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Mercado 'vermelho
eontra' o' mercado

Deliro
Nova Iorque 7 - (U?) Os pre

ços do equipamento, agricola
estão terrivelmente baixos

atemorizando os produtores.
O fenomeno dá-se pelo chama
do: mercado vermelho,Possuin
do Os produtores grandes es

toques, vendem a pessoas por
preço de custo, ;Ec'itas, trans
portam ,o equipamento para
Tegiões onde falte, e /ali ven

dem abaixo dos propríoj, preços
de tabela, com pequena mar

gem de lucro. Esse fenomeno
é o inverso do,msrcàdo onde I
ha falta do produto e excesso Ide preço- ,

A ALEMANHA EXEH,CE DE
MOCRACIA

Berlim, 7 (UP) - em con

corrida ,e espetacular eleição a

Alemanha ,Oeidental elegeu
seu parlamento tendo sido
eleito para presidente da Ca
mara de Deputados o sr. Eric
Koe ller. Este governo, entre
tanto, não terá jurisdição &0-

bre 20 milhões de alemães da
zona sovíetíca.

Congelaram os bens
, La Paz, 7 (R.) - O governo
çoliviano está tomando medida
preventivas de defesa contra
os rebeldes, decretou o con

gelamento dos bens do" revol
tosos que deverão ser recolhi
dos .ao Banco Central.
Sucre, 7 (R-) :- O governo

legalista nomeou governadores
para todas as prefeituras,cum
prindo �eu recente programa
de medidas defensivas. Os pre
-ços sofreram estabelecimento
de teto forçado, até ulterior
deliberação.

/'
,

- CONFERÊNCIA -

Realizou-se, às li? horas, no
Teatro Alvaro de Carvalho, a

Conferência do Cap: Jaldir

Bhering F. de Silva, 'de 14 B.
C" focalizando o orador a atu

ação da F. E. B., .nos campos
da Itália, estando presentes
altas autoridades civis, milita
res e eclesiásticas, e crescido
numero de representantes dei
tôdos os comandos' sociais.

- FOGOS;-
À noite, também - partici

pação -:âa Prefeitura, frente a

_ Catedral Metl;Opolitana, o Po
vo assistiu a queima de lindos
fogos de artificies, cujo espetá
culo mereceu aplausos.

- A GRANDE PARADA
CIVICA-

\
,..�

• ...,.,., ..-.,.,....,._,
J ....

., A grande. para cívica �ev,�
lugar na manhã daquele .dia a
Praca Getulio Vargas, onde se

.achava armado o Palanque o

ficial, da qual a assistiram os

srs. Governador José Boabaid,
acompanhado do [seu S�cretá_\
dado Presidentes do Tribunal
de J�stiça e Regional Eleito

ral, Comand'antes das Forças
de Terra, Mar e Ar, altas au

toridades civis, militares e e

elesíasticas.
O desfile das fôrças 'de, ter�

ra mar f', ar, dos .escolares e

as�ociações, foi um -magnífíco
-

esoetáculo civico, a que o po, LUXO DE APRESENl'AÇAO
vo· soube aplaudir pela manei- - Prêmio Associação Comer

ra díciplínada com que o� nos, cial - Casa "O PARAISO"
I
sos militares e a "nossa moei- (1a vrtríne)
dado estudiósa, compenetra- A entrega dos prêmios será

dos do .maís elevado sentimen- no próximo sábado, 10 do cor

to patriótico, c,oncorreram, pa-I/ente,. ás_ 15 horas, ,na Sede da

ra que as comemorações a!- Associação Comercial, falando
cancassem o brilhantismo que. a srta. Layla Freysleben,
'assinalou as comemorações

'

'

EM CANASVIEIRA'Sdêste 7 de Setembro.
No dístrtto de Canasvieiras as Escolas

A par dêsse entusiasmo, des-
tacá-se a alegória relembrando
a figura augusta de Pedro I,
no quadro que a todos tocou
fundo na alma - um dos alu.
nos do Instituto "Dias Velho",
rememorando o Imperador,
montando o seu cavalo, fren
te ao Palanque, desembai
nhando a espada, 'deu o grito
'- "Independência ou Morte!"

