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UDN e o PR (t uma definição ijnêp,iata '"

'

RiO 28 (VA) - Terminou ás 13 horas de ontem.�,". ,J.·euníão do ESD
tendo sido tomada a deliberação de manter a "Forniq,l'a Jobim". Foi.

estabelecido, tambem, o processo de sua execução. \.-\', �-,
"

O sr, Nereu Ramos, procurado pela reportagem, declarou 'que nã'.t

podia dar a conhecer o processo, antes de Iazê.do presente á UON e
PR, porém, adiantou que a comunicação poderá ser feita ainda hoje.' ;.." '"

<

,.,

O sr, Nereu Ramos disse que a COI�lÍssão Executiva do seu partida
� ..

tomará a decisão e êle cumprir.á a mesma.

O caso, ao que parece, terá, grande repercussão nos meios polit;(' �s··

Com a atitude definitiva do PSD, [ulga-se que os .demais partidos de •.

verão agora -def'iu.irvse, igualmente.
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Santa Catarina' e a
Conferência de Araxá

A Conferência de Araxá compareceu brilhante delegação
caíarinensc, que, naquele conclave, dignamente expõe os

relevantes problemas de economia de Santa Cataiínn. Nem

Jaltou, para maior evidência do lnterêsse com qur acompa
nhamos o desenrolar' da importante reunião das c'üsses ,pro
dutoras nacionais, a presença, ali, <do sr. dr. João David Fer
reira Lima, ilustre Secretario da Fazenda do nosso Estado,
como convidado especial. De sorte que não será sem razões
que sof'regamente acolhamos o notícíárío que nos chega diá

riamcnte, dando-nos conta do que se passa na maravilhosa
estância mineira, onde ao agradáve; do ambiente natural, os
nOSSI}S homens representativos ela Produção brasileira ,t1'-O
cam idéias, permutam sugestões, examinam os, problemas da

riqueza nacional e, pois, se decidem às mais vivas' e francas
atívidades em prol da elevação do nosso tonus econômico,

Ao tomar-se conhecimentn das teses que, pela represen
tação catarinense, f'o ram levadas a Araxá para serem apresen
tadas à Conferência tem-se logo uma idéia do que encerra de

interessante, relativamente a Santa Catarirra, o objetivo da

reunião. São ern. número apreeiável, versando os mais diversos
e sugestivos lemas l.igados às suas atividades produtoras e

enunciando 'questões da maior oportunidade para a existên
da da colcl ividade c para a prqpulsão do ,,011 esf'ôrço rea

lizado)'. Pode-se mesmo dizer que, lais como silo propostos
por homem que se tem aplicado ao' exame das realidades hra
.sí le iras e, ospecialmentc, 110 ,panOl'flma catarinense; aqueles
trabalhos "alem por notável e honrosa. contribuição cios seus

autórcs às finalidades da II Conferência Nacional.
Conàtituindo subsidies de vigorosa atualidade ao cunhe

einwnlo do aamblente ele riquezas em que atuam as nossas

classes produtoras, as leses com que Santa Catarina prcstigra
o auspic ioso conclave hão-ele 11(11' em cvidõncia, :por rm;lo, o

llin�! sU'[lerlor ria atrnção pres.lada prlos qltr, enlrp nós,
aUsol'vi{[(.s embol'jl lL(IS .�ua::. nolü'p-s aliviJad"s vl',ípl'ia,.., sa

bem consagl'al' vigílias c inleligência às p"'"quisas que c-ondu
zarn à solução de tantos e momentosos problemas.

Só isso, ,à-parte mesmo .a airosa partidpa'tão que, pelos de

lrg'ados calariuens'es, tenhamos nos trabalhos da ,Col1fen�ncia
dI} A.raxá, é suficiente para que nos sinlamos bem, e'oLl'e tô-
das as demais unidades da Federação que ali se fizpram re

'presentar. No f�Xi!.O que aqueJe grande Cong'l'eSSll das fôr-

ças produtoras já. garantiu, a!.ravés da revresenc·ão que tem
c do fmtusiasmo em que decorr,e, Santa Oatnrina terá a sua

mpl'Ítória quota ele cooperação, levada em muitas teses de pal
pitante oporLunidade e com � presença de uma luzida repre

sentaç,ão.
....................................................

Snyder regressou a Washington
A "Samed Sair" afirma que a Manifestou-se ótirnamente impressionado com o fut'uro econô-

exploslío Leve lugar em certo ponto, mico dos Estados Unidos e da Europa
da Sih(\l'ia - 1160 longitUde leste Washington, 27 (n. P.) - O se-

e fi30 de lati Lude nOl'Le, seja, 800 cl'etário do Tesouro norte-america- timativas anteriores e -eme, cl'3 um

quiJometl'os ao norte de Slalingra- no, sr, John VlT. Snyder, regressou modo geral, a. Europa nã0 parece

do � e que um cientista alemão a csta capital, depois de pas·sar tres ter dificuldade"l em liqUida!' ,suas

-que trabalhou nas usinas soviéti- semanas no extrangeiro e manites- dividas fora <da área do dolar. Ao

cas informou ao serviço secreto in- tau-se ótimamente impressionado ser interpelado' sôbre se havia tra

glês, em Berlim, já em fins de ju- eom o futuro econômico da Euro- tado de um novo empréstimo it

Tl.ho, terem os l'l1SS0S a bomba atô- .pa e dos Estados Unidos. Declarou Grã-Bretanha respondeu sonilldo

mica. que a Europa deve concentrar seus que não. Ratificou suas declarações

Acrescenta a publicação que o esforços no sentido de amnental' anteriores, segundo as ql�ais q1lal

capitilo de artilharia russo Ivan a entraJa de dolares e que, no mês quer discussão sôbre a desvalod

Vassillevitch Vl11doplanov confir- de seLcmbro, serão abordados aqui zação monetária terá que se feita

mou à dédal'ação do cientista aos os problemas econômicos que afe- atl'avés do Fll�do Monetál'to e. es-
4 de j,ulho cOlTente. ; tam n Grã�Brelanba, Esclareceu clareceu que nan tratou com Cl'lpPS

. I que. como antecÍ'pHçáo à próxima da des"alorização da libra. Afir-

----·-----------ll'enllião
do Banco Internacional e mou que não trazia recomenda-

mm grava 810 Paris Fl1n�Q l\10n�tá.rio, �o. outono, sir \:ões espe,ClalS para a reabiliLçãao

Deu, ., Stafford CnpP6, mllllsLro da Fa- européia, mas âCl:escentou: "'1'e-

lZ miei CO'stora-Iros I zenda britanico, entrevistar-se-á mos de compreender que, se vu

. U com os representantes do Canadá mos veneler nossos prOdutos a0 es-

PARIS, .8 (Unitell) _ 12 mill
e Estados U?idos. Sny�er disse que trangeiro,.temos de comprá-tos aos

operar lOS pal'isienses ]latel'am as I
mUltas naçoe·� europélas o'bteve- ontros países, a fim de erla!' um

tampas ce suas máqllinas de eos- l'am progressos, ulll'upassaaram es- Ílltercambio em dolares"

tura, on Lern, e -entraram em gTP-VC 1 --,--------------------'-'-.;;;...--'------
por aumento de salário!'!. Os cn�- EI'<''''''

-

tureiros rece-bem, atualmente, 4t", elçoesIrancos por hora p ppct.em qne os I
salários .srjam elevarlos pani (\3 I � dfrancos. Essa greve il'l'ompeu ap('-. e
11:1S 5 dias antes das gTandes expo-
si�ões de outono, em casas fama- RIQ, 28 (A. �.) - As eleiçõps'
sas como ".Jachys Falh", "Schia, gerais do Bras�l devcrr: ser l'eali- pl'esidenle ria llepulJlica, senador·es.
:])areJ.li" e Christian Dizo. Esse

I
zadas no prImeIrO dommgo �e, ou- de,pulados federais, goycl'nadores

movime.nLo poderá acarretul' p,'e- tubl'-o de 1950, d,e,:eI!do pa-rLICIl)�r dos Estados, deputados estaduais,

jnizos no valor de milhões dé 1'ral1- das mesmas no nlll1uno nOve m1- prefeitos, vi0c-prefeitos e vel'ea-

COSo
. lhões de brasileiros, para eleger o dores municipais.

Prevenvio de Aci
dentes e Higiene do
Trabalho
nio,27 (AN) - Terá inicio a 1°

de agosto, nesta capital, a rI Se
mana Brasileira de Prevenção l1e
Acidentes c Higiene do Trabalho,
l'romovida pela' Associação Brasi
Ieira de Medicina do 'trabalho sob
a presidência de honra do minis
tro do 'I'rahalho e o pafrocinío do

;prefeito.
A atração para o público será a

Exposição de Cartazes e Equipa
mentos de �('gllran�'a e Higiene
Indust.l'iaJ, que será instalada no

.andar térreo do Teatro Municipal
(Asshío}, sendo a primeira vez

que se organiza em nosso país uma

mostra dêsse gênero.
A solenidade de instalação, que

está marcada para às 18 horas do
dia 1° de agosto, contará com a

presenç:a de autoridades federais e

municipais, indusl.rrais c represen
tantes das missões diplomáticas
acreditadas junto 'ao nosso país. N
ocasião serão disti-ibuidos troféus,
diplomas e prémios às ernprêsas

que melhores serviços de preven
ção de acidentes tenham realiza
do em seus estabelecirneutos, bem
como às suas comissões

.

internas
de prevenção d eacidentes,

4 Rússia fez experi
eocia com bomba
atômica
Paris, 27 (U. P,) - A União 80-

viéLica fe:t: experiência com bOmba)-aLômica pela primeira vez, aos :lO
de julho � diz a l:eyista "Samcfli
Soir" .

A publicaçi'íg fala no bom êxito
da experiência e ·diz ler sido essa

a vel'l:'ladcira raúw l)ela qnal o

lpresidente l'ruman convocou a

conferência, realizada na "Blair

Hons·e", com proeminentes figuras
.JigaJ<las aos trabalhos atómicos 1105

J�sl:ados Unidos.

de Julho de 1949 H.

o MOMENTO o general José Pessoa
ao governador do Estado

O 51'. governador em excrcicio, dr. José Boabaiel, recebeu do sr,

General José Pessoa, que recentemente visitou o nosso Estado, o tele-
grama seguínle :

,

"Ao percorrer a progresista terra catarinense, lenho imenso pra
zer em enviar as minhas saudações as Ilustre Governador de Santa Ca
tarina pelo intenso fi'abalho- e acelerado progresso que vi por essas

plugas.
Hoje mesmo, de regresso, passare! por essa capital. Atenciosas

saudações.
'

,

(a) Gcnerui José Pessoa".

