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Vorosbilov reitera a posição do Kre'm
tio: a lugoslavia é, agoril, a

inimiga da Russia
·

LONDHES, 24 (U.P.) _ .. o mare- ror e a violencia impostos pela cri-,
chai sovlctico K. S. Voroshilov, minosa camarilha de Tito, (In" cs

em discurso pronunciado cm
/

nu- tá disposto a qualquer coisa a fim

carest, disse que os .governautcs da de granjear o favor dos seus anos.

Iugoslaia se converteram em inirni- da Wall Strcet, não podem eng- nar

gos declarados da União Sovie+ica, o povo honesto da Iugoslavin. 1<; o

das democracias populares e de t(,- povo da Iugoslávia sabe muito bom
dos os que mili1çm no CalY[J\1 anti- que a União Soviética e as demo

imperialista". cracias populares e todo o ("3111'00

O texto dos discurso de Voroshi- anto-imperialis!a, encabeçado pc-la
lov, que foi prof'erid osegun-Ia-Ici- União Soviética sob a direção do
ra em Bucarcst POl; motivo do :)0 a- grande Sstalin constituem forças
ni versa rio da queda da ditadura do poderosas que, por Sij sós, são -aua
marechal Antoneseu, foi illstrUJl.li- zes de resistir a tod'as as escuras

do esta madrugada em Londres pe- forças da reação e aos i)lstlgadclres
lo cscr+torio de informação sovióti- de nova guerra".
co. No decorrer do seu discurso Vo-
Voroshilcv disse que .com "o mun- roshilov descreveu um revolucio

do hoje em dia dividido' em dois nado como aquele Que "sem condi

campos, Qualquer que não ;,p)()ic J çõcs nem reservas, aberta 3 hI'D(>S
Uniáo Soviética sem nenhuma rc- tamente, sem conferencias rnillta-"
serva' é seu inimigo e essa é ii posi· res secretas, está preparado para
ção atual do, "sanguínarío regime Idefender·� proteger a União Sovíé-

I

fascista" da Iugoslavía". tica, pois a União Soviética �� o pri�
Voroshílov não indicou que pen melro .estado revolunciouario pr«

sav'a fa'z�r a Russi� a respeito da letario d? inundo que :0n.sagrolHe
Iugoslávia porem disse que "o ler- estabelecimento do socialismo".

,
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Instelar-te-i, no Rio, ne

próxime quinte-Feira, I
Comiuão Nacional
do Ano Santo
•

l<iIO> 29 (V.A.) - A cerimô
nia da instalação solene da
Comissão Nacional do Ano
Santo terá lugar no salão no

bre do Automóvel Clube do

Brasil, na próxima quínta-reí
Ta, lO de setembro, ás 20 horas
sob a presidência.. de honra do
cardeal arcebispo do Rio de

Janeiro, d. Jaim.e de Barros
Oâmara, com a presença de
autoridades CIVIS, militares e

eclesíásttcas.
As comemorações do Ano

Santo, que periódicamente são
celebradas desde o remoto
ano de 1300, assumem, no

prôximo Jubileu de 1950, uma

significação excepcional pelos
seus aspectos de relevante
importância no quadro da po
litica internacional.

Demitidos mais 259
eomuoista.s
SANtTIAGO, 28 (U.p,) - Q

governo anunciou a demissão
de mais de 259 funcionários
comunistas, elevando para 587
o total de funcionários demi·
tidos, desde o inicio do expur
go após os recentes distúrbios
e greves no pais.

.
,

Dr. Pereira e Oliveira
É-nos grato registar hoje o nata

licio do nosso ilustre conterraneo
dr. ,Artur Pereira e Oliveira, :! I:l ali
zado clinico nesta capital '" ssu

plente de vereador a Ca.mar� Mu
l1icipal pelo P. S· D,
O ilustre nataliciante desfruta nos

meios médicos, culturais e ,>odais,
de invejável conceito, credenóan
do-se cOlmo um dos valores n�aio
res da atual geração. ]!'eHcitemo·
lo ausI>iciosamente e nos regozija
mos juntamente com os que o pstj
mam é o admiram, pela grata "f,e
méride que o 'dia de hoje cOll'lig'u3,
enviando-lhe o nosso cordial ahra
ço .

.

USOU saiote,8 expe
rimentou passos
de danea
BALMORAL, Escócias, 29

(U.P,) - o rei George VI u-
. sou saiote escocês e experi
mentou alguns passos de dan
ça, ontem á noite, no Castelo
de Balmór:al. Vários soldados
da Guarda do Rei também
dançaram com a rainha Eli·

�abeth, a princesa Elizabeth,
a prince�a Margaret e Shar
man Douglas, filha do sr. Li
Wis 'Douglas, embaixador dos
Estados Unidos. A familia re·

aI esta passando suas férias de
Verão em Balmoral. É a pri
meira vez que o 'rei participa
.(le uma festa, desde qUe foi a-
tacado de uma enf(ermidade
nas pernas, em novembro do
do ano passado.

o MOMENTO

'As eleições municipais
e a oposição

Aproximando-se os pleitos nos sete municípios recente

mente criados e os adversários da situação pojitica do Esta-

I do, peja tribuna da Assembléia Legislativa e pelo vespertino do:
sr. Adolfo Konder, se apressam a descrever imaginosos qua
dros de insegurança pública, onde, na realidade, o interêsse
do Govêrno está em garantir o mais livre pronunciamento
popular. A 'antecipação 'de escusas pela 'derrota esperada não

poderá, todavia, desviar o ÚUl:SO normal dos acontecimentos

que, a cada dia que passa, vêm pondo de manilfesto a progres
siva expansão do prestígio do P

... S. D., vencendo. as ttlnues
oposições dos 'que pensam ainda em impressionar o eleitorado
com falsas versões dos fatos e injustas apreciações dos ho
mens ela situaçào. .

As eleições nos municípios novos, onde quer, que o {)PO
sícícnísrao haja de comparecer às urnas com chapa própria,
repetirão as a Firmações de civismo que, doutras fel! as, têm
dado ao 1, S, D. os mais expressivos triunfos eleitorais.

Não adianta, pois, aos adversários da situação estadual
n expediente que já utilizam para fazer crer que o P. S, D.
necessite de l..ançar mão elas ameaças anü-democrétícus â guisa
ele argurnen to a seu f'avor.

O fenômeno político, llOS munícíptos orlados pela nova

{li reção adm inistraí iva do Estado, é perfeitameute I a conse

quência lógica da satisfação ,ge,l'al das jiopulaçõcs pl'lh alo que,
put: inicÍ'ati\'a rio Govêrno c com apôi o decisivo dd P. S. D"
lhes conrertu fi desejada :tl�)l1.(Jrt1ja, rnei "'11

iti'
qU�, orguni

zautlo-se ndministr at Ivamontc, poderão melh . manifestar a

sua capacidade ele expansão econômica c de rrogresso geral.
Nada há que estranhar no fato de o pai-tido da maioria esta

dual contar com o prestígio de seus rcpresenl antes naquelas
reg�iões, onde o povo sabe ,rnLerprctar convenientementq in-

tenções e atitudes.
•

Portanto, as falsas acusações ·a que' se precipitam os opo
sicionistas do Estado não poderão ser tomadas ;<;el1ão como

prévía desculpa do malogro eleitoral. CJue espel'am e qu e, no

en[:anto, será natural expressão de livre ·e espontâneo sentir
das laboriosas populações heneficiaua,s com a próprj'a autono·
mia' munidpal.

,

Resta-nos, contudo, lamentar que par,a ião desvalioso
efeito; �(,11l encontrar mais tênue repercussão na concIencia

pública, os nossos adversárias põltilicos não desistam' de apli
ca:r aqueles conrJemíveis e de:;;moraliZ<3dos expediellles, inqur-
nados de calúnia e má·fé. '�.,!

Quando, exatamente Ludo está a indicar, em fa!'or da

pacificação da política nacional, mais �xato 'e honesLo espí
rito democrático, em que se ,eleyam ao' nível de cultura de

povo cívicamente educado, as campanhas eleitorais é T,as!i
mável que o oposicionismo no Estádo recalcitre nas, velhas

_ lwaxes de ,caluniar e inll'i.gar, intrujando a opiniã.o pública.

Pretende descobrir a Arca de Noé

Comprou'<'o Brasil 52 ..556 velcu
los motorizados em 1948

E' o melhor freguês dos Estados
Latina. - A Arg,entina em

;,

WASHINGTON, 27 (U. P.) -

A América Latina foi o me

lhor comprador de automó
veis, e ônibus dos Estados U
nidos em 1948. A Assocíação
dos Fabricantes de Automo
veis, declarou, num relátório
de oito páginas, qus a Amérí
rica' Latina comprou 175,321
veículos à motor, Ocupa o Se

gundo' lugar a Aíríca. . com
97.649 veículos, A Asia esta em
terceiro lugar, com 69.395.
O Brasil foi o melhor com

prador de 1948, com 52.556 veí
culos'.
A Argentina, com 363,460

veiculas a motor, ainda lide
ra Os paises,latino-americanos,

Unidos
quinto

na América
lugar.

Chegou ao pé do monte Ararat à expedição norte-ameTicana

DOGUBAYAZIDl, 'l'ul'quia 29 U, P.' - A ,exp:edição norte wnerica·
lia que tentará, descobrir a A l'ca de Noé chegou. ao pé do 1')11onie Ararat.

A comitíva espera resolver a questão da }Arca de Noé dentro das
]il'óximQs 24 h01'as.

Lidel'es militares e poli!l�cos locais deram as boas-vincla,� aos

'i ol'fe-mnericanos, que chegarú!1/, com plena aulo1'idade para explorw'
esta. area ,altamente militarizada ela fronteira. ,IW'c'O-l·USS'a!.

A expedição, que é chefiada pelo dr. AaI"O'I1 J. Smith, de Gt'e'ens

flOro, Caroli'na do iVorte, está acompanflwJa c{e {undbonarios do Estado e

.:(!rnalistas.
Os ru.ssos disseram que a expedir:rlo está na 'vc1uade empenhadá

é"1?, misstio de eSPr�ona(Jern conira os soviels.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

, QUALIFICAÇÃO ELEITORAL
SERÃO ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJAREM
SE QUAJ.JIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A

RUA FELIPE SCHMIDT. �

HORÁRIO: DAS 10 ÀS 12 E} DAS 14 AS 17 HORAS.
DIARIAMENTE.

ao número de veículos em cir

culação e "per capíta", porém
ficou em quinto lugar nas com

pras efetuadas em 1948, o que
vem realçar o declínio nas

relações comerciais entre os
Estados Unidos e a Argentina;
Os Estados Unidos, porém

continuaram a ser o maior
consumidor dos veículo- produ
zidos pela sua indústria. Da
produção de 5.285.425 veiculas
em 1948, foram exportados
apenas 422.742. a produção
mundial de veiculos a motor,
em 19,\8, foi de 6,436.873. Atu
almente,58 ,milhões d"e veículos

motorizado_s estão circulação
no mundo inteÍJjo.

