhe agravam cio Vice-Presidente pelo crime de-

JOSjÉ SILV:EIRA D'ÁYlLA ou minoram a responsabilidad- na ter sido compreensivo e indulaen-
Encontra-se entre nós o art,�ta ação. te?

conterrâneo sr. José Silveira d'Avi- Que fariam os que agora pro- Acaso estamos na França que--

la que, a convite do sr. Secretário testam com tanto calor por h'J' c negou a Laval o direito de defesa,
de Educação, dr. Armando Sim011e sr. Ncrêu. Ramos usado as suas para condenáclo à pena ultima e

Pereira, irá efetuar uma sxpos'ção prerrogativas constitucionais 110 ca- d:cgradou o Marechal Petain 't

de seus> ultimas trabalhos, os quais, so em apreço - que fariam em "11'- De juizes desta marca "liberar,

como nos informou o talentoso iar constâncias idênticas às que sn- nos Domine"·

tísta, constarão de escultur-ar, g:'a- frentou Margarida Hírschmann t -.o excesso na função sôbre ÍJ,:;us-

vuras, pinturas, em numero supe- Tratava-se, não esqueçamos, de to é idoso .

rior a cem. uma [ovem e as condições pcculln., (Do jorn",l católico "A Impren-
Como vemos, o jovem artista '.'<1- ríssirnas e pel'sonalissimas do sexo sa", de João Pessoa, Paraiba).

tarinense não tem descurado lu

JNebrn ataca os co
munistas iodus

MEIO DA MULTID!O

Calcutá, 15 (U. P.) - Explodiu
uma bomba no meio de uma multi

dão que ouvia um discurso do pri
meiro ministro Italiano Nchru.

Houve tres feridos.

seu "metier", e nos promete urna

exposição de grande valor. B!'f-\,0-

mente, daremos uma reportagem
sôbre o assunto.

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA

Previsã'o do Tempo, até 14 hOI as

do dia 16:

Em torno de um indulto�
PE. FRANCISCO LIM-A

Está provocando moções dr. des- não podem deixar de ser arroladas .

contentamento lá pelo sul, () i ndul- cm que pese a atitude falsamente
to do Vice-Presidente Nercu Ha- viril de certo feminismo A' DU
mas em favor de Margarida Hirs- TRANCE.

chmann, condenada a 20 a nos .le

reclusão por crime de espiona 'Zé'!m.
Lembra-me bem que no período

de indulto ao Vice-Presidente, ar-

A' luz das estrelas livres UO li-·

vre céu do Cruzeiro, há pouco rern.,

po, UllI senador da Repuhlicu re

negou solenemente a Pátria.

Concebida naqueles dias de escuridão por que pas
sou a Capital, veio à luz ontem a Comissão Pró-Ener

gia. Posto lhe faltasse um rawável prazo gestatório,
coonestador da legitimidade no registro civil, a pimpo
lha temporã nasceu vermelhinha. Verificou-se o parto
no velho Teatro Alvaro de Carvalho, gentilmente trans_
formado em maternidade. Não houve intervenção in

terna, que a delivrance foi assistida pelo renomado

.ginecologista conterrâneo, sr. deputado Saulo Ramos.
Com prova sagaz e elementos bastos, o íntegro juiz
Gallotti, sob o patrocinio de outros interessados, juL
-gou improcedente a investigaçao de paternIdade que
apontava o falecido P. C. como genital' da l'ecém-
nascida.

.

Mal dera os primeiros vagidos, o galante crianço
foi tomado nos braços pelo nobre deputado Fernando
Melo, que lhe abemolou uma anestesiante canção
de ninar. Enquanto isso, o também nobre deputado
Cardoso da Veiga, sob intensa comoção nervosa, exi
bia aos presentes os presentes que comprára para a

robusta re-nata: um ursinho vermelho, um marteli

nho, uma foici:riha e uma formosa boneca morena que,.
ao Ser deitada, fecha os olhos e diz anauê!

xxx

A Comissão Pró�Energia, por mera coincidência,
nasceu justamente no dia em que o Govêrno do Es

tado, pelo seu Secretario de Viação, Obras Públicas e

Agricultura assinava, no Rio, o contrato de for_
necimento de energia elétrica à Ca.pital e cidades
vizinhas com a Companhia Siderúrgica Nacional.

xxx

A Comissão não quer li!. solução adotada pelo 00_
vêrno. Contra os estudos meticulosos a que engenhei
ros abalizados e técnicos cons.agrados submeteram o

problema e apontaram a solução, estão as razões de
um boletim apareddo nas ruas e assinado pelos srs.

José do PatTOcinio Gallotti, magistrado, Saulo Ra

mos, Fernando Melo, Braz Alves, Cardoso da Veiga�
deputados e Mario Bastos e Sagaz, idealistas.

Diante disso, resta ao Govêrno rejeitar corajosa
mente os cofus�lhos dos técnicos e consagrar o bole
tim! Entre a opinião dó CeI. Hélio de Macedo Soares e

a de José do Patrocinio Gallotti, esta se impõe. Entre
os estudos da Cia Siderúrgica e os palpites do sr. Ma
rio Bastos, valem estes!

xxx

De tudo isso se conchií que as correntes el€tricas

são trifásicas: a primeira deseja a solução oficial�
baseada em estudos e cálculos de profissionais de com_

petêcia sem contestação; a segunda quer outra solu

ção, lá para 1988; a terceira quer uma solução que dei
xe Q. problema como está, para ver como fica e. .. lhe

dê, aos adeptos, o direito de etermizarem uma tribuna

para a pregação de ideias luminosas e fosforescen
tes. "

.>
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