Depu.a,dos trocam golpes de
fôrça na Assembléia francesa

Paris, 27 (U. P.) - Os deputa- havia crítícado os comunistas, e.
dos franceses promoveram uma ao começar a falar ele novo, {oi
verdadeira bata+ha campal no re- vaiado pelos representantes ve1'

cinto da Câmara, quando se deha- melhos, Michelet, que esteve detido
tia a rat if'icação do Pacto do Atlan- num campo de concentração, em

tico Norte, tendo sido essa a maior Buchenwald, recordou aos comu

alteração da ordem já verificada no nistas que eles o haviam recebido
edificio da Assembléia Nacional com I'lôres e condecorações ao ter
Francesa, no ultimo semestre. De':' minar a guerra. Yves Peron, um

pois de um bornbar.le.u oratório robusto comunista, e outros tl'Jls
de cinco horas, por parle dos co- colegas de bancada dêste Irrttaram
rnunist as e não comunistas, os se com a observação e, abandonado
deputados começaram a trocar seus assentos, investiram coute.r

golpes na própria sala de sessões, Michelet, a quem passaram a agre
estendendo-se o conflito generali- di!' a 80·COS.

zado aos corredores da Câmnra du- . Em questão de segundos o re

rante quinze minutos, depois que o cinto da Câmara converteu-se num

presidente dos trabalhos, Bdouard legitimo campo de batalha, trocan
Herriot, declarou suspensa a tu- do-se golpes de todos os lados, ao

multuosa sessão. mesmo tempo em que tremenda
A policia informou que não hou- confusão se estabelecia. Com a

VI! l'rl'il(OS grave·s, embora vários intervenção da poliCia da Cilmara
parlamentares tivessem olhos, fa- os animas foram serenados, sendo
ces e narizes "amal'roLados" pelos os mais exaltados forçados a aban
socos e boJetões distribuídos a clonar o recinlo, Restabel'ecicla a

to1'l'o e a direito O conflito teve calma, 1<}ç!ouard HerI'ioL declarou'
inicio quando o deputado Edmonrl aberta a sessão novamente, espe

]\f�cbelel, direi�ista-centrista e, eX-I ranrlo'-se, �ue o Pacto do Atlantíco
mllllstl'O da l.:.-ue1'1'a, pronu l1C-lava seja ratlfiCado por e.smagadora
seu discurso. Em discurso-anterior, maioria, hoje.
----------------------------------------------,--------

Organizado o díretorio do P ..S.D.'
em Taió

Eleito presidente
RIO do Sul, 28 (,Camp.) - Sob

a presidencla elo �nl': Vilar Bubl',
representando a Comíssão Execnti

"a, com a l)l'eSenç:·a ·do Snr. Cristia
no Knoll, membro do DÍI'etório

Muni·eipaI ele Rio do Sul, e gran
de numero d.e IpessedisLas, foi or

ganizaélo o Dil'eLório Munici.pal de

Taió, o qual ficou assim constitui
do:
João Bertoli, 11l'esídente; Bertol

do .Ta-cobsen, vice-president·e; Luiz
Bertoli Junior, 1° Secretário; Ed
mundo J�rn, .2° Secl'evário; Adolfo
FiecUer, '10 'I.'esoureil'o; Lindo Len

zi, 20 Tesoureiro; Alfr·edo ConJei-

1'0, Alfredo :.\-105er, Emilio Lenzi,
Emilio Largura, Edg'ar Maas, Fran
cisco Tomazoni .Junior, Leopoldo
Lar'.gnra, Oswald·o Em, Otavio

:r:;a\lth, Reinaldo Hanemann, Her

mann Huscher, Rndolf Yoigt, Ru'

dolf Glaatz, Roberto Mayr e WilIy
Richter, membros.

para ,0 primeiro domingo.
Outubro de 1.950

o sr. João Bertoli
t::allSOU mnüo hôa impressão ()

DiretórIo escolhido pOrique êre se

compõe de fato, de pessôas ([ue
pelo seu passado, responsabilida
des e ex:pre.ssão na vida social e e

eonômica rIo Municipio, são me

recedoras da confiança do al.tiv()
·eleitorado de Taió.

Primeiro avião de
passageiros a jato
HATFIEúD (TnglaLerm), 28

(Ul1ited) - Um novo aviã:o da
"Haviland Momet" - o primeiro
apal'·elho .de passageiros movido_ a
jato - f6i submetido á sua pli
meira prova nesta cidade. Esse
avião-, que poderá trans!piJrtal' a

bordo 36 passageiros, voaN), a llma
v,elocidade 'mé:::!ia de 800 quilóme
tros por bom e a uma alíul'a de 11
mil metros. A empresa de Ifaveg-a
cão aérea "British Overseas Air
ways" pretende utilizar quatorze
dê.sses aparelhos em 1952 e 1953 ..

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

QUALIFICAÇÃO ELEITORAL
SERÃO ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJA.REM
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A,

RUA FELIPE SCHMIDT.
HORÁRIO: DAS 10 �S 12 E, DAS 14 AS 17 HORAS,

DIARIAMENTE.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Transportes Aéreos limitada I
----.,. - -�-:,....... - - - -.- -a - -..-

, � 2as. 4as. e õasi , Rio - Santos - Paranaguá - Cwritiba I
RADIOTERAPIA �' ,� - JoinviLe - Fioriasurpoii« Lajes e P. Alegre. I�

.

'
� 3as. 5as. e sábados: P. ALegre -- ;__cLjes -- FLorianópolis '

RA lOS X � II Joinoüe �- Curitiba -- Paranaguá --' Santos e Rio.

IDR, ANTôNIO MODESTO ..

I
Opera com Aviões Douquis DC3 de 21 Lagares.

-�-:::..::::����J I Agentes: Fiuza Lima & Irmãos I
Dr. Alvaro de Carvalho I Dr. Guerreiro da i

Rua Conselheiro Mafra, 3,5 - Telefone 1565
i

Doenças de Crianças ..-.<)�(�).....()�)�,.....(,.....()����,.

Consultoria: RUa Tenente Fonseca
81lvelra, 29
Horário de Consultas: 9 ás 11

lU.
Sábados: 14 ás 17 hs,

•. ,reune som.,. acabamento .. '

solidez... 110 piano perfeito!'
Além de vártos modêlos para
pronta-entrega., ês te maravi

lhoso piano pode ser seu hoje
'

mesmo, através do plano de..

pagamento a longo prazo!

Sl�hwilrtzlilaDn'
REPRESENTANTE:
para Santa' Cateriae

KNOT S/A
ex. 134 - Te I. KNOT

Florianópolis

VENDE-SE por motivo de mudança,
5itGrande área de terreno ià' cultivada

Especialista
Médico - Efetivo do Hospíta! de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560

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

(Distante cerca de seis quiiometroe da capital-Bairro-Barreires
À1'ea de 142 metros de frente por 1..850 de fundos, mcluindo

6 casas de madeira e uma de materuü.
) TRATAR:

Florianópolis - nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves
Barreiros - com o propriet:'trio Mathias Iha.
BJumenau - com o sr, Christiano KnolI. no Hotel Cruzeiro.

Dr. Milton SimoDe
Pereira

Cliníca Círurgica
Moleatias de Senhoras Aviso aos

tenores
PRC-3 - RÁDIO GUANAo.

BARA, do Rio de Janeiro _.
1.360 quilociclos, oferece valio-·-
80 prêmio a quem lhe remeter a..

história, a notícia ou o fato"
mais original e curioso, observa

__________________________
Ido 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 - 250 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 a"

quem fôr contemplado.
'.·Copacabana Clube" - de

Segunda à sexta-feira, das U:,OfJ>
às 15,30 horas; e aos sábados..
das 13,30 às 15 horas.
Diretor do programa: Carloe

Pallut.

CIRURGIA GERAL
POI Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragíbe No:"

gueíra (São Paulo)
COll8ultas: Das 14 ás 17 horas
Roa Fernando Machado, 10

l>R. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho- I
ras - Proctelegia' IEletricidade Médiéa

Consultório: Rua Vitor Meireles n.
' I

28 - Telefone 1.307
Consultas: Ás 11,30 jhoras e ii. tar .

de das 15 horas em diante
Residência:· Rua Vidal Ramos D,

65 - Telefone 1.422.

Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das 17 às :12 horas

RIDIO TUBA' IYO' 9
1530 kilocielos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINADR. LINS NEVES
Dlreior da Maternidade e m,édico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - ÇI-

RURGIA PARTOS

Viagnõstico, controleoe tratamento

Npecializado ,da gravidês, Distur
lItioa da adolescência e da meuupau

'

... Pertubações menstruais, 11.�q_,

mações, e tumores do aparelho geni
tal feminino.

Operações. do utero, ováríos, trem
"ng, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do períneo (ru
tunul
�SrSTE�,C1A AO PARTO E 01-"E-

RAÇõES 'OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
riOIl, hipopise, etc.)
Vhlturbios nervosos _,' Esterilidade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto 7 - Tt.1.
IAtl1 I

'

Resíd, R. 7 de Setembro - EãH.
Cnu e Soma - Tel. 846.

'"

Clinica Médiea e Cirúrgica tio

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas,de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vi�s Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Fígado

Tratamento da Tuberculose
.Raios X - Eletrocardio'grafía
I?'raça Pereira e Oliveira :'(atràz do'
Tribunai) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

__ Fone 841. PLORIAN<!>POLIS

s s o u SOC'At..�

POIRTO �UEGR.5.
-r_o"

.... ' _
.-4_

RUA VOL()I\ITÃRIOS DA PÃTRIA N,o 68 • 1,° ANDAR

CAIXA POSTAL. 583 - TELEFONE 6640 - TELEGRAMAS: .PROTECT,ORA·

I Agencia Geral pal'a 8tH. Catarina
I Sua Felipe .schmidt. 22-Sob.
Caixa Postal. 69 - Tel. "Prateetera" - FLORIANOPOLISDr. Roldão Conselll

CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo DR. FRANCISCO CAMARAi,
RURGA - MOL1!:STIAS DE; Sl!r NETONHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

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

Ad d
eína .da Universidade de S�o PaulQ'. LIVRARIA ROSA voga o

onde foi assistente por vário. ano. do Escritório: Rua Felipe Schímidt;
Ser,viço Cirúrgico do Prof. Allpio ,

Corr�a Neto

'I (RUA DEODO'RO,-N. 33) 21 (sobrado) (Alto da casa "O,
Cirurgia do estômago e vial eircula· P íso")
res, intestinos delgado e grosso, tirof· I

araiso

de, rins, próstata, bexiga, utere, ACEITA ENCOMENDAS Residencia: Rua Alvaro de Car-
oyários e trompas. Varicocele, hidro-

Con8ulta��le'D::r�esá.eshh::� � rua 'DE SERV/lCaS TIPOGRAFI'COS
valho, 36

l'elipe Schmidt, 21 (altos da Caaa
Paraíso), 'Telef. 1.598

"" ,

Residéncia: Rua Esteve. ]uniO!', 170; A,PRESENTAÇÃO IMPE,CAVEL •• ENTREGATelef. ,M. 764

DR. POLYDORO ERNANI DE S I
• THIAGO

\

Médico e parteÍJIQ
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Florianópolis

SEN,HORITA!
A ultima creação em refri

gerante é o Guaraná KNOT"
EM GARRAFAS GRANDES

Doenças dos órgãos internos, es ce
cíalmente do coração e vaso!!

"

Doenças da tiroide e demais glan
dulas internas

Clinlca e cirurgia de senhoril'!

-IPartos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL '

HORARIO DE CONSULTAS: -

Díàríamente das 15 às 19 ho
ras.

RÁPIDADr. '.wlo '0....
Clinico e operador

U'nlult6rlo: Rua Vitor Meirelet, 16.
Telef.one: 1.405

Consultai das 10 ás 12 e da. 14 AI
15 bre, Residência: Rua Blumenaá,

22. - Telefone: 1.620

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

LOJa OIS CASEMIRAS,
Preferindo-o

acompanha.ndo
está
a moda.

........... 1 Oo ..

Dr. M. S. C""llcutl
Clinica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M, 733

CATAL0GO DE MOEDAS DO"

Especializada, em 'artigos para Já se enc�:t��r.;: venda com

homens I

I
todos "os preço� de moedas de"

, Ouro, Prata, Níquel e Bronze.
VARIADO SORTIMENTO DE CASENIlRAS NA- Preço 20,00 em todas as livra-
E INGLESAS PARA HOMENS.E SENHORAS. rías.da cidade.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS Pelo correio o-s 25,00.

PARA HOMENS ".,... ... ...••. . ......•.........

ARMAIUNHO EM GERAL - CAPAs; CAMIS.4S, GRAVA
;TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

,Tudo pelo menor preço da praça
Faça uma visita à nessa Casa e verifique

nossos preoos e a-rUgos
.