Â participação dos municipios
DO Imposto de Renda

. ,

Distribuido às Delegacias Fiscais o crédito destinado ao paga
mento da quota-parte de dez por cento aos

municípios do interior

O ano de 1949 ]'evesle eXCeIlC'iund quantia total inferior à C[llota,p:lr
'significado para as finanças IT1lIni- te devida no corrente exeI'cici'l.
cipais, pois foi no corrente E'XCl'- Para os de"idos fil15-" a Assocbç:i\�
cicio que teve inicio o cU1l19rimcn- Brasileira de Municipios, entidade'
to illlegral do mais im,portante dis- que, em cooperação C0111 o LB.G.E.,
positivo ,constitucional para DS vem dando vigoroso impulso ao U1U

Municipios de pequenas receitas, vimento lllUnicipalista no país, pstá,
ou seja, o parágrafo 4° do Artigo 1;; comunicando a todos os Prefeitos
da ,Constituição Federal. do interior q'tU?' podem, de acôr·b,
Em obc>dii':ncia à Lei n. 305, que com a Lei n. 3{)5, providenciar ime

regulamentou aquele dispositivc, ii diatamente o recebimento n�s Co
Diretnria da Despesa Publica do letorias Federais a cuja jurisdição
Ministério da Fazenda já di,>tTih�1iu pertença ° Municipio, da quantia
ás Delegacias Fiscais nos Estadl)�: referente a buze duodécimos da
o crédito destinado ao pagampnto, quota-parte que llies cabe n� ar-'

a cada um dos 1.H79 Munieipio!; do recadação' do imipõstD de' renrla no,

interior, da quantia de Cr$ atukl �x�rcici0.
229.029,90. Posteriormente será
autorizado o pagamento, a cada
Municipio, do duedécimo res' an- Dr. Madel· ra lleVASte, na importancia de Cr$ l' ti
20.820.90; uma vez que a qu�ntia Hegista, a dafa de hoje, o ani ver-

total .devida pelo Govêrno Fderal sarIo natalício' do ilustre médico>

a cada.Município, no atual exerdcio, conterraneo ,cfr. Joaquim Madeir:x
é de Cr$ 249.850.00' Neves, especialista renomado, 1en
• Melhor será avaliada a importan- te do Instituto de Educação e yigü.
cia do pagamento des'sa quott-par- rosa cuJtura já. imposta à, admira'
,te ás administrações locais ao ve- ção do.s catarinenses.

rificar-se qlle de 1.650 Municípios Espirito brilhante aliadc)' ii valio

existentes,. em 1947, no interior rio sa expressão cultural; o pres\igiclsl)
País, 84 arrecadaram menos de ;')0 correligíonário há, por' vezes, cDla
mil cruzeiros; 202 arrecada!'am re- borado neste jornal com seus pre

ceitas entre os limites de 51, mil :) ciosos artigos.
100 mil cruzeiros; e 494 tive ....am

I
Associamo-nos, por justas, ,'\1: 1,,,, .

orça.�enlo de, 101 mil a

2.50
ndl

m�n,
agens ,qu�, hoje,. lhe serfí�, tr�=

crUZClrOs. Quase a metade, :jor butadas, dese,lando-Ihe peren ,," fc

conseguinte, arrecadou, em 1�H7, licllfacTes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Proprietário e Dirv-Gerente I' l!lxpl"e81tO tUo 011tóv40 - LatrUmI -

I' 7 -h01"IUI.
SIDNEI.NOCETI ': Auto..Viaçl.o ltajai - IQJa1''';_ 11 -

Diretor de Redação: • l'UÊx�gltO BrulIQu_ _ �� _

GUSTAVO NEVES UI boru.
.

.COMUNICÃDO ,'DA D. E. A. C. medindo 6,50m de frente por 11,00;'
, Expresso �uena - No.,.. TreIlte

m de fundos, com as seguintes di-·, - 16,30 bo....
I' .Auto..Viaçlo Catarln_ - JomTn. O balanço das exportações ('da-: Os cargueiros nacionais trrms- visões: t área, 1_ sala de visita, 1
': -. hora.. r inenses dos produtos padroniza- portaram para portos brns ilciros cozinha e \V. G. Construída em fins-I .Auto..Vlaçlo CatH'In_ - Curlt1lba
I� IJ boraa dos sujeitos ii classificação, w_)r('- os seguintes produtos class.Iíca- do ano de 1942. Localizada no Es-I'

-

ROOoTiérÍa 8u!.BruU '_ !'6rto .AIqr. \: _ S hora�.· sentada no primeiro semestre do dos: produtos de mandioca --

trcíto, à rua Antônio Malas Áreas-
• Rápido Sul-Braslleira - Joinvlle -

ano corrente, resultados Jntcrcs- 325,048 sacos, valendo Cr$ , l1. 511, be-m próximo, portanto, do13 horas. ,

. )
Rua Senador Dantas, 40 - 60 Rápido Sul-Braslleira - Curitiba - santes, merecedores de divulgação. 22.367;?0; Iumo - 12.668 Inrdos, ponto de ônibus.

.

andar 6 horas.
TmRCA-FEDU. Nada obstante áS dificuldades com 931.965 quilos, DP va'or ele ,Os interessados poderão dir igir->

Tel.: 22-5924'- Rio f.�e Janeiro I' .Auw-V1aao CatarlnellH - P6rto .AI. cambíárías e a paralização do nos- Cr$ 10.345.718,40. se à residência do SI'.. Aristides Bor-t' cn - 6 hora..
RAUL CASAMA\TOR I' Âuto..Viaçao Catal1n_ - Curltli� so íntercambio com o exterir r. os Agrupando as cifras e volumes ha, em Biguaçú, para melhores in--

Rua Felipe de Oliveira, 21 - :: - .A�.t!�� Catalr1n__ JolILY1M indices de exportação para) o mer- teremos os seguintes rcsu ltados: ' formações-
80 andar :: -. hora. cado interno veem compensai', de Valor -do fumo negociado: Cr;� .. : A venda é motivada pelo fato de-

Tel.: 2-9873 - São Paulo _A.�h�::r.-° C&tuln.eDM - Tob&rlo
algum modo, o decresci'mo d3qi1C- 13.747,143,60. volume - 1.-101.773 o proprietário estar há anos r�sj--

ASSINATURAS ExpresllO 810 on.t6....o - Lqu1Ia -

las transações. quilos. Valor dos produtos da 'lIJan- dindo em outra cidade do Estado.
N C Itl ,7horas.. .

() \TI 'L da ap a
, ,Emprésa Glória - � -,1AI Vejamos, porem, os numeros que dioca : Cr$ 37·4b1.524,6. () ume A casa em apreço se CllCOU ra e-

Ano ........•...• CrS H,oo : • �r��·áru,.qu__ �tu.e _ compensam qualquer [ustificação 408.311 sacos. Valor total das expor- socupada.

�:!!i;e .:�::::: ��: ;::�: : le .��a;-1açl.o ltaj&l _ IallJ _ 1. » ou esclarecimento que se possa dar tações dos dois produtos exé!mi-········································ ._.

, 1'&8. sobre um assunto que sobrcssa: t�e nados Cr$ 51.208.668,20.
M�II ........••••• CrS "9,00: Rápido Sul-Brasileira _ Jolnvile _

irnportancía, na atual contíaêucis O serviço r
de classificação rias

N' I C' 050 13horas.' �

umero avu 80 •• r , : Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

nacional. mercadorias, prestado peja Diretc-
No Interior " 6 horas. / .

....

I, QU.ART.A-J'EIU. Assim, pejos portos cataríncn- ria de Economia e Assfstênc!a ao
Ano •........... Cr$ 100,00 I, .Auto-V1a9l0 CatarlDen.. - CUrtUba .

d bandei t C
.. f '11 id

.
..

S t C. 80
.

I, - II hotas. ses, em navios e' an erra es 1'an- ooperatívísmo, reco 11 o com na-
emea re •••..... r", ,00 I' Áuto-ViaçAo C&tH'lDcJ,N - Jom'fll. [eira, saíram para países de ultra- se nas tabelas vigentes "sornou a. 'I'riIÍleatre Cr$ 35,00 t' -. horas.

I'Núm vul "'. O 6 I�, .Auto-Vlação CatH'1neUII - � mar, as seguintes mercadorias: íu- significa.tiva írnportancia -le Cr$ero a so.. \,r", • o , h
Anõncioa -.diante contráto, �"I- ':ã�?dO orS�.Braslleira _ C'.u-itiba -

mo em folha - 6598 fardos; 11e�an·1171.085,50... • - 6 horas. do 469.8Ü'8 quilos e valendo Cr$.. A despeito de todas as, dir�c:u]-..,8 on8lJl8Ú, mesmo nao Rápido Sul-Brasileira - JolnvUe-
publicados, não serão 13 horas. 3.401.425,20, mandioca e derivados : dades, continua ativo o comércio

deYolvid

\
Expresso SAo CriItO'ftO - � -

- 83.265 sacos, com o valor c01�ler.; catarí nense principalmente .0 de ca-

1_ ����:o;l� ::;::it�:- :6:�:tçA�u::en: �Br1aQ:: � cial de Cr$ 14·742.156;90. bota�em.
! emitidos nos arti!los ra�reB80 BruaqUellN _ NOTa 'l1N1I.to III

��d:!� -�=:::A�""''_' a S í f i II SViacão .Aérea- .Auto--VlBçAo CatarlneIlR - P6rW
3t Alegre - 6 hora�.

Hora-rio Auto-Vlaçllo C&tarJnen.H - OJl'1t1ba
- 6 horas. J

....

Segunda-feira Auto-Vlação CatH'Jn_ - Joln'fll.
- 13,00 - Lajes e PAne

- • horas.'
Áuto-Viaçlo C&t.armeDN - Tubarlo

- 6 horas .

.Auto·Viação cata� - �
- 6,30 lIore'lI. _

Exnresso &Ao Crlo&to'ftO _ L!ICUna -

7 horas.
Dnpl"�8B Glória - LaarIlM - • III

• 7 1/2 horll.!.
� llEpresso Brnsquenae - ItruJIqUfl -

1. horas.
ÂUto..V!açlo ItaJa! - na'ai - 1. bO-

Na.

Rápido Sul-Brasileira _ Jolnvile-
13 horas.•
Rápido Sul-Braslleira - CUrltiba -

• hor8ll.
:8mpresa Sul Oeste Ltda :_ X.pecO"';' lU

- • hora.
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Auto-VlaçAo catarJnena - ÓUrlUba
- 5 horas.
Rápido Sul-BraslIeira - Jolnvlle-

13 horas. /
.

Rápido' Sul·Brasileira - CUrltiba -

6 horas.
- 4 horlUl.

Auto·Viacâo Catuwnse - JoJn'flle.
- e hora..

.Auto..ViaçAo Oartar� - Tu�
- 6 horas,
Erorflsso. Slo OrVtoTIo - � -

- 7 horas.
Expresao Bruequ_ - sru.que -

14 horll8.
.Autc·V1açlo najai _' ItajaJ - II Ilo

ras.
'

ExpresllO Bru.8qu_ - NOTa TrGto
- 9,30 hor...
Expresso Glórla - Lac'Ima - • llt

e 7 1/2 hor...
DOMINGO

Râpldo Sul·Braslleira - Curitiba -

6 horas.

.' ,

•

Dr, (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e olvel

COD.tltuição de Sooledad..
.

NATURALIZAÇÕES
Titulo. Deolal'at6rio. ,

E.orit6rio e Re.idenoia
Rua Til·adente. 47.

�ONE •• 1468 I
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

FRAQt:JEZAS EM GERAt

"

Exportação Cotormense Casa à venda
,,' Vende-se uma, Lôda ele tijolos .....

Ataca todo o organismo
TEM SIFILlS OU HEUl'vIATISNIO

8EXTA-FEIRA.
RodoTiArla Sul BrlloSil _ PM't& �etrn

M ..t_ - 3 horas .

...On" .Auto..VHição Catalr1nenw - qutlUbI
VARIG - t2.30· - S�l _ 6",horas.

.Auto-Vlaçlo Catu!nenJM·- Jolnl'Slt
PANAlR - 14,05 - Sul - • hora.

,

(Juarta-feira Auto·Viação Cl!urlnenM -�.
'\ \.. - a,30 horas.

nTAL" - 13,00 - Lajes e

pôrtOj
Expresso SAD Cdstovlo - Lactma -

AI 7 horll8. ,

egre Auto..Viaçlo ltaj.a.J - ltajai - 11 ho-
l'ANAIR 10,40 - Norte ra•.

