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Apêlo de Soa Santi
dade o Papa às
Ilulheres
RIO, 26 (Argus) - Os jor

nais noticiam e dão relevo ao

zecente apêlo de Sua Santida
de o Papa Pio XII, que, em

uma alocução aos católicos de
todo o mundo pede às mulheres
que "ab;tndonem a reserva e a Inspetor d "oleto 1St

'

dsemiobscuridade da 'vida do-'
• e.".... o erra as pormêstíca" e desenvolvam uma F d"vigorosa defesa" contra os rias e erblS em

um barrancoinimigo� .da Deus e da Igreja. Santa Cata'r'·U8o Pontifice declarou

numa"reunião de 10.000 delegados EIO,26 (A. N.) - O Diretor
italianos e 1.000 estrangeiros da Fazenda Nacional assinou
ao Congresso de Ação Católica, I portaria designando o oficial
:na Basilica de S. Pedro, que ês-l administrativo Hélio Milton ,Pe
te apêlo. às mulheres supõe reira, lotado na 'Dele,gacia Fis
que �'entrem na vida pública el cal de Florianópolis, para exer

participem nos deveres e obri- cer as funções de Inspetor de
gaçôes qlle anteliormente cor- Coletorias e Mesas de Rendas
respondiam de maneira exclu- não Alfand�gadas no Estado de
siva ao homem". Santa Catarina.

Colaboração franca
e leal entre à igreja
e o Estado
RIO, 26 (Argus) - Falando

em Paderbon, por ocasião do
1150 aniversário do encontro
nessa localidade, de Carlos
Magno e Leão III, o bispo ame

ricano monsenhor Aloysin Mu
ench, "Visitador Apostólica"
na Alemanha, acentuou que
hoje, como há 12 séculos a ali

ança entre as potências espiri
'tual e temporal era necessária,
porque a cultura ocidental, em
seus valores morais, era um

produto da igreja. Reclamou,
concluindo, a colaboracão fran
ca e leal entre a, igreja e o Es
tado.

Importante
resolução
RIO, 26 (Argus) - Uma das

mais importantes resoluções
traçadas pelo Congresso de En
genharta atualmente ireunído
em Quitandinha é o que resol
veu sôbre um Código de Ética
para a proríssão de engenheiro
e a' nomeação de uma Comis
são encarregada de organizar
técnicamente uma tabela de
honorários para os profissio
nais.

foragidOS do Institu
to de MeDores
s. PAULO, 25 (Argus' - Vá

rios individuos leváram treze
mil cruzeiros de um comerci
ante, c-omo sinal de pagamento

\

de impostos. Estes falsos fis
cais, tem toda a documentação
necessárias, possuindo também
distintivos da Delegacia de Or
dem Política e Social. O delega
do Pio Burler Souto, iniciou
uma campanha em todo o Es
tado, com o propósito de cap
turar êstes falsos funcionários
públicos.

PASTA DENTAL
ROBINSON

o MOMENTO

Falsa
-

versao
Já tivemos oportunidade, nesta mesma coluna,

de pôr à mostra a falsidade da premissa em que a U.
D. N., por alguns de seus jornalistas, queria fazer
crer na sua condição de fôrça eleitoral majoritária no

país. Mas o true volta a ser utilizado, agora que o P.
S. D., numa inequívoca e inalterável demonstração
de unidade de confiança na pessôa de seu inconfun
dível chefe, sr. Nerêu Ramos, tem proclamado, repeti-.
damente, a consciência da sua posição de maior cor
rente político-partidária, no cenário nacional, na
maior parte dos estados e na imensa maioria das uni
dades municipais.

° P. S" D., como todo mundo sabe, constitue, no
Senado e na Câmara da República, incontestável fôr
ça majoritária. Já êsse fato, só por si, é uma expressão
contundente da superioridade eleitoral do glorioso
partido chefiado pelo sr. Nerêu Ramos, no âmbito
federal.

No entanto, quer determinada imprensa udenis
ta assentar uma suposta condição majoritária da U.
,D. N. na circunstância de, em alguns estados de for
tes índices eleitorais, como Minas Gerais e Bahia, ha
verem sido eleitos governadores udenistas. E, com
putando o eleitorado total de cada uma daquelas seis
unidades da Federação governadas por homens da U.
D. N. (sem consignar a distribuição dos quadros
eleitorais pelas respectivas correntes partidárias
rias que militam nas referidas unidades estaduais),
passa à conclusão de que à maior soma global do elei- r

torado corresponde a fôrça eleitoral do udenismo ...
Como se vê, a ·lógica\..dêsses comentaristas políti

cos não lhes recomenda o simples senso comum, - o

qual, sendo embora comum, não parece muito afin a

conhecidos espíritos facciosos, que costumam tresler,
de caso pensado, os têxtos oficiais mais límpídos e

persuasivos. ,

No caso, os têxtos oficiais, que se traduzem nos

dados-de estatística eleitoral, evidenciam precisamen
te o contrário da pretendida tese udenista. O P. S. D.
conta uma esmagadora maioria de eleitores na Bahia,
como o demonstra o fato de ser a sua bancada a ma

joritária na Assembléia bahiana, cujo presidente é
<, também do P. S. D. Em Minas Gerais, as fôrças se

equilibram, sendo o P. R. o fiel da balança. O sr. Mil
ton Campos, ali, como o sr. Otávio Mangabeira na

Bahia, foi eleito por acôrdo interpartidário estadual.
Nos demais estados que a U. D. N. governa, o par

ou "0 'S 'd o d - O;)Huí?P! souaur no SJ'BUI '9 'BUIRlOU

Parlamento federal, influe decisivamente nas respecti-
vas bancadas.

'

Essa a verdade, que situa o grande partido de que
o sr. Nerêu Ramos é preclaro ,e prestigiado chefe em

condições, pois, delpreponderância absolutamente in
discutível. A U. D. N., em flagrante minoria em rela

ÇãOJlO P. S. D., ocupa o segundo plano. 1\liás, nin
guém lho contestará.

Cumpre, todavia, salientar que, não obstante di

vulgada largamente pela imprensa que obedece à ori
entação udenista, a versão da pretensa posse do título
de fôrça majoritária nacional não tem origem na alta
direção da U. D. N., devendo ser atribuída ao faccio
sismo exacerbado de alguns cronistas daqui e dalém ...

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
, QUAUFICAÇÁO ELEITORAL

SERAO ATENDIDOS '1'OooS QUANTOS DESEJAREM
SE QUALIFICAR EIJEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A

RUA FEIJIPE SCHMIDT.
HORARIO: DAS 10 AS 12 E, DAS 14 AS 17 HORAS,

DIARIAMENTE,

S. PAULO, 25 (Argus)
Cerca de 5 pessoas foram so

terradas por um barranco lo
calizado no Parque Novo Mun
do, quando êste veio a desmo
ronar, com as escavações fei
tas: As vítimas inspiram sérios
cuidados .

médicos, tendo sido
internadas no Hospital de Cli
nicas.

A
(Distribuido .pela Agencia ATgUS,

Winston Churchill se encaminha parJ:l;�o, Poá'en�Nã,� ,

dúvidas em afirmar que essa é a perspec'hl'i'� quê ridll�px'�fm,�
ta o panorama Inglês, dados os elementos que' êtrtJra-m��m Jogá -

ao se iniciar a mais importante campanha eleitoral que 3:"�In-�, "I

glaterra vai enfrentar. '

Ninguém desconhece os ingleses no que amam a liberdade,
a seu modo, em quanto presam a grandeza de sua Pátria. Tudo,
na Inglaterra é genuinamente inglês. Profundamente marcado

pelo cunho de uma das mais fortes mentalidades coletivas que
se conhecem no Mundo. Alí a liberdade, a justiça, o rei, as

Ilhas, tudoé perfeitamente estabelecido dentro de normas já
seculares, que mudam 'lentamente, à medida da pressão da vi
da moderna, contra a qual o Canal já não é barreira intrans

ponível. Mas, sempre mudam, no sentido inglês, como mudam'
os ingleses. O atual Govêrno socialista é uma experiência. Seu
programa político e administrativo se revelou algo de van-

. guarda, também à moda dos ingleses, de vanguarda modera
da, pondo em surdina os ímpetos que poderiamos ter constata
do em outros paises menos moderados nos ritmos vitais de
sua evolução. A Inglaterra aceitou os trabalhistas logo depois
da vitória, alcançada por Churchill'. O Mundo inteiro se espan
tau diante dessa aparente ingratidão. O vencedor da mais ter
rivel guerra em que jamais esteve empenhada a nação britâ
nica, ditador absoluto durante quatro anos, via-se derrotado
pelo' eleitorado de sua terra. Isso só entre inglês pode aconte
cer. Outros teriam elevado aos pincaros da Glória o homem
formidavel que conseguiu resistir a um inimigo implacável. En
tretanto, as cousas andaram seu caminho. Os trabalhistas que
braram os dentes no osso duro de após-guerra. A experiência
parece que foi suficiente. Churchill tem. aproveitado todos os

momentos, explorado todas as situações para alertar seus con
cidadãos sôbre o perigo que está correndo o Império e, tam
bém correndo,'a Côrte. As próximas eleições levarão novamen

te os conservadores ao Poder. Tudo está previsto nesse rumo.

A Inglaterra liberal e conservadora vai regeitar o socialismo

que, na opinião de Churchill, é um degrau para o comunismo.
O comunismo é o inimigo. Batemo-lo.

�

IDaugDra�ão do aeroporto Luiz M'eneghel,
'em llrussauga, 80 dia 31 do correut"

Exibirão, os doze valentes p',,·a·

quedistas, os mais espetaculares.
saltos conseguidos até hoje
.is 16,30 horas - Corrídas de ca

valos.

por paraquedistas do Estado de S.
Pauló.

Serão realizadas no dia 31 deste

IllCS, em U russauga, grandiosas l'es

tividades
.

comemorativas da inau

guração do aeroporto "Luiz Mcnc

ghel", .situado em São Pedro de

Urussanga Balxa. graças ao íntevro

Juiz de Direito da Comarca de Crus

sanga, dr. Newton Varella, que en

virtou todos os esforços para a ':;(,Il-

I s�'CQÇã0 do cmpr-eendimcuto deseja
do por tôda a populaçào daouele

próspero Município.
Hoje no passado

As 9,00 horas - Decolagem de _'\, data -:!e hoje recorda-nos. que:

Laguna, .dos aviões que tornarão
- em 16"5, conduzirlos da Ba

parte nos festejos. hia, chegaeam .a 'I'arnaüdarú, na

,\S 9,30 horas - Após sobrevoa- Esquadr-ilha dt'. Jerónimo. Serri'io

rem a cidade de Urussanga. aterra ..

de Paíva.ros dois terços dos Mes-

gem inaugural, no Aéroporto Ire-de campo André Vidal de

"LUIZ 'NrENEGHEL". Negreiros e Martim Soares Mo-

Ás 10,00 horas _ Missa Cempal rena, desembarcando, no dia ime-,
diato;

- Celebrada pelo culto e oprl"OSll

vigário da Paróquia, Pe.. Agenor
Marques, que, após o áto rcligioso,
usará da palavra.

ÁS ,10,30 horas - Batismo fl,)
I
Campo de pouso, pelo Pe. Ageno»
Marques, paraninf'ado pele Ex-no

Sr. Comandante da Base Aérea de

Florlanópolis, Rafael Leocadio dos

Santos, e com presença dos briosos
oficiais daquela cnrporação. Nes ,a

ocasião, usara da palavra. o Dr.
Newton Varella.