\

DR. A. SANTAELA
(pormado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Universidade

do BraslI)
Médico por concurso da Assistên,
cía a Psicopatas do Distr1to

Federal
Ex-Interno dr Hospital Pslquiâ·
tríco e Manicômio Judicié-rlo

da Capital Pederal
Ex-interno da Santa Casa de MI
sericórdia do Rio de Janeiro
OLlNIOA mDIOA - DOENÇAS

NERVOSAS
Oonsultt7rlo: Edifício Am611a

lfeto - Sala 3,
Residência: Rua Alvaro de Oar.

Yalho, 70,
Das 15 &S 18 tioras

Telefone:
Oonsultórlo - 1,208.
Residência - 1.305,

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

CONSULTólJIO:
Rua Vitor Meireles n, 18

Fone manual 1,702
RESID�NCTA:'

Avenida Trompowski 82
Fone manual 751!

Dr. Mário "'elldh.....
Clfalca médica de adulto. e muca
Oonwltórlo - Rua JoAo Pinto, 16

Telef. M. 769
eo••ulta das 4 ãl 6 ho....

Ill8id�DCia: Felipe Sclunidt .. II.
7e1ef. 111

Fabrlco.ntG _ di.tribuidore. das cfamada. con

fecçõ•• -DISTINTA- • RIVET. Po••ua um gran ..

d••ortlmento d. �asemira.. rl.cadoM; hrb,Q
bon•• h07l!otoIJI olgodõeuj marina • a.la.mantol!l
para alfaiate., que l'sceh. dbetomenb dOIl'

Bn\ri!l� ComercKIII&tGs do lntorf()l" no jantido d.- Ih .. fos.u' lUX'. ·"mll!!

Florlall6poU.j ..:; FILiAIS em Blumanau \I Lai68.
fdbI'ICla.� A Coa0 "A CAPITAL- uhamo a .t\temQtlo doa

vl.U:a ant.. de ofotuo"lIlm lIuall COmp!l.'illi1� MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o R('orrf\DO- Sexla tel'. 29 a. Julho ". '949

TEATRO

Ilguns momentos

3

DIRETÓRIO ACADÊMICO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONôMICAS POR NOSSO INTERMÉDIQ TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR NO
óXIMO DOMINGO UMA SENSACIONAL CHURRASCADA NO CAMPÉCHE EM HOMENAGEM AOS ATLÉTAS ACADÊMICOS CAMP.EõES DO TORNEIO
�VERSITÁRIO DO CORRENTE ANO. OUTROSSIM AVISA AOS INTERESSADOS QUE o ôNIBUS PARTIRÁ AS 7,30 HORAS DE DOMINGO.
CAL DA PARTIDA: PRAÇA /15 DE NOVEMBRO DEFRONTE A AGÊNCIA GLÓRIA.

YEHSARIOS:
[L HEITOR \VEnERE DOS

SAi\í'fOS

�enue, nesta data, o aniversário

talicio do nosso prezado coesta-

aBa sr. Heitor Wedekin dos San

a, competente telegrafista dos

�'!'eios e Telégrafos, presidente
Democrata Clube e prestigioso
litico pessedista em Carnboi-iú.

p naLalieiallte que a invulgar
tincão alia um coração magnã
la, sempre solicito á causa do

1 cornum, será, pelo transcurso

feliz evento, muito cumprírnen
o por seus numerosos amigos e

nliradol'es que lhe prestarão sig
catiyas homenagens, ás quais
as�oeiam os que trabalham nes

periódiCO.
- 0-

DF. BEATRIZ l'WROl\HA LIMA

Ocorf"e, hoje, o aruvcrsávío nata

ia tia oxma. viuva Beatt'iz Noro

a Lima, rlediearla professora no

1'1lpO Escolar de Biguaçú.
A cli.�tinta educadora será alvo

e cxpressivas mani t"estac,ões de es-

a ,e ,r,!e aprêç ) do roqJO clocenLe

dos alll11ús daque'e grupo que

e qllerem muito ]}pm. Apresenta,
os-I,be respeiLosns cumprimentos.

MENINO NABOR
dia de hojt: para

amiglünhos e familiares co 111-

ressante garoto Nabor, pois 'lssi.
la (J seu aniversário naí.alÍC'io
Nabor é filhinho do sr. Nabor

erreira, categorizado funcioná

o da Casa Carlos HoepC'ke S �t\,
netinho do nosso 1Jrezado ecnter

aneo sr. Victor Mariano da Silv:\
mcionário do Departamento de
stradas de Hodágem.
Aos muitos cumprimentos que

eeeberá o' aniv,ersal'ianie, juut:a
os os nossos.

,�ZBM ANOS, HO..TE:
- a sra. d. Alnmide;; Siha Viei

elo sr, Agenor Hig'ino

- o sr. CeI. Dalrniro Buiz de

arros, nosso distinto contenâneo
há vários aJlOS residindo na Capi
lal da Rep ubli cu.

- a srta. Irma Schntz; da so-cic
lades josefense.
- o Jovem Niyuld(i Lopes dE! AJ-

neida.
- o interessante José' S'érgio de

do casal Adélia Jorge e José de
Oliveira.,

'-,

- a menina Olga, Jilhjnha do
sr. João José Rodrigues Corrêa
Reis, funCionário aposentado.

Coceira dos Pés'
Combatida lO I.' Dia

Seus p�. eoç�m. doe... e a.roem t.1l1.()
li, ponto de qua9i enlouquee,,-Io! &la
�1<l racha. d"""..""" 'ou ....QIl1'II? A ver

dadeira _ausa deota. e.fec\lÕes eut�n.M
.� um gemle que se <'Bpalhou no Ihund"
;nt.eiro e é eonb.ecido !ob divero.... deD"
min ..çõ... tais como Pt. de A tlet.. , Co

. ceira de Singapura. "Db.oby" c"""ira.
V, nio pôde livrar-se dêste! 8OfrimentOll
''<>oio depois de elimillar o germe causador.
Uma nova deoco berta chamada Ni.oderm
fao parar a cooeira em 7 minuto•• combâte
'{J! gennes cu} 24 horas e torna. a I>ele
li..a, macia e Ji,npa em 3 dia•. Nilod...m
d� t�o bons resultados que oferece a ga
runti .. de eliminar a coceira e limp.... "
:P€le não só doe pés, 'como na maioria do"
·t:1180S de afecções cutâneas, espinhas.
acne, frieiras e impigens do rosto ou

-do corpo. Peça Ni1:oderm. ao seu (ar ..

macêuticQ,.,llOie mesmo, A no.sa ga·

N• d m
ranti,. é "

ISO er oua ma.ior
'ara a; AlecçOas çulln8ls proteção,

MISSAS

Boje,' ás 7 horas ela manhã, SéI'Ú
rezada na C<\pela do Divino Espi
rito Santo, no Asilo ,de Orfãs "Süo
Vicente de Paulo", à prar..a Geiu,
lio Vargas, missa de 6° més 'por
,alllla do· saudoso aneiãu, sr. ;\Li1()cl
no Nascimento Freitas, funchd,,!' do
rcferilLl Asilo, missa essa ma ii'bela
rezar r'!la cxma "lu\'a, d. Ri�',llhn
Prci[';-�;.

Bibi FC'tTeil'a e seus artistas,
abr indo a temporada c1e 19',9, em

Finr-ianópulis, levam ao palco cio
Teatro Álvaro de Carvalho, a pe
\:a ",DfYMLCfO" (A Bill 01' DÍ\'Ol'
cemcut ) , de Lremencc Dane.

O título da peça escsareçe o te
ma crntral, se bem que este pas
se a um plano quase secundário
diante elo novo prohlr-ma surgido
quando Sidney Ferfielrt, em tói-no
da qual gira toda história, reco
nhece em si os mesmos si ntornas
ele loucura que levara seu pa i-Wil
liam Ferf'ield - ao sana lót-Io, aras
tandp-o, por longo tempo, elo con

vívio familiar, Depois, as renún
cias à'e -uns e ele. outios em busca
.de lima solução para essa comple
xidade ele conflitos: a rnâe - :\Iar
garet Fcrfí e ld - divorc iada do ma
rido louco, prestes a casar com ou

tro humern - Gray Murisson - a

quem ama, enfrentando os concei
tus morais da t ia-Marv Fcr tieut �
e do Reverendo Scott; que não po-'
dcrn conceber o segundo casamen

lo, a uãn �rl' por viuvez; o p róx i-
1110 noivadu de Sidnev Di ck Seolt.
Ií lho do Reverendo ;';colt, que não
chega a rr-alizar-se, pela renuncia
dr Sidney que troca a própr-ia rc
IicirIade pela felicidade de sua

mã e ; abrindo-lhe as pnrtus da ca

sa que para ela se ('echum, ('Dliio,
pal'u sl?lll!Jre, c vara o pai IOllco; a
sumrll':l amiga do Dr. Da\'ies qlle
sai .feliz Ila cerleza de ql1e deixara
a f,elicidul!e naqllele .lar, , .

Assim é a pe(:ct da escrilora ingle-
za Clemenre Dane, bem escrita, -

bem lraduzida pela scnhora Bibi
Ferl'eira, .

:'ião há llet'''onag'eJ1S dr mais, não
bú convencionalí,;mo de I"cniea,
n:1o hú tempo ma! alll'oyeilado.

de
.

«Divorcio» Izabel,
'Prestemos" no dia de hoje, as nossas mais justas homenagens a mais

ilustre e digna filha do Brasil.

Nasceu a Princesa Isabel, cognominada "A Redentora" �
no Palácio

Imperial, em São Cristovão, no Rio de Jantiro, em 29 <de Julhi de 1841;,
sendo filha de D. Pedro II e de D. Thereza Cristina Maria de Bourbou.

S50 da sra, Ci rene Tostes [' de Com 14 anos de idade, prestou juramento CO�lO herdeira presuntiva
Delorges Caminha (Marguret Fer- d

•

(29 d
.

II d 18"'0) 18 P'
-

f'icld e Wi lsiarn Fer-íield ) as dnas ' a coroa e ru 10 e ;) e com anos"casou-se com o rmcrpe

grandes cenas do segunda ato: l Luiz Felíppe Gastou d'Orleans, Conde d'Eu (la de Outubro de 1864). O

q�l�nd? .ela anuncia qu edele se ,Principe t'inha então 22 anos, tendo nascido em Neulhy-Seine, na Fran.,
divcrciou e o rll1al.dêste ato.

.. lba a 22 de Abril de 1842.Dentro de uma Iinha aprechivel I' ,

dr interpretação, cresceram _ A Princeza Isabel foi Regente do Império do Brasil' por 3 vezes: de
nêsses dois_ momen�os. '.

25 de Maio de 1871 a 31 de Março de 1872; de 26 de Março dI' 1876 a
Ambos sap possuidores ele mas- 25 de Setembro de 1877' e de 30 de Junho do 1887 a 22 de Agosto de

car'as perfeitamente teatrais 011
' , �

mesmo clnematogr-á.íicas, c,;:pazes j
1_888. Durante a sua primeira Regência teve' o alto previlégio de 3S5i113"

dos melhores jogos f'is ionômicos, 'a "Lei do Ventre Livre" em 28 de Agosto de 1871 e durante a terceira
E a sra, Cncnc, ainda possui in- regência a "Lei Áurea" que extinguiu a escravidão, em 13 de Maio de
flexões muito seguras de voz, além 1888.de sobriedade e elegância de inter-
pretaçâo. Faleceu em Paris a 14 de Novembro de 1921.

Nesta homenagem e ao faze-Ia no decorrer destes dias, quando 010

" ventos gelidos das estepes, russas sopram violentamente, chegando até
Qualquer papel ti bom" - é i t f it b d

. -

d
-

d di
um velho rifão dos bons atures. "nossa erra o e et o maca ro a smístra . outrrna, evemos me ttar

Luiz Cataldo, no seu Dr. Davi es, profundamente na comemoração desta efeméride.
deu provas d isso, Dir-ei, apenas, I No Brasil, a emancipação dos escravos teve seus pr imôrdlos 'na

���e .sua Inte rpvctação foi per t'c i- )C�lt� Bahia, em 1758 e e� 1879 quando foi f,ormllJdo o Partido :\�oli.
Rodolfo Arenu, muito comedido' cionjsta, teve logo a adesao do grarude Joaquim Nabuco, prestigiado

c clegunte. muito i ng·'.�s, diflcíl., tmais tarde com a incorporação de outros valores, como João Alhedo,
mente será slliJ.1era�o no papel- de " -

.