Esse fato, que rememorou a

cena histórica daquela .manhâ
ce- 7 de 'Setembro de 1822, às

marg-ens do Ipíranga, mere-
.-..............•••...·../'\.w..•.............- .....• ........._y

ceu aplausos das autoridades
,e do povo que se comprimia à

Praça Getulio Vargas.
- 9-:-'l�C

O CONCURSO .....:.

_:_ CONCURSO DE VIl'RNES
No Concurso de Vitrines, or.,

ganízado pela Associação .Co
mercial, com prêmio da Pre

feitura, o resultado foi o que
registamos:

, .Oriqinalidaâe � Prêmio E
xército Nacional - SINGER

Sewing Maehíne co.
. Conjunto - Prêmío Prefei
tura Municipal - Carlos Hoe

pcke.

Reunidas, na praça principal, frente ii.

Igreja local. prestaram também as suas

homenagens' ao "Dia da Pátria". havendo
recitatitvos e desfile dos escolaf:t'es,

,

O, SR. SALGADO .FILHO
ESTA RESPONDENDO
Rio, 7 (Ê'.) - O senador Sal

gado Filho está preparando
de acordo com a 'orientação do
Sr. Getúlio Varg'as, Ia resposta
ao questionário 'politico feito
pelos tres grandes do - acordo,
ínterpartídarío.

TABELA PARA OS PRODU_
TOS FARMACEUTICOS
Rio 7 (S) - A Comissão Cen

tral de Preços tratará amanhã
em sua r'eunião, do tabelamsn-

Organizado pela Rádio Gua- to definitivo dos produtos
; rujá, O Concurso realizado, pa- farmaceutícçs.
ra a classificação dos melho,
res grupos em' formatura, 0- EMBARCOU PARA A EURO-

,

tereceu o seguinte resultado: PA
1 ° lugar - Instituto "Dias Rio, 7 (E,) - Embarcou

Velho", 2° Colégio Catarinen- hoje para a Europa o conheci-

I se e 33° lugar, Abrigo' de .Me, do turfman Francisco de Pau-
, nores. la Machado.

I

I

I, próprios ódios pessoais, não desejariam efetivar o

acôrdo que o sr, Konder diz ser, em tese, perfeita,
mente exequível.

Não duvidemos, porêm, de que,' prescindindo em-

bora do acôrdo, Santa Catarina contínuará a nivelar
se, galhardamente aos Estados mais progressistas e

adiantados, _ mantendo-se na tranquilidade e na or
dem que propríciem o equilíorío: social e a proprie,
dade coletiva.
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No Interior
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45,00
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Viacão 'Aérea
.,

Horár.io
�e(Junda-'eira

.

"TAL" ..,.. 13,00 - Lajes e Plne
Alegre
PANAIR - 10,40 - Norte
VARJO _ 10,40 - No!'''''

PANAIR -,,14,05 � Sul
. kUZEIRO po .SUL - 13.5fi _,

Itorl,,.

.Ul

Se:cta:feira
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7.10

"orle

PANAI� - 10,40' - Norte
VARIG _ 11,40 -- Norte

PANAm - 14,05 - Sul
Sábado

. ,
'''TAL" - 8,00 - JOÍlwille

_,
C -:'h I
untJ II - Para naguá

- Santos
I
e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO D0 SUL - ta,M

p�� I
PANAIR - 10,40 - Norte ;

PANAIR - 14,05 - Sul
Domingo

PANAIR - 10,40 - Norte
flRTTZEIRÜ' DO SUL - '{l,aQ ....

PANAIR - 14,05 - Sul

\

uteí � Ante-ontem e ontem llLlaYa�1l1 1836, no Rio ele Janelro.,
k'

.

...

d Faleceu José Joaquim Carneiro de.... no pas-sa o Campos, que foi-a um rios redator-es
7 de. Setembro da Consl ituição de 182L ",ascota

Horar·,o das empre
- em 1 fi02,' depois (le f'aZ('l'l"II 1111 Bnll ia a I[ de :\1un;o (te i 7G;{;

.