- em 1736, no Rio da Prata"
trava.se um combale entre um

pataeho espanhol e o borgantim,
português "Palomita Real;
- em 1.801, chegou a Bahia, no

posto de 'I'encnte-coronél, o' Mar

quês de Barbacena, afim de co

mandar um Regimento;
- em 1.820, no Regimento dos

Dragões do Hio Pardo, verificou
praça, como 10 cadete, João Pro

picio Menna Barr-eto: nascido em

São Gabriel, no Rio Grande do,
•.\s 10,45 horas - Inauguraçãc

'

do Sul, a 5 de Agosto de 1:808 e fale-
.hangar "LUIZ POSSAMAI". cldo em 9 de Feveneir o fie 1.861'

Ás 10,55 botas - Benção do 3\11;;',1 fi oposto !!e General e como Barão:
"Prof. VAHELLA JUNIOR", pelo de 'São Gahr-iél ;
Pe. Agenor Marques - 'batisando, _ em 1.868, continuaram as re

Iógo após, a madrinha, Exma, Se- do Maranhão capitulou ao Lord
nhora Ritinha Varella. Cochkrane, que faz desembarcai"
Das 11,00 ás 12,00 horas ._ Vôos 200 marrnhe iros para manterem a

locais -� Em auxilio ao Jardim ,b ordem na cidade de São Luiz do,
Inf'ancia de Urussanga e Escola Maranhão:
Estadual ele S. Pedro. - em 1.824, na Barra Grande,

Dais 12,00 ás 13,00 horas -- Chur- em Alagôas tropas imperiais co ..

rascada 'e oferta dos produtos vir-i- .jnandadas pêio Major Francisco
colas de Urussanga, aos paraque., José Martins atacaram os revolu
distas e aviadores visitantes. cíonáríos ele Pernembuco, dirigl�,
As 13,30 horas - Futebol - Fn- dos pelo Tenente-coronel José An

tre os Clubs "Sete de Setembro F, tônío Ferreira que, vencidos, se

C." de São Pedro e "'Esplanada,_!·. retiraram pam Pernambuco;
C." da vísinha localidade de E<- - em 1.868, continuaram os 1'0-

plaFlada, em disputa ao lindo Iro- nhido.s com'baLcs na 'Lagóa Vel'á e,

féu "Dr. Newton VareJla". em \'olla do Isla-Poí.no Chaco e '11-
As 15,30 horas - Saltos de pal'a_ gnns encourar:ados bombarc1earam

quedas, realizados pelo primr;,' ri!. o TimlJó;
vez, no Estado de Santa ("lhlr;�'a.

...

_4ndré ;\,ilo Tadascó

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. Auto-ViaçAo lta,af - Iqja1 - II )ao.
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. '

...__JiM
�.JIO Bru8Qu_ - JInIjij.. -

UI horu.
.

Expresso �UeJlM - NOTa Traw
- UI.30 horu.
Auto.'\TiaçAo Catarl.neo:nae - J01llTU.

- • horo .
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- I hor...
RodOTIArIa 8u}-BI"ull - Horto Alqr.

\- S 1\Or.,. .'
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13 horas.
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6 horas.
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cre - 6 horu .
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- li hor,.�
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- • horo.

Aut'o·Vlaçio CatairlnellH - Tl,abU'&o
- l\ ·horu.
ExpI't!sso Uo orla'tóTlo - � -.

7 noras.
Emp1'@s1l Gl6ria - � - TVI

• 8� hor... '

_.�
� B.I'Uq� - __ue -

li horu•
.

Á'ltO-VaçAo ltaJ" - ltaSaf - 1. 110-
raB.
Rápido Sul-Brasileira - Jolnvile-

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.
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Horário
Segunda-feira

"TAL" - 13,00 - Lajes e P.....
Alegre ,

PANAfR - iO.:iO :_ Norte
11AR lO - iO,40 - Norte .'
PANALR - 13,60 - Sul' ,I ;
CRUZEIRO no SUL - f3,IUi.l�

'" "oftf) "\

; ;

"TAL" -. 8,00 -
.

Joinville
Curitiba - Paranagu,
,... Santos e Rio.

VARIG - i2,aO - Sul
CRUZF.úRO 00 SUL - f3.515

B01'te
Domfn.aQ

IPANAIR - iO,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - �t.OO
l EMjAIn .- fatiO - _tLci, li:

-, utets

90,00
45,00
25.00
9,00
O;{)o

PARA AUMENTAR
A EFICIENCIA DO SEU CARRO!

.

Nas baterias, nos :eus. e nas câmaras de ar, o

nome Arlas significa maior eficiencia e segurança

_,AV!"'"" para seu automovel. A bateria Atlas garante partida
rápida e dá uma luz muito mais intensa.

Os pneus Atlas possuem lona e,special e oferecem a
.

máxima proteção contra delTapal?ens, o que aumenta a sua dura

ção e a seguratl�a do automobiJi,sta. Experimente no seu carro

0013 produtos Atlas - bateria, pneus e câmaras de ar l .

ATLAS - Produ'os de Quolidade,
à venda nos Postos ESSCl_

STANDARD OIL COMPANY. OF BRAZIL
.

, �'

QU.ARTA-J'ER.A
Auto-Vi.oIo catartn•.,...

- li hora·s.
Áuto-VlaçAo Catarin_

- • horas.

" Auto-ViaçAo catarl!iên.

� J
_. 6.30 horas.
Rápido Sul·Braslleira - Curitiba -

6 horas.

Ill;6:��
Sul·Brasileira - Joinvile -

I
Expresso SAo ertato....o - LI«UJl& -

7 horas.
EJcpfeMO BruaqUen.d - BrU8Qu. -

111 horas. r

Aut-<l-Vlaç40 lta,la1 - Itaj:a.l - 1. h0-
ras.

Expresso B1'1leQuen.M - NOTa Trento
- 16,30 horas.
Rodoylãrla Sul Bru1l - � Alean

- a hor&l.
QUINTA-FElRJ.

Auto-Vlaçâo CatarlneIIH -' P6:r.o·
Alsgre - 6 horas.
Auto·Vlação Ca'tal'InellH

- 5 noras,
Áuto-Vlaçlo CS·tairlnenH

- • horas.

Auto-Villçlo Catarlne.nH - TUbuto
- 6 horas.
Auto-Viação CIltarlne!UlO - Lqu,!D.a

- 6.30 bora,•.
EX1!,res80 São Crt&W'l'to - L."CUllII 'I""

7 lIoru. '.

Zlnprba Glória - Lq'una - .' 1/1
• 7 1/2 horas.
Expresso Bruaquen.. - BrUIQUO -

1. horas.
Auto-VIaCllo lta)af - ltajaf - 1. !lo-

1'tUI. • '. .

. Rápido Sul·Brasileira· -

. J�I�y.Ue �l .

13 horas. . >,.'." ,.... ,"
"

,<

Terça-fetN' _ '� Rápido Sul-Brasileira - CUritlba -

-TAL" ". 8 00" J' '11'
, . ,. hora!!; ->, .:« ,' •. ,'. .. '" .;.',

...Linha_', -. OInVI e ",......" ·ltrilpre'JíIl:;Sw'�.�td. _. XApecó � Ia

Curitiba - Parana�uá· :�.:í ;�?rU' "'-;>',:,,',:
.,

".," i
,

....;.. Santos e Rio."
.

,;R��11l 8��=r� p� ·.iJ.esrn :

, \�::\lR - 10,40 -- Norte - 3 horas. .

.

. .,
. "', _. A,util:-y\!\�Q, '>: c;atA;'lnM1M -

.
CUritiba

.o��R::i�:':ai: I·�.fill�li'.
"TAL" ,- 13,00 - .Lajes e rôrt�:l;,.t�.� '. �!;' •. J&f." . � .

.' ... : !. :.'

Alegre
.

'.

.

)\,���=\'!l'��UC:I�', �,��� �
pANAIR - 10,40 _ Norte "" ,.' Rápido Sul.'Brlllíi!��ril" -:-;> JQ!Íi.1!.Ue '-

.

'l3 ·l:;\otás ".' , ,,', .. '.' ". r·. �': .... , .....
'

CRUZEIRO 00 SUL - H,OU '. Rápldõ Sui;ataslleira:',4.: ,Curlt'lba'..::::'
.

l" •

6 horas
.' "

... ::
'.

';""": 'c.: .... :..' ....,::
_'or-te .,

. -,' 'SÁB'kDQ' - ...,.., , "
, .

" "

VARIG - t t 40 - Norte ", ,. Ã�tD:'*tiça� ': �ta.I'�,'..:c: Cm1:Ui:ia. "

, .:.:._;. I) horas:' .;,. . • "

PANAIR - 13.50 - Sul ,Rápido Sui.Bl'llsiteira �- ; Jo!n:vile -.::.:
- . .

13 horas� ",' ,': . . "

Quinta-feira Rápido Sul·13rasileira' ._'_ CUrlt1btl _:.

"TAL" 8," Joinv'lle � " horas. "

A - - 1
...; • horas. '

, j,' .

Carl.... - Paranapá :- :Auto-V�ad:�' ,catarlneJlà�"';: ·,)'oinTfle
.

'

••
- .Santos e Rio. - I horu. .. '.' ".'

"
.. , _, . t .

PANAIR - iO,40 - Norte �t����lo: :::�,�b&rl:_ _..

..
,:�\.__ '_._, HORARIO

.
.

PANAIR - 13,50 - Sul . '7 ���� '�IICl�fla.' -'�u•. PatUdàs'de,Blum,nau::Segundas à Sábildosà's 'l e 1,. hor�sVARIO - t2,36 - Sul H h S b d
.

'l 16 h. C,RuZEiRO DO BUL - f3.515 Au��iaçAo n.ajaf. - lta,W _. la. Jilo.

.

Aos á a os, as· e
.

ora·s.·

Irorte ' ..� .

.

1'&�%pres.19() BruaqUe1!M ..;_ ROTe !l'I'ato Partidas de Florianópolis: Segundas à SeXtas às li horas.
CRUZEIRO DO SUl. - US,30

...;.,

��e�r�iórlil _ I.oatruna _ • 11. Aos Sábado.s .. ás 1 e 16., horas .

••UI � 7 1/2 horu.
DOMINGO ..

'.

.

• _ AGÊNCIA EM FLORIANÓPOLIS �Se�ta-fetra Rápido Sul·Brasileira - CUritiba .... . .

"TAL" -.,. 13,00 - Lajes e Pôrto 6 horàs. Rua Conselheiro" Mafi:(i· n. 35 .:.- Fone 1565'.
Alegre . , AGÉNCIA EM BLUNEM,AU
CRUZEIRO DO ,SUL - 7,20

Dr. (LARNO Rua 15 de Novembro.' _ .. (Hotd Stí:a José) -- Fnne 1283

í«�AIR _ fO,40 _ Norte GALLETTI
G.

Aceifa'm-se encomendas
VARIO - H.tO -- Norte A D V O G A DO
PANAIR - i3,50 - Sul

Sábado

Curitiba -

OlrlUba

:�é� ..

.;1 bcleriu AlI,rs q«
ran et"l"lidarit.nid'r!

McCàr.n

Se ricos quereis ficar
De modo tecil elegei
Fazei hoje uma inscrição
o Credito Mutuo Pred;?

Crime. ai",.1

CODlltHuição ri. Socl.Clçad••
NATURALIZAÇÕES
Titulol D.alorQt6rio.

Eacrit61'io II Relidencia
Rua Th·od.nt... 47.
rONE •• U68

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

fRAQeEZAS EM GERAL
. )

�IL_

•.4 Lateria Atlas dá
luz abundanie l

• Os pneus A/I 's. com
. desenhos e.•pfC ia is,
duraTiI ma is !

• '.JS pneus A (,c,t" )êm
ÍJrolfr(iu ,011.1 ta der

rapoqens !

I
A vista e a prazo
Enrolamento de motores, dinâmos e transformador�lt.

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

tricos, artigos elétrico':, etc.

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

A ELÉTRO ':-TÉCNICA
Rna Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793•

E:MPRli:SA SUL BRASILEI.RA,
DE ELETRICIDADE S. A.