CRUZEIRO. DO SUL _ H.OO _ 18E=� BruequenH - Bruaque -

..orte Rápido Sul-Brasileira _ Jolnvlle-

.. 13 horas.
:VARIG - 11,40 - Norte RápldQ Sul·Brasileira - CUrltlba -

. 6 -horas.
PANAIR - 14,05 - Sul

Ouinta-feira
-TÂL" - 8,01 -' Joinville -

Curitiba - Par,Bnagaá
- Santos e Rio. '

PANAIR - tO,ao - Norte
PANAIR - 14,05 - Sul
'iiARIG - 12,30 - SUl
CflUZEIRO 00 eu}:.

tlorte
ORUZEIRO DO SUL

.1

da Sífilis e Reumatismo da mesma origem.
Inofensivo ao organismo, agradável como licor.

GUERRA �ÀS CARIES! SOMENTE
KOLYNOS AS CoMBATE �3 moJas

3 LIMPANDO
• PERFE!TAMENTE

A deliciosa' espuma de
Kolynos remove as

partículas de alimen
tos, deix,\ os dentes
polidos e retarda a

formação de mucina.

'1 NEUTRALIZANDO 2 DESTRUINDO
/
• OS ÁCIDOS DA BOGA • AS BACTERIAS

_

Kolynos destroi
cerca de 92% das
bacterias da boca.
Este efeito dura horas,

Ao entrar em contacro

com Kolynos, os

ácidos da boca,
causadores das caries,
são imediatamente
neutralizados.

�LlClaso S4BOIt
R.EfJUSCANtt

Melhores resultados são
conseguidos escovando-se
os dentes com Kolynos,
depois de' cada refeição •

Arvores· fruliferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas orn,amentais nal

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

.

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

CatariÍla.

BOM ·NEGOCIO'
.

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
oerta de 10'/. 80 ano com recebimen'to de juros mensais .

Infor01ações nesta redscão

VESTlR·SE COM' CONfORTeQUER E ELEGAHCIA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Ruo Felippe Schmidt 48

DA

ImobWAriD •

, ..Fenne som.,. acabamento.�
solidez... no piano perfeitot·
Além de vários modêlos para
pronta entrega ... êste m"rav,
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano' da
pagamento a l-::mgo prazo L

SuhwàrtzmaUD'
REPRESENTANTE::
pata Santa

KNOT
Catarina ..

S/A
Cx. 134 - Tel. KNOT

Florianópolis

C'asa Recem
consfruidà
DE S O C U PA DA

RUA FELIPE I lvEVES
6xl0 metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃ�

ESCRITÓRIO IMOBILIARIO A. L.
ALVES

Enca.rrega-se, mediante comisslio,
compra e venda de imóveis.
Rua Deodoro 35.

······�······.· ••••�· •••••••6�

Participação
Oswa}d;o Damasceno da Sil ça e·

Senhora'
partici'pam aos parentes e pe!>soas.

ami,gas, o ,nascimento de seu filho.
Reinaldo, ocorrido dia 25 do cor.ten

te, na Maternidade. Dr. Çarlos Cor-
reia .

Florianópolis, 26/8/49

O' VALE »e ITUÜ
Proeue••• A.�.ela

Pro8'NIH,
LIVRA.RIA 41, I..IVR.AllU

.ROSA •

DR. FRANCISCO CAMARAt-.,
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (s'obrado) (Alto qa casa "O"
Paraiso")
Residencia: Rua Alvaro de Car· -

valho, 36
Florianópolis

•• ,
R .

CASAS E TERRENOS
.

Possue v. S. casas ou terrenOtl pant'
vender?
Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório

A. L. Alves.
Rua Deodoro M.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_-__;;:;...;.===:=-__.;;0i.-:1(__:S.'I'ADO Terca.,el,. 30 cte �g�.�to ae ""'49

,�!!'�!'�O�2' V��'i �f�"�,��ó��,�I� HOje 30nD� ,1�T�sado
Ili":'wte;, lJ!llClOll os trabalhos da ses- aos srs. Presidente e Vice-Presideu- A data ,ele hoje recorda-nos que =,
são ái&' ontem ás 14,30 horas, ('S!.<1;}- te da Hepublíca, a'ô Sr. Ministro- da

- cm 1.642, tomou posse do car-

do :preoollJ.tes 31 srs. deputados, Viação e a cada Senador e �h"puta- go ele Governador Geral do Estado

Aprovado � ata foi dado r:icllcia do da bancada catarin�nse. sclici- do Brasil, na Bahia, Antônio Teles
senhora, os' nocscs a' Ca a d

.

di t f
. ...

. d ("1 d C
c s o expe ren c, que ()1 HOI.', tando suplementação da verha GU(,' a N va, passan o-o ao 'onde de

sinceros votos de pronto restahelc-
'

cimento,
- PEDIU INFORMAÇõES -- é pequena, para a conclusão (}a(11[(\" Vila Pouca de Aguiar em 22 de de-

•
O sr. Konder Reis, da U, D. N., le ramal.

.

zembro ele .16-'t7. Foi aquele 'quom

FALECB1ENTOS:
foi o uni�o orador inscrito, �d('stil Em votação Iôram os telegramas promoveu e auxil iou a insurreição
vez para extranhar não haver sido aprovados.. tendo o sr, Fernanrlo pct-na rnhucana contra os hotande

SRA. D. MARIA DAS D�I\ES...., ainda executada a lei nl? 196, de 10 Melo, em nome da sua bancada, 2,-.
ses ;

fIRMO d d b 1
F' 1

.

e ezem 1'0 de 1948, reíerenternen- pojado o pedido do represcntan-
- em .817, no Rio de Janeiro,

id
a e�eu, nesta �apltal em q'.IH re- te á criação do museu Histórí. o e te pessedista.

nasceu o Iustoriadqr e polígrafo .J.
SI cncur a rua Tiradentes n ;::? 'I Arti ti ] � , j'\' P

.

d �.

. ..
•

' 'J_

.,
< IS lCO i e Santa Catarina. S6ul'C _ ORDEM DO ..DIA ....

• .. rl'eIra a Si lva ;
exma, SIa,,' d., Man�. das Dores Fir- 'o assunto pediu 'ao Executivo in- A matéria foi a aprovação da re-

_.:.. em 1,821, em Morrinhes, então

SU. PEDRO. MORELLI
mo

t

de Oliveir-a, filha .do saudoso formações, atravéz da Assembl.iia. dação final dada ao Projeto de Lei municipio de Tubarão, Estado de

c.on,e.rraneo. Joaquim Firmo de- 0- -RAMAL DA ESTRADA nr: ll:,'L',D_ o "'0/49
,Santa Catarina, nasceu' Ana Marie

Faz anos hoje o conceituado c 1
- ..

0

,: n n;) ,que abre crédito especial
,

.

"
.

C J- rverra, e tía do nosso hrill.nnte RO S. CATARINA _

.

d O
de Jesus Ribeico, :J. heroína Anita

· merciante na Cidade de Brusque sr, confrade iornalista Moacvr 1:"'liate-'
e 2 mil cruzeiros para a c.!)nst:-tl"

Pedro Morelli, a quem cumpri- d Síl
.

. '" O sr- Felix Odebrecht, do P, S. D, çâo de um símbolo no Cambierc- Garibaldi, vindo. falecer no dia 4

me t jmYA fa .ll.vmra. teceu considerações sôbre a cons- Ia. Tambem, em redação final, Ioi
de ag-osto de 1849, em Mandíole-

." n am9s, ann la enlutada aprcsent - R F d
•

,., L'. a- truçao do Ramal Blumenau ·a Ita- an d Proi t de Lei o avena, na < azen a do Marquês de
mos sentidos pezarnes . .

.
prova o o roje o . e je! 11 78;,19, ". .

'[ It Ii

"SR CID R�DA SILVA
. ' Ja1, na Estrada de Ferro Santa Ca- que abre crédito especial ,(e Cr$,

vInCClO o, na a la;

'Transcorre, hoje, D aniversário _

tarina. O orador, encarecenr'o a 171.741,90, para pagamento <1(' .<ni.
- (111 1849, faleceu o General 'I'o-

· siatalício do sr. Cid R. da Silva.' do .

Nao espere que a doença vi urgente necessidade dá ultimncão vidas. do Exercicio Findo.".
Ul"Z Joaquim Pereira Valente, se-

; alto comércio do RÍo do Sul e a
site a sua casa, Defendaa su daq_u�les trab�lhos, sa�ient�u os be- �pós,· como nada mais houvesse,

gundo Cond� do Hio Pardo, Repri

._ .quem o "O Estado" jl1bilo,,;mente'- saude e a dos seus filhos, to ne(lc1Os que ISSO fara a 'I,ndw;lna fOI a sessão lev·a.ntada e outra C'l11-
mll1 '1 revolta das trol{:J.s estrangei-

,.cumprimenta,
. mando MALTEG. Frio ou gela e ao comércio do Vale do Ita,iai.lvocada pal'a ho,ie.

' 1'as, 110 lüo de Janeiro, em 1828;

do, é uma delícia. É o maio
e, comandouf apezar de por pouco

.
SRA· ALVES MARI�H()

l' I' !�::.e�ed����;i�:���!�,�.p� -A Inspetorl·a de Defesa S. ADI-mal' ��1�11��;-a:de�,{�I�{)i��I,e��;:::�a�õ:e:�
A efcll1éride de hoje consiJCna '

II
� . venda em todas as farmacias e

l'a civil;
".aniversariO) natalicio da exm:,. sn�, U I d b Ibarmazens.·

' ma esco aí e Ira a o
-- em 1.864, uma nota apresenta-

,d. Maria da Glória Marinho, digna da pelo l\Hnú,tro dos Negúcios Es-

>,esposa d sr. CeI. João Candi.do Al- AS SAIAS 9URTAS VAO VOL- Têm sido i11'límera.s as 11wnifestações, oficiais e parlicttlares, d.e tl'angeiros 'do Paraguai, protestava
· ves Marinhú, c.oma\ndantc d" Poli- TAR. , . .

aplallso e elogio, 0.0 f;mbo.lho que vem realizando, em'Santa Catarina, contra o "uliimal.um" brasiJ.eiro de

,da Militar do Estado, I Na últirhas reunião tnrIisla do (( lmpetoria Regional de Defesa Sl1nitálji/a Animal, sobl a direção irnpre- 4 de.Agosto;
.

A dama nataliciante que gozs de Rio, qUando d·a realiza('i}o do gran- (ndedorq e incansável do Dr. Altol:rl,ir Gonçalves de Azevedo. A visila - em 1.903, fa],eccu o escr'itor

�reallprestigio nos nossos meios SI) de :p�'êmio "Brasil", em que foi à Chefio. dessa Repw,tiçlio, em Slio José, dáloporlunidade a que se pcd- Eduardo Prado,
�ciais, será, pelo transc.urso do fe- vellcedor "CARRASCO", as ,el,egan- {iq11.C o iaesti.má·vel serviço que ,vem a mesnl,l1 prestmul'o à ecoúomia de André ;,Nílo Tada,çco

Jiz evento, muito homenageada pc!, tes apresentaram saia.s bem mai!'; ltOSSO Estado. _ - -

.<Suas numerosas relações de amiz], curtas, 'quasi como anLigamente, Esteve l'ecenlenumte naq7wle eslabeieciMnento. observando o j'e-

•

-lViÃi�i";:�:·
-

�';Jií�-·"'";;i';;ií;,
de, ás quais, c.om respeito, nos aso' um, pouco ahaixo dos joelhos, qua- qime ele trabalho em tô(ÚJs 'as SlI,as d-ependências, o Tenente Coronel ovos e' mel - os {grandes for

�'!Sl)Ciamos, tro ·dedos, si tanto,., Os modêJos
i aulo Gonça./ves Weber- Vieira da Rosa, digno COI�r�andallte do HO B. C" necedorés de� vitaminas. É

oma,dos e spnsac.ionais, tinham a C'companhada ,da. oficialidade daquele Bato.lhão. A impl'es,são colhida melhor complemento alimen

SRTA. ELI TlBURCIO exquisita originalida.de de ser (lr- 1.'ui manifesla 110 seguinte o{'í.cio, encaminhado pelo Corncf./ldo do .,40 tar para crianças e adultos. �

'Completa, nesta data. m�;_s um! �1ados com uma 'lll1·antidadc enor-
1J. C" ao ])1', AlIa:mir A�evedo: docmnel1lo 'fIu,e mo�i.v.a justo O1'gUUIO da- venda em ,todas as farmácias

t•.aniversário natalicio a grac.io�n M: me de botões, botões em fileiras' ,!ueles q118 tra.balham. pela defesa' sanitál'ia aniUlul el'l'!, Santa Catarina: atm,ilzens.