'

Oray :\lol'isson. jPed'ro lI, �ntoJllo Prado, Castro Alves, LUIZ Gama, Ruy Barbosa, .Jose

Fernando \'ilar e �aiJ' Regina, I Bonifácio, Quintino Bocaiuva, Coelho Neto, Andr,i Rebouças e José do
em j)e,ql�.ena,; ,inte'j'vcnoões:,' cle- Patrocinio, alem de muitos outros, qUe vieram formar a galeria dos
monstI alam boa� qualidades, Que se bateram para a extinção da eS(,l'avatura,

"Mas enquanto houver 110' Brasil um coração leal, êste ha.de re�

de Sáloio de Oliveira

pacidade para os papeis cómico e

dramático, numa versatilidade pró
pria de 'atores mais r-xjierientes.
iclc fez muito bem o Dick Scott.

.

a redentora
Andrelino Natividade da Costa

petir que os maiores filhos desta terra foram as oito personagens, a

Princeza e seus Ministros, que resgataram com uma hora de corage'J.tl
todo. o negro. passado do Império",

E José do. Patrocínio terminava a sua noticia, com o coração empol-

H
·

d
gado. pelo g-rande acontecimento, deixando soltar de sua alma a revoada

Oje· no p"sa· O· branca ,de suas esperanc;.as". "quero que elas saindo da are:l da liber_

�l"n:'ll,n'_"'e_e(Jll�' ua -.
d d d

-

b '''' te A t d J' t'
• �

t B '1
-

t
•

- a e, ancora a so re o mon' rara a us Iça, voem es e rasl ln elo
29 DE Jf'LHO

ro, pousando. na casinha do escravisado de ontem prendam ao bico UlllA elala de hoje recorda-nos que:
- cm 1.635, ChC'goll á Santa ramo. de oliveira e o tragam para depositar no.s pés da meiga Senhora

Lu�,ia do Norte o Cicneral Malias que é a loura Mãe da Familia Negra!"
de AlbuCjuerque. l'e'Ul1 i Ildo-se ao Eis I>orque um dilema se nos apresenta no.s, dias presentes: -" a
General Bagnlloll;

_ em L6I!2, um Ah'ará de D- Liberdade ou a escravidão! A vida baseadà nos principios de uma ver�

Jo50 IV ordenou qtie os go\'ern3- dadeira' e compreensÍVel democracia ou a sujeição sob o totalitll-ris.nlo
.

dores do Rio ele Janei 1'0 não inter- russo, através as, doutrinas difundidas pelos fanáticos do faruiget'udo
"iessem nas eleif'/)es da Câmara f'

cJpsta excluia os 'judeus c maç'ons'; cavalheh:o da boaesperança!
, - em -1.822. n.. Bahi�l, tl'an}[[-se Sejamos leais ao. nosso Potrimonio Histórico e perseverantes n€J
o e'onliJa�c no Fl1uil, em que os ati- 'cumprimento doe nm;.<;os deveres cívicos!
I'ador,es brasileiros l'(·pelira.m tet's,
ranlloneiras das fOl'l'a,� do (+e11e- O Brasil livre' ou a morte!!!
tal Madeira'

.. '

Saibamo,", hOllrar a memória da. mais digna filha do Brasil e DOS
- em 1.83'2, o Coronel ,Tose' Tó.'i- 't h P

.

I b I Rdi'('urvemos -respel 0.8OS em
: omellagem a rmcesa za e, a e entora.:_

xeira da FoosecCl denotou eUI .

E nesta 1108SB manifestação de 8'p.l'eço está tambem a n08S" htcon-VHa do Souza. na Paraiba, um ,.

corpo de partidários de Pinto, Ma- fundivel hom,enagem a Muiher B{'ia.sileir'�j dlgnas contin�a.doras dos
deira; primeipios cristãos e civicos da Princeza Izabell!!

- em 1.836, em l)arís, foi inal1- Honras a Mulher Brasileira!/!
gm'n,(]n eom toda a solenidade o

célebre "Ar(\o do. Triunfo" i.nicia
du cm, 1,806 por ordem de: �a[lCi-
leão, T; -

'

._- em 1.836, os anaN,[uistas do
Vará kyam a efeito o segundo ata-
que a Camebí; •

_

- enj 1.846, no Rio i:I� Janeü'o,
na,3el'lI a Prine,e7.a D. Izábe1 Ohris
tina, a Redentol'fI. Filha do D. Pe
dro lI' e ;de D. TlLeT'eza Chris(ina.
Foi qu'em assinou, quando Regen':
te pela. lereeira v'ez, a "Lei Al1l'l'a"

• •
. (Im' extinguiU a escravidão em 13

Fl'aneamentp!, .. Antes. do de maio de 1.888. Faleceu em Pa-

almôç'o. . .
ris a 'i4 ele Novemuro de 1.921;

,

Com esla fr'ase a sra. Belmil'a de' - em 1.848, faleceu o Corone,

Almeida, na pee,:a Mary PeJ'field, Joa{luím ,Pir�� de Canalha :' ..'��
iITte1Torn�1e o içlílio ,do par româ- ,btlquer�Hl�, \-lso.0I?-de de PU,aJa,
llic:O, Dick e Sidn{'y, ,e comluistêl eomanc�ani0, ,(h�s, torças braSllelras

um dos maior'es momentos da )'e- da Ballla no imelO da gnerra da In-

{)1'r'srnla,;50,' dependencia.
Andl'é Nilo Tadasco

No t1iúlogo do 'primeiro aLo, do
""orá, c.om tSidney. e no terceiro
a·Lo, Jardel Filhu, perseguindo
Sidney para beijá-la sai)) um galha
dt, jlillIJeito, deu pl'ovas de sua ea-I

_-----

A sr8. Ri,IJi Fl'rreira,
lraduc:ã-o, P, a autora da
scene'" e cJil'etora.
Andou bem, manejando tudo is

so. A peça recebeu marcação segu
ra, ,- original e sem repctiçi'ies.
Muito r[lmo,. muita inonJ(:iio,
Gomo atriz. a s)'a. Hihi Fen·eiJ·[l

f�ml)olgf.J.l1 a vlat.eia, quer na,;:; ei'nas

de gTande emoti\.:,idade dramát.ica
('.0!l10 no� mornelltos d!' coml�rlia,
Além {le sua arte, a sra. Bi'bi

Ferreira tem o tipo pcrfri lo do
pcrsonag,em criado l)or ClemelH'e
Dane: a menina vÍ\-a, illt.elig{'l)tr,
que.escreve para o jornal da Cni
vel'sidade, discnte com gen1 c gl'an
de, domina a tOflos de casa e. na

tui'nlmenie, por is.8o, ligeiramen
te pedante e' atrevi':;!a. '['\ldn ·isso
pós vimoH .!l0 desempenho da. sra.�ibi Jo'eT'I'eira e mais aque.1e tiqU(;
nervoso, próprio do persona.g-em
marcado velo jôg-o f'isionumicn, De
IRS mnos e, 'principalmeri(f', ])ela
acent.uado lJem fOl'tc' dos. rin:lÍs
de pala\rras e frases.
Sua cena do rompimento com

Dick .e.cytt ("Dike, onlem, dôce
alllànltu-:- dôce LDdo dia. , .- lnas. ho
jf! não ... � o e:x-eIl11l1u da Aliee 110

Pais Ilas Mm'a"i1has) servida pa
l'a' eonsagl'á-';'l, se ela dessa con

sagração n�cessitasse. Sidney ao

eS'pplhti, üli'pois do, rnmpimen t o, e,

no!(lvel.

"DIVóRGrO" cont'il'motl o que
"ínhamos dizendo anlel'iormentp:
o elencu da Companhia BilJi FeJ'
rcira é realmente iJom,

l"[JJlis. 28/\,[[/9',9

CASA MISCELANEA diltrí·
buidora dOI :Rádiol R. C. A
Victor. Válvula. e Di.co ••
Rua Conselheiro Mafre

\
\

CUAITIIIA. n:u;ea.<Ja. PIlOSEIf....$

Bihi j,Fer,ei,a'f'; �QJD'i,(,Divéit.iO)),
ioicia ;'sua temp-orad(t,;n�sta capli��

Entusiásticos aplausos ao lwniogêneo conjunto ' :t
Florianópolis, assistiu ante-ou" Clémence Dane e com ,A Per:;:lIejHJ��

tem á estréia de Bibi Ferreira e Catarina", de Tnerry, encenilda
sua companhia. Diga-se, de inicio ontem, Bibi Ferreira fez jús li fa
que. há mnito tempo, não nos- vi� ma que, muito cedo ainda. a lCY-Oll
sitava um conjunto de valol"e, tão I ao estrelato. Vimos) na rçalid�de •
altos, Bibl, Dolores, Belmir;;. de uma grande ntrir.,. e um gnHlrle
Almeida e Lulz Catald'o já os c,,- elenco.
nheciamos. Nào I nos sllrpreencte- Interpretação notável. Sou'jplas.
ram, pois_ tia perfeita.. Cenário slll'precnden-
Rodolfo Arelul, J:]nle! J'�"coHs te. Isso o que observa'hos no tea-

Filhu, Fernando Vilar e Nair nc- tro de cultura quc ora nos visita.

gina, atores no mesmo plano ,dus Para amanhã anuncia-se "Scam

quatro preeedentes, üesempenL'J- pollo", peça italiana; p3l'a GC
['am-se muito bem em C'ena donde Imingo, "Diabinho de Saüls". De_

os continuos e prolongados apluu- vemos vê-las e aplaudl-.as. f' l'ma

sos dos "habituées" que lo�:::.r2::1., grande oportunidade QUl' Se depará
quarta-feira t1ltima. o velho easa- aos apreciadores do bom teatrc,

['50 da Praça Getulio Vargas, A per- Previsão do 'tempo, até às 1'1 110 ...

feita interpretação do elenco con- raSo do dia 29:
..

"

firmou SCl1 prestigio, e v.,llo'_' no' Tempo: Instável, Col.l%:;N�l_va:! e

lealdo 11:J:ciOl1;,d. [n<l!sellt!vplniente troY(Jac1as. ,
....

nos visita, soh a direção ;11" Elbi I TempeI�atuna: Em decliniil>.
Ferreira lIma C01Jlpanhia qlll'. Ventos: Do quadrante su1, C"111

com a �eça de estréia, já <;c 11l1� I rajadas frescas.'

pós ao eünr('�í.o (:.a ,pl�té�a"nOria-, ":r�mperatllras �x�rElmas de �),Ji(':
napolitana. Com JhvorcJo, ele Xl:lXI111:.l, 1!l,9; �hmma, 17,2. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA 30 SÁBADO NO LIRA TENIS CLUBE, GRANDIOSA SOIRtE DE ANIVERSÁRIO -DA ORQUESTRA JUVENIL -DE ·FLORIANóPOLlS. APRESENTAÇÃO
ÀS 21,30 HORAS.

DE UM GRANDE PROGRAMA DE MÚSICAS PORTENHAS, E MEXICANAS, DIVIDIDO I EM DU� PARTES. INiCIO DA SOIRÉE,MESAS A RESERVAR NA RELOJOARIA MORITZ, A. PARTIR DO DIA 20 - PREço DA MESA CR$ 30,00

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
'll8xima rapidez e garantia para transporte de auas mercadcrre ,Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

II C A P I T A L A R II
Sociedade de sorteios e seguros contra actdentesdendo mais outros beneficios de carater assistencial.
Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr, 20,00 além da JóbInicial de Cr$ 1\1,00 apenas.