, ___;. EMPRESU'L _

Serviços' de energia elétrica.
em Joinvile, Jaraguá do Sul,
Hão Bento. do Sul; Mafra, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.·
Material elétrico 'para insta

lações '_::_ Motores _. Dinamo/Bí
,

- .'Bombas ._ Lustres ._,. Fero
.. roo' de engúmar -: bampat:fu,
- Ventiladores �. Serviço ti$'
instalações 'por. pessoal técni
co especialisado;

. 'Loja e critório á rua 15 d&
Novembro, n. 449 Caixa Posta)
n . .62 --'- End_ tlegr. _ "Empre
sul" Joinvile _ Sta. Catar�
-' Brasil.

" � . . . . . . . . . . . . . .. ..

.

QUARTOS
Alugam-se qU2Xtos para ra...·

pazes solteiros, à rua João Pin
to. 29, sobrado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. CLUBE ATLÉTICO CATA-

'Ser'Yiço -.de Luz e Força Dep�rta!!��N�!iaLDes-
V

-

. portívo
Conciusão ' mas de nossas atividades produtoras, ..

I � '(') Grande soirée no Clube 6 de
_ itens, pois em sessão do dia 22 do inclusive do mate, bem. como rela, A _ _ .... '7 Janeiro
,.corrente o conselho se manifestou tivos à viação. /i Diretoria de: Obras Públicas � SERVIÇOS DE-",UZ E

A Diretoria do Clube convi-
,unanimemente pelas autorisações Firmei ainda, com o instituto FÔRÇA - avisa que serão racionadas nos dias abaixo relacio- da todos os seus sócios e os do

· solicitadas, redigindo a minuta de Nacional do Pinho, em so do cor- nados.e 'no !ye.rí�do das 17 às 21,30 horas, as seguintes zonas: Clube 6 de Janeiro, as Direto-
reso luçâ'o c o projeto de nec\'eto, rente, contrato pal�a financiamell�o D�a 27 - la Zona - Pedra Gra�d� e rua Duarte Schutel. rias dos Clubes filiados à F. �."devendo este ultimo ser submezrdo por aquela autarquia da construcúc I D�a 28 - 2 Zona - Saco. dos Limões.

. D. e as crônicas falada e escri-
.onl em a assinatura do Exmo.! :-:r. d�, �strada inclui?a no plano i'OdO-1 DIa 29 - 3a Zona. - Servida pe:os transformad�res sltl:la-! ta para a tão esperada soirée
·Pr�:"iden�e da Repuhlica, viarro estadual, ligando a costa sul dos na rua Genera! BItte�court (pel�o do SENA!!, lua MaJo� que fará realizar no dia 30 do
.- A quem caberá a tarefa de elo Estado à região madeireira do Costa. (esq. ruaaLaJes) e cldad: de Bumacu..· ;

j I corrente (sábado), com inicio
,construção da linha transmisscru ? planalto, _ financiamento este no DIa 30 -:- 4 Zonal - ServIda pelos transformadores situa- : às 21 30 horas.

.

- indagou a reportagem. montante de oito milhões de cru- d.os na Avemda ��uro �a:mos (prü.1(lm� � La!go uen�l'al u8o-1 Pal:a os seus sócios e os do 6
- A linha de transmissão. de zeiros. Fica, assim,. solucior-ada no e r�a Dr. Fe�relra LIma) e ru�. LaUI_a vam}nha ,Melra. I de Janeiro, a diretoria �ienti�i-.acôrdo com os termos do contrnto uma pretenção que há -rnuito vinha D�a 3; -? Zo�a -; Coquen os, S�? /ose e Palhoça. J ca que as mesas _ para esse dia

firmado, será custeada pelo Estado sendo defendida junto aquele or�10 Dia 1 de Julho - 6 Zona - Estreito. 'poderão ser reservadas com a
.de Santa Catarina. pelo representante de Santa Cata- mesma, ou então com o S1'. Li-

- E em quanto tempo calcule V. r ina na Junta Deliberativa do r. N.
.- --------.----.---

'dio Silva no Estteito,e que tia-
:Excia. estará concluída a consuu; P., sr- Antônio Ramos Alvim, C h

.

d" Ih verá conducão especial após a

-ção desta linha?
, Quanto à colocação em nosso LS- ampan.8 O �gasa O soírée aos sócios residentes em.

- A resposta a esta pergunta deu- tado de técnicos 'deslocados de Mais uma vez se revela a generosidade do povo de nossa Florianópolis.
AI a Eng. Walter Soercnsem da Guerra que a Delegacia da OIR neste terra: a "Campanha do agasalho", iniciativa da Congregação Portanto, não percam essa

.,El11iPrle�uJ técnico que supcrvisío- Estado vem promovendo, com o Mariana, vem encontrando o mais franco apoio de nossas ta- g-rancle noitada dansante na

.. nará todo o serviço da. coust.ru., auxilio e colaboração do Conselho milias. Os sectores visitados, assim nô-lo demonstram: con- ser'" ri') "lll,hp P. "1" ,J<>'1eirn,
•ção, Nacional d� Imigração, como cstu, "ribuição altamente generosa, quer em dinheiro, quer em roupa, Pelo Departamento Social

A construção da linha deve- vam a se esgotar os recursos para de inverno.' Desportivo. . aWI_
· rá (�.star inteiramente concluída manutenção das 2 hospedarias de As zonas não visitadas sê-le-ão nesta e na próxima semana. . ......ot-;,-· :r"Qti<>l'!1o, presidente.
"uentro do prazo de um ano. .1 ú imigrantes instaladas em Elori« nó
-vão adiantados os estudos e exa- polis e Blumenau e como aquclo

. .111es de perfi] para. determinaçâo Conselho não dispõe, no. momento

.da qua ntidade de material neces- ele meios, obtive junto à Organizac.lo
:"!Sário, a qual deverá ser encomen , Internacional de Hefugiados o :lll-

.dada até fins de Agôsto. O prepa- xi lio de 200 mil cruzeiros, C:JlJl a

ro e tratamento dos postes -Ieve- promessa de nova colaboraç âo un-a

,,"Tá ser iniciado "a 10 de Agôsto, vez esgotado êste primeiro supri
.. <sendo que dentro de. três meses .[llento, A obtenção desse valioso e

.'havI"(bi postes em numero st�fjc:i· oportuno beneficio é devida em

..entes' para serem iniciadas �.S grande parte à .ótirua imjircssão -[ue
�'Übras. Serão preparados . em Lau., teve o Delegado da O· L R,.. :;1'.

�TO Müller, de onde serão conduzi- Raimoud. Rodier, quando da visita
....dos de trem até Imbituba e dai. em que f("z a Santa Catarina, imprcs-

(m franc'ó andamento •••

-caminhão até as margens da Iinha.
,J)esse modo, a construçâo prorr-ia
;�mente só ',poderá ser iniciada' em

. .novernbro 'uma vez obtidas' as nu

;;.torisações e aprovações legais ne

:d:essárías. E' importante salientar
"1!ue a linha seI1a integr-almente
.construida COIU material nadonal,
.não dependendo assim d'e' impol'ta
,><Ções, nem.o consUl11O de valiosa, dl-

.
.

.-.� --

Em quinta erlição enc(ln1J'::.-se
livrarias um dos
celebrallos fIe Piti-

são essa que me foi manifestada em

correspondê ncia oficial. na qual
expressou. claramente seu deseje de

promover a padronisação do srevíço
nos demais Estados pelo 1110.-jelO

catarinense, que vem sendo oricn,
tado pelo Eng. José Nicolau Born,
Dlr-etor de Terras e Colonizaçih
Além dessflS, inUlneras O·1thlS

medidas e pl'o\'idências dc menor

m-onta, mas : ta.J1:!l>.éI�:_ ..•ct�_ int,crrs�e
para a S·eentaria que dü:fjo e"-i"lll'a
Santa Cntàrilla�' foram ohjeto de

minha atenção quando na C'1j':íl:aJ
da Hcpublic.a.

VISaiS.
- E quanto a remodelação d:=t

sede di�tl'Íbuidor'a desta Capit'l.'?
- A remodelação da rede eue

-distribui a energi.a a Florian6!CuJis,
.e arredores - esdarec,eu o- Dr. 1.1:0'
'-!u'J'lo Leal � esbi .sendo reaJjzada
..com os recursos orçamentário!'> or*

dilláriós, devendo ser intens:.fica
da dentro de 2 a :{ meses, C'-u;' a

chegada do material necessárie. Da
mesma forma com recursos onJltlá-

· .Tios se está traúando da anl.'pli.açãü
imediata' das atuais fontes d.e· ·l.has ..

tecimento, para melhoria do for-
· necimento de luz ii CapitaL el1l{'lal1-

-

;to se constroi a linha. Coufbmos novamente n�s
-que, com estas pl'Ovidêndas, leu)" rO�IJ:IllCeS I11tUS

G
'

.. :I!< l. • d d'
.

I' .. gnllJ.o oVl'�no uusca 0, a me ,101
"O

..

"1'() DE CASTID\l'E"
forma possível e dentro dt' ll()s<;as

C1.,
t.em por protagonista um marido

/ d)OSSi�if!'�a-des, a sohW&o eficic:1te,'
e dehmhva do problema da !lF a

que, apesar de não amar 'Sua é'Si?Ü�,
Capital Catal'iuense. Clunllre res-

sa" cra doentiamente ciumento rida'
. c, para assegurar-se de sua fi'Jt'li�

.saltar que todas essas providi>l!cias
dade fisica, colocou corno guar-

..absolutamente llã'o Iligllificam se·

tenha abandonado o 1)roje10 de'
dião de sua honra três moralistas

iÍlsuspeiíáveis 'que pela sua imcul-
· construção da Usina do Rio Garcia,
o <Iuál .está sendo objeto de trat.alho l1crahilidade às s-etas elo amor. êle

chamav'a, (·orno os três inVt1111e.rá.,.:}.o Departamento Nacional de Obras'
S veis da lenda: Aquiles, Roh 'leIo,,-e • ancamento, entidade que 'ie ell�

Sigfredo·
· ,carregará da construção e custcio \

Niin lhe 'Podendo cin.gir �{ ('�ntu,.<la barragem; para o que já di�pi)c
de uma sonda para operação 11'0'

ra com aquêle aparelho de ferro e

marfim que admirara Duma vitri·local onde será construida a n:prê-
na do Museu de f:luny, em Paris,

Livros Novos
"O CINTO DE CASTIDAfjE"

- Pitigrilli - Romance 5n crU

ção - Editôra Vecchi - Rio
rle' Jal1{'jro.

\

,sa·

� Que outras providências te,e
V. Excia. oportunidade de tomar,
.(Inrante sua Esta·da no Hio _-' quis
saber 'ainda a reportagem.
- Ainda nesta, Ínesm3 vi:l;:.pm

tratei de assuntos relac.ionados
.com o Ministério da Agri<:;ultl�ra,
dentre êles o planejamento para

instalação de nuc].eos triticolas, de
.:acôrdo com o covênio assi'!1ado

, entre nosso Estado e o Govêrnc da
União pdo qual aquele minish\rio
nos pile a disposição a verba de 10
milhilcs de cruzeiros.
Tomci providcncias, com respei

to á administração pelo Estado
dos NwJeos Federais Senador ES-I'assur..'t:lo; relacionados com prpbl.I!-

,

valCll-se de outro ainda mais Ínex

triní ve I, 'constituido por três vir

tuosos inflexi ·

..::eis .

C.mfiada· a mulher à tute1:1 dos

lres mora lIstas invlllnerá veis.

p<)dia viver tranquilo, como o �'i\l'l'-.

reiro medieval que, nas noite0 dCI
repouso, entre uma bata1h:1 e m�tra

oa'lpava ,num bolso da cota de n:a

I has a chave e0111 que fec.hava �' ha

via de tornar a abrir os tesOll1'1,', de
feJic.irlade da esnôsa IOI1!:(lnQl1a.