'..
a primeira ('xblorH�'50 do Ji.ll\!.'ul - cm '1813, na Plllão Dester-ro

S!U?
. rOdOVI-arloas hrasilcíro, ehr-gnrum a I.. isboa An- hoje FI()rian(Íllu',is, nasceu José

U't] dré Gonç'alves e .vrnruico Yespu:cl; 1'111lo ii;). Luz, ralccíuo r-rn 17 iII' :\0-
- em 1038, 1)al'l in ele Lisboa, vcmbro tle 1 90� no posto de Al

l!lxpr.u1O No CI..t6vlo - L&tr1JI1A -

escalando pel.�ls Ilhus elo Cabo-Ver- mir-ante ri,) Marinha:7 horae, •

Auto-V:laçAo Itaja! - la.Jal - l' Jae> ele e chegando no Bras i l, a Anna- - em 185G, no IUo elf\ Jancirn,
I'UIi::rp.r�slO Bruaqu__ �.� _ ela do Conde tia 'I'or re ; Estevão IUjwil'll (Te Hpscnde, nas-

lfl��;80 BruIlQUeIlH _ Non 'l'NIltc
- «rn 1710, os Jrancezos, Co- ciclo cm Spo João dEl-Hei a :20 de

- 16,30 hOr... mandados por Fraucuís ','1 Clpl'c, íuleccu Estevão Rihe ir o de Rcsend e,

_ ...u����o Catum_ - JolaTU.
Le nl uram um t,[escmhal'ólle na cri- uasc ido f'1ll São J0<10 d'El-Iíei a 2,0

Auto-Vtllç60 Caterln_. - 'CUrlUba Lâo Yi la ela Ilha Grande (ho.ie Au- rll' .Iulhu- de '1777;
- ��íi:i. 8ul-BruU - P&.to Alecr.' gra dos Reis),: sendo repelidos pe- -- em '1 !l09, o Peru recouhecou
- 3 h&rlill.

Joinvl1e _

lo Capitão João (lonçaJves Vieil';�; o .Iumi n in do Brasil sobre o 'I'er.ri-
Rápido Sul·Brasllelra

13 horas. - em 1711, durante a guerra ,pi- 1.000ío cio. Acie ;
Rápido Sul-Brasileira --4. Curitiba -

vi l elos 44�,rasC'atcs", ern Pernambu- __ em 1919 .•.do norte do "'Rstado6 horas,
TERCA-:rE1RA. co, Lravuu-se o combate ele Clara- rr-gressou i1 Plurinnópolis () então CASA MISCELANEA di.trí-Auto-V:laçlo Catarlnena - P6Mo Al.

gn - 6 hora.. pu; Secl'c[{Jrio tl'u Inter ior () Justiça,

\
buidota dOI :Rádiol R.:C. A

Auto-VI.aA;So �tlU'1n_ euntiba
_ em .1R22, o Ptincipr' D. PROI'O Dr. JosP Boitcux:

. Victor. Válvula. I e DiKOI.- .I! horas
Auto-Viaçlo Catartn•.nM JoI!lTllt I proclamou a Indepcnrlôuc ia do André Nilo 'I'addsco Rua Conselheiro', Maira

.- • horas,
Brnsi l: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I.Aut'o-VlaçAo Catarlnen<M Tubldll ''',

- 6 -horas. - em lHGG, o ncumpameu!o do CU·RS.O de Co.ntabilidade ou contador com díploma? Fa-«ExpresltO 810 on.tóTlo - Lapna -

7 horas, Gen e rn l Argolo, em 'I'i uli I'oi S('\'P- .

Emp�lfa Glória - Laa'UDa - ''* iarnení c bombardeado pela Arti- ça-o por éorrespondên?ia nó Instituto Rio Branco, Gratis a to-�
, • IP" horu.

........ o...·-u_ BnulcilUl - Ihar;a Parag'l.Iaia,' 'tle-h�� -......
_.