Partieipaçio ao. aano.

pessoais, conce-

Arvores fruliferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais Dal
melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de

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

Departamento de Saúde Pública
Mês de Julho - Plantões

30 Sábado Farmácia Santo Agôstinho ;-- Bua Conselheiro !\iufra
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 Tralano n. 17.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autorizaçãcdêste Departamento.
Departamento de Saude Publica, 24 de [unho de 1949.

LUIZ OSVALDO d'ACAMPORA - Farmacêutico-Ftscal

• VCOS D!AR'()5 '"RETOS A S.PAULO E RIO • :5 VEZES POR SEMANA VIA JOINV!LE• VÔOS D!ÃRiOS A PORTO ALEGRE EXCETO' SERVIÇO INDEPEN DENTE REGULAR DEAOS DOMINGOS. ·CARGUEIROS.

ARARANGUÁ - Às 38 - 5" - Sábados.
MAIS INFORMAÇÕES· NA

FILIAL A Praça 15 de Novembro Edificio HOTEL LA PORTA
TELEFONE: 1.325 I

�"""".""""
••

".�"'."""•••""••-:I
i A. DAMASCENO DA SILVA I
.,;

I (Edifício Pérola)

I Fones , r.s" • 1.388 i: Florianópolis - Santa Catarina :: .

I.....................................HfMtOH.........

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 - 20 ando

Serviço
A

Agencia Geralllara S. Catarin-a
Rua Felipe Schmidt. 22-Sob.
c. .Pcstar, 69· Te!. «Protetora'

FLORIANOPOLIS

de Luz' e Força
V IS ()A Diretoria de Obras Públicas - SERVIÇOS DE LUZ E

FÔRÇA - avisa que serão racionadas nos dias abaixo relacionados e no período das 17 às 21,30 horas, as seguintes zonas:Dia 27 - la Zona - Pedra Grande e rua Duarte Schutel.Dia 28 - 2a Zona - Saco dos Limões.
Dia 29 - 3a Zona - Servida pelos transformadores situados na rua General Bittencourt (perto do SENAI), rua MajorCosta (esq. rua Lajes) e cidade de Biguaçu.Dia 30 - 4a Zona - Servida pelos transformadores situados na Avenida Mauro Ramos (próximo ao Largo General Osório e rua Dr. Ferreira Lima) e rua Laura Caminha Meira.Dia 31 - 5:1 Zona - Coqueiros, São José e Palhoça.Dia IOde julho :- 6a Zona - Estreito.

ae.U", VQLUNTARIOS o .... P';'TRI" No- M ANO....
':IlIUI'OI;OtIU."HJ .1ftQ'ONIÕU.:l. 'a.E� �fECra.a

•••••••••••• 0 ••• ••••• ••••••••••••

QUARTOS
Alugam-se quartos para ra

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

Casa Recem
coustruíde
DE S O c U PA O A

RUA FELIPE fvEVES
6xl0 metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

MÁQUINAS DE ESCREVER
"II E R M E S"

Temos para pronta entrega todo os modêlos e tamanhos
de carro

Hermes BABY

EMPRESA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPREStJL -
Serviços de energia elétrica

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

. Material elétrico para insta
lacões - Motores - Dínamea
-� Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - tampadas
- Ventiladores - Serviço de
instalações por pessoal técni
co especialisado.
Loja e crítórío á rua 15 de

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

Máquinas de sornar "VICTOR" desde Cr$ 3.400,00Agentes autorizados:
PEREIRA OLIVEIRA & CIA.

Rua Arcipreste Paiva, 5 - Fone 1.358 - Florianópolis

Produtos Veterinarios
. .

I
Datilógrafa
diplomada

\ o INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis)tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, que está iní�iando o lançamento de uma grande sériedêsses produtos.

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

1\60 g,
VACINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas de 10 ema e frascos de

toO cmã,
SORO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 emâ,
.vACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cmS e frascos

. Oierece seus se1'viços.
Cartas a Ma7'w Inês

i FerreiTa.
. .' �

I Caixa Postal 5;;1.

. � ...
rie tOO cmâ,

VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cmS e de 10 cm! e frasco!
de 100 emâ, lIaitu felield.lt" ,... •••et...Dos dois últimos, por serem os, seus prazos de validez í'elativamen..- &0 _e Ma ,flllli"jallo :
te curtos o Instituto Pinheiros não manterá lIrandel estoques, atenden- Ma.. uio aqueça. Q•• o �.l...do. eDtret�to. • qualltUer pedido dentro do prazo mínímo necessário ,r_uta ••ra .. ,... "PIMPOLllO·.

80 preparo dos mesmos que, assim, serãu sempre fornecido. com ablO- • ..a ea.derneia -. CUDIft
'uta garantia de atividade máxima. ,_.

.

,IIlJTUO 'PBBDUL.
. Brevemente o Instituto Pinheiros apresentar' outros produtos ve- , . . . . .. . .

CASAS E TERRENOStetinátioli de grande eficácia, como: 'l'erneri�. (Bilco.-Vacina eontrs
Posaue V. S. casas- ou tel'rett08 paradtarréía infecciosa dos bezerros), StilbHtroJ. 6 ainda, \Taei� C.ntra - vender?Scluba Alfiária, Vaci'na Contra. a Peate Suina, .etc•.... ,.. ..•..•....• Não enoontra comprador?.

Quaisquer 'COlisulfàs táf}bre <09' m'esmos; -bem como .ôbre a, d�ençaJ E.Q\reg:ue ao .E,!l�rlt6rl0 ImobntariO
dos auímaís domésticos, serão prontamente resPo8di.rl�s .pelo Departa· A. R�·a �:;;�.'�o/'.nento de Veterinária.

Pelo sistema de reémbôlso postal, o INSTITUTO JlINHEIROS ate1\. .•...•.•.•.. o •• o • • • • ,. o,, •••• -,
•••••

dera di.lretamente a todos 08 pedidos de seus produtos, quando não e'D· •• " • • • •• ••.••••• •••• •• • •••••

Os motores JOHNSON Sea Borseeontrados na localidade de residência do ·solicitante.
-são construidos em fábrica moder-
dernas em. precisão e rapidez. Qs
engenheiros lla Johnson são reputa- i .

mente são utilizadas máquinas .mll"
.

na sob todos os pontos de vista e

dos como os melhores do ramo. Djs�
d( tribuidores: Comércio

.

& Transpor-"
tes C. Ramos S. A. - João Pinto.

........... � .. � � .. , , � ..

- t
- !.' .1

'Guia do Paraná
Publica relação doa oomercia.ntel 6 industriai. com seus e�d.&("ecos. ,

Cada guia e vendido acomnanhado de um l'l\81)& rodoVÍ&lio
Pllraná e Santa Catarina.

Redação: Rua Prudente de Morae•• n, �2&. - Curitiba. ..................... ..
�

.

Vende-se
Uma casa residencial sita 11

rua Bocaiuva, n? 199. t

Tratar na R. Cons. Mafra, n"
33.

BOM NEGOCIO

A vista e ii pra·zoEnrolamento de motores, dinâmos e transformadores.
Instalação de luz e força.

Venda de motores, rádios e acessorios, outros aparelhos elé·
tricos, artigos elétricos, etc.

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

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

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até C�$ .100.000,00 re.ndeo.l'ta de 10'/. 80 ano com recebimento de iuros mensaIs.
lnfor�ações nesta redação

.. • .. • • • • .. .. .. • r •

o VALE D0 ITA.I.U
Proeo.nm lIla AWêmilltI&

ProgrHBO.
LIVRARIA 43. LIVR.,!\:aU:

ROSt.
................ � .

COMPRADORES PARA CASAS •
TERRENOS

O Escritório ImoblliãrÍo A. L. AlvelO
sempre tem compradores para casaa a

terrenos.
Rua Deoloro 35

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. Transportes Tenesnes
Tra nsportes Maritimos

Acidentes Pessoets
.

� Autom.oveiS
locendio

(as(os
.

Sucursal de Santa . Catarina .
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Praça 15 de Novembro, 22 -- 2° andar ,

I
. Telegramas: :·'PIl'OSB,BltlS· '<�

': f

�" .

�. .

�

{.

,

,
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,

.Caixa Postal139
." . TELEFONES 1388 __ 1324 ,"" �".

Aceita Agentes no Inferior
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 "'1ío'Y'APO Seata·'e,lr. 29 .. Julho ele '••9

egundo apurou á nossa, reporlage� .

o C. N. ',Franc!sco .Martinelli
lvará a efeito, em setembro prOXlmo, uma gra,odlOsa rega!a.

,8op',�:�o:r�,t'�'O$�,' CINEMAS �;���t�:;;:::;:!:�����;�dU� Vl��tal�!��n�!!�a'HITZ - As 5 e 7,;30 horas.
De ordem do Snr,' Presidente da

Uma extraordinaria apresentação D/VIS.iO DA DEFESA SANITÁRIA Associação Filatélica de Santa Ça-
de empolgante filme orieutal ANIMAL tar ina, convoco os senhores asso----------_;,_----------------- --

MATEI MEU FILHO I:"JSP:ETo.RTA REGIOXAL EM ciados para a Assembléia Geral
A maior fonte de emoção jamais FLo.RrA�ópo.LIS Ordinár.ia que deverá se rca.lizar,

EDITAL DE CO.YCORRENCIA AD-
em segunda convocação, no dia 3�

JllAISTRATlVA JY. -I do mês corrente, ás 15,30 horas,
1) - De ordem do sr. Diretor

em sua séde social. <Í rua Alvaro.
da Divisão do Mater-ial, por despa- de Carvalho 34, 10 anelar, C'OI-d' a.

cho exarado no Proc. SC-20893/ 49, presença de, no mínimo, metade e

faço público, para conhecimento mais um dos associados.
dos interessados, que no dia onze Caso não compareça numero le
de agosto cIo corrente ano, às Ire- gal a mesma deverá ser levada a

zc horas, serão abertas nesta Ins- ef'eito em tC<l�C!eiJla convocação
petoria Regional, "proa:lOstas sela- meia 'hora mais tar-de, com qual
'das na forma ela lei, em envelopes quer numero e com a seguinte 01"

fechaclos, ,para venda em concor-. cIem cio clia _

rência administr-ativa, do material '10 _ Eleição da- diretoria.
abaixo relacionado, por não satís- 20 _ Outr-os assuntos.
fazer as é:dg6.\lcias da Far-macopéa Ploriunopolis, 28 de jn'.'lO de 1949
Brasileira e por não poder ser uti-

'

João Sietulel Areão
Iizado no preparo ele produtos de 1 ° Secretário
Uso Vcter iná i-io, devendo o preço
ser oferecido �)or quilograma.

::2) - Relaçâo do material:

a) � GLICli:RINA, marca "GLo.

B(.)"', 'lIt0 (cento e quarenla) qui
los e

b) - GLIO;RL\"A, marca "SA:\'
'1'.\ !\fAIUA", 856 (oitocenlos e c in-

, I

DO MEU ARQUIVO ••• conhecida!
Jnterprctação
Hussein Riadcatai-i-

Zuzu Madi.

XXI
E.\I 1930 o São Paulo denotou o I 7 � 3, sagrou-se campeão
elecionado norte-americano por 51 uense (la,quele 'ano.