A 5n edição de "O CI�TO DE

CASTIDADE" acaba de ser pl!bíi
cada, em cleg[\nte volume, peh Edi
tora Vccchi, do Eio de .Tanciro.

PAS,TA PENTAL
ROBINSON

Parficipaçào
António Carlos Quintana Britt()·

e Marília .Sibveira de SOUZa Britt.()

participam aos seus paJ:entes e

amigos o nascimento dri SPl1 Pl'i-'
mogênito João Alcibi:ades, acord-

E D I T A L do na Maternidade :Carlos Gorrêa.
, De ordem do· Sr. Presidente do Club Nautico-"Franci.sco .Marti- no dia 23' do correnle.

nelli", e, d� acôrdo com os Estatutos em vig'ôr, convoco Os Senl.1ores Flo-rÍanôpo]i,s, 26 ele julho lite

Associados llar,a a Assembléia Geral Ordinária, que se realisar(t em' 1949.
! ------------------------------

primeira cOlivacação, no dia 31 de Julho, corrente ás 10 horas, no \

G;lll1fl0 ria sua Séde Social á rua João Pinto, para se tratar da elei\}ão
da Diretoria.

Caso não compare.\}a numero legal, a mesma deverá ser levada a

('feito meia hora após, com qualql1er nú111e·ra de sacias qllites, presen-
tES. \

iFlorianió110lis, 27 de JLllho ele 1\1'19.

O 1° Secl'eLál'io - Sy/.vio SonCÍll'i.

CLUBE DOZE DE AGOSTO
PROGRAMA PARA O MÊS DE JULHO

Dia 31 -- Domingueira.
Todas as reuniões dansantes-tem início ás 21 horas .

·I··
.....··..

·�-:::::::::�����:-·
..........

ADVOG.ADO

I
I. r••", ::::":':.::.,.)

. .

[
,

;-' \
•

Floria",ó-polis - Santa Catujll1l ._ _ ,_ • __

.

. ,

OHER·EM

AÇõ,ES CfVEIS E COMERCIA1S

Praça 15 de Novembro., 22 - 2," IInd .

ele

CUR!T1SA TUECRAY.A PROSEBRAS

'l)uiqUt tapídez
Agente.$ em

NAVIO-MQTOR "ESTELA fi

� garantia pua tuiini'pm te 4e ,'Usa merca.dQ.rie,
Florianópolis CARLOS HOEPC.K-E S .. A

c. N. Francisco Marlinelli

o PRECEITO DO DIA
o "FILHO ú.'iHiO"

O isolamento em que é oriado
o "f'ilho único" traz para êle si�

tna\�üe3 desagradávcis e ma]e,;

llluitas '\'ezês irfiem�di-áveis. Já;
se verificou que ,somente 13% dos
"filhos úIiicos" procuraram "p,arli
cipar dos brinquedos escolares.
J....�ssa f�lta de convivio social d.:�

fi1hi.T )lode ser evitada pelos pais,
de�de qu'r� o 1l0nl1am em c�mtac.tl)
com outras crianç:as que lhe sir
vam de companhia .

E?.'ile as más conseqnê/L·
cias do isolamento dó seu "fi�
lho úni-co"; acost1lmando-o aa

convívio de ontl'Cts C1'ianç6!$.
- SNES.

'.

Em 27-7-49

EDITAL DE CONCORRENCIA AD.
l\UNISl'RA'l'IVA N° 1

Chama-se a atenção d,2s interes

sados para o Edital de Con('on'êll�
ria Administrativa na 1, p,.i..Jj!ic�HI()
no "O ESTADO", de 2G de ii11'bo do
corrente ano, página 3a., p.:lra vell

c da de 140 (luBos de Glicerina. m:H'
'ca "GLOBO" e de 856 ider�J n1?--r�

(�a "SANTA MARIA" .

São .Tosé 23 de lnlho de 1�49 .

Jurandir Corrêa Saltes, Che�e da'
T. A.

-VendE·�p
Uma casa residencial'sita à

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

33.
. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. ;

.. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , , ........ '

o VAIJE Dê ITA.1.U
Pl'O�Ul'''''ín na A�êuHl}h�

P"Oll'l'êS�O.
r.IVRARJA 4'8. LfVn..UU.Jtt!

!

ROSA
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o FBTADO--Ou.,t.a·'.tra 21. o. Julho ele '9.9 .

Industria.

\
de M�qui'nas',Agricólas
.Nârdini. ·L'tda.'

.

.

"

A maior e mais aperlelcoada Fabrica' de

MaquinaS ftgricolasr Tornos, Teares e
ftrt�os de Cutelaria,s

.

,

Fabrica em Americana - Estado de São Paula

r�Q pr-QSQ rrtO n tQS Q ..,X .«3llJsiv'Os -pô pa
(1"'_� ba r i to �atapitla

O 6stádC;

Industria Comercio ,e Seguros Knot S. I.
�

.. �

Praça 15 de NO\l�rn:bro. 20 -- 2.0 andar
•

Caixa .Postal 139 - Telefone - 1324

,',
: End. rei. KNOT

I
D� ins�u:S<)�� ao alc&nee V.. S. - viaJ- a. '. Resid.·e no Interiorde todos. Dá 8S3e teaouro: aõ teu'

" amigo analfabeto, levando-o a um V. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas
eurso da alfahetízação no Gru:r.'O Antigas do Brasil ,e enriqueça depressa.
EscGlar São José, na. Escola Indu.. Peça em qualquer livraria de Florian6polis. Custo Cr$ 20,DO. Pelo
tríal de Florianópolis ou na Ga"- Correio Cr$ 25,00;' pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General
dral Matro.politan&.

'

Bittenc:ourt, 91. sol?, - Florianópolis. ,

Aceita-se rf'presentnnte no intel"ior do Estado. Cartas para
Coixa Postal 139 - Florionópoli"

'Bom
..

binóculo
Grande visá.

Dr. Liudolfo 4.6.
Per'eira

Adv1Jga,do-Contahilista
Civel �- Comercial

Conatituigõe. de .o�d-óde.
ii .erviço. corel:lto•• em geral.
IOrgO'rdzoçõfl. contQheia,

Reqiltroa e murca•• (U.pondo,
no Rio, de corr..pondente.
E.critério: Rua Alvaro da

CarvQlho n, 43.
Da. 8 ali 12 hora.,

Tel.fone 1494
Visão maior e mais perfeita

......................... - ........ que a de um' bom bióócwúl
,

I
-

alcança quem tem ,sólida

1
FERIDAS.. REUMA.TISMO B instrução,

I "I· P�ACJlSd SlFNILITICAS. Bons livros, sobre todo. 011
- Dlllr e ogoelra

.

"aseun tos r

I Madiaaçao auxiliar no trotClmantc I LIVRARIA ROSA

I da ,HUi. �ua De Jdoro, 33 - Florianópoli�

1---- -"-CÓMPANiiíA-·"AIíÂNÇA'--D�f··BAHí�----
.

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INC:tNDIOS E TRANSPORTES

80.900 606,3e
5.978.401'.755,97

67.053,245,30-
142.176.603.�0
98.687.816,30

76.736.401.306;20

Cifras' do Balanço de 1944

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

Diretores:
Dr. Pamphllo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio MIl!l80rra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

� ---.-.,..-.-.- _._-.-...-_.._ --- -.-.-� - .._- -.- -.-.-. -
. ...,..-."...-..-.. ...

ColetivosTransportes
SRS. PASSAGEIROS

PARA
ITAJAí - JOINVILE e CURITIÉA

OS novos MICRO-ONIB'\]S do Rápido Sul-Brasileiro ore-
recém o máximo em \

. CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros papa 14 'passageiros - Poltronas 'individuais Pulman

,'.' 'HO'R A RIOS:
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 {) h�ras.· . (_ ..

_ .

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

.

Aceitam-se despacho de encomendas. .

Agencia: Rua OeOOo1'o, esquina da Tenente, Silveira n? 29

"-'"" .}
-

-_ .

OUER' VESnR·SE COM 'CONfORTO"E ELEGAM(IA t
PROCURE,A

ftlfaiataria .... Mello
Rue .. l1'eliop� Seho;tidt 48

, '.

Cirurgia-Clínica -_Obstetrícia·.
Dr. Antônio . Díb Mussi
Médfco efetivo do Hospital de Caridade

Serviço especializado em Doenças de Senhoras
Modernos métodos de tratamento

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

Consultório: Residência:
Rua Tiradentes. 9 Hotel La Porta

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

QUALIDADE
.

-

Li
. Sr>-�Ã��:ROtA?
ESPECIALIDADE

lA� WETZEL INDUSTRIÂL-JOINVI'-LL��
. TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

.'1;'\'''''' - ....... "'" ''__�''--'�� ..�-=------�---- .....n_'''!"1__- ...z ...-::n�""", _
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II C A P I t A L A R II
Sociedáde 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 CrI 20,00 além d. Jób

,<,Inicial de Cr, 111,00 apenas.

Partidpaçlo 1l0S laeros

Arvores frutiferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas omamentaís na.
melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de

Flori e Pomíeuítura
a..I. Cípper,
Corupá.
MUD. de Jaraguá Estado de Santa
Peçam catalago gratuitamente.

Catarina.

.{� AciS''''' 'H M'A<N ;
.

,.MODERNO. T.r- :TAMEt�'TO: l>i ;ÃSMA, �

.

;; :'»)-" .: "1'O'S E'S'; :rt�BELDES,
,.

.

.. BRONQUITES :"·SMÂTICAS E CnONICAS
.

� .-::
. -

.:: '-"1

. �-,.)

Denartameeto de Saúde Pública
lo

Mês de Julho - PlanfÕp.s
30 Sábado Farmácia Santo Agõstinho - Rua Conselheiro l\fafra
31 Domingo Farmácia Santo Agostinho - Rua Conselheiro Mafra

O serviço noturno será efetuado pelas aFrmáCias Santo Antônio e

"Noturna sitas ás ruas João Pinto e Trajano n. 17.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autorieação

-dêste Departamento.
Departamento de Sande Publica, 24 de junho de 1949.

LUIZ OSVALDO d'ACAMPORA - Farmacêutico-Fiscal

.....................................................,.

• VÔOSlllÁRIOS DIRETOS Á S,.PAUlOI: RIO .' :3 VEZES POR ,SEMANA VIA JOINVILE
-vôôs 'OlÁ1ÚOS Á PORTOALEGRE Exi:E�o '; SERViÇO INDEP�'NOENTf REG.ULAROE'
. AOS DOMINGOS. ",

.

CARGUEIROS. -. •

.,

ARARANGUÁ - Às 3a - 5a - Sábados.
MAIS INFORMAÇõES NA

FiLIAL À Praça 15 de Novembro Edificio HOTEL LA PORTA
TELEFONE: 1.325 )

,;Il .

. �cCarros . para o interiur do Estado
_
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

f 'firma Fiuza Uma & Irmãos, é o seguinte:
, EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cl excessão de sábado
16 ho-ras
14 horas

16,30 horas,EXPRESSO'BRUSQUENSE _ 2a., 48• e 6a• feiras
Nova-Trento

- 38• e 6a• feiras - 12,10 horasE. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS
.. , .. _-_. --�.......---- -------------

.......................�

:1 Datilógrafa I"1 diplomada
.1 Oferece seus serviços. Il Cártas a Maria Inês S
:.e FerreiTa. *

I' Caixa Postal 55. i
• e
...e••••G.o��.e.o�.$.����

o Mucus da
Asma Dissolvido
Rapidamente
Os ataques desesperadores e violen

tos du asma e bronquite envenena.m

o orga.nismo, minam a energia. ar�� i
nam �). saúde e deb ili tam o coração. �l!!

3 minutes. Mendaco, nova fórmula

médicc., começa. a circular 110 sangue.

dominando rapidamente 08 n.ta.ques .