� '" do aluno, 1 carteira de identidade, 1 pasta, material de es '\1--
A.\tO-ViaçAo ltajal- ltaJal - 11)10 - r'm 18ü7, nasceu Mal':,,'a :;;1<1u-

Joinvl1e _

dO\ysKa (.mais ,conhcir1a COLTIO !\la- dos etc. Peça informaçÕes quanto antes, sem compromisso.
I fie Curie 011 molhar Maclame Curie) .

CUritiba - Caixa Postal, 6,215 - São Paulo. '

vindo a ralecpt;. em Sancdlellloz a

eurttJ.bI ft de Julho de 11):3'1 .. Pobre e formo

sa, filha da oprimida Po)on1<1,· f's:
tudoLl el11 PaJ'is, onde ellcoutrou e

elrsposou Píerri Gnrif';
- em 1 R72, foi inangu.raf.:!:a, no

Hio rie Janeiro,' a rsLalua,-de Jos(
Bon i r?t-çio Ca lrleira ue Andrada, o

Palril:ca da n()s,�a Independência;
- om 18%, '1'll ndou-se, em F�

rianúpolis, o In�Litulo H1SÓl'ico c

(3eognirico de Santa CaLarina.;
- om 1919, ao alvorece!" hOLl

ye em Fluricmôjlolis, alvorada n.os

(2ual'teis do 50 Heg'iment.o de Tn

l'antal'ia, Corpo do f->egUl'llllça, Tiro
ele (;uerra e Escola rir Aprendizes
dp :lJaeinheiros, em llOl1lenagem a

data;
- a data de hoje (i' consagrarIa

pelo ll'an�Clll'SO do 1270 alüyprsá
l'io ria Do,ssa Indej)eddrncü't Politi
ca, "A Pátria. ]J!'I>\:� sorr'i'rlcnte e

imprl'Pcivel [la exist';n�ia humana

�omo embalo'u a rósea � .frl:\gil vi
�ltt da infancia, encanta scmln'e
e n01lilita n l'ol,Hlstei 'clã idade ma

dura". É Luou o llue .nós amamos,

possuimos e nos rodeia.
Possam �oeJos os brasiloei'l'os sen

Alqrt tirem o síglliJ'icallD desta eJemé-SEXTA-FEIRA
RodoTiAria 8ill BrasU - P6Tto

- li hora!!.
Áuto-VlaçAo Catarlnen..

-_li ...horas.
Auto-VlaçAo Catarlnen.. Jo!n'lrtb ' 8 de Setembl'o

- • hora,
_
••_._.

_ em ;[633, o Capitão Francisco
Auto-Viação Cl!.tarln�llN __

- 6,30 horas, de' Almeida Mascarenhas atacoll

7 ��r:a�sso São Cl'!f-<>"IO - lAarIma -

no' Jaguari, o contingente holan
Auto-Viaçfio ltajat � Itaja! - lA ho- dês comando' pelo Coronel Seh

ru.
Expresso Brtl!llQuenH -' BnLIq1Hl

16 horlUl.
Rãpido Sul·Braslleira

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.
.

BÁBADO
Catarln__ CWrItlbl

ride.
CUritjj)l!

koppe, ohrigando-o a Ilo'r-se em re

tirada, porsegnindo-o' airida aLé

Iguaracú;
.

- em 1765, em São' João d'}<;]

R'ey, nasceu Ja,cinto Nogueira da
Gama, Marechal � Marquês de Bac

pencli e a inela Senador do Império;
.

-:- em 'i 770, o .�ntão TencI),te
Candido Xav i pr de OliveÜ'a e Sou

za,- mais tal'(\e Genel'ill, iniéioll a

eXl?lol'acão dos· campos de Guara-

1'1
10� /

-.��
! .