3. o. quadro do trico�or b�ndej- o. F!:'A_�n�\fGO foi vice-campeão
ante jogou com a seguinte í'orma , no pruaerro campeonato carioca
&0: Nestor, Clodoaldo e Bartõ, que díspntou : o de 1912.
liilton, Dino e Albate, Luizinho, Cl MAfOH. placrad ele jogos- ofi
,iriri, Fl'ie1pl1l'eieh, Arrnadinho e cinis do campeonato. carioca entre
'l.omeu. Os lentos do ,8. Paulo Io- Flamengo e Vasco foi registado em

'an; assinalados por Ft-iedenrr-icu 1931: Vasúo, 7 a O,
(3), Armandinho c Romeu. A iVIAfOR contagem obtido pelo
E}I 1929 o Santos disputou 5 [o- Flamengo sõbre o Vasco roi o de

iI'OS na Bahia. Venceu o Bahíano de e a 2, em 19�3,
I'eriis por II a 2; o Bahia por 8 a 'I: D.fCK'Walker centro-médio (lo
o Ipiranga por- 5 a 2 e o Guarani clube inglês Wesí Hr-man, numa

por 5 a 3. Empatou com fi seleção sessão especial liam treino de do-

I bahiana por 2 a 2. minio de bola, conseguiu dar 19�
'iI NO DIA 9 de fevereiro de 19V; cabeçadas sem interrupção 1i�l! .o Figueirense jogou coní ru o Ca- EM MARÇO. de 1!)4S o Olaria dis
Iii xias, em Jo invile, sendo abatido puíou três partidas em Curitiba.

'Por 5 a 1(. Empatou com o Ferróviário por �)
E�I 1927 o Baugú efetuou 5 par- a 3; perdeu para o Coritrha por �Itidas na Bahia. Venceu o Flumí- a O e venceu o Atlét ico, l]Jor 3 a L

nense por 10 a T: a Associação JAGUARÉ em 1929, no campeonato
Atlética ·por 5 a 2 e um combinado brasileiro, teve dias de grande .8"10-
por 3 a O. Perdeu para o Botaf'ogo ria, Razão: def'endru um penalt.
1[101' 4 a 2 e para o Ipiranga por 3 cobrado par Granél

I a 1. O J;'J...A!\fE,!\'Go. em 19ft.í Jni cam-
NO. CAMPEo.NA'l'o. florianopoli- peão com 28 pontos ganhos e 8

tano de 19832 o Figueirense venceu perdidos, Teve 2 empates com o S.
o Atlético '))01' '2 a 1 e 5 a 3; Çl Ta- C t'.lsl(Í vii.o, por 2 a Z e com o f<'lu
mandal'é por 3 a O e 6 fi O; o Barri- millense '))01' O a O. E Ll'e� denotas,
ga Verde por 3 a 1 e \V. 0.. Ji�ml)a-- ante o América por 2 a 1, o Vase')
tau eom o Avai por 2 a 2 e 1 a 1. por 2 a 1 'e o BoLafogo por 5 a 2.
No

jOg,O deCiSiVO,
ipara a

conqUiSbl
EM FEVEH.EIH,o. de 19M1, o Vas

<lo titulo de campeão ilhéo, derro- co, carnpeão carioca de 1947 ven·

tau o AvaÍ por ,2 a O. Abatendo, cel] na {al)i[.al paI'anaense, o COTÍ-
4.ambém o Brasil, de rrijuca�, por tiba, campeão do Paraná, por 7 a 2.
{) a 1 c o Brasil, de Blumenau, po,,' 'f-.'elson Maia. Mac/lUdo'

c. N. Francisco Marlinelli-
, EDITAL

De ordem do Sr. Presidente do Club Nautico-';Franci.sco MaI"ti�

,nelli", e, de acC1rdo com -os Estatutos em -v�gôr; _

convoco 'Qs Senhores
.Associados :pal'a a Assembléia ,Gera! Ordim'i.úa, que' se l�ealisará em

:primeira cODvocaç,ão, no dia 3-1 de Julho, corrente ás 10 horas, no

{Jillpão da sua Série Socia1 á rua J(Jão Pinto, para se tratar da clei!:ão
;da Diretoria.

C,úo não compareça numero legal, a mesma deverá ser levaria ,a
€feito meia hora após, COI� qualquer númer'o de socrós quites, I?rBsen
!teso

i,1!�i,brjanló:po1is, 27 dê Julho de i!M.9.
O 10 Secretário - SY_l'l)ió SOIlcini.

A 'aviação comercial e a
Conferência de Araxá
Um dos, fatOl'es que mais contri·

,

boiram pasa 'o sucesso do con;�lave pio dos principais hotéis daquela
(ias classes produtoras ora fcnni- cidade mineira afora o materhl de
dO: em Araxá foi, inquestionável- expE"dienh' do Congresso, l1ma com-

'

mente, o perfeito aparelhamento da pleta aparelhagem d� rádio-difnsão
:aviação comercial brasileira para o e l'etransmíssão e ainda milh2res
.rúpido deslocamento de gran:les de pUblicações técnicas. Para aten
massas. Em face do elevado numero, der a sobrecarga intt')]sa qur o

,de C"ongressista, que ultrap�ss:1 ::t i aeroporto local suportou seguiu do
easa do milhar e meio, poder-se-á! ruo Ul�la equipe especializada de
julgar a p1ctora humana qll� Sll}lnr- j funcionários da Panair para assis
til aquela estancia hidromincral. ; têneia aos cülaboradores uPs,;a
Dados colhidos aotacaso e sem! cOlllpanhia sediados naque]:) h&se,

pretel1)jAões ele estatistica, mosl! am I entre os quais os srs. Geraldo Bac
'que sómente nos 41 aviiies e<'iicó-: Ia e Gabriel Petri, que fil':1r:lo à
'ais da Pan�ür do Brasil foram IJ'üils- : disposiçiio dos organizadores f:O
portados cerca de mil congr('s�jslas I Congresso para organizar o t'et:lrJ1o
(' asst'ssorcs. Aléni disso. uma 1_rrn- das delegações, e Sl·S. Paulo Alher 'HZ

'navE' de tipo especial para tmns�)('r- Hamos c Tohias Alves de 1renes'�s,
tr' di.' carp:as transfe.riu pant a sede para assist{')]cia técnica na mo\ i.
'flrJ conclavr centenas de quilo<: dc l1lentação das aerona"es da P::Ul'1ll'
'pcj ".(' fresco 'la'ra rdoq;o do C[11'0:"1- no aeroporto de Araxú.

magistral de .. '.

Alawia Jamil e

Dansas regionais
Canções deslumbrantes.

Censura: Impróprio até 18 'lIlOS

No Programa:
Marcha da Vida Nacioea1
Preços:

Cr$ 6,20 - 3,20

TEATRO ALVARO DE CARVALHO
As 8 horas.
Grandioso festival da

Orquestra Juvenil de F'loriané

polis-

HOXY - As 7,;�0 horas
A grande epopeia <1'0' Oeste _A,llJ('_ o. PRECEITO. DO DTA

HABlTO PRUDEl\TEricano l ...

JAMES CAGNEY
HmfPHEY Bo.GABT

A mníorra dos i ndivírluos sofre

cont i nuamenl e pequenas perl.ur
baçõt's da saL1dt', mak caracter íza

.cJa�. R es Iriarn-sc facilmente, can

sam-se ao menor esforço. não têm

apetite. queixam-se du má diges
tão e pr isâo de ventre. Dentre as

vár-ias causas de tais estados, .des
tacam-se desvios alimentares e há

bitos irregulares de vida. S6 0 mé

dica poderá indicar como livrar-se

de lais mnles.
Mesmo sem esta,l' doente.

c011.m7te url'l médico '!2e1'iàdica;
mente, a/'ir7l, de cOITigir pos,�í
veis cle SHa s(I;lÍ,de. - SNES.

em

A LEI DO MAIS FORTE
qucutu e �ei�) quilos.

Espetaculares aventuras I Lutas
3) _ Os iní eressados poder-ão

estarrccedoras! Combates, elctrí examinar o material na sede desta

f. R., sita à rua Joaquim Vaz, s/n.,
anos.

em �ão José, neste �stado.
-1) .: o. concorrente, cuja

p roposla fOl' aceita, deverá reco

lhc!' ii 'l'esomaria da Delegacia Fis

cal do Tesouro Nacional em San'ta
Catarina, dentro d<J prazo de qua-

. . .. , .. ,' ' ,... renta e oito hOl'as, contido da da-

ta da noli.fkaçuo, mediante guia a

ser fOl'nccicla l'or esta Repar-iiçtio,Mais um� gigantesca apresenta<:ão
a in1;):)ol'tuncii1 resultante da \'Cnda. CLUBE ATLÉTICO CATA-
pro\'idenciando, ainda, deotro dês- '

RINENSE
's.e fJeazo. a fim de que o material

Departamento Social Des-
,aei'ma' menciona'do ,seja 4'emo\'ido, portivo
à Slül custn, Grande soirée no Clube 6 de

São JuS!'., 2a de jullho de 19!19. Janeiro

j J'U1'ondYj' C01�rêa Salles A Diretoria do Clube convi-
,

Chefe do T. A.
, da todos os seus sócios e .os do;

! Aliarwh- COr/calves de Azevedol Clube 6 de Janeiro, as Direto-j Inspetor-Chefe ' I ;l"Ías dos Clubes filiados à F. C.

1, .. ,. ."....... D e as crônicas falàda e escn-Preços:
f ESC,Rl'l·ÓRro.AIl[L�LlÃRIO.ai. L. t� pam a tão esperad.a soiréeCr$ 4,20 - 3,20 / .._,,'

f' ar no dIa 30 d&Gensui'a: :Proibido ati' 14 anos, I Enc!i1"rega.se. mediànte .coIl'l1s8ão. 4iI que ara re Izar, . . .

\ :
comllra e venda de Úl16veis. corrente (sábfl,dO?, com lnlCIO

�\. � , �.....

Rua 'Deodoro' 85. .

. às 21,30 horas�" .CINE IMPERIO
'�-----,--,--t--" Para os ,seus !sócios e os do 6.

,CLOBE-1.2,i�DB AtiO-8 FU;, de Janeiro, a diretoria �ienti�i-
í '- '

, . ca que as mesas para esse dIa

'!
' Con'l)ocaç�� de ."(ss�bIeta, poderão ser 1'e�ervadas com �

�l·.·,n
" Ge1 at ,07'(].Ií!-árta.��. • , mesma', ou entao com o sr. Lí-2) - JohnllY Mac Brown ,. De ordem do sr. PIte'::>). knte d' S'l Estreito e que 00-western de lufas ,e emoções. d ordo com IJ "rtlgo 110 10 1 va no ,e ,e ac "", .

T verá condução especial após aoENTRE ,HOMENS 79 I, dos Estatutos em V1bO:, oirée aos sócios residentes emLulas ... torcidas.,. ação, conv,?co os s1's. assocl<l;?-oS,-§):la �lorianópolis.3) Continuação do smsaüÍ'onal reun�dos em Assemblel� u-eLal
Portanto, não ,,,percam essa._� mjsterioso seriado... no iha 7 de -ag��to p"oxlmo. -as gTande noitada dansante na:.A GARRA DE FERRO 1 dez horas na se�e _ do Clulie,

sede do Clube 6 de .Janeiro.8° e 9° episodios. procede�en: a.elelçao do Conse-
Pelo Departamento SocialCensl1r1-: Proibido alé 14 anos lho DelIberatIVO.

_ t"
_ 'Desportivo. '

\Preços: Na ,egun?-a Cçvl\o.vaçao I
Alberto Fajardo presidente.Cr$ 4.20 - 3,20 meia hora apos, a onmelra se- ,_' _

. . , . . . . . . .. rá procedida a eleição com Q As águas do -�ar �ão constituem
numero de socios pre'-j "'!te, perigo para a ronservação dos ...M,)oo

Ca:mil�lI. Gl'avat.'1 Pifam� Florian6polis, 28 Jr; julho de l tores JOHNSON Sea Horse pois fOr
Meia. d••�melhore'i pelo. mI! :�AS.

,

dos êles, antes de sair da fáhricfl.
oores preço••6 n. CASA iMU O Secretário Geral Arnaldo Du- são tr�tados por um processo eSj)t>�
"''ti'T ",,:r'" � -

'? .... 'If·· J, -I' 'f.'O cial, idealizado e exec\Itado para:

·n"e"p"·r·;,·s
..