Dêedo o primeiro dia começa a deNl,pa
recér a. dificultlauc. em l'BSóirar e. volta
(] �OTlO reparador. T'uúo o que fiO 1il� ll('.

ce�A{trio é tomar 2 past.ilhaR de Mend�c;.o
ô.� refeições e fica.rá cotllplet�:mentc ll\:rc
da n:sma ou brouqltite. A aç:w é llI'uto

r(q)ida mesnlO que se trntc de ca�()s
rebeldes e antigos. Mendaco tCln tt{�O
...:mto lYxito que se oferece com a [!ar:lhtl�
de dar no paciente respiração livro e f�c�1
rapidárnente e completo alívio .do· :::Olfl
mento da asma em poucos dias. Peça
Mendaco. hoje mesmo, em qualq�er
farmácia. A nossa garantia é ao sua maIOr

proteção.

Mendaeo A�"�;m:�m

Os motores JOHNSON Sea Hor'"
são construidos em fábrica modero
dernas em precisão e rapidez. 0,
engenheiros úa Júhnson são reputa·
lllente são utilizadas n1<Íquinas !lH,

na soi. todos os pontos de vista I

dos COIIIO os Il1clhore3 do ramo. Dj�
tribuioll!'es: Comércio & Transpor
tes C. ,tamos S. Ã. - Joào Pintu

.

4
Publica relação dos .comereíantes e l�du8triais· com seua enae

rec·olI. ,

.

" .>:
. .",;..,. �. pa,da ,,��i� é,>y'�.I;l�id:g.. a�91E..�n!;t!l�p .d� _�_Dlap!��g?,v���, -»:

dO

. . ·P!\uná e Santa üatarína.». .

.

. , .'
.

,

.

, A � benéfica da Pomaa'ã _ Redação·: Rua P�uderite de Mora.ea, n. 626 . ...,.. Ouritiba.
MaR Zan, preparada espe-
;:!alnlente para todos OI a. MóVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS
806 de Hemorroídes, é ime- Deseja comprar ou vender?
diata, alivia as dõres e'-O'" Cartas a José Claudíno da Nóbrega.
pruridos. acalma" e evita ai

. complicações infecciosas das
,

Süo José - Ponto final do ônibus, - DISTRIBUIDOR DO ••.

ulcer;'.çôes e varizes helur.· , Católogo de' Moedas Antigas do Brasil
. roiJ!als. Á"ve,nda em' toda. Pelo corr'eío Cr$ 25.00
as

.

Farmadas em bfsnagas '

..
oCORI cá!lula �pedal 'para
faclltblf A 1.pllcaçáo .

�i���;�;�

)fittii!�

IltUA VOL.UI'iTARIOS DA PÁTRIA N.· 60 ..... "NQ8A
C:41.U ,.C,.tM."HI . ra.I;f'OftE.�"" ·1EL.C� '-":QJEQtoc.

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

FLORIANOPOLIS
••••• ••••••••••••••••••• r ••••••••

Casa Recém
construída
DE soe U PA DA

RUA FELIPE l'vEVES
6x10 metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

Muitas felicidades ,elo ..asel•••
to de aJeu filhinho I

Mas, nio eS1Jueça. que o ••III.r
presente para o seu ""PIMPOLHO'
é ama caderneta do CR�DIT{J
MUTUO PREDIAL.

HEMORROIDES
ffh�4 IlUils-'

-

éSTE {SP€ClrtCO T/?IIZ.
ALIVIO IMé1)IATol

PARA HEMORR01DES
u• .,r048&.0 De Wit."

� � . . .. .. . . . . . . . .. .. . " .

CASAS .E TERRENOS
Possue V. S. casas- ou terrenos

vender?
Não 'enc�ntra comprador?
Entregue ao EscritórIo

h. ·L. Alves.
Rua Deodoro Sã.

ImobillAl1o

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

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

...... .. . . .

PASTA DENTAL
ROBINSON

BE�lEMA
para Ec.zematide Infanti,l
'Pomada não gordurosa, antissé
tica, que combate as 'coceiras e

erupções da pele. Não mancha a

roupa e não requer ataduras.
Se V. não encontrar BELZEMA
em seu fornecedor mais próximo,
queira escrever para a Caixa
Postal. 687, Rio.

Produtos Veterinarios

I
I
I

I

O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).
tem o prazer de comunícar 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 ltJO comprimidos de
'\,60 g.

VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cml e frascos de
10ú em3.

,

SóRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cmS .

VACINA CONTRA BRUCELOSE: �Ampolas de 2fl cm3 e frascos
de 100 cm3:

VACINA ANTI·RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 11\ cm3 e rraseos
de 100 cm3.

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de valides relativamen•
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
'uta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Ternertna (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Centra.
Souba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc.' .. ;. ,. . ...•.....•.

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem .como sõbre as doenças,
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas 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 solicitante •

do ParanáGuia

" P'u qu.�pÇ?u� c,r!�gE?cS:!2.QO ,end-
. ".rta de 10'/. ao ano com recebimento de iuros tnfJnsa_i, .

'I
. " Informações ilestã redação. '.

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

éoupou abaixo A remetê-lo' à nossa Redação, afim de cornpletarmos
"

I quanto antes, o nosso Cadastro Social.
.,

.... i Nome
'

.. ,'" ........ .. ..... o', • .,,' '.' _

. ! Rua : . • .. .. Est. Civil .".; K. e : Nase•.,

'

••••

para Mãe ';.' ,.',

Pai· � .o.. .. '. .�."........ .. 'e "'.�',; e.' .' ..".:.:
.

Emprego ou Cargo • ; •. " •....•..•• < •• ' ••••• ; ••••••••• '

Cargo do Pai (mãe) ,,/
.'; •.... :.:�.��.: .:.:� :

Observe .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ".. .. e.e '11 ! -,:'W � :_ .• ;.'" �.•••••••••�

• •• 4 • .. .. .. • .. •• •• • "........... ••• � .. !.." • ": � • �; ,

'" .�." '" '" •••• �. -, ,

Agradecertamos, também, a gentileza· de notícias. de nascímentos,
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

'

Florien6po '1

São F.'rsDcicco

----------------------��------------------------------------�--...------------------------_....

I
·1
I
í

---__• ...____.rI _ ...,.____.------------.......-,-----... , .......---....------�•.•,-.-.v

Tran'Jp Jf t:'5il rcçp.llor.· ii de Cl:ll'gUS dopôrto de

sIo FRANCISVO DO SUL ua ra NOV4 YORK
Informações comas At;JOI1.tEul
- Carlos HoepckeS/A - CI- T�'et.one b2-12 ( Eni. teleg:

do·S1;lI-Cal.'lo9 Hoepcke S/A -�:!{-l'elelo'1: 6 M()C)�:tMAC�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sua intervenção não é das maiores, uma pequena parte, porém n. LL'CI CALLAJ lO Alll'eSCl1tamos-lhe os :votos de

.ela se sai, como sempre, vtiori.osa, Esta atriz, ,às ·ve7.es, faz-me pensar Deflue hoje o aniy,cJ'sál'io nata- .feliz pst,ada llesia cal,Jilal.
na gnande Flora Robson, do cinl>ma � teatro inglêses: aeelia peque- lieio ela exma. sra. ri. Luci C,l]la- ENF)i}j{MO�:
nos papeis, para torná�los grandes. do, digna cspôsa flo nosso bl'i- SR. SOLO;\ VI.ElRA

CJRE.]\'Jt� TOSTES, outro nome que me chama a alen\,ão, também lhanle colf'g'a de imprensa jOl'lla� E-no.s grato registar a sensível
>E$-tava entre os perSO,nagens da pe{;a que menciono. Fazia a }<}LLKN lista Lídio M.arLinho CaBado, di- melhura 110 estado de saúde do
TRA\VETT. Porém a lembrau\;3 mais rpcenie e mais grata que t.ragn retor de ".-\ GHi�eta".

nosso estimadu con lenâneo sr. Stl.
da excelenue atriz ,é a da sna bl'ilhante 'I}31'tictprtl',ão em "MULH WH.f<�k,."', A dama ani \'erSariallte (lHe a,. 10Il Vieira, operoso Secretário do
com Dul0ina de Morais, de que já me referi nesta coluna. CLR,ILNE limo. invulgar clisliul;,ão alia L1m Tribllnal Regional Eleitora! e pi'e-
TOSTES viveu ]\URIAN AARO:'\S (le.mbram-se de Paulete Godard, no cu!'al;,ão magnânirno, clesfl'uta na sidente do Clube Doze de Ag0s10,
(;inema?) '" e diz·er "viveu" é o suficiente! nossa sucie,dade ele illvcJ'R\'el pro-

que, acomeUrlo de mal súbito, há
DELüH.({I�S CAMINHA e LUrZ CA'l'ALDO, que amtavam cUs'per- Jp('âo pela;;; qllalidadd que exor-

poucos dias [J,ai;sados, se acha 1'e

diçanclo talento com Alda Ganjdo (meus respeitos à geande cstrêla I nam sua respeilosa pessoa. moti� colhido á ,sna residencla, á Av.
'do I aatro dr burleta, fi maior 110 gênero), quando suas qualidades vo porque, boje, pelo l.ransclll'sÜ l\Ialll'O Ramos.
tCl'anuitic'as reclamavam outro ,amolente, OLlll'uS oportuuit.lades, em de tão feliz evento, Tecpberá ex-

Sentimo-no" jubilosos com i\s
tempo l'puniram-se à sra. Bibi FC1TeTr'a, deixando-nos a cnriosidade presf:h'as llomenag'cns das suas nu-

tI' rpg'isto, c 1l1e uugllramos com-
-enorme de vê-los nesta nova rasp. mel'osas relal�ões ele amizade, ás l-

'

pleto rcslabelecimen o.
RODOLFO ARENA :roi o alije escolhiflo por PROCÓPIO para com- C[!lais nos assocj,a1l10� [)razer()�u-

pletaI' o trio de "LADY GOD1YA", pr\'u (!p cslrr\ia ele Gnilhcl'flle .1"1- lYlPlllc. C A S A.
gueicydo, Diretor do Serviço N'acional do Teatro, (grande cscritor tca- _ . Aluga-lse uma nova, em Co-
traI, ,após 'Ü lançamento ele uma só peça). Esteve ao lucia do granrle SRTA. WA�DA SCH::\ErnER I queiros (Praia do meio), infor_
�toe e de ALMA FLORA, numa iJ1Lel'prclação sem planos, nllma 110- Anhel'snria llO,je a gentil senho- mações: Umberto Tibau.
hogcn�idade intcl'1JrctaU \'a completa.

JARDEL JÉHCOLb FILH 0, !lus mais no"os atorcs d,� ('pna 1W

cional, o PELlX DE WILLF:.\�T[�L� de "A MH;IA DE DI..."AS CABE
ÇAS" (Jean Coctcau), o "S_-\]{(H�:\'TO O'HAlU.", ("o lJon1tão" de Sa
{]ie Thompson) ddyc ser visto, como a al'irmação rle qlle os 110\OS aí
"êm ." f' como Yôm.r O seu "SAR(a;;�TO O'HARA" roi uma \'el'da
deira criacã4.

j;'E!lXA:\,[)O YILAR, outro 1]0"0, nolícia sensacional, contracenou
com OLi;.\ .\.\V,\.l\IlO, ('Dl "A ... ('1) ln;SI'KITOi:iA", de Jean Paul

,TE A T ,H O
FINALMENTE - HOJE -- AS 8 1/2 horas

no Tradicional ALVARO DE CARVALHO!
EXTREIA DE

BJBI FERREIRA

com a grandiosa peça em 3 atos' DIVORCIO - de CLEMENCE
DANE - em tradução de BlEI FERREIRA

Elenco: Bibi Ferreira - Delorges - Rodolfo Arena - Belmira
de Almeida - Jardel Jercolis Filho - Cirene Tostes
- Luiz Cataldo - Nair Regina -'- Fernando Vilar -
!\farcia Real - Lourdes Freitas - Elza Freitas.