'nhorinha EJi Tiburcio, dile:t� filha paralelas, da blu:ia á saia, .
}?lol'iallópolis - Sanla .CatorÍllU ---------------

<lo sr, Alfredo Tibnhcio, ca�egol'i- 0" turbantes e faixas peJld,'l1L(�s, X,_ 9:U -- li/Se

zado funcioná,rio da firma Cal'!.03 esl i lo ára'be, também impenU'Cfm Em .22_ de .'f/gosto de 1919.

Hoepcke S, A. _ Comérc.i.o e I'l.ctm.. nas elegantes do [)l'udo calioca, . .

Do Ten Cél. Cml. do >/.10 B, C.

�1ria. "O E!;tado" a felicita, Os 0hapeu;: firma l'arn-·'se com Ao 1111l0. Sr.. Dl'. A ltamil' Gonçalves de Azevedo-lnspet or' ltO. De-

gl'nndes plumas e' abas largas... fesa Sonilá'l'ia Anim.al,

SENHORA ALFREDO X.A_VILH. i\1 as a nota de real repeecus::lão fo, Assunto: Agra.decimentos. \

VIEIRA
rum as saias bem mais cl1rt.as...

.

J,� Bsle ('omando e seus of'iciais con{es·sam-se V;�V(lr:I1,.mte il1V]lI'·es-

Em meio aó carinho de seu e:s Sim, elas tinham (i,e voltar, mui- -,!Onados com llldo quanto viram nêsse Posto fie Defesa Animal, fl'ui'O
Lo mais cedo .que tanta gente .pen- do lraba.lho 11011eslo, patl'iólica, sob' feli: orientação de V. Sia. .

sava .. : A.s saias J'odadas ·e dra- . O que vimos é 1I1U (J)'{/,ltmenlo vivo do que já somos e do rnagllifi
IH:'ada's, desapareceram por com- 1:0 futuro que se descoTtina. deante de' nOS!iO olhos, e para onde avança
]l '.e to . ..' "li,OS a pas:ws l"rlJo.\', 'em todos os setm'eso gl.�aados por h011wns que não

A moda vai·r-vem, mas o pl',es- medem esfor'ças, que mio aC'r-edila:rn em emúa.ro('()s, 11ue 'i'c-movem os o/JS

tigio das suias curtas dUI'Ol1 cêeca lácnlos,
ele 30 .anos e não podia cair tão '11 - Agra.d.eço esla {/z:ande opoT'l'unidade q·{te V. Sia lWS o(fl'eceu
depressa. Por isso elas, após breve nessa visita CL essa Escola de TmbaUIO.

(Iescanço, volfal.'am a imper'ar, e ui - Levo ao conh�cimento de"V: Sia., qu.e tome'i (� libel"dade de Iuma minoria de ·elegantes rla ter- extender min.lw. zb1,lJl'essfio 'ao Chefe ela .Divisão de Defesa SaniMria:

ra, qu� tanto aplaudia' as saias Animal.

compridas, terá de cortn-Ias lalvez lV - ,Sli:<rvo-me 'do ense,J·o. para a.presentar' ro V. S'z"

.

I
C" (I"" os meus p'ro-

..jainda esLf� ano, nesta. nossa longoín- testas de cOlls'ide1"ar;ão ,e aprêç:o.
'SHA,' JOLANDA ICONOMP3 DE qua .Florianópolis". ,(ass) Paulo Gonçalves Weber Vieira' da Rosa

Afir'iam, 1'en. Cél. do 1 'lO R C,

Vida'
ANIVERSARIOS:

MENINA ROSA MARIA
Hosa Maria, "galante e intet-gr-nte

.!filhinha do sr, Àlberto Maya r- lle

. .sua exma, esposa d. Adclinn CUrJlU
. Carneiro ;\faya, vê passar hoje mais
.ami aniversário natalício.

Completando seus li anos, Hosa
.Maria oferecerá às suas amiguinhas
e familiares uma festinha ; nliuia
,em casa dos seus pais. Os de "D
Estado" lhe desejam muitas �elic;
.zíades,

"lremecido esposo e gueridos m,l�os,
vê passar, hoje, o seu nalalicio. a

1!:xma, Senhora CIDOLINA 'MEDE!-

:ROS VIEIRA, muito digna �spc.�a

,:do sr. Alfredo Tibu1'cio c\l.tcgori
Jletof Escolar da 16a, Circnnserl-
,ção.
P9r suas virtudes inc.omp'lrávcis

de esposa exemplar e mãe rurinhe-

':sa, receber:'t hoje inumeras f�Eei

·tações, ás quais, prazeirosamenfe,
·uos assocbmos,

SENA

Transc�rre, nesta data o ,mivl:::-

·sario na:talicio da exma. S1'3, <]. 10-
· bnda Iconomus de Sena, di!,(!U! es

-posa do 110SS0 prezado conterr�neo
"iSr. Abdon Sena, capitão do E�l'f-

· .cito Nacional.

FAZEM ANOS HOJE:
-'- o sr, Arma!ndo Fonsec.�.
- () sr, .Tosé O, Lobo Fign{�lrPdo,

VIAJANTES:
·

DR. PEDH.O IVO DE MIRA GO'IJES
Está nesta c.841ital, proc.ed"n� e (le

Tubarão, onde exercê ° cargD de

"Delegado Regional de PoF!.'ia. I)

nosso il11stre conterraneo dr. P�tJro
Ivo Mira Gor{)es que, por ess� mlJ[i

vo, tem' sido muito cumprimentado
-por seus numerosos amigcs. Dese

jamos-lhe feliz estada entre nós e

lhe enviamos o nosso cornbJ aLra

ço,

ENFEFfMOS:
SRA, JOAO ALCANTARA DI\

CUNHA
Acha-se enferma, recolhida ú sua

rcsidêllrla, no Estreito, '1 C�Wla,

sra· n. DaIva Cunha, digna consorte
do nOS"0 prezado �oestaduano sr,

.Toão ,! lnftntara da Cllnl!n, l)l'''sti
gioso Chefe da Diretoria E('p;inllnl

eocial
dos Correios e Telégrafos neste Es
tado, c vereador" ii Cal\wra· Munici
pal pelo Partido Sociaf Democrúti
co. A distinta

EMPRESA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A

_ EMPRESUL _

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

lações _. Motores _ Dinamos
- Bombas _:. Lustres _ Fer·
ros de engomar '_ tampada!
- Ventiladores � Serviço d�
instalações por pessoal técni··
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 dé

Novembro, n. 41:9 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - Sta. Catarina

Brasil.

Para o seu Bebê!

.> ri:�: ,�, ..

'

tu;";:''''- . ,,, '

! it;iZlJ';-, .�__

'o, tiI1"'. '

r.!noo&� cal__ .....
Iheiro dA ilust��..._.
lhe. em lUUive! l'98to. am .uo. ....
ucelante aperit1.,o ItlfO'l'. �...
... V. Sia..da _tar."" .......
.,.... gentiJ.act,;EfTE.É1M·
BF1'1 O NEli J,PERITIVO

, '1.> PREDILETlJl

,Enxoval vistoso
I

e de fino gôsto Roupinhas
p/crianças - Tricô . e B'ordadoi3
TRABALHO nA cosrl'u'REIRA.

f, UI'f /)()(J{){JfO IIIA'110TU. UfA CCI1. tU6UIlM
______�.ITAJ.í �

..,..-

CASA MISCELANEA dhtrí
buidor. dOI :Rádioi R.:C. A
VictOfõ Válvula. e Di.coI.
Rue' Conselheiro' Malra

BRON�UITE
'ASMATICA
Durma bem a noite toda
Áqui. es.tá l.IIl1 remédio caseiro

e,e?onom1co que lhe dará alívio
rapl�O, da tosse e da bronquite
asmatlCa, proporcionando um
sono reparador a noite tôda
Nada mais garantido rio niun_

do do qUe Parrninj - tomado
duas ou três vêzes ao deitar -

para combater a, asma sufocante
e a tosse rebeJcte da bronquite,
Compre hoje mesmo um

.

vidro
d.e Partnlnt nas boas farmá�
elaS, Confie em Parrnlrtt qUe
lhe proporcionará alívio seguro
e rápido dêsse e�forço asfixiante
para respirar.

\ 1"-19

e peças avulsas

CONHEÇA. O

,CACILDA NOCEITi
Coqueiros - 2a• casa., pl'óxima à Capela do Bairro.

Caixa Telegráfica de-Santa 'Catarina
De acordo do Sr, Presidente, convido aos senhores socio.s rJ("3ia

C:lixa. para _comparecerem á séde da mesma, no dia 31 ú'J' cor ..'(:n!e,
1);11';\ a l'!el�ao do Conselho Direto):, que deverá dirig-ll' os :.i('s!ir;os da .

nH::-m::, c!llr�nlc. o ano' social de 1949/1950. .

IF ,o1'1ano110]1S, 22 ele ag(islo ele 1949. .

l:.;stellyi.a Neves, Secretário: .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Transportes Coletivos
SRS. PASSAGEIROS

PARA
ITAJAí - JOINVILE e CU�ITIBA

Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ofe-
,.

' /

recem o maximo em

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

.

. H O R A R I O S:. I

Carro direto a Curitiba: part, 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. .

l
.

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

Aceitam-se despacho de encomendas.
Agencia: Rua Deodoro. esquina da Tenente Silveira nO 29

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

A T E N ç Ã 0, G A R ° T A D A!
Acaba de chegar o 2° numero da
GAZETA IUVEN1L

Posto de Venda Café Rio Branco

LOJa uns 'CASEMIRftS
Especializadâ' em artigos para

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS' .PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

.
.

PARA HOMENS
.

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça
'a�a uma visita à DOSSa Casa e verifique.

nossos pre�os e artigos
---------�,---------

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

. GUAROEM. .?'SD�,LI'��'5 INSETICIDAS NUM s6! .

EXPRESSO BRUSQUENSE
D E

VECCHI &. CIA. LTA.
Linha Blumena.u à Florianópolis e Vice

.

Versa
, VJ;:i Brusque

HORARIO
Partidas de Blum6nau: Segundas ás '1 :_ Sàbildos �s 1ft horas
.ParUdas de Florianópolis: Segundas às 'l-Sextas às 1'l horas.

Aos Sábados, ás i e 16 horas.
AG�NCIA EM FJ..ORIANÓPOLIS

Rua Conselheiro Mafra n. 35 --,.,Fone 1565
� AGÉNCiA EM BLUMEN AU

Rua 15 de Nopembro, -� (Hotel São José) -- Fone 1283

Acenam-se encomendas

. -

"Se êle não

hoje você poderia estar assim .•.

"

É c�m verdadeiro heroísmo que milhares
de chefes de Yamília trabalham. E é com

orgulho que vêem o fruto dêsse esfôrço:
em seus lares nada falta... Mas se um

dia, num dêsses lares, faltasse o chefe.

quem pagaria o aluguel, as contas, -os

cológios, hoje pagos em dia ? Seria o

descalabro, a espôsa desesperada, os fi
lhos deixando os estudos, obrigados talvez
a trabalhos humildes, ainda não apare
lhados para a vida... Em �eu lar não

deve ser assim. Pense em sua espôsa,

pense na confiança que seus filhos depo,
sítam em você ... E proteja-os em tempo,
garantindo-lhes o pão. o estudo, o encar

reiramento. em qualquer hipótese... É
seu dever manter um seguro de vida. E

a Sul América lhe oíerece vários planos.
Acolha? coqJ.o a presença de um amigo, a
visita do Agente da Sul Ameríca, que
lhe 'mostrará, sem comprom.sso, qual o

plano de seguro mais adequado a seu

caso! E tome uma' decisão à altura de
seus deveres de espôso e de pai.