�

pt/II$'rtlRtlltlLlIStJl/ERElI'lES'
/)(IrQé1b1i'1?It1/és@!erew�s .

l)e acordo com os imperativos da

r�zão, da ciência e do bom senso:

Logo à pria-ei-ra aplioação. Nixoder�·
começa a eliminar as .eapinhas como

_

si
fosse por mágioa. Use Niloderm á norte
e V: verá. sua pele tornar-se lisa, macia e

limpa. Nhoderm é uma. neva descoberta
que combate os germes e parasitas da.
pele causadores das espinhas. Irieiras;
manchas vermelhas. acne. impigens e

erupções. V. não poderá libertar-se de
suas afecções cutâneee a menos que
elimine os germes que se escondem nos

minúsculos poros de sua pele. Por

,t.anto, peça Nixcderm ao seu farma
cêut ico, hoje mesmo. A nossa ga-

Nixoderlll ���tia m�:
Para IS Afecções 'Cutâneas proteçêo,

_"

\\(r�
\

.'

N. o 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidos, hemorragias
e suas consequências.
N.o 2: Falto de regras. regras
atra;zadas suspensas., deminuidas

consequência.s. 't'

ra.,
:ijãpido Sul·Brasileira -

13 horas,
Rãpido Sul-BrasileJ.ra -

6 horas.
QUARTA.J'E!U.

AutO'Vlaçio Catarlnen..
- I! horas.
Auto-Viação Catarln_

•

-; :u::;;=�o Cat.u1D+nH

(
- 6,3n horas.
Rápido Sul·Brasileira - C·.1J'itlba

6 horas: J -.; í

Rãp:do Sul-BrasIleira - Joinvlle.
13 horas..

.

Expresso 81.9 cn.tol'to - lACUIDtI
7 horas.
Expl'eSllO BrusQu_ '_ Brulqu._

16 horas.
Aut.o:>-Viação ltajal - [UJa.! - 1. ho-

raa,

Expresso BrullQuena
- 16,30 horas,

.

Rodovlãrla Sul Brull
- I :tl.Ol',u,

NOTa 'IlNato

VAUMART

, ,

._------_._---------�,-------_.--�
�(
i
q

I
I
I

. I

I
FlorieD6poJil!
São FraDcilco

Informagõe. comoa Agente.
- Carlos HoepckeS/A - C [- Teletone liH 2

do Sul- Carlos Hoepcke S/A -CI - Teleloa� 6 { Ell L t eleg,
\10')��\f\.:!K

'i
,

Transportes régular!!>s de cargas dopôrto de
- 1

840 FRANCISVO 00 SUL para NOVA YORIi

-------_...... ---- ...-- ---- ------_. .-1......_---------

/

QUINTA-FEIRA
Â.uto-ViaçAo Catarln_

Alegre - 6 hora.,
Auto.Viação Catarlnenp

- II horas.
Auto-ViaçAo Catu-!n.enH

-'1 horo,

Auto-Vlaçlo Catarln_
- 6 hora.s.
Auto-VisçAI> Clltarm_ - �

- 6,30 bara,l.
�S80 81.0 CrlitOTlo �-

7 haras, '

I:m.pr�sa Glória - LqII!na - • 1/1
• 7 1/2 _horlUl .

Expresso BruaquellM - BrIIiIIQu. -

II horas.
Auto-VlaçAo ltaJlU - ltajaJ - ta bc>

na.,

Rápido Sul-BraslléJ.ra. - Jolnvl1e-
18 horas,
Rápido Sul·Brasllelra ._ Curitiba -

• horas;
:aJnpresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - tU

Jotnvlle

Curitiba

Auto-ViaçAo
- 15 horas.
Rápido Sul-Brasileira -

_. Jolnvlle
13 horas.
Rãpido Sul-Brasileira

6 horas,
- II horu.

Auto-ViÍlcão . .c•.tartn�nse
- • horu.
Auto-Yiaçlo c.�ln�nH

- 6 horas. '

ExDr'lSSO Sl.o cn.toTlo - l.oq1ma
7 horlLS.

ExpreSoSO BnaqUeIlft .

- BrlaQu.
H hOi['as,
Autc>V�o .. naja! - ltajaJ � .'11 _.0,

raso
.