�"n··I·a··c··a�o·�·O·m
..

�Tãs·lIyO·iõn E:;:��::�:,�;�::�;���::����li (i1 - 61 �-

Trlmsportes C. Ramos S. A. _ João
llnportante fábrica de meias "Nylon" para senhoras _pro- Pinto. 9

Cura representante bem relacionado nessa praça e pOSSIvel-
mente também nas principais do interior do Estado, para ven

da de seus produtos à base de comissão. Cartas indicando refe
rências e todos os demais detalhes para Caixa Postal 4201 -

Rio de Janeiro.
'

cantes. ..

Censura: Improprio até 18
No Programa:

Cine Jornal - Nacional
Carnaval no gelo - ShorÍ-

Preços: )'
Cs$ 4,20 -l 3,20

fMPERIAL - As 7,30 hOi':1S

,le ...

J. ARTUR RANK
GTn rli'�lIna irr,esislivel

CORAÇõE..I;j AFLITOS
I eom

Michael' Redgrave
Mervyn J01111S
No Programa:

::vlaJ"cha da Vida. :- N�cional
Voz do munrlo ---1 Jornal

Hoje á... 7,30 horas'
:No :programa;

1) Naddnal.

VINHO CREOSOTADO
EIRA"
EM GERAL

"SILV
FRAQUEZAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BSTAOO-Sexla fe'l'. 29 cae Julho d. '.49
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Visão maior e. mais perfeita
..... .. .. .. ....••.. que 8 de um bom binóculo

alcança quem tem .ólida
. ..;.

I
FERIDAS, REUMATISMO � inetrucão,

O 68 tado PJ..ACAS SIFILITICAS
Bone livros. sobre todo. o.

Elixir de Nogueira 8ssuntoa:

Medlcaçõo auxiliar DO trotam.tltc LIVRARIA RO�A .

Industria �a�Q�5e��!�.m�ro�2�g�,���arKool s. a.j lw�c��;����;kv��ld
Caixa Postal 139 _ Telejcme _ 1324

CAPITAL E RESERVAS •............. Cr$ 80.900.606,30
Responsahildades .....• •....• Cr$ 5.978.401.755,97
Receita .....• .............•... Cr$ ·67.053,245,30
Ativo . .. Cr$ t42.176.603,Mo
Sinistros pagos nos últimos 10 anos.... Cr$ 98.687.816,30
Responsabilidades .....•..• Cr$' 76.736.401.306,20

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

Ilndustria de Maquinas Agricolas
Nardini ltda.

A maior emais aperfe.coada Fabrica de

Maquinas Agricolas, Tornos, Teares e

ftriigos �e Cutelarias
Fabrica -em Am.ericQna - Estado de São Paulo

r�ºpP8sºqtan t8S Q.x�hJsivos pa Pô
.

(l.\:_� banta <9atapina

Tel. KNOTEnd.
@atapina

o TESOURO-

V. S. Viaja 1 . Reside no Interior
v. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catalogo de Moedas

Antigas do Brasil e enriqueça depressa.
Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,DO. Pelo

Correio Cr$ <l5,oo; pedidos a José CJaudino da Nóbrega. Rua General
Bittencoilrt, 91, sob - Florianópolis.

Y·

Da instrução está. ao aleane.
de todos. Dá esse tesoure ao teu.
amigo analfabeto, levando-o a UlXI
curso de alfabetização no Grtl.�
Escolar São José, na .hlsool& Indus
Ú'ial de Florianópolis ou na Oate
dral Metropolitana.

.:rJI'tw,-_......._-.-......-.-.-•••
-
•.,_..-.-.-.......-_,..-.-....,.._---........-.-.�-.-.-_-.--......- ...-.-.-_..,.

Dr. Lindolfo 4.6.
Pereira

AdvDCf8do-Contabilista
Civel --, Comercial

Con.tituiçõe. . d. .ociedo.du
e .erviço. corobto., em gerei.
fO:rgonízQçõn contobei.

Regi.troe e marco., di ..ponde,
no Rio, de corroapondent.,
EacritÓfÍo: Ruo Alvaro d.

Carvalho n, 43.
Doe 8 ã. 12 hora. I

Telefone 1494

'Bom'
)
I
'I

binÓEulo
Grande visã&

....

Transportes Coletívos
SRS. PASSAGEIROS

PARA
ITAJAÍ - JOINVILE e CURITIBA

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

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros � Poltronas individuais Pulman

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

horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se

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

I dendo-se passagens. .

Aceitam-se despacho de encomendas.

Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silveira nO 29

Aceita-te r�presentante no interior· do Estado. Cartas_paro
Caixa Postal 139 - Flcrian6poli ..

QUER veSTlR·SE COM CONFORTe E ELEGAHCIA 7
'?ROCURE A

Alfaiataria ello
Rue Feliope Schmidt 48

Cirurgia- Clínica - Obstet'rícia
Dr. Antônio Dib Mussi
Médico efetivo do Hospital de Caridede

Servi ço especializado em Doenças de Senhoras.
e·· 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 PRIMEIRA

QUALIDADE

o Sabão

"VI'R ESPECIALIDADE"
.J

1=
s,

(. ]A� WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE' tMarca
TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

..�f>.aÃ���RCt",
EspECIALtOADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Xangai, açoitada
.

violento tufão
IDnDda�ões e1D várias provincias

Xangai, 27 (O. P.) - Enquanto distritos cio norte, e do oeste dar
um dos mais violentos lu í'ões dós nade, depois que o Icrtivel agU
últimos anos açoitava esta impor- ceiro provocado pelo tufão aç'oi[(

Funcionários norte-americanos di- tante cidade ela 'China, causando suas choupanas c arrastou mui!
zorn que somente a Rússia tem 170 grandes danos pessoais e materias, de seus 'poucos pe[Lel1ces.
divisõcs de combate e os satélites no sul da China, segundo informa As autoridades mu n ic ipa is coa
mais !lO. Calcula-se que, no ano a agencia de noticias comunista nístas estão procurando enconlt
passado, as fúrças de terra da Rús- ",;'IIo\'a China", as inundações cau- albergue e alimentos para milh11
sia aumentaram para 300 divisões, sad as pejo transbordamento dos res de homens, mulheres e Cl'ial
em (:\0 dias. Técnicos em aviação, rios Yung-Tsé e outros deixaram ças que não têm famílias e [I Oligi
calculam que a Russia tenha de sem lar 10.000.000 de pessoas nas que os ajudem.
12.000 a 15.000 aviões de guerra. ,pl'ovincias de Hunan, Kwangsi e Ontem, esses homens perconiau
Um recente estudo estrangeirn sô- Kwantgiung. 'em dolente procissão, os dislril�
bre a fôrça aérea soviética diz I A agência "Nova China" al.rihui inundados do norte e do oeste, ai

que a produção da cópia do B-29, essa notícia à "Agência Central de que o Comité de Auxilio se enC31
amer-icano aJca,nçOll 75 a 100, riJo.r I Notícias", do governo naclonalis- regou do caso, mobilizou suas IUI
mês. As autoridades norte-amcrí- tas chinês, e d iz que al.é o dia 8 do mas de distr-ibuição de alimentos
canas acreditam que a Rússia pos-' corr-ente mós morreram mais de encontrou albergues ,provis(ij'i
sa colocar no ar mais de mil caças 70.000 fugitivos de Kwaugtung, cn- para quantos pôde, enviando os et
a jato, imediatamente. Urna auto- quanto que na ptovincia de Hunan fêrrnos e feridos para os hospitai
ridadc em adaç'ão disse (IUe, no cêrea de 57,000 pClisoas mOITeram Entrementrs, pT'osseg'uem

quadl"o g'eral, a Rússia po-ssui pro- em consequéncia {las inundações. obt'as cle reparação das janelas de
v[tvelmente tao(os aviões de guerra :'ias pro\'incias de Hunan, Kwang'- I.ru)ídas que �c encontram perto �
quanto os Estados Unido-s, mas os lung, Kwans'si e Kwckhow a siLua- árvores b postes telcfônico,s e �
norte-americanos são de melhor ção causaela pelas inundac;:ões pio- eleLr'jcidade. Os fios �létricos com

qualidade. As eslimativas sôbre ° l'OU consideràvelmenle, e a as'ên- tituiam, ontem uma grave amca1
equÍ'pamento de terra, 'Principal- cia "Nova China" faz uma compa- ao público e a .polícia advertiu ao

mente no tocante a tanques e arLi- ração entre os esforços que fazem pcdestres a que não se arriscasse
lharia, si'ío mantidas em rigoroso os comunistas por aminorar os a andar de noil'e pelas ruas escu

sigílio, que t<llvez seja re"elado a horrores callsatios pejas enehentcs raso

apenas um limitado gl'UpO de con- e os feitos pelos nacionalistas, aos A1g'ul1S (!is! ritos ria parte buix

gressisLa. quais aCLlsa ele n:1o terem procura- da ridade estão sem 11lZ e água des,
EmbOTa a marinha rnssa não do aliviar a situação do povo. li l'as !)rüneiras horas de segunda,

possa ser de modo algum compara- Xangai come\',a a voltar h nor'nHt- fr-ira, quanelo o tufão aJcan\ou
cla à dos Eslados Unidos, a União Jidade, .pül'PI11 ainda pl.'osseg'uem as maior intensidade.
Soviétiea ,possui uma poderosa ,es- operações de limpeza e de auxílio

quadra de submarinos, maior e me- às dtinJUs da tor'ml'nt,a. O lufão
lhoI' 'que a de Hitler. Caléula-se Cl1stos cêrca de 100 vidas, clestruiu
que o número. de submarinos rus- milhares de r(lsebrcs e interrompeu
sos seja de :300 unielades. os serviços -de transporte e eletri- que conduz a ::\'anquim continm

cidade. Os socorros de maior ur· inundado e muitos rl.istrito� do

gência foram solicitados para os oeste sofreram tilo fOl'tes inunda'
distritos pobres dos 'subúrbios, ou

ele se encontram 200.000 refugia
dos. Os refugiados ·encheram os

4rma-se a Rússia Banco de sangue do Hospitar
para a guerra Já tivemos ocasião de Jazer refe- o nosso apelo - nO";50, ela-'rliJ'cI'
Washington, 27 (D, P.) - Circu- rências á necessidade porque atu- do Hospital, ela sua Provcdul'iu.'

los bem informados dizem que o almente passa o banco de" sangue lodos os médicos - para os 'q
governo 'I'ruman está preparando, elo nosso benemérito Hospi íak de desejem doar um pouco de sang
para apresentar ao Congresso, um Caridade. As reservas do precioso afim de reabastecer as rescl'Vas
relatório revelando que a Hússia se plasma salvaram oentenas ide viria assim, possibilitar a imediata aI'
está armando para a guerra. Os naquele estabelecimento. E agora cação nos casos de urgência, q
agentes secretos aliados descerra- estão praticamente exgotaclas. Dai são diário.s.

focall·zando a Confere'"nCI·a de Rraxa' �:I��t�\,��r��l��iL;��:S e��'\�;;'L�C�:: p�:�
N

I
melhante relatór-io sera utilizado

A sessão solene de instalação do grande conclave, ontem, à p�r:t �lJ�iat' o _Pl:Og�'a:na ele ajud�
noite no luxuoso Teatro do Grande Hotel. - A polaora de D. mí litar as naçoes 11\ t es, no valor

Jai� Banas Camara, do governador Milton Campos e do líder' ele H.50 mci,lhões de dól,ar�s, pro-
das Classes Produtoras do Brasil, dr. João Daut D'Olíveira. posto por I'rurnan, _-\05 últimas CI

ARAXÁ, 25 (De A)),i,O MInAN- de elogiar a ação dos dirigentes Iras conhecidas âqui indicam que