Sol AUlerica

I
I

Companhia Nacional de Seguros de Vida

Fundada em '1895

Á Sul America - Coizu. Postal 971 - Rio d� Janeiro

Oueíram enviar-me um folheto com Intorreações sôbre o seguro."Alguns talvez dissessem, em.

inútil bravata: "Qua.ndo rôr ve,

lho, não me importará ticar na.

mi.oéria.".jJ[as quem ele nós ousaria

• dizer tS80. nqo em. seu próprio no·
,

.

me,mas no ela esposa, dos filhos?"

" � H H !-I H-1

Nome ..

Data de Nasc.: dia mês , ano .....••....•

Profissão .

I
.

I
Casado '1 ....•••.••.•••••••••.. Tem tilhos ? . .. . .. .... ....••.•.•

.
I

I Rua Bairro. ...••••••... I
I Cidade .....•.•.•.... " .••••••.. '.' ••. " Estado.................. I
I I

Palavras de Ernst Fromm, a.' co'

locado no Concurso Sul America.

IAviso aos
- leifores
PRC-3 - RADIO GUANA

BARA, do Rio de Janeiro -
1.360 quilociclos, oferece valio-
so prêmio a quem lhe remeter a
história, a notícia ou o fato
naís 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 - 250 andar - Rio
de Janeiro, contando o que sa

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

quem fôr contemplado.
"Copacabana Clube""7 de

Segunda à sexta-feira, das H,Ofj
às 15,30 horas; e aos sábados.
das 13,30 às 15 horas.
Diretor do programa: Carlos

PaUut.

••••••
'

•• o • •• • • • • • • • • • • • • • • •• • ....

SEDE SOCIAL:

PO�TO Al[:GRE
.

RUA VOL(JNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 . 1.°. ANDAR

CAIXA POSTAL, 583 • TELEFONE 6640 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Agencia Geral 'para Sta. Catarina (

Sua Felipe Schmidt. 22-Sob. .

Caixa Postal, 69 - Tel. "P.otectora" - FLORIANOPOLIS

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO�

-

N. 33)
ACEITA ENCOMENDAS

,

DE SERViÇOS TIPOGRA'FICOS
APRESENTAÇÃO IMPECAVEL _. ENTREGA

RAPIDA .. • • • .. • .. .,1

MóVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS SENHORITA!
Deseja comprar ou vender? .'

1
A ultima creação em relri-

Cartas a José Claudino da' Nóbrega. '
.

gerante é o Guaraná KNOT
São José - Ponto final

dO. ônib.Us,
-

..

D

..

I.S...
TRIBUIDOR DO.':. EM GAR�AFAS GRANDES

Católogo de Moedas Antigas do Brasil '. . Preterindo-o está
Pelo correio Cr$ 25,O� .:..... _ -,-"•.40!à,_J.iull!Jj'_ acornpanl:lando a moda. I

, .

,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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J

Anualmente, nesta época, chegam ,os novos modelos

Éfecê para primavera e verão. Eles trazem, na

multivariedade de seus modelos, os toques dos três

centros mundiais da moda, recentemente visitados

pelos figurinistas Éfecê: Páris, Nova York e

Hollywood. E muitos de seus estampados são de

padrões suíços, exclusivos para Éfecê. Vã ver sem

demora os modelos Éfec.ê para ·primavera e verão.

•

DESTA

NOVOS PADRÕES!

I

/

)

\
\
\ .

NOVA SILHUETA!
NOVAS CORES I

Que linhas}. Que padrões! Que cores !

I:.

ÉFECÊ. •• UMA NOVIDADE... UM SÓ PREÇO I

\ .

j
.

À venda na:'
Casa Três Irmãos

OLHOS IRRITADOS 1

�
.��

..............
'

.

I.

RIO

Agencia. Geral para S:Catarinil
Jóia I Rua Felipe Schmidt. 22-.Sob.

C. Postai, 69· Tel. «Protetora»
I FLORIANOPOLIS

Rádios - Geladeira - Máquinas de Escrever - Máquí
nas de Costura - Lanternas - Toca Discos - Motocicleta
� Máquinas Industriais - Lixadeiras - Baterias, Suecas pan
.Automóveí e Industriais - Artigos variados para presentes -

Artigos de Natal - Capas para Âutomóvel de material plás
tico, Palha, Lona e Couro Cientifico _:_ Automóveis Europeus
,e Americanos. -

Distribuidores para o Estada
M. H. SIMON LTDA.

Rua Jerônimo Coelho, 3 - Caixa Postal, 396
Endereço Telegráfico - SIMON - Fone 1.160

Florianópolis - Santa Catarina

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

QUALIDADE

.IIC A P I TAL R II
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, eonce

dendo 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

,Inicial de Cr$ 1(,,00 apenas.

Participaçio DOS lucro.

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA No- 08 ........NO...,_,.
CAI"" PO:>fAL. 5113 • fEolUONS 6640. • fEILGIilAMA:iO: _orECl�

VENDE-SE por· motivo de mudança
Grande área de terreno ià cultivada

(Distante cerca de seis quilometras da capital-Bairro-Barreiros
Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

Florianópolis .- nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves
Barreiros - com o proprietário Mathias lha.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, DO Hotel Cruzeiro.

CURITIBA TUECRAIfÂ: PROSEBRAS

A vista e a ·prazo '

'Enrolamento de motores, dinâmos e transformadores.
Instalação de luz e força.

Venda de motores, rádios e acessarias, outros aparelhos elé-
tricos, artigos elétricos, etc. I

Representações diversas, com exclusividade dos ínsuperâveís 7'

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY". ,.!' r·'

A ELÉTRO· TJ'!:CNICA
c

.:W- i
Rua Tte, Silveira, _14 - Caixa Postal 193 ""- Fone 793. �. ��:�r

-

';
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(OBRI'U- SE DE BRIOS DO BOCAIUVA
\

Espetacularmente ,batido o forle team do Figueirense. �. ,

.EXTRAORDINÁRIO O TRIUNFO ALCANÇADO PELO CLUBE DE JORGE DAUX - 2 X 1 NO MARCADOR - ALEMÃO, AME'RICO E URUBU, OS GOLEADORES
_ BRILHANTE "PERFOMANCE" DE WALDIR - ALEMÃO, ATINGIDO POR MARCOS, FOI PARAR NO HASPITAL --FRACA ARBITRAGEM - VENCERAM FOl-

:GADAMENTE OS ASPIRANTES DO ALVI�NEGRO ISOLADO NA LIDERANÇA Ó AVAí - REGOSIJO PELA VITORIA

NUTOS DO 20 TEMPO tio grande baluarte do conjun-
Voltando á liça os doís ban- to e Ari II; Hélinho, Povoas e

dos, após o descanso regula- Alemão também convenceram.

msntar, o. marcador é movímen- No quadro vencido, gostamos
tado transcorridos 3 minutos- do trabalho de Urubú, que foi o

Atacam os pupilos do sr- Agapí- melhor; Minela e Garcia, ,ape
to Veloso e Ari' II, recebendo sar deste ultimo em algumas
um bom passe, atira de ímedia- ocasiões abusar do jogo violen

to, Amaríco, que Se encontrava to. Luiz não foi culpado dos <lois

entre Garcia e Marcos, burla, a tentos Papico, Chocolate, Gas

vigilancia do goleiro, desviando tão e Meireles, com altos e bai

a trajatoría da "redonda". Era xos. Geraldo e Leonídas, decep-
o segundo goal do Bocaiuva. cionantes, principalmente este

DO GAMADO PARA O que. irritou a assistência com o
.

HOSPITAL seu Joso bruto, visando mais o-

Aos 14 minutos; Alemão rece.. adversárío do que a bola.

be a pelota e prepara-se para PESSIMA ARBITRAGEM

atacar, quando é violenta e pro- Desempenhou as funções de

pnsitadamente atingido nas árbitro o sr. 'Waldemiro Melo. A

costas por marcos, ficando no conduta de s. excia. foi bastante.

gramado sofrendo dores até falha, deixando de consignar'
ser dali retirado e transporta- inúmeros, "fouls". FI'aquinho o

Tesoureiro: acad. Gustavo Zil11-
do para o Hospital São Sebas- ·desempenho do r sr. Waldemiro

lller. .-

tíão, no carro
I
do sr. Antônio Melo.

Assistentes : Geraldo Gama Salles .

sajum. Não era a primeira vez OS QUADROS
e Jorge da Luz Fontes.

durante o desenrolar da peleja Os quadros obedeceram ás se-
Atletas : Jandir Ftgueiredo; Nal-

di Silveira, Aldo Cardoso, Oloivio que o herculeo zagueiro alvi-ne- guintes formações: '%

Doré, Moacir Corrêa, E(Íio José '1'0- gTO usava do jogo violento. Dai BOCAIUVA _' Ali I, Waldir e
tál falta daria razões o árbitro Diamantino; Gato, Luiz é Ga-

uo lli, Antônio Carneiro, Eduardo
d tínho: Alemão, Ati II, Américo,

LU:z, Erwin Scharwz, Emani Ri- para expulsá-lo do grama o, o

qu na-o acont ceu Helinho e Póvoas.
beiro, San] Oliveira, Newton ::-\zI)O- e e.

ND UM PENALTY FIGUEffiENSE - Luiz, Gar-
ganicz, Fulvio Vieira, Antonio ARI I DEFE E .

.

d d m no no cía e Marcos; Minela, onocoía-Luiz, Valrnor Borges, Carlos Gal- Com um Joga or e e s

d ao íuv cede ter te e Papíco; Meireles. Leónidas..
luf', Wakíir Campos, Francisco grama 0, o cal a

-

,

A 30
.

t c ntro Urubú, Geraldo e Gastão.
de Direito, Ciências Econômicas,- Pfeilsticker, Aldo Bor-n, Ang-elo reno. os mmu os, O e

Farmácia e Odontologia dest-a Ca- 'Fonseca, João Ribeiro Netto, Ale-. médio Luiz segura o "balão" PRELIMINAR
pila]. xandre Hercnlano, Ornar Fontana. dsntro da área perigosa, sendo Como aperítrco, jogaram os

Os ditos Jogos serão realizados decretado "penalty". Leonidas quadros suple��ces dos .mesmos

de 3 a 10 de setembro, com a par- faz a cobrança da pena máxi- clubes, erro díspt Ia da liderança.
tioipação de: ganchos, I paranaen- ma e kri I impede um goal cer- do 'Campeona+o de Aspirantes.

1· t
. .. to. to'cando a pelota que vai ba- Jogando com apena 9 elnmen'ses, pau 1,5 as, cariocas, mmetros, s v

-

l'lumiuenses, capichabas, bahíanos ter no travessão, originando tos, após muito resistir na prí
e pernambucanos. daí forte confusão que é alivia- .meíra fase que"terminou com
,

Represeutará, a imprensa espor- da pela defesa.
.

2 x 1, o Bocaiuva ·foi inapelaveI
tiva catarínense o jornalista Helio UtoUBU ASSINALA O UNICO mente batido pela elástica con

Mi�ton Pereira, Vice-Presidente (ia PONTO DO FIGUEIRENSE tagem de 8 x 1, sendo Os tentos
Associação dos Cronistas Esporti- Prosseguem dominando os ra- feitos por Lócio (3), Rui (2).
vos de S. Catarina e Diretor da pazes de .Ttto Rodriguez, com Airton (2) e Osman, para-o ven
"Fõlha Academica".. superioridade em homens, é ela- cedor, e Damianí, para o venci
Nossos votos de felicidades, pois, roo Aos 35 minutos, Urubu con- do.

aos jovens acadêmicos conterrã- sígna O unico tento do aíví-ne- Com boa atuação dirigiu re

neos l gro e o último da tarde. contenda o sr. major Aldo Fer-
TENTO ANULADO nandes..