Expru!'lO 'SrtlIIQUeJI<M -:-. SCI... �Il
- 9,30 horu.
Expresso Glórla-- Lquna _ I l/S

.71/2hOru.
\

DOMINGO
Rápido Sul-Brasllelra

6 horas:

Curit!b&

JotnTile,

Curitiba -

Dr. (L"RNO ($
GALLETTI

ADVOGADO
Crime .. oi".1

, ConlJltltuição ri. Sool"dacelil
NATURALIZAÇÕES
Titulo. Oealarat6rio.

E.al'it6l'io e Re.idancla
Rua Th-ad.nt.. '7.

FONE •• 1468
,

VINHO CREOSOTADO .

"SILVEIRA"
f.RAQUEZAS EM �RAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Cursos clássicos e científicos no Instituto «Dias Velho». -- Osr., Raul Schaefer exibe ao plenário as provas de. que não êfalso o telegrama ao Egrégio Tribunal Eleitoral.·- Conqràtulações pelo brilhantismo das comemorações no ,( Dia da Pátria».Os trabalhos de ontem es, tes declarou que, na sessão de Séde própria -- Edifício Líder -- Rua W'e.nceslau
tiveram sob a presidência do 2a feira falam sôbre o fato. S. 175.

o da 6' p. p.. assrnaíóu um ac�nteci. sr. Saulo Ramos, 2° Vice-Pre- excia. irá provar a não autentí- Com Inspetoria Geral do Estado de t'. Catarina, em J

.

mente 'de grande relêvo na nossa me sidente, estando presentes' 29 cidade de um telegrama com vile, á Rua: 9 de Março, 397. Sala 3. Caixa Postal, 268.

1I1Or sociedade, quando o sr. Lí ndo lfo- Pe·
srs. deputados. '

firmas reconhecidas·?.. En1 Floria.nópolís, Agente -- sr. Ataide Ramos da Silva

:1."ell'a e exma. sra. Donina Veríssírno Pe-

,

Após a aprovação da ata foi AS FESTIVIDADES CIVICAS Rua Lages, 86.lida a matéria do expediente, DE' ANTE-ONTEM Ainda no sorteio de julho ultimo, foi premiado com
constante de oficios e telegra, A Casa aprovou consigna- valioso imóvel no valor de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros)
mas.

ção, em ata, de voto congratu-' o. sr. Osvaldo. Rosa Alves, residente nesta capital, á rua Feli
C.URSOS CLÁSSICOS E latório ils Fôrças Armadas e Schmidt n. 217. O felizardo era portador do titulo Líder

CIENIFICOS Escolas, ,peli(:)"brill1anti8�·das _"�ei:r,o n. 55,.469, que foi premiado com uma milhar e havia pa
A. primeira matéria levada festividades do "Dia da. Pá- go apenas 1,6 mensalidades de Cr$ 20,00. Agora todos poder-

ao plenárío à hora do expe- tría". '

adquirir sua própria casa, com aplicação apenas, de Cr$ 20
diente foi a indicação da dep. O sr. Antenor Tavares, do P. ou Cr$ 50,00 mensais. Procurem conhecer nossos planos ec

.

Antonieta- de Barros, do P. S . .8. D., apoíeu esse', requerimen- , .nôrnícos, com nossos agentes, autorizados ou em no�so escn
D., ao Executivo para que se- to, o mesmo fazendo o sr. Braz 'U>l'ios no endereço acima citado .

[am=criados Cursos Classicos Alves, do P. T. B.
»:

e Científicos junto ao Instituto Em seguida a sessão foi en-

INDIC IDOR .ZITL DO RIO IlJ·8Ii.NO!).. , DO 81ft
"Dias Velho", que se conser- cerrada e outra convocada pa- fi lt U ti it fJ II
vará em Colégio "Dias Velho". ra hoje.

Um nome que se impõe pelos inestimáveis serviços que vem

D. ALZIRA ESPíNDOLA, AS PROVAS
.

prestando durante seus 15 anos de existência ao comércio e

Na cidade de Itajaí, onde reside, vê .Outro orador foi o sr. Raul Truma Ir C· .

d trí

1:ranscorrer, hoje, _o aniversário natalício I Schaefer do PSD c _' n a a a a·' m us na

a <exma, sra, d. Alzira Espíndola, digna, .