Passando em revista. DO elenco
de Bibi Ferreira

da

de ;'iAL 1110 DE OLl VEOU
Antes de entrar no assunto proposto, algumas palavras à coragem
sra..Bibi Ferreira corno emprcsáría.
E. por quê?
Pura e simplesmente por conservar , em excursão artrsl.ica "través

país, o mesmo elenco de sua última temporada no 'featro RI',güla,
Rio de Janeiro: um elenco de real valor, e, certamente, bastante

do
do
caro,

Outros .atores-empcesárlos firmam-se no nome que possuem, na

fama, às vezes justa, cercam-se de pequenos salélites... I' pobres
platéias do interior I

sua

das
Melhor séria apresentareUl-Sf� em monólogos.'.E, nesl p g'enero, há

.

muita cousa boa, disso temos conheci.mento.
Um elenco todo de astros, também, não seria possível, mas um

.cerLo equilibrio deve haver na organiza�ão das companhias I.cutraís
que excursiolwm pelos Estados, ou mesmo ü esfôrço de conservar a

{!0ele que, em longas temporadas, recebe li la:pla'u�o du púbji·co do
Rio de .Taneiro, o maior c-enlro artístico do País.

Este o m'olivo de abrirmos ,esta crôuica com ° elogjo à S1'a, Bil,i

Ferr,eira, talvez a primeira atl'i1.-empresÚl'ia a conhecer a hnnest.a ne

i:essidade de 'assim proceder, [leIo meno.s em relação à nossa platé ía,
que há ni.uito não vem l'ecehcndo a consilieradio que mcre0e.

BIBI . FERREIRA traz em seu elenco BELi\HR:\ DE AL.\U<;rDA, já
nossa conheci·ela, cujo último trabalho por mim' absistido foi {) de
LADY A.G�'l'HA, em "A ,PEQUENA CAl'A<1l1NA".

AN lVERSÁRmS: rin 11a Wanrta 5chneiclel', dileta fi.-
DH, NEREU RAMOS ].i'fLl:lO lha do sr, João �cl1Jleidel', cornan-
Para os amigos do nosso d ist in- daute rio vapor "Carlos Hoepckc",

to e prezado conterrâneo dr. Ne- SR.-\., EPOPÉIA LnlA GRA:\1S
l'êll Ramos Filho a data hoje é 'I'ranscorie, hoje, o ániversário
auspicinsarnente grata, pois ass i- natalício da exrna. sra d. Epopéa
naha o seu an i vcrsúri o nutalicio. Lima Grams, digna esposa d o sr.

Advogado br-ilhante, com ela ri- Ladislau Grams, tuucioná rio da
vidência e probidade, e xr-rce a Base Aérea ele Plo rf anópolis.
e]Jefi<1 do Contencioso do TAP:\1, A dama an ivcrsar ianle os nos-

anos.

'l'EA'1'HO A. DE CARVALHOnesta capital, gozundo, na nume- sos rcpe ilosos cumprimentos.

F ..\ZK:li A.NOS, HOJE:
_ a sra. Donatilia dos Passos K\'I'í{ I'�IA ... ]<�X'l'nJ::rA da grande-

Jo"o extruordinariaCa rrlosu, espô-« rio ';1', u Ca-

llÍ,-tralõo Cardoso. COj\lPA�lr[\ mar FERlIF,JItA
,

.

cl C r:fllll a cspctactílar peça em 3'
- a sra. d .. lhll'1a a ruz.

{tios:

neo jornalisLa L lJ'1l1' ival Câmara,
.dto nuic ionár io d .. · l ust.i l ul.o B1'3- em Ar ir lú.
slleiro de Geogru íia c Eslalislica. a srta. Jand ira, filha do sr.

Camarotes

As homenagens que à distinta Tito Pires. Imp, até 14 anos.

nataliciante forem prcsl adas pelo r�,mU";:-_';Sf;8 à ve-ada no ·OINE

transourso do reliz�evpnto, nó" nos N.-\'SCI,j\lENTO: RITZ, diariamente a partir de 9!

Com o ad\'euto de uma robusta t
horas da _manhã.

garota que, na pia batismal, 1"CC8- AlTlan11�!:
-

.

nus, ALFREDO '.L'nOl\IPO\V�KY berá o nome dc Vitma '!'cf'eúnlia. A )j!,(íUIJ:XA CA'rARINA

Ocorre, nesta data, o an iversár-io acha-se engalanado o lar do nos- ROXY - As 7,30 horas.
Uutimus exibições,l1alalíüjo' do sr. dr. Alfredo 'rl'orn� 50 amigo sr. Osvahfo Frc·.itas, 1'1111- -

SENSAÇÃO DO CIRCOpowsl,y, ãesell)-hal'gador aposenl a- éi.onár:to da S. V. O. P. A., e rle
do.

'

sua eSlna. espõsa, d. J.. a1H'a Dias (-Circo SARRAZANI)
O ilustre al1hersal'ianle que, de Freil-as, aos quais apl'eseJlta- Com: Hany :PIEL

Xo programa:por anos, exerr('u com proficiôn- mos llo�sas relicitaç',ões.
da p eqllidaõe os mais allos c(l1'-

Na. tidas da Semana - Nac.
PI'eços:gos da magistratura ,conta em V!AJA;'IiTl�S:

Lodo o Estado '(;0))) um Y:Isto cir- �R, LAÉRCJO LEAl... Cr$ 1,20 e 3.20.

culo de amigos e admiradores J<:sL<i entre 1IÓ5, vindo d·a Capital Cmp. altl 14 aüos.

. que, llOJ' certo... huJe. terão opol'fl1- <la Hepúhli('a, onde é acatado· eo-
JM,PERTi.) - 7,:30 horas.

SA!f'O111ifliriade de presl�1I'-1!Je as h()me� merciante, LI 110f'SO distinto conler-

nagens merecidas, i:Í� quais nos ràneu ISr. Laeh'.io Leal, pessoa I
(A hi.stôl'i;l. de Uma Paixão}

.'iolidal'i:lalllOS, hH'gamellte l'elacionada no nosso
Com: Mecha O'wr.'IZ
IM,PEmA]� - Às '7,30 lWl'as.

GA1VOTA NEGRA.
'l'tlcnicoloI'

Com: Joan FON'l'AINE - Artu:-
1'0 de ,CnHJDAvA

Vida eocial

RITZ - À� 5 e 7,30 horas.
- A grande epopeia do Ooeste

americano!

JL;Yl'OS, mas ... HlVAIR!
- F'I'Pllle ü Lrcnl.e, num chóque.

de Lremcnd a violcnciu!
J.\:\ms CAG:\EY e HLJML>I:I'RHY

BO(;,\ R'l'
Em

A LEI DO .\JA.iR lt'OHTE
No programa:

1) - Xut ic ias ela �emana - Nac,

:2) - Car-naval no Deserto--
S!1I1L'[.
Pr-eços:
CI'S 5,00 e :3,20,
Rigorosamente proibido 'até 18'

o INVERSO DA VIDA
.

Sob uma gaze tênue de neblina,
Estúa a vida, trepidante e louca,
Naquele casarão, lá da colina,
Onde beijei, um dia, a tua bôca.

Era alta noite. Música em surdina, ..
Penumbra. ,. devaneios ... ilusão! ...
Não eras bem u'a moça - eras menina,
Com um'àlma de mulher no coração .

Sorrias. :. e eu sorria ': .. E cantavas .

Mas, de repente, em meio à melodia,
Emudecêste, E eu vi que, então, choravas!

/

E eu disse, dentro em mim: - Misera sorte!
Sorri, chorando, esperando, um dia,
O beijo felicíssimo da Morte! ...
Julho, 949 LOURIVAL ALMEIDA

(Reproduzido por ter saido com incorreções).

rosa classe (' nos nussos meios so

ciais ele ger-ais simpatias, motí \'0

porque, pelo transcurso do feliz
evculo, serú alvo de demonstra,

cões de estima, ás quais, ])01' jus
las, J10S associamos também.

- o s r. Arl u r Pércíra, próspero
corncrc ianl c em Crnzeiro.

- o jovem João Paulo Silvéil'u
ele Souza, rilllO do sr, João S11vei
ru de ,Souza c de d. Maria Ester

Si lvei rn de SÜLlza.

� - a seta. Maria XVag'IH'I', filha do
sr. Manoel Wagner, comerciante

Finalmente!
As 8,30 horas.

DIVORCIO
1)" Clcmcnce DANE
ROl 'tradução de Bihi Ferreir-a,
- fHVOHClO - um sucesso. po-

"

sití \ o.

Preçns :
.

Caris. numeradas - Cr$ 25,Ofl
Avulsas .- 20,1}()\

125,06

:�(; prClgTama:
-emeJandia JO'I'ual - ..Nac.
PreGo:
Cr$ 3,20 (Unico)
Imp. até 14 'anos.

IUTZ - Amanhã:
J. AR'l'HUH RANK aQ.resenfa:

CORAÇõES AFLITOS
Com: Michael H.edgrave.

3R.\.. L()C]UVAL C}..:\IARA
:\a Capital da Hcpublica, onde

atualmente l'co<idc, ye passar, hoje,
o seu natalicio a exma, sru. d.
Júlía -Cardoso Câmara, digna 0011-

sorte do nosso disí.into conter-rã-

associamos, rospeítosameute.

meio.

levãnfadas NoturnaS!,
Envelhecem os Homens;

Freqüentes levantada8 ou micções \10 ....

turn(\s, ardência, resíduos esbranquiçado..:
na u['Ína, dôr na. base da. espinha doraal.
na illgua, nas perl1as, nervosismo, debi
lido.de, perda de vigor,. podem ser C8.11-

Rudos por uma. enfermidade na prôstata ...

EsC" glândula é um dos mais importantes
(Jrgilos rna:5culinos. Para controlar êstca:

tr!.1.n�tôrll()S e restaurar ntpiua.mente a.

'3:lúrle e o vigor, siga o novo tra.tamento
cient!fico chamado Rogena. :rvfcsmo que
s�u sofrllTIr>oto Reja antigo, garantimos.
(Jae h!cgena o nliyjará, revigorizando sua

gl�l":.d\ll:l pro5táticu. e tGozendo com que
V. !':C' siut.a m\Jitos anos tllais jovem. Pe(,'a:.
Rog€nt! ('lU qlw..lqueT farrnácia.• OS83 .�fl
r:1tJtia é a sua r:1Clhor protpção.
'lr� . I\�. tt.':\ �

- indicado no tra;

it'<j:·,\"t.@"�'J$�íl",:t;1,.·a tamento de prosta-
"q,l.::i, :, r ".!':':"lS i� t';,-H;ies.

Sartre. Fez o ."FRJID" a primcira figura ma,sculina da ousada peça.
Creio que basl a!

Os outros clemenlos (lo elenco não os conheço, já o disse anLe

riormenLe. Assim, não dou por terminada esta crõnica.
.Fieo a L!e\'('l' mais algumas linhas a i\IAn.CfA REAL, NAIR RE

GI:\'.-\.. e à menina EL:6A FRJ�ITAS.

Espero, em breve, cobrir o meu débito.
FlJo]j�" 2ô de. julho de 19í9.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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B8TAOO-Qulrtal.lr. 27 ele Julho ele '.49 \

Dr. f MiltOR Simon e
Pereira

Clínica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
1)08 Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragihe No
gueira (São Paulo)

Consultas-: Das 14 ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10

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'AVlLA
Cirurgia geral _:_ D-oenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

.

Consultório: Rua Vitor Meireles n,

28 - Telefone 1.307

riR.LINs�NÊVES Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar .

Diretor da Maternidade e médico do de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n.

Hospital de Caridade
65 _ Telefone 1.422.