Aos 36 minutos, Urubú mano Os quadros jogaram assim
da a pelota ás redes, mas o F,0al constituidos:
é invalidado pelo árbitro que FIGUEIRENSE _ Mafra, Cas
acusou impedimento do joga- tiçal e Meireles II; Osni, Dadica
dor.

'

e Início; Rui, Airton, LÓ'Cio.
TERMINA A PELEJA COM A Hamilton é Osman.
VITORIA DO \ BOCAIUV..;\ BOCAIUVA _ Kalil, Miguel e.

Ainda com o Figueirehse na Oscar; Roberval e Roberge; Ma
ofensiva, tendo sido diminuido dalena,' Lima, NeWton e Da
ainda mais o poderio do Bocaiu- miani.
Via visto estar

.

Américo quasi A RENDA
fo;a de combate, dadas as vio- Pelas bilheterias do estádio
lentas contusões qUe sofreu nos da F.C.D. foi arrecadada quantia
encontros com Os dois violentos superior a 3 mil cruzeiros.
zaqueiro adversários, é encer- Sl'T,uAÇãO DOS CLUBES

rada a peleja, com a justa e me- Com a derrota do alvi-negro�
recida vitoria do Bocaiuva, pe- ficou sendo a seguinte á situa
lo escore de 2 x 1, sendo os jo- ção dos con,correntes, por pon
gadores laureados 'carregados tos perdidos:
em triunfo, juntamente com a 10 Avaí, O; 2° Figueirense, Bô
mascote do quadro.

-

Assim ter-
I
caiuva e Paula Ramos, 2; 30>

minou mais um capítulo do cer� I Atlético, 4,
tame de profissionais de 49.

CONDUTA INDIVIpUAL. REGOSIJO PELA VITOH.IA
Analizando as atuações dos 22 . Pela vit(>ria alcançada, que foi.

jogadores, consideramos o za- das mais brilhantes já assinala

gueiro Waldir a maior figura i das no corrente ano, grandes:
em campo. A "Fortaleza Ruma- : foram as demonstrações de
na" cumpriu uma das suas me- j simpatia qUe receberam os di
lhores performances, rechas- retores jogadores do Bocaiuva_
sándo numerosas investidaS O sr. 'Jorge Daux, esforçada
adversárias. Ari I, na guarda da dirigente-mór do Bocaiuva, pre
cidadela esteve admiravel, o miou os esforços dos defenso-·
mesmo se podendo dizer de res do seu clube, oferecendo aos

Américo que no atàque saiu-se mesmos ,um jantar no resta-u
bém, dando intenso trabalho a rante Rosa, tendo usado da pa
zaga alvi-negra. A linha média, lavra, na ocasíão, diversos ora
com Gatinho num dos seus me- dores. Em nome da imprensa
lhores dias e os veteranos Luiz esportiva falou o jornalista
é Gato firmes na marcação, cor- MOacir Schutel, que foi farta
respondeu. Diamantino foi ou- mente aplaudido.

verdadeiros donos das res

psctívas posições. Waldir im

pressiona vivamente a assistên
cia com as suas espetaculares

cabsçadas., aliviando a área bo

quense da pressão arví-nagra.
Finaliza o primeiro tempo.
AMÉRICb MARCA AOS 3 MI-

Grande públíco afluiu do

mingo á praça dJesportiva da

F. C.D., para presencial' o' cho
que °do cinco do Campeonato

.

Divisão Extra de Profissionais.
em que foram adversários os

fortes esquadi'ões elo Bocaíu

va e, do Figueirense.
Ü quadro alvi-negro, possuído

de um excelente plantel de cra

ques, com os quais já teve oca

sião de brindar a sua torcida
cOIX). três triunfos consecutivos,
apresentou-se no gramado como

campeão do torneío-ínícío, Iíder
invicto do' certame ao lado . <\0
'.Avai e franco favorito da pele
.ja.
Minutos depois surgia no gra

mado, entre frenéticos aplau
sos, o "team" boqusnse, con

duzido pela mascote do clube,
uma encantadora menina, filha
do fundador do clube B SeU gran
de animador sr. Agapito Veloso.

Precisament.e ás 11',40 horas o

arbitro Waldemiro Melo trilou:
'(l apito, dando ínícío á peleja.

Decorridos alguns mínutós de
luta, já se notava superioridade
do Bocaíuva sôbre o seu oposí
toro Um pelotaço violento desfe
rido de boa distancia por Amé
rico obrigou Luiz a fazer sua pri
meira grande defesa, mandando
a esfera por cima do arco. O

"onze" luta desesperadamente
usando de todos os seus recur

sos técnicos e físicos para ser

o inaugúradof da contagem, en
quanto o "onze" alvi-negro pro
cura acertar' as' suas linhas,
principalmente o ataque que se
[ressente da falta de Braulio e

Néde, seus dois' melhores ele
mentos. O médio esquerdo Ge- remo, tênis e xadrês.

raldo, improvisado na meia es· A delegação está assim forma-

Guerda, talha lameniaveHnlen-- da:

te, abusando bastante do jogo
ândívídual, com o que atrapa- Itarnos da -Silva
lha os seus companheiros, prín- Secretário: acadêmico Helio Mil-

cipalmentt: Gastão que pouco ton Pereil'a.

pode :fazer. Tambem o extrema
direito Leonidas fracassa co

mo meia. direita. Quanto a Gas-
tão, Urubu e Meireles, fazem o DO M'EUI ARQUIV..O .,�qUe de humano pOdem fazer. •

�os 16 minutos, próximo á area XXXIII O PERu venceu o Campeona·
perigosa, Marcos comete toque NO DIA 30 de Outub.ro de to Sul Americano de Futebol de
qUe o juiz pune. HéUnho arre· 1933, em jôgO do campeonato de 1939.
messa com incrivel violência e FlorianópoUs, Avaí ,e Figueiren- NO DIA 28 de março de 1920,
a pelota vai bater no travessão, se empataram pela. contagem de o América, de Joinville, empa
sem efeito. Os boquenses pros- 1 a 1. tou com o Internacional, de Cu
seguem no mesmo ritmo de jo: EM 5 de maio de 1940, o Cam- ritiba, pela contagem de 1 a 1,
go, impulsionando sempre para PQ Novos, da cidade' de igual no- tentos de Candinho e Clarito.
a frente o "balão". O quadro me, venceu o Hervalense, de Os dOIS quadros jogaram assim
de Garcia, continua desarticu- Herval, por 3 a 2. formados: AMERIGA _ Anto
lado, debalde os esforço.s dispen- EM 1914 Formiga integrou a ninho, John e Gusmãn; Mendes,
didos. Aos 18 minutos, correndo seleção São Bento-Ipiranga, qUe Horacio e Pile; Albano, Candi
com velocidade pelo seu setor, se bateu contra Os italianos .do nho, Ernesto, Carlito e Alfredi'
Meireles chuta forte; sa-lta Ari Pró-Vercel1i, em S. Paulo. Foi tão n,ho Zattar. _ INTERNACIO
I e a pelota choca-se com o an- brilhante a atuação do famoso NAL _ Chinês, Cesar e Albano;
.gulo do arco. pontei.ro nesse encontro, que os Zaca, Dominguito e Raton; Ma-
ALEMÃO INAUGURA O seus admiradores lhe ofe-rece- ranhão, Acrisio, Clarito, Ivo e

PLACARD ram um� riquíssima medalha Roger. Foi eSSa a segunda pele-
Eram decorridos 29 minutos 'I de ouro·

.

ja entre catarinenses e paraná-
'de árduo combáte, quando sur- NUM jogO de basquete efe- enSeS.

"\

giu o tento inicial da partida. I tuado em 1930, entre os "fives" NA MAGNIFICA excursão do
Numa .perigosa investida do Bo- de Wenoma e Tohica, ambos de Paulistano á Europa, em 1925,
caiuva, Alemão apossa-Se da es- Illinois, E. Upidos, houve 10 para disputar 10 partidas no
fera e atira com pericia bur- prorrogações. N'a primeira, a prazo qe 45 dias, em 3 países di
lando a vigilância de Luiz. A contagem ficou de 15 a 15; da ferentes, e Viajando continua·
multidão deliJ;a com o feito segunda a sétima em 17 a 17; a menttl, o alVi-l'ubro empregou
surpreendente do ponteiro di- oil1ava terminou em 19 a 19; a apenas 15 jogadores dos 20 que
J:eito. , nona com 21 a 21 e, finalmente levou. Clodoaldà, Bartô, Nonctas,
FINALIZA O PRIMEIRO na décima, Wenoma marcou 7 Abate, Filó, Mario Andrade,

HALF-TIME pontos contra 2, vencendo a J:<"'riedenreich ,e Nétinho, joga-
Nota-Se quase no final do pe- partida. -\ ram em tôdas as partidas, e Sér-

·tiodo suplementar qUe o Figuei- A PALAVRA inglesa "sport" gio em 9. Os arqueiros Nestor e

rense atua com mais acerto, é originária do francês "des- Kuntz atuaram 5 vezes cada
mas as jogadas são desperdiça- port", que se origina por sua vez lJm. Na meia esquerda Seixas
das, ora por Geraldo, ora. por do verbo latino "disportaré", jogou 6 vezes, Araken 3 e Jun

Leonid�s, qu'e com?, construto" q�le s� significa: ,_ distrair-se, queira (do Flamengo), uma vez.
:res estao longe de Igualar aos dIvertIr-se. Nelson Maia .Machado

Direçio .te PEDRO PAULO MACHADO

Santa Catarina nos jogos Uoiversitá.rios
da Bahia. Segue boje, via-aérea, a

valorosa delegação da FiCE·
SANTA CA'rARL\A NOS JOGOS'
DNIVERSITARlOS DA .B.AJ-l [A - b��
GDE HOJE VI'À-�A]mEA A VALo·

�OSA DEL]<'}GAÇÀO DA F. A. C. E.

-Segue hoje, em avião especial
da "Taba", com destino a São Sal

vador, onde disputara os JOGOS
U�IVERSITARIOS BRASILEIROS.

EX'l'RAS, promovidos pela C. B. D.

D., a valorosa delegação da j<'EDE·

RAÇÃO. A'rLETtCA CATAH"'u�H\
SE DE EBTDDANTES, formada

pelos académicos. das Faculdades

No supracitado certame, qne é
em homenagem ao IV Centenário
de São Salvador e I? Centenário
do Nascimento de Ruy Barbosa, a

intrépida represenuíção da F. A.
C. E., participarú dos camp-eonatos
de: futebol, voleibol, basquetebol,

Presiden te: acadêmico Renato

'.
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�
RADIOTERAPIA. �

RAIOS X �
DR. ANTôNIO MODESTO �Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade �

""......_---_-.-.-.,-.-........_-_..-_._-.._. ·...-........-_w.-..-._.-_w.-..-.....- ....-.-..-.......-._.......

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa. Tenente
Bllvelra, 29
Horário de consultas: 9' ás U'

111. .

.... Médic.o

Sábados: 14 ás 17 hs,

Dr. Milton Simone
.Pereira.

. Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CJRURGIA GERAL
Pos Serviços dos Professores Bene
diclo Montenegro e Píragíbe No

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

.

DR. LmS NEVES
Diretor dá Maternidade e médico do

'"

Hqspita] de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

�. • I\URqIA Pf\IlTOS
Diagnóstico controle- .e tratamento

..pecializad� da -gravidês. Distur
ltios da adolescência e da menopau
... Pertubações menstruais, 11�h.
mações e- tumores do aparelho geui
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica "do perínêo (ru
turas)
�SISTENCIA AO PARTO E Q.t'E-

RAÇõES OBSTETRICAS
Ooenças glandulares, tiroide, ová

rios, hípopíse, etc.)
Vlaturbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.4f11
R�sid. R. 7 de Setembro - EdU.