>. "

•• , 9ue O u r.
Agora tambem anexará informações dos Estados de Santa

.consorte do 110550 prezado . z'-'e$f&duano -pando a tribuna príncípal, res,
CO S I" a- d Catarina e Paraná

"r .. Haul Espíndola, categortzado f'uncíc- pendeu às acusações inseridas n p raç O OS. Já estamos angariande publicidade para 15a Edição

.nário da firma Malburg & Cí.a.
no discurso prof.erído no dia, Washington 7 (UP) _ Insta- 'Informações com G sr. João Pires Machado á rua Conse1heU,'o

Â distinta na taltcian te. os nilSS05 ree-
30 d t lt I

.

. peitosos cumprimentos. ' e agos o u Imo, em 1? ena- Iou-se hoje a conferencia Mafra, 156
rio, referente:nentp à pdlítíca sconnmíco financeira anglo-' Floriaaépolís

Fazem anos, hoje: de Ar�rangua, pelo ISr: Paulo amertcano-qanactense, r�pre-' -----------�--------------------
- a srta, DUma, diieta nina do sr, Fontes. Nessa oportumdade o .sentando o Canadá o sr. Pier- Serei instalado, bOJ·e, o Departamento

.Da.lrno Soares.

sub_lide.r exibiu os documentos son, a Inglaterra, e chancoíer '

- o interessante Mauro Carlos, fllhinho
f t

J -d" d "I b d' F'n
·

nr.·os

do sr. Manoel dos Anjos, pro'prtetárto 'ào que � irmam erem elementos Ernest Bevín, 'f' os EE. UU. o sr. Drl ICO' O V U ,e . os DCIOnQ
Salão Minerva.

.

U?enlS�aS t,elegraf�do ao E�re- Dean Acheson. As-tstíndc a
[ gro Tribunal RegIOnal Eleito- conferencia estava sír Staford

t

ral, fato que, em edição de an- Cripps. Para a solenidade de instalação do Departamento Jur diM-'-

.

do Clube dos Funcionários Públicos Civis de Santa Catarina,
te-ontem, nos reportamos, em

hoje, às 17 horas, recebemos atencioso ,convite do sr. Francísce

primeira página. .

lVIALT�G, contem _ malte, Gouvêa, ativo presidente dessa entidade, que agradecemos.

AoS provas da autenticidade ovos e mel - os. ,gra�ldes f,oI' À.frente do Departamento estáo desembargador Henrique
do telegrama em apreço ro- necedore d t E I

t

'. s e VI- amma�. da Silva Fontes, figura de larga projeção 110S meios [ur dícos,

ram eximidas em plenário melhor. complemento alimen I intelectuais e sociais de nossa terra.

afim de que elas mesmas não tal' para crIanças e adultos. J.
.__

_. _.

.__
__

__._. _

confirmassem as acusações do

��.nmdaazeenm,s. todas as farmácias
P..... re-:O � &7; u Bebê '.'

sr. Paulo Fonti's, que, como .cu

u I{jI �"
sempi-:e, são fúteis e "paulifácantes"...
Assim, o sr. Raul Schaefer Previsão do Tempo. até 14 horas dodia 9.levou aos seus pares a docu_

" Tempo BOln, com Nebulosidade.n;e�tação que se fazia \neces-' Ventos - De :\oroeste a Sueste� mo·sana para o formal desmentido da'ados,
àquele repre.sentante da U.D.N. Temperatma 1- EslàveL

Temperatura, extremas ele hoje: Má·
Em seguida o sr. Paulo Fon- xima -'8,2. Mínima - 8,0 .