DA, ENV1ADO ES'PECrAL) - A das classes produtoras cio Pais, a Rússia e seus saté lites ,possuem
solene sessão de instalação do Ira. que ora procururn, l'elln�dos, os-

ô milhões de homens 'em armas.
Conferência das Classes Produ I 0- tudar os problemas que elevem sei'

ras, ontem realizada no 1tlXllOSO S;J- colocados no f.erreno da prática,
Ião de projeções elo Tctatro cio o i211st:'ado catal:inens� .f1ue hoje é
Grande Hotel de Araxá. que roi, a o Chele ela Igreja catól.ica r;!u Bra
:principio, presidida pelo SI', dr. si�, invocou as hençãos divinas no

.João Dauldt d'Oliveira. Prt-síden-r sentido ele que se.iam os delega
te ela Confederação Nacional cio cios presentes assistidos ,e ilumi
Comércio, e, apôs pelo sr. Gover-. nados na discussão dos assuntos a

nadar Milton Campos. contou com serem ventilados.
a presença de todos oS convenclo- O GOVERNADOR ;\IIlLTO)i
na is que, nesta linda .cidado do CAMPOS DIRIGE .-\ PALAVRA
trtangulo mineiro, reunidos esfu- AOS .CONGRESSJ�'�AS -

darão e solucionarão os maios ur- A scgun-, o S1'. dr. 3111ton Cam,
,g'entes problemas do comércio. da pos, UO\:crnadol' de .Minas Gel'ais1
índusu-ia e da agricultura. pronunciou o seu cI Iseurso, que r

Foi, a nosso observar, o prenun- a palavra do �j-ovôl'n,o desle Esta
cio de LIma erande e eficiente do da federaçao, Após apresentar
campanha qu: se inicia para re- as boas vindas aos eonYencion�is,
cuperação econômica do Brasil, S. e�Cla., ugrarleceu a escolha dps
af ondendo-se ás rea 'ldades nacio- le lindo recanto da Patria para a

naís, respeitados o.s interesses de reallzacão dêste importante con-

cada região. A ses;;iJo ."Olf'l1P. foi, clave.
, _

não há duvida. o inicio de lima
- O DISCURSO DO LlDER DAS

grande caminháda na estrada haU- CLASSES PllODUTORAS.
lCa dos nossos ansp,ios, PDl flerrlnrJ- 'Seguiu-se a palavra do sr' dr.
da de futurosos e melhores llias João Daudt d'Oliveira, ilus!.l'e Pre
para a Naç',ão Brasileil'a. A COllVO, .sidente da ConJ'el'era!)ão Nacional
Mello de técnicos, para estuno e do C_omércío, e :.la Ass?eiar:ão Co

'soluções de problemas, que foI a- rnercIal do RIO .oe Janell'o, palavra
tendida em Lodos os Eiltados ua. f'sta de comando, S. eXCla., Clplall
Federação. Brasileira, se rel, CIi- tUdo, insistentemente, focalizou
mo bem o afirmou o ilustre lide!" os dIversos problemas a serem es
, - classes pr-odl1t.ora..: do Pais, tudaclos. A certa a1"'I1'a, declarou
Dr. Dal1<Jf 'd'Oliveira. á noite de que não há onlro intel'esse n€-ssa
ontem, ,em seu díscu'nn, .", '''-'1 rel1nii'io de té'enious que não seja
pJ'ecisa, no momento exato.. O in- o rIo !JPn1 comum - 11 melho1'ia e

terêsse 'nacional está na demolls- conômica do Pais. Declarou ainda
tranclo O oompal'ecimento rIas uni- 'qlle não há interêsscs ocultos, de
dades fedeJ'ativas, cujo,:; jJJ'o.])le- ol'f!em polilico-parlidál'ia\ pnr
maB' se resumem em um só, que é quanto a questão tabe aos parLi
o. de melhorar as condições econ(J- dos solueiünar. Citou, um a um. os

micas da NU('iio e as suas possibi- problemas de cada reg'ião do Bra
lidades para 'enfrentar o fuf,l1I'O. sil - industria, cómercio, Ü'ans-
Passemos a resumir. em ',inhas pül'tes, pectlária, lavoura, etc, Fi

gerais. 'I) mitllni t'ü'o alo de insta- nalizanrlo, salientou o interesse de
Ja(;'�1) do;; tra'iJa ',h os, ontem á noi, tôda a :-l'ação. mandando a U"ío bri
tf>. lhaníe e patrióLiro conclave rePl'e-

A i\JD:(_\ QrE DIRIGTU "\ sentantes á altul'a rIas soluções aos

SESS,,\O - mais urgentes l)l'[iblemas ql1e se

() Teal1'o do (;1'an(1,e Hol el de apresentarão.
Ara:,:;'t, amplo, Juxuow, gTandioso A palavra oficia'. do lide!' das
JlaS suas proporçõe,", apresentava, -classes produtoras elo Brasil llle

.aspeto festivo deÍ';:allrlo tl'allSpare- receu fartos aplausos r.!.� qllanlo,
ceI' a impressão (jlW pstavamos com respeito e intel'esse, bem
frente a um aron terimento sem compreenderam o sentido r.xato elas
'precedentes na vida ecônomiea do suas al'irmaeões.
Pais. - OUTROS ORADORES -

Sob frementes· palmaR du assis- Em seguida, falaram, ainda, os

f.(;n-cia, deram entrada no palco S1'S. José Brnné, do Conselho Ecô
onde .se aehava a mesa que iria di, nômico Interamel'ieano C!. Cae_
dgir os trabalhos, os S1'S. Dr. Mil- tano 'de Vasconcelos, Presidente da
t.on Campo�, (}overllador de Minas ASE'ociac.ão Comercial' de Minas
Gerais, S. E. D. Jaime de Barros Gerais,'
Câmara, Cal;d'eal do Brasil, Dr;s.
João DauQt d'Oliveira e EuvaIdo
Lo(1i. Presidentes das Coni'edera
racões Nacio'llais do Comér.cio e

da' Industria, Deputado Federal
José Augusto, Dr. José Bruno, do
Conselho RcoIlomico InLerameri
canv, Dr. CaeLano, de Vasconcelos,
Presidente da Associaçã,o Comer
cial de Minas Gerais, e, outros re-

'pres�ntantes cio Renado e da Câ
mara dos Deputados.
- A PALAVRA DA IGREJA -

Inicialldo a sessão, ° sr. de. :\oIil
ton -Gampüs, Governador do Esta
do, concedeu a pala\TU a D. J'aime

.

de Barros Câmara, Cardeal do
Brasil, 'que invocou, em mag'istral
oração, ouvida com respeito por
todos os presentes que se conser
varam de 'pé, as bençãos celestiáis
para os componentes da gl'ande
rennião económica. S. J�minencia,
'em longo discurso, focalizou o

palP,el das classes pl"od utOl'flS do
Pais, reunidas agora, no teneno
das grandes conCIuis�,ls materiais
ti espirituais do povo b1'8si!E'iro. Gi
'tou o ilustre pnrpm',:o.clo j:iàssa
gens biblicas, que demonstram que
não há, ,entre os homens, diferen
ças de classes, primasla na delesa
do 'bem comum. Por fim: depois

de Julho de 1949

PASTA DENTAL
ROBINSON

HPar.icipaçào
Antônio Carlos Quintana Bl'i�to

e Marília SiL'\'eira ele So'uza Britto

participam aos seus parentes e

amig'os o nascimento ele seu pri
mogênito JOÜo Alcibi,ades, ocorri
do na Maternidade Carlos Corrêa,
no dia 23 do eOI'renLe.

Florianôpolis, 2G de julho
1949.
------------

- NO'B,S-
Os fOlógrafos e cinegrafistas fo

calizaram todos os atos da gTande
sessão solene.

, MINISTÉRIO DA AGRJlCULTüRA,
- PHIMEIRA SESSXO PLENA-I .

BTA - Depal'tamJento Nacional da Produ-
Hoje, no mesmo local, será rea- ��ão Animallizacla primeira sessão plena ria da

Conferência" quando serão assen
ladas as l)l'Ímeiras pl"ovidêneias
,para o hom andameni.o dos tl'aha
lhos das comissões.
- ..._.._...�..........._._

CASA'S'

DIVIS,/-W DA DEFESA, SA.NlTÁR/A
ANnJAL

INS!PETORTA HEGlONAL EM
FLüRIANÓPOLISVendese 3 casas booas,

Bem situadas, nesta capital.
Tratar à Rua Bocaiuva, nO 139.
.�� ..�

Sugerida a criação Chama-se a aL,enção dos inte'res-

d
'

t I I
sados 1;Iara () EdItal de Concorrên-

a oar e ra rDra Das cia Administrativa n. ,i, publica-

C·' .

B
A. I do no "O Estado", de 26 de julho

alxas CODOmlCaS do corrente ano, pág'ina 3a., para
mó, 28 (A. N.) - O Conselho venda de 140 quilos de Glicerina,

Supel'ior das Caixas Econômicas marca "GLOBO" e de 856 idem
em sua ultima reunião re&olveu marca "SANTA MARIA"

'

recomendar. a adoção da lei que ,São José, 23 de J'ulho 'de 1949..assegura hcença-prêmio e aceitar
a tese no sentido de ser cria,da a Juralldyr C01'l"êa Salles
Carteira Rural nus Caixas Econô- Chefe da T. A.
micas.

EDl1'AL DE C01VCOBRÊNCIA A.D

J'ilNISTRATIVA N. ,I

I
I

:TON�S� ,S��!���,
P,9R,E�<;���q/IiC

,.

COtTRA
'

CISPA.
OUEOA DOS CA
BElOS f DEMAtS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO.

por

l) sCl'viço de transporte reini,
ciou-se hoje parcialmenle. O du
tl'Ílo comel'e�al cenl.l'a! da cstJ'a�

cões que la'lvez I ran"COJ'r3m 'l"árim
Llias anles que tud,) volte' à norma,

lidade.

de

Cidadão Sebastião
LAJES.

'Li com desassustado heroísmo o- seu artigo sóbre energia
e'léfriea, divulgado na Região de 23 do corrente. Queria, aO

'final, poder feliicitá-Io 'pela segurança de conheoimentos com

que "oce estreia em mais uma profissão: a de eletro-técnico.

Ex-médico, ex-viajm1te, ex-farmacêutico, ex-bacharel, você
como elelrecista 1 ambém é ,�oez!

As suas afirmações são mais que verdadeiras: são as es

sências das verdades que estão na Verdade.
l;;xemplo: "até () presente momento o Govêrno não de

monstrou o menor inLeresse em resolver o problema da luz

na Capital".
Um pouquinho abaixo você t'ala no eontrato com

derúrg-ica, já assillado até o presente momento!

Bastião do céu! Você é teni'vel.

a Si-

Se vivessemos no regime parlamentarista, vacA, eorn essa

'pcnada; teria posto até poste a'baixo, 'CIlwnto mais o Govêrno!
Adiante diz você: "As recentes mani<festações de desagTa
do, . .. forçou-o ... Baslião! Bastião! Corrija isso; as recen-

,tes manHesLações". fo:rçou êle... �lais adian,te você aplal.l
de a transformação da IPró-energia em sociedade de âm'bito

estadual, pois que, assim, 'Vai de encontro aos ans,eios da po

,pulação. O. K. Voto con) você, senhor relator! Sustentei, ,aliá,s,
'Ponto de vista idêntico, mostrando que essa di!ütação não

ia ao enconh"o da.s aspirações pOipulares. Folgo em não iJ'

de encontro à sua opinião, que v,eio ao encont.ro úa minha

Referindo-se evidentemente ao. sr. Mário Bastos voce afirma

que êle foi e,mpregado no Tribunal Eleitoral P01" indicaçí'f,o do
P. S. D. Terrivel que você é, Bastião! Com essa, para mim

basta, Bastião.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