. CLINICA QE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS CUnica Médiea e Cirúrgi'ca to

Dia:g�ÓS�ico, cnntrole', e • trata�ento I DR. AUJOR LUZ
MpeClaltzado da gravidês, Dístur- Médico-Operador-Parteiro
.toa da adolescência e da menopau- Doenças internas de Adultos e

d. Pertubações menstruais, � '1(1,\,' Crianças
mações e tumores do�parelho geui- Alta Cirurgia - Cirurgia Geral _
W· feminino. Doenças de Senhoras - Partos -

Operações do, utero, ováríos, trem- Vias Urinárjas - Rins - Coração
.u, apendice, hérnias, varizes, etc.

_ Pulmões ._ Estomago _ Fígado
Oírnrgía plástica do perineo (ru- Tratamento da Tuberculose
.'u:u) Raios X - Eletrocardiografia
!�SISTENCIA AO PA.RTO E Ot'E- Praça Pereira e Oliveira (atráz do

,;,
.

RAÇõES OBSTETRICAS Trfhunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Doenças glandulares,' tiroide, ovi; Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás fi

:rios, hípoptse, etc.)
,

__ Fone M1. FLORIAN(lPOLIS

'Vbiturbi'os··lIlervosos - Estertlídade
- Regimes.
�n8ultório,R. João Pinto, 7 - Tel,

1.461' .

-

Besíd. R. 7 de Setembro - Edif,

Crul e SOUla ...;:__ Tel. 846.

OR. POLYDORO ERNANI DE S

THIAGO

'" Médic:o e parteíze
Do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

.

. Doe..nças dos órgãos internos, es �e.
I

cialmente do coração e vasos

Doenças, da tíroide e demais glan
duIas internas

CHnlca e cirurgia de senhora.

-I.

- Partos
.

f1SIOTERAPIA - ELECTROCAR
. DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

tlOlURJO DE CONSU,LTAS: -
Diàriamente das 15 às 19 ho-

raso
CONSULTORJO:

Rua Vitor Meireles D. 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowsld 62
Fone manual 788

Dr. Mário Weadlt.....
.

alllica médica de adulto. e criança
OOnsultório - R\la João Pinto, 16

Telef. M. 769
Co1l8ulta

.

da. 4 'S 6 boru
...fd�ncla: Felipe Scbmidt .. ,I.

TeIef. 81:1

CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
RURGA - MOL�STIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi· -.------ .-------.-------.-------

/ ema da Universiáade de Silo Pau11i. L'IVRARIA ROSAonde foi assistente por váriol &DOtO do
Serviço Cirúrgico do Prof. Allpio

I'Cirur�a do <:'����e:' via. circula·

•

(RUA DEODORO, N. 33)
res, intestino! delgado e .grosso. tiroi:

ACEITA E'NCOM ENDASde. rins, próstata, bexiga, utero,
oyário. e trompas, Varicocele, hidro-

Icele, varizes e hernas, .

Con.ultas: Das 3 's 5 boras, , rua DE SERVICOS TIPOGRAFIC·OS""Jipe Schmidt, 21 (altos da CaP
_

Paraíso). Teief. 1. 598

Reai�éncia: �d!f.E��v��/linior, 110; APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL ENTREGA
RÁPIDA

VENDE-SE por· motivo de mudança!
- Orande área de terreno iii cultivada
(Distante cerca de seis quilometTos da cepital-Bairro-Barreiros
A ren de 142 metros de frente pOT 1.850 de fundos, incluind"q

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

F1.orianópolis _:_ nesta redação ou Escritório I. ile A L. Alves
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha,
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

Ouçam diariamente. das-9 às .. !) e das 17 às 22 horas

RIDIO TUOft' ZYO 9

7

•.. r.eune som.z acabamento .;
solidez... no piano perf'eito !

Além de vários modêlos para
pronta entrega ... este marav.

lhoso piano-pode ser seu hoje
mesmo, através do plano da

pagamento a-longo prazo !

Dr. Roldão Com.aI

1530 kilocielos ondas'médias de !96 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Sclnvartzm-aúu
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Ca-táiina

S/A

Dr. 'a.lo Poal..
Clínico e operador

C:....ultório: Rua Vitor Meir�lea. 16.
Telefone: 1.405

Colllulta. da. 10 ás 12 e da, 14 li

U bn. Residência: Rua Blum_.
22. - Telefone: 1.620

SÊ.OE' SOCIAI..�

Pq�TO AlEGRE_
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • 1.· ANDAR

CA'XA POSTAL, 583 • TELEFONE 6640 • TElEGRAMAS, .PRO'fECTORA·

Cx. 134 - .Tel, KNOT
Florianópolis

.�. . . .. . .....
,

Dr. M. S. C.nlcotl
CIlniea exclusivamente de erlallCU

Rua Saldanha M'arillbo, 10
Telefone M. 7!�

Agencia Geral para 8t8. Catarina
.

lJua Felipe Schmidt. 22 - Sob. -:,
Caixa Postal. 69 Tel. "Pi'otectora" . FLORIANOPOLIS

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

LOJn DnS CftSEMIRAS
EspeCializada em'artlqos para

homens'
RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
É INGLESAs PARA HOMENS É SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE R(i)UPAS FEITAS

PARA HOMENS r.
.

ARMARINHO EM GERAL -� CAPAS, CAIVIisAS,. GRAVA
. TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC. 'Ó,

Tudo pelo menor preço da: praça .

Fa-ça uma -v-isit-a--à-"B8ssa" Ca�B:' ·8;v:srUique
nOS80S prevos e' artigos :'-;

';
{i },'

, .! �.

Avíso: aos
leitores

-

...

DR. A. SANTAELA '

(Formado pela Faeuldade N'lclo
nal de Medlf'tna rla UnIversidade

do Brasil)
I4Mlco por concurso da Asslptên·

. ela a Psicopatas do· Distrito
. Federal

'

Bx·lntern"o <!� Hospital PsIQulA.
.

trtco e Manicômio Judlclli.rlo
da Oapltal Federa]

I:x·lntemo da Santa Oasa de Mi
sericórdia do Rio de Janp.lro
OLtNICA �DTCA - DOENÇAS

NKRVOSAS
oonsutterto: EdifícIo Am6lta

Reto - Sala 3 .

Residência: Rua Alvaro de oar
Y8.1ho. 70.

Das 15 "S 18 b0l'38
Telefone�

(1()n�1.11tó,.lo - 1.2M,
. Residência - 1.305.

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 tato
mais original e curioso, observa
do nesta região: O programa
"Copacabana Bluce" e "0' 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 tora do comum, e candida
tem-se a: um valioso prêmio que
aquela, emissora remeterá a

quem fôr contemplado.
"CopacabÇlna Clube" - de

Segunda à sextá-íeíra, dás H,C'J
às 15,30 horas; e aos sábados,
das 13,30 às 15 horas.
Diretor do programa: Carlos

Pallut.

DR. FRANCISCO CAMARi\
·NETO
Advogado

Escritório: Ruá Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraiso")
Residencia: Rua Alvaro de Car
valho, 36

Florianópolis
....

,

.

.

SENHORITA!
A ultima creação em retri

�erante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o
acompanhando

está
li moda.

CATALOGO DE MOEDAS DO
BRASIL

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas de
Ouro, Prata, NiqueI e Bronze.
Preço 20,00 em todas as livra..

rias da cidade.
Pelo correio Cr$ 25,00.

"' ..... )

I
I
I

..--------..--......-.---------- �--..a--..----......----..----.......--------�------ ....-------------

Fabrioa.nt. e distribuirlores da. afomada. ·':on
f.cçõ•• -DISTINTA-." RIVET. Pc.sue um II ..on.
d••ortimcnto d. oopemirol. rl.code.,' k!:rln.
bon. e ball/ato•• oloodôe., momn. e awlamn:atol

para alfaiate.. que ,eceb. diretamente c1al!l

fdbrica.� A Coa0 "A CAPITAL- _homo a ·o.haQ80 dOI _ 'Bnr.. OORl.l'ol•• t.. do lateJ'lol' no umUdo d. Ih. fazerem 'Im.,

vl.lta ante. d••f.tuarem .ua. aompll'o.' MATRIZ om Flol'fau6pcU•• _ FILIArS en.. EllunlfuHH) 'iii Laie.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o dia de inlcm, consagrado a. inleligenles as ilada, lendo sua

. Bal1tana( venerável mãe da Vir- Ilcvdma. agradecido em belas . ')

gem-Maria, !'tye brilhanLe come- eloquenLes palavras,
'moracão no Asilo ele Órfãs "São Fazendo a pl:('g'a(;ãe aos f'iéis, "

Vicente de Paulo" à Pr-aça Getúlio il usírc Pi-incijic da igreja. encan
Vargas, com li celebr-ação de uma teu. a Iodos com a sua palavra fá

Santa -"vlissa, oticiada pelo eminen, cil e í'luente, que despertou geral cente viagem daquele laborioso Se
te Bispo de Penedo, Frei dom Fe- atenção. cretário de Estado à Capital Fede-

.
Iicio da Cunha Vasconcelos, road- .\ J l'mandadi";--i-tte:nr�t_ç!q, as-

juvado Dela revdrno. Fl't'Í Pasca- sisliu �t missa, lendo o afina�iõ CO.- If·al, onde c<informe foi ;'lnuodacio,irruou contrato som a Cia- Side
cio, OIm., a qual contou com gran- 1'0 orf'eónico do Asi lo entoado hc-

'rur-gica Nacional para fornecimento
de assistência de fiéis. los cânticos �aCl·OS.

de 'energia elétrica a Florianópolis.

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

Florian6f)olls, 21 (te Julho de 1949'

de brfãsAsylo

[ronco andamento q solucõo
dejínítívo do caso da luz

,

. Ontem, dia 20, pela manhã, () dr. Publicas e Vital' Socrensem, da .Enl-I tudos 1:05 órgãos técnicos daquelas
Leoherto Leal, Secretát-iiide VbÇ"IO, prcsul, para providências no sentido Cia., até decisão final em sessão da�

Obras Publicas e Agricultura, .. ":'- do desenvolvimento dos estudos Diretoria da Mesma. Aceita a pro-'

cedeu entrevista coletiva a Irnprcu preliminares já efetuados PC)!' in- posta apresentada em seus termos

sa, em seu gabinete de trabalhos, cumbê ncia desta Secretaria, afJJ11 principais, com algumas modifica-s

na presença dos técnicos Eng 1)0- de, 110 menor espaço de tempo se- ções e acréscimos, foi lavrado por'

mingos Bezerra
.

Trindade Diretor rem concluídos os estudos definiti- tabelião o contrato pelo qual a-o

de Obras Publicas e Eng. Walter vos que se relacionam com a cons- Cia. Siderurgica Nacional se 1.:011)--

Socrensen, da Ernpresul. Levada truçào da linha transmissora lI!.' promete a fornecer a energia nece.>-··

pelo desejo de informar ao pubt.co Tubarão a Florianópolis. Estes es- sária a Florianópolis, tão logr, se'

Ieder qtianto aos trabalhos da rc- tudos vão já bem adiantados, cxis- ultime a construção da linhn t, :ws-'

Elll

En�revista do dr. Leoberto Leal,
relativa
a Cia.

à sua recente viagem à

Siderúrgica Nacional. - A

Sua Eminência Hevorondissima Apos 'á missa foi servido ao 'l-

I' J I d 1111·11c·111.e ""l'SP() d01l1 1.:".eI1'cl·.0, ao sei!
a reportagem apresentou sua ques-

foi' rece )1(10 :Qe 'a rmandade .0 "} .e

tão inicial:
Divino E�pírito Santo, tendo {l assisí.ên!e e aos membros da 11'-

treute seu Provdor, sr. Nar-bal Sil- mandade, sahor'osíssimo café com
- Desejaríamos conhece]" as bases

do contrato assinado com a Cia Si-

As pequeninas asiladas, em nú
mero de cem, formaram em alas

para prosl ar homenagens ao emi

nente prelado. Fazendo entrega de

um lindo "Louquet " de flores Ia

jÓ'n em 'nome-devsuus coleguinhas,

pães, hiscoitos c finos doces.
À saída Sua Eminência passou

dcrur'gicu Nacional, bem como I)

entre alas de meninas, onde se
histórico das negociações? provi

achavam também Lodas as Revd- dências .que levarão à soluç âr. dr.