Cru. e Souza - Tel, 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médieo e parteiJoo·
Do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, espe.1
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan-
dulas internas

I
Clioles e cirurgia de senhora"

-IPartos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DlOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
BORARIO DE, CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho
ras.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles D. 11

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowski I'
Fone manual 7f1f1

Dr. Mário .eIlA....
abuca médica de adulto. e cri_
Consultório - Rua João Pinto. 16

Telef. M. 769
Cou!nlta da. 4 i. 6 bora.

auldbcia: Felive SchlDidt .. II. ,.
.

TeIef. III

'Dr. Guerreiro da
,

Fonseca
Especialista
Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Tratamento e Operações
Resídência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hospital
Á tarde:· Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.

.

Horário: Das 14 ás 17 horas.

DR. NEWTON d'AVILA'
Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras _.Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone (307
Consultas: Ás 11,30 horas e à tar·

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

65 - Telefone 1.422.

Clínica Médiea e Cirúrgiea tio

DR. AUJOR LUZ
Médico-Opérador-Parteiro

Doenças internas. de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia -:- Cirurgia Geral -
Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - ,Estomago· - Figado

Tratamento da Tnberculose
Raios X - Eletrocardiografía
Praça Pereira e Oliveira (atráz. do
Tribunal) Rua Sa-ntos Dumont, n, II.
Consultas das 9 ás 12 e das :I ás 8

__ Fone 841. FLORlANéPOLlS

Dr. Roldão Cou."
cfRURGIA GERAL -- ALTA CI·
RURGA _. MOL1!:STIAS DE SIÇ

NHORAS - PARTOS.
Formado pela Faculdade d. Medi·

'eina da Universidade de Slo Paalô,
onae toi assistente por variai auOI do
Serviço C,rÚTIPCO do Prof. AlIpio

Corr& Neta
Cirurgia do estômago e ...ia. eirc:nla·
fel intestino! delgado e gro••o, tim·
de, rins. próstata. bexiga, ntero,

eyários e trompas. Varicocele, bidro
cele, varizes e herna••

Consultas: Das 3 ás 5 hora., , tu
Felive Schmidt, 21 (altos da Cua

Paraíso), Telef. 1.598
Re.idéncia: Rua Esteve. Jllnior, 170;

'I'elef, M. 764 .

Dr. r••lo 'oa'..
. Clinico e operador

Co.'1llnltório: Rua Vitor Meirelu, ...
Telefone: 1.405

CAJululta. da. 10 ás 12 e da. 14' ia
IS hre.\ Residência: Rua BI_.

22. - Telefone: 1.620

Dr. M. S. ea....1cuti
Clínica uclusivamente d,� erianÇU

Rna Saldanha Marinho, 10

Telefou� M. 733

DR:-A. SANTAELA
IPonnado pela Faculdade Nacio
nal de 'Medicina da Universidade

do BrasU)
Médico por concurso da Assistên·
ela a PsIcopatas do Distrito
. I Federal

!lx-Interno .'de Hospital Pslqulã
trtco e 'Manicômio Judiciário
/ da Capital Federal
1Ix-lnterno da Santa oasa de MI·
serlcórdla 'do Rio de Janeiro
OLtNIOA M1:DJCA - DOENÇAS

NERVOSAS
oonsutterto: Edifício AII)éIl8

"eto - Sala. 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

..alho, 70.
Das 15 t.s 18 horas

Telefone:
oonsultõr-to - 1.20R.
Residência - 1.305.

Eis alguns novos característicos:
• Auen'fo amplo e macio (omo uma' poltrona
• Ventilação groduáve' no confortcivel cobine

• Visibilidod"e fácil e correta de todo!. O� Jadol

• Direçêio de novo tipo que lorna STUOEBAKlR

o com.Ínhão mais fócil de dirisir do mundo

• Fác:ii oe.uo a todai Of. in.t,umen,os e

parte. vitais do motor

• Nova armação do ,hatl'. para -reli,tincia
máximea ..

I·

t

. ....

Publica relação dos eomereíaatee e industriais com seus enue-

rec-os. .'

Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodovíàrío d<

Paraná e Santa Catarina.
Redação: Rua Prudente de Morae., n. 626. - Curitiba.

COMPRADORES PARA CASAS •
TERRENOS

o Escritório Imobil1ár1o A. L. Al'Y�
sempre tem compradores para C8S8I .'
terrenos.
Rua Deo..1oro 311

�i��.�":;:;:i�i ,,,:,,,:,,, . .

��.

Se não pode escolher boas

estradas, escolha um cami
nhão STUDEBAKER e faça
de sua viagem um passeio!

....----..�------..-.=- --.

I '·'A CA'�1-rAt.rIII:,
FIII Fabrleant. e distribuidores da. afomado. QOD- I'11'11 feoçõ•• -DISTINTA- e �IVET. POI.ue um groa-

d. lortlm.nto de QOaemiral I rlacado ••
'

briDa II
bon. • baratoa. olgodõe., mono. I awiam.ntol '

. para alfalat... que reoeb. dir.tament. dai

IlII.lho.... fdbl'ico.. A Cala oe", CAPITAL- ahoma Q 'Qt:�l!gao dOI Srma. C�m.f"I••t•• do lntal'lo!!' no umtido dia lhe fo.erem 'Ima
vl.lta onb. d. ef.tu�u·.m aunl!! aompro.: MATRIZ .rI'" rIa,.! an6poU•• � FILIAIS em Bh.lll'l' .nau �. Lo,e•

!aI4.....ZZ::;J·WMSIiIIIIlII!lili ..-.

AUT.o COMERCIO LTDA
JOAO PINTO, 36 - C. P. 4.39
TELEGRAMAS: AUTOCOi\mR1JlO

,

F.LORIANóPOLIS
•

Carros para o interior do Estadolr;;:;;�"··"o horário dos carros de que, é agente, nesta capital, a conceituada: ...

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte: : diplomadaEXPRESSO BRUSQUENSE, Diariamente - Brusque 16 horas

I
'

cf excessão de sábado 14 horas Oierece seus serviços.
EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 48• e 68• feiras 16,30 horas :

Nova-Trento • "Cartas a Maria Inês
• Ferreira.E. A. VlAÇÁO ANITAPOLIS - 38• e 68• feiras - 12,10 horas

i Caixa Postal 55.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:1 • .

.......................�

A: DAMASC:;O DA SILVA I

I

ADVOGADO

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegal
Fazei hoje uma inscrlção
o Credito Mutuo Predia
.. �. .... . ... ., .... . ...

M1litas felieidadee ,elo ...el•••
to .te lIIeu filhinho I

Mas, não esqueça. que o mSl....
presente par. o seu "PIMPOLHO"
é uma eaderneta do CUDITQ
MUTUO PREDIAL.

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 - 2° and.

(Edifício Pérola)

Fones:·1.324 e 1.388

Florianópolis ...:.. Santa Catarina

Guia do Paraná

iWW mrmUM s-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1 Dr. João David
, Ferreira Lima

Da Capital Federal, onde rcpre

sentou o nosso Estado na IH Con

ferênci� de Contabilidade e A :;�un

tos Fazendeiros, regressou ante

ontem o sr. dr. João Davi Ferreira

Lima, Secretário da Fazenda.

O ilustre titular, naquela Impor
tante reunião de que participar' de

legações de todos' os Estadnc, leve

uma atuação brilhantlssima. Icca

lizada em comentários da impren-
sa, pela oportunidade e releva: cia

das teses que defendeu com honro-

sa eficiência.
Eis porque, registando o seu re

torno, apresentamos-lhe as nossas

felicit.ações p�lo êxito do <;el� c,�m-l '

parecimento aquelas confevên=ias, C
em que, na sua nobre pessôa, este-

.,

ve dignamente representando o nas-
.

so Estado.
'

Homenagem ao dr. Elpidio ,Bárbosa
.
PESSOA::; INSCRITAS PARA,. Ora, Jvunice SchieJ'ler, Dirce Noerny

BANQUETE A SER REAJ�IZADO de Souza, Calarina Seara, ,Vlal'ia tia

NO PRóXlM.O HH. 2 DE SETEM- Graça -Luz, Maria Barreiros, JOSI)

BRO: Silveira d'Avi.la, Pedro Garcia, Dr.
Dr, José Boahaid, Dr. Armando' Abelardo ela Silva Gomes, Prof.

Simone Pereira, Prof'. Antonieta .de Sálvio ele Ojíveira e senhora, Dr.

Barros, Dr. Leoherto Leal, -Dr, Da- .Harrri lton José Hildbranel, Emme

vid Ferreis-a Lima, Dr. Afonso da r ich, Dor.alécio Soares, Carlos Bü

Veiga, Dr. Felix Schaef'er, Dr. Raul ch'ele Jr., Maria Madalena de Mou

'Caldas, Dr. Lídia Martinho Ca�lado, ra Ferro, Custódio de Campos, Aú
Jornalistas Jairo Callado, João rea Cruz, Milton Sullivan, Emma

Frainer, Gustavo Neves, Batista nucl Peluso, Diva Formiga, Akio

Pereira, Dr. Agr-ipa de Castro Fa- J. Nunes, Eduardo Pi0 da Luz, Ida

rtas, r», Wilma!' Dias, Celso Ra- Boabaid Brina, Eglê Malheiros, •.esta na IgreJea de
mos, Celso Ramos Filho, Lauro José MaLta Pir'es, Ivo Bandeira r
Bustarnante, Dr. Itubens de �\!Tuda Côrte, Antônio Epifânio dos San- Vão LUI·z· Da Pe'Ramos, P,�dro .Xavíer, Augusto R; tos, A.1riuno �Io",jm.mnl �1âncio (lu. , ,

-

Jacques, Monsenhor João, S11l'c'I1" Cósb, \'elson �I. Xllnés, OãrlO'S da dra 8randasersk, Haroldo Vilela, João Macha- Costa Pereira, Jurema Cavallazzi,
.

ti
.

�) Alv,ilQes '[\breu,' �e�o� ele Olga Barbosa, Dr. Raul Schaef'f'er, Deverão realizar-se .nos (�laS 2, 3
.

'Abreu, José 'l'olentino de Souza, Dr. Joaquim Pinto Ar-ruda, Dr. wi.' e 4 do mês de setembr�p: vindouro,
Antônio Almeida, Mario Marques' gando Persuhn, Dr. Antônio Nunes ?arraqu�nhas �m benchc'l,o !b,!gl'�
Garcia, Dr. José Nícclau Born, �ey Varela Dr Ruy Cesar Feurschuet- ja de São LUIZ, na Pedi a Grande,

Santana, Orlando Salum, Júlia Ga- te. Dr.'Anlenor 'I'avares, CeL Pedro prevendo-se já, pelas atividades ob

ma Ferreira de Melo, Maria da L�)pes Vieira, Dr. José Maria Car- servadas nos meios catolicos 3 cn-

OI" V· D Yl C' tre os moradores daquele bnírro,
Glória Matos, Maria ela Glória 1" doso da erga, r. �mar or rea, c .

veír-a, Zílda Rezende, Jultieta Torres Dr. Protúgenes Vieira, Dr. Orty de uma afluencia como, antes, nâo se

ponçalves, Arnoldo José Régis, Mag'alhães Machado, Dr. João Es- registou -ern festas Áemelh:mlcs.
.A:.imée Pereira Gonzaga, João Gon- tívallet Pires, Dr. Antônio Dib :\1us- As barraquinhas no dia 4. _cume

zaga, Isaura Farias, Manoel F. si, Dr. Cid Loure Rib-as, Dr,' João çarâo a tarde, prolongando [;� até

Coelho, Alàíde 'Sardá de Amorim, Ribas Ramos, �r .. Biase Faraco, a noite.
,_, "._',

'Eg'Ídi<l Amorim, Balhíuo Martdns, Félix Oldehrecht, AI f'redo Campos,
João dos Santos.Areão, �da �icoc- f Osni Palllino. da Si'.va, .e

..

outr.as
chi Ramos. Marta Barreiros, Emi- pessoas que flguram em llstas am·

lia Miguel, Elusa Costa, Ondina da não recolhidas.

Nunes Gonzaga, Silene .,CÍldaele Ge· A,s listas de adesão encontram-se

'\'aerd, NeHy Sehmidt Guimarãe,s, nas redaçõ'es ele "O ES'rADO",. HA Previsão do J'empo, até 1,i horas

fJI!rmestHa Gualberto, Elza Cardo- GAZETA", na LIVRARIA XAVIER do dia 30.

SI) Pereira, Cora, Batalha -ela Silvei· e com o Sr. Sályio de O�\'eira. Tem;po Em gcr;ll instavel snjeito 3
I

Chuvas -- Nevoeiro .

Desastre' com um avião do lêro Clube m�������.
-- Dc Norte a J�esJe,

Temperatura - Ligeira Elevação
Tcmperatura� e extremas de ho-

je: Máxima 21,1 Minima 15,9.

._--

-,

�Ode Agosto d_ 1949florlanópollt,
--------------------------------------------

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA

/
UM MENINO

instrutor do

MORREU 5 ANOSDE

Hospitalizado Aéro Clube localo

Lamentavel a ocorrência da tarde metros de distancia donde l'inha

de domingo ultimo, com unt avjão colhido o menor.

do Aéro-Clube local, na Prai 1 Com- O avião, l�m téco-téco, sofre'J <la-

prida, em São 'José. nos materiais, estando perfeit<t 2-

O aparelha, 'Prefixo PPHAH, do penas uma das azas, e õ pil1'iO o

Aéro-Clube 'desta Capitai, pilütado instrutor 1'elvinio SC1�cia, ·recchen

pelo in,strutor Telvino Spuci.a, ten- várias escoria,ções na cabeça, s�n·

do a seu lado o aluno Bilke. do internado no Hospital dI:' Cad-

Ao que fomos informados, hU.Jve dade, ontem mesmo, onde ainda se

jmprudencia por parte do piloto encontra em tratamento, ent]t!311to

que teria voado varias vezes n'uÍto que o seu companheiro, o aluno

baixo acompanhando os ônibus que Bilke, saiu ileso.
transitavam naquela hora pela '.'éta Após comunicado o fato :í P{)licia

de Campinas" assustando os passa, civil, para aquêle local segdram
geiros daqueles veiculas. autoridades e o dr. Fernando WCIJ-

Numa das vezes ao aproxim'l,-se dhausen, médico-Legista que pro

do lado da praia, o trem de pouso cedeu ás jiligências legais, sendo o

bateu nos fios telegráficos e entnm- cadaver do infeliz menor transpor
do em perda aproximou-se r..inda tado para o necrotério policial (),}

mais do solo esfacelando o cranC0 de se procedeu a autopsia,
do menor Alicio Andrade, com ? a.. Foram instaurados inqllerito� ci

nQs de idade, filho de .João Andradt vil e militar afim de serem apura
e de Alice Andrade, residel1t0s em das as 'responsabilidades na lan,en

Capoeiras, o qual no momento, tável ocorrência.
brincava naquele local onde a mor·

Vai casar-se (j filbo
de Roosevelt
NOVA YORK, 29 (U.P.)-
o deputado Franklin D. Ro

oseveit Junior) e Suzanne Per
rin, da sociedade de Nova

York, obtiveram, ontem, li

cença de casam.-ento.
Não foi anunciada a data

ela realização do casamen\to.

Telegram"s
retidos

Acham�se retidos, nos Correios e

Telegrafas, Telegr:!mas para:

Osny Silva
João B. Rubini
Daniel Mafra
Alexandr,f' Groba
Luiz Silyeir.a
Alberto Hintz
Tr'Úposto Hara Nineu

Edú, praça 15 novembro
'FeTix Zaglini
Ondina Rosse

Oto Demarchi
Tereza PeJ'uchi

te o encontrou·

De'Pois de bater no menor, o avião,
ainda com o motor funcio!lando,
passou por cima dos fios da f(!q;a
eletrica, fez uma curva de 181} '1ráus

para a direita e' foi cair a un� 1':10

Cami••" Gravata,. Pit.me,
Meia. d."melborel; pelol me

Dorel preç•••6 n. CASA1MIS
CELANEA - 'R'IQC. Ma'r.
&cuaSiJ.......H..........

PIA R A f E R IDA 5,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
-ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

",.-.- -
_••-

-

-� ._._. .-J.... .l".,._•...,..,..._._.."._ ._.-••••_ -,;,•••••J".w,.,._._..".

� « TA L» Transportes Aéreos Limitada 1-. \ NOVO HORARIO PROVISORIO
2as. e 5as. para Lages e Porto Alegrei 3as. e 6as. para Joinvile - Curitiba - Paranagwi - Santos e Rio de Janeiro

\ "..,. --J- ·.-.,._,..·..""._,._w ·...,._.J-J" ...,. �-",.....,. ",..-J-.-..J"� .-J - -_ .-. __ .;

Prova � habilitação do onsp
O DELEG-,.\DO DO lE.sr, PRESE:'\'l'E:vtE'\i'l'E \'ES'�'A C.H rrrAL,..

é\VISA AOS CANDIDATOS INSCRITOS :'I.'\. PROYA DE .HABIÜT.:-�ÇAO
j,. 1907 -- TJ!;'CNICO DE LABORATóRIO PARA O SEFtVrçO :'IAClO'\iAL

�)A MALARfA DO MINISTJtRIO DA EDUCAÇAO E SAl'DE, QrE A �ÀR
TE I DA HEFERIDA PROVA ,SERA REALIZADA AS 11,15' HOHA$ DO

lHA 6 DE SETEMBRO PRóXIMO, '\iA ESCOLA INDUSTRIAL DE�FLO-

RTANóLIS, À lWA ALMIRANTE ALVIM N. <19. J
LABORATóRIO FARMACÊUTICO

De São Paulo, procura representante neste Estado com

organização de propagandistas junto a classe médica,

Interessados escrevam, indicando detalhes, . referên

cias, etc. A "LABOHATóRIO" Caixa Postal, 1.771,
São Paulo.

Gremío Lira
C-DNVITE

A DIRETORIA CONVIDA OS DIGNOS ASSOCIADOS DO LIRA '1'.,

PARA A SOlRÉE DENOMI;"IIADA
"mIA NOITE EM PARIS"

QUE FARA HEALIZAR A 3 DE SETEMBHO p, v., DCRA:\TE

A QUAL HAVERA UM DES]<��LE DAS MAIS RECENTES CR[

AÇÓl'..;:; PARlSIE:\SES PAHA A ESTAÇAO.
Hora - 22 }1;es-erva de Mesas

Relojoaria' M.ORJTZ'I'raje - Passeio

A estação de rádio de Araranguá, ao que se ·pl'opalo'u;.
naqucn cidade e ao que informdv o Diário, em sua r:di(1dM'
de sábado último, teve os seus altos falantes depredados e os=

transmissores e outros aparelhos totalmente inn�ilizados;".
em a noite de 25 para 26 do corrente.

À guisa ele pista, ,o jornal udenista esclarece:

"Em dias da semana estiveram naquela Oiid-ade os Srs.

Wilma)' Dias, advogado do P. S. iD., Nerêu Ramos Pilho e"

Rubens de'Arruda Ramos, ,sendo objeto de comentários da"

popu'.a('iio a coincidência d,as ocurrencias com a presença·

rlesLes "a'toR olementos pcssedist.as na Cidadc."
,

De mister, ])ois, que rigorosas averiguações sejam feHas '

'l'Í'l1 lÔl'l1o desses ll'ês aUos dementas pessedislns. Para adi

anLar sprviço, com nQssas y,eleidatles de admiradores de Ed

g·31'. \Vallace p Conan Doile, apuramos, com pro\'as tl pl:O"a

ue dúvida, o seguinte:
1° - () dr. \\'ilmal' Dias, no dia e hora. do crime, acha

"a-se 'no ruo de Janeiro,' hospedado no Hotel Avenida;
;2.0 - o dr. NC'l'êu Hamos Filho nunca ,jamaig. Jui a Ara

n1llgu::\ ;
3° - ° dr. 'H_,uuens de Arr'uela Ramos no, dia 25 elo cor

l'pnle, pel,as 11 horas 'e 50 minnto:3, peIa Veu'i(J, chegou a Ara

ranguá; hospedou·se 'no HOtel Labes; e' reg1'·p.sSOU no dia se

guinte, via terrestre, pelas 15 ho['as.

Com êsses elenll!nto� o número de sllspeitos fica reduzi-

do. a UIll só, por isso qlll' os dois oulr'os possuem

contestáveis.
_,\. vista ·elo exposto, era do nosso dever lanç-ar a .autoria

do rno'l7sll'uo$o crime a'Ü dr. Rubens cI� Arruda Ramos e de ime

diato, requerer sua prisão prevenliva. Somos, entretanto, S118-

lluiitos para ultimar essa providência, dados os inlimos Iaços
de parentêseo qll e nos lig'f),111 a essa pessoa. Diremos, mais, que
a ·chocante co�ncld,ência de ser (f. (!l{;usrulo· o rabiscador desta

coluna e, portanto, o próprio Schel'lock, t50 log'o as. averigua
ções que fizemos, tendo por pista a- denÚl1CÜl do Diário, come
çaram de apontá-'o como suspeito' -- fomos coagidos ,a recuar

bruscamente.

Volvemos, enlão, n08.S0 ,�ntel'(ils-se para o cl·i11le. A estaçãO','.
ao que o jornal ,afirma, tivera os alto-falantes depl'edados e

os ;tl'anSmissDI'es e put1'OS :etpm'clhos tolar.'n,eIlte inutilizados.
Era "oz corrente, no Ararang'uá, que os prejuizos subiam a.

mais de cem, mil cI·uzeiroS. Do crime, a'ém dessas informa

ç'ões, nada mais soubemos. Vimos que um alto·falante, pel.a ma

nhã do dfa 26, estava ausente do cimo de uma torre, na Pra
ca. P-ois bem'! Essa estação;, depredada 'e com os seus ú'ansrnis
sares e outros aparelhos 'faTALMENTE INUTILIZADOS, pelo
meio dia de 26, ,"oltou ao ar'! ! ! No local em que, na véspera,
est.ava um alto falante, - o tal que s'e ,ausentára -- apareoeu

outro, igualzinho, 'irmão gernêo do que fôra' criminosamente "

dep1'edadol !! (Mas foi, heil1'!?)
A pressa com que os tral1,5missores e aparelhos 1'OTAL

MEN1']]; 'INUTILIZADOS voRanam ao funcionamento normal"
algumas horas depois, mostra que no caso tem areia! Difíén de
conceber-se que a rád'Í'o. par.a' a sua imediata. res�auração, já:
possuisse sobressalentes no valor de 111ais de cem mil crl1zeiros :

e, como por milagre, das l11esma,s peças depredadas!
Diz lá o ditado que, quando o santo é demais, a esmola;.

desconfia. . . _",.
E é por isso que, assim como -o Diá1'io se' ju1,ga no direito

de ,a'colher e di"u�gar i'Ildirefas; nós' tatnb8m, usando das. mes
mas pr,errogativas, lançamos a dúvÍ'da sôbl'e:,as ocorrên'cias c'om;
:a rádio de Araranguá, faehando·as de farsa preparad'a !,ara;
alardes, cujos refl.exDs a politiêa:lha udenísta . julgOu' necessá
rios ,ao 'YJ.o'menlo, quando. ,se aproximam ,as ,eleições do Turvo.

Podem, pois, 'encenar a comédia. Não na represenvaremos r
Em nosso lug'ar apareceréÍ O· sr. Banas Lémos!,

álibi's in-
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