I d i
. problema da Luz.

mas. rmãs que irrgem o Asilo,
sendo acompanhado até o automo-

- Conforme tive ocasião d; ma

vel l)eJos mernbr-os da Irmandad=, nifestar oportunamente - decla-
rou-nos o Dr. Leoberto Leal -- o

nica e legal, qual seja o da in�cr ..

Ilgaç�o entre diversas centrais el';'

tricas. Este pOlito·de-vista, que d(�_
fendemos e apoiamos, foi objeto de
estudo no congresso Pam-AnlPr;c!\
no de Engenharia, realizaflo na

seman<l finda em Qnitandinha, on

de foi vitoriosa elll plenári:o e rêz

parte das c(JIlclusões l'inais a re"C/

mendação de que, no planejam.:nto
dos sistemas de energia e létric::!,. se
ja sempre considerada a jndus:l0
de usinas termo-elétricas como cnl11-

plemrnto do aproveitamento--"ll.idl'o,
elétrico.

Quando, após ouvidos os técl'íco�,
ficou manifesto o acerto da pruvi
dência cuja execução era re(�o

mendada por esta Secretaria, e,

após entendimentos com os dirigen-

Maria Joaquina tes, no. Estado, da Cia. Sidewrgica,
'8. PAULO, 25 (Argus) Foi Lig'orki Hotel -Principe ,nos quais se manifestou o interesse

-

encontrado morto dentro de [)i!I,OIl Chaves que tem os mesmos no fornecifJ1cn-

um tubo de esgôto, no alto da Maria Julia R,amos
to de energia para esta C:lpital.

se-,Avenida Anchieta, em Santo Gustavo Radke-Paula Pereira gui viagem para lUa de Janeil'o'
Amaro, um individuo de 38 G com pJ"ocUl'açào do iI.lIstre G)Vel'�

. "enio Hilgemberg
anos, pobremente vestido. Le-j, B nador em exercício Dl'. J()se' B.o'·-arreto, \lI-tor Meireles 10 I

- -,

vado ao conhecimento da lOa D l'd J 'd' baíd, afim de estabelecer as bases
. " US 1 es . osc e Mn'anda -

Delegacia Distrital, foi o corpo' Jean RuI
I efetivas e afinal assinar o ("O!ltrato

removido para o necrotérib, Domingos Silva para fomecimento, entre o Estado

esperando-se a devida necróp-' de Santa Catarina e a, Cia. Sid�rar-
sia, para poder a polícia entrar -.mh••1 Gravata., Pij.me-. gira Nacional. Antes de viajar, cn

em ação. Desconfia-se de morte Mei•• d."melhoreli pelQI me., tret�n�o dGixei as instruç0es ne

natural, motivada pelo intenso norel . prece' 16 n. CASAfiMJ.e cessarIas ("0111 os Engs. Domin�o1>
frio, reinan�e nesta capital. f""ELANltA - R.u,C. MIII'''"

.

Bezerra Trindade, Diretor de Ohra�'

va.

Dr. Paulo Ferreira
Designado para, em comís

são, ocupar a Delegacia Espe
cial de Polícia de Cresciuma,
para ali deverá seguir, hoje, o
sr. dr. Paulo Ferreira, digno
Delegado em Florianópolis.

O ilustre e alto funcionário
da Secretaria de Segurança Pú
blica vinha desempenhando,
com honesto .critério e absolu
ta confiança dos seus superio
res, o cargo para o qual fôra
chamado, merecendo, agora,.
mais uma inequívoca prova do

apreço em que são tidos os seus

serviço;3 à causa pública.
A sua designação para Cres

ciuma é, sem dúvida, um tes
temunho do quanto confia na

sua habilidade e competência
o Govêrno do Estado, que dêl.
póde, aliás, esperar 'uma atua;.

ção à altura das responsabili-Idades da sua nova função, no
próspero município sulino.
Ao dr. Paulo Ferreira os nos

sos votos de felicidades.

Herbert Moses

.. - iD.m,··
1'1'aIlSCOi'I'e, nesta data, o a»il.:('1"

srí.,.io nalalício do úrillwnle io]'
mllisla patríciu, dr. Her/Jert Mo
sés, prestigioso pl'esidenle da As

sociação Bl'usile-il'll de jl.'J/,p1'.ensa.
Associanâo-llO.Ç ris ;justas hom,e

nag.ens que lhe serão p1'estadas pe
la numerosa classe ao nobre nata
liciant e, c11,vi(lmos-lhe, daqui, as

mais cordiais' felicitações.

_\.eham-se' retidos, dos Correios
e TelrgTat'os, desta capital, telegl'a-

Diretrizes da mis
são italiana

.'

Rio, 26 (ARGUS) - Desde que se encon

tra no Rio, tem a Missão italiana recebi
do homenagens. Suas diretrizes serão pela
lntensif!cação das relações de amizade e

solidariedade entre us duas grandes nações
latinas, pelo incremento do intercâmbio
económico e reinicio da imigração italia
na para o Brasil, é o que. anuncia o sub
secretário das Relações Exteriores da Ita
lia, sr. Giuseppe Brusasca, chefe da Mis
são aos jornalistas que o entrevistaram. Telegramas retidos
--_.--------,,----_ ..

Morto dentro de um
tobo de 8SgÔtO

mas pàra:
'l'anfik Kurhon

Cheguei a Capital Federal a :30
sa opinhio, foram ouvidos tt"cni<:os nistério da Agricultura, por Decrc_ ..

de .Junho onde entrei em imrdi:üas
inclusive de fOl'a no Eslfldo, C",lIO to da Pn�sidência da Hepu!lliea. Pa-

llegociações com os diretores de
Q Cel. Hélio de Macedo SO'll"rs p

-

ra este fim, tive a satisfaçãr. (ie
Cia. Siderurgica, para eJabClraçúo

Sih'a, e todos eles foram finaJmen· manter elltendiJuelltos com o Dire-·
cios �erl11os do contrato a ser Rssi-

nado. Apesar do empe.nho e de in

teresse de ambas as partes as COI1-

.versações foram morosas e seu

pronto 'encamil1hamellto e C'onc:ll�:lo

se deve muito, a boa vontadl' digo
na de referências de dois catarEnell-

trado pelos engenheiros que �;er
ses ele adoção, os Coronel<; �fúrio

vem direta ou indiretamente esta
Gomes c Pinto Veiga.
Após assentadas as negociações

preliminares do contrato. - e

sempre assistido pelo intcress;.". de
votado do ilustre Governar]or li

cenciado Dr. Aderbal Ramos da

Silva - preparei a minuta do con·

trato, que foi apresentada ao Dire ..

tal' Presidente da CIa. Siderurgica
Nacional, e encaminhada parn es- I

pensamento da Secretaria que .Iu i

ia, quanto á solução <lo caso da luz,
pensamento êstc apoiado por todas

as autoridades técnicas no assunto

que a respeito foram consultadas,
consistia na ligação com as n-Inas

termo elétricas do sul rIo E"t;d!O.

No afã de comprovar o acerto des-

te favol'áveis à ligação com as ter

lllo-clétricas da Cia. Siderurgica,
sem prejuízo da construção da Lsi
na do Rio Garcia, obra que deman

darll maior tempo. A construçiío
desta linha eonfOl'me foi nemons-

Secretaria, além de ser empreendi
mento (Ie ordem quasi imediata tem

carater definitivo, obdecendo ain

da ao deterulinis1110 de ordeu1 té[!'·

Secretario· da Viação,
Capital da Republica.
construção da linha até

tindo no momento turmas de ('''m

po nos trabalhos de desmatan-ento

para levantamento de onde passará
a linha.

Obras Publicas e Agricultura,.
O contrato assinado com

Tubarão. - Outras noticias.

missoru, que conforme disse

em adiantada fase de estudos .

Foi estabelecida, por proposta-
-minha, uma tabela de tarifas pro.·

porcioual ao consumo de t:llergia,.
a qual acredito - COHlO taJl'bi-n1.·

os técnicos que a respeito CrIl1SII[·

lei - muito beneficiará Flor ianó-.

polis, posto que, ultrapassando o

consumo mensal um milhâo de Ki-·

íowats-hora, Oj; preço unitário será

de 45 centavos.

O contrato foi assinado na pre-

sença de autoridades e membros

ilustres da colônia catarinensc na'

Capital Federal e teve como [I;:;;I:e_··

munhas os srs. Aderbal It. da Si l.,

I va,
Senador Ivo de Aquino," Depu

'lado Joaquim Bailios.

Assinado o contrato, resta' Cf-me'

ainda, com referência ii luz, obter

a' necessária autorização e aprcva- "

ção do Conselho de Águas e Ener

gia Elétrica e do Governo da Cllião·

através da Divisão de Aguas do l\1i-.

tal' rla Divisão de Aguas, cllja ma

nifesta boa vontade tornou pqssi- ..

vel a apresentaçuo já no dia 18 do·"

pedido de autorjzaç�o para ro"nreÍ- :

mento da energia pela Cia. "ide-

rurgica, nas bases do cOl'lÍraio as-

sinado, para C'onstrllção da l!nl1à·
transmissora c também para ref,)]'-·

Illal' a rede de distribllição ele cller-..

gia a Florianópolis e arredore!:>.Es

se pedido dirijido por mim, em r.i)'lie
.

do Estado de Santa Catarina, foi•. _

pelo Conselho de Aguas e En(,I".�ia·
Elétrica, estudado e, decidido em

tempo "record", sendo solur:icna-"
do favorá\'elmente em todos o� .,em;·

Conclue na 3a pág. '
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COITRA CISPI.
QUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAJS

lfEe-COES DO

COURO CABELUDO.

Preso por ter cão e presa por não ler clio eis L-omG

me julgam e condenam certos pandorgas locais. At.é há IJoueos:·
dias g:ab;:cvam-se -ele que .·e�l deixara de aLacar o sr. Oswaldo,
Cahral, em virtude dos péclü.!os de informação desse deputa
do, a respeito da aplica\;ão de yer:1Jas orçamentarias da re

partição que dil'ijo. T'ão.log·o a gatlOJice chegou aO meu co

,nhecimento, à primeira: -o�orLunidade lasquei ripa. no cara,

:.io ])ici1'io, de allte-Ol1�em, a versão que andavam sonan
do po]' ai' [{pal'·eeeu inverlic!a: eu alaeo (} sr. Cabral POI' causa

dns seus pedidos de inforrnar;ões. Bolas! Ê o {lOso: se pego
cão, prendem-me; s.e l.úgo cão, prendem-me também. Os pe
didos do SI.". Cabral não 'me interessam, Aliás, se êltl fôsse in

teligente,' 'pediria a algUm colega de])uiado que assinasse 0&

l'e1'erentes à Penitenciária. E isso porque êIe sabe que eu e

nem Jlinguem acrediLa no ·seu zêlo pela apHcaç'ão dos di
Jllleiros l)úblicos. Um sujeito que, pago por êss'es mesmos di

nheiros, fez um contrato para 1'ealizar estudos eS1JecializQ({os:
sôúre a terapêutica ela paralisia 'infantil e até hoje não ponde-
1)1'Dvar que 'l'eaUzo1� esses estudos especializa.dos, tem 'auLo
ridade negativa para pedir informações sôbl'e o que quer qne
seja a qllem Cjuer que s�ja,

De engrossador - mór do· sr. Xerêu 'Ramos, o sr. Ca...,
bral passou a seu detralor.

A.g'ora enaia e borboleteia nova mehpllorf05P: quer
pas ..:mr rle réll a juiz! O programa está feito e é aLl·aente. Va
mos rir!
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