.....
'

\ODEON --

cTEATRO ALVARO .oE CAR
VALHO

Hoje üs 8,30 horas
8a apresentação da Cia. de

,.Comédias . OS SORTEIOS DE APOLlCES, ANTERIORMENTE TRIMES-ALbA GARRIDO TRAIS, SERÃO A PAR'l'IR DO CORRENTE MB:S, MENSAIS, ----------,-,-----
Com a ,engraçadissima e hi- REALIZANDO-SE; O PRIMEIRO NO PROXlMO DIA 15 DE SE- FESTIVAL DE, CINEMA"

lariante comédia em 3 atos de TEMBRO DE1949.'
I' Cannes, 7 (UP"__".- Grandioso festival de cinema se rea-

Goisoecheo e Cor-done, adap- A EQUITATIVA nos ESTADOS UNIDOS DO BRASIL lizou nesta cidade sendo �ibidos. filmes docum-entários d:e va.-

tacão de Daniel Rocha Soe.iedade Mútua de Seguros Sõbre a' Vida rias .nacionalidades.
�

BUBUCA. SE CASA SEDE: Av. Rio Branco, 125 - Rio de JaneiroAção: Rio de Janeiro

Acontecimento ,de
lrelevo ' socia�

_ .reiua, comernoi-aram suas bôdas de prata.O dístrn to casal possue os segum tes ,filhos: Denise, .rarbas, Janerson, Denilda,elementos de realce em nosso meio. Odr. LindoIro Pereira, é alto funcionáriodo Banc02do, Brasí l, e presidente do Oon·,li.elho ele Contabilidade, pessoa Iargarnenr.e relacionada pelos .seus dotes de espí_l'lto, A residência da distinta familia,
. messe dia restrvo, encheu-se de grande

. número de amígos e admiradores queilhe foram levar expressões de estima e.aprêço. XÓS de "O Estado", associamo.nos, aos votos de felicidades que lhe fo�am formulados, e embora tardiamente,daqUi enviamos os nossos nem poríssermenos sinceros.

RITZ - ÀS 5 e 8�30 horas'Em beneficio' do Bocaiuva
F. C. e Paula Ramos E. C.
A Columbía apresenta gigan,tesca produção com GLENN

.-FORD - JANET BLAIR
,CHARLIE RUGLES

'GLORIOSA JORNA,DA
Censura: Livre.

.

No programa�
Esporte em Marcha
Voz do Mundo - Jornal
Preço Cr$ unico 10,00.

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

_. . .. . . .. . .
..

.

... . . . . . .. .

.
..

ROXY ÁiS 7,30 horas
J. Artur Rank apresentaSABO e BIBI FERREIRA •

.. FIM DO RIO
Censura: Pro�bido até 14

:anos.
No programa:
Marcha da v�da - naco
Fox Movietone News
Preços: Cr$ 4,20 e 3,20í

:
.

IMPERIAL -- Hoj'e às 7,30horas f
J. Artur Rank apresentaSABO e BIBI FERREIRA

O FIM DO RIO
Oensura: ,Proibido até 14

,anos.
No programa:
JOTnal Cinematogtafico
Preços: Cr$ 5,00 e 3,20

Não espere que a doença vi
- site a sua casa. DefeJlda a su
saude e a dos seus filhos, to
mando MALTEG. Frio ou gelado. é uma delicia. É o maio
fOl·ner',�dor de vitaminas, e: poisso. � mel.hor fOl'tificant�. A
vend? "'m todas as farmácias
arma:--cns.

:I

Crônica Assembléia CR$da
10.000,00

Ltuer Construiore
sAO PAULO,

Cia.

Santa Catuma

Enxoval vistoso e de fin,o gÓSt0 - Roupinhase peças 3;vulsas p/crianças - Trlcô e Bordado;:>CONHEÇA O TRABALHO DA COSTUREIRo\.
(,t\CILDA NOCETTI

1Coqueires - 2a• ca,sa, próxima, à CaJjela 48 ,JJairr••

AMEACAM OS PADEIROS SUSPENDER Q PAORio, 7 �(E) - Os padeiros desta capital ameaçam suspender �s remessas de pão ás residenciaiS bem como a venda .O -Sindicato de classe apelou pela impr,ensa a seus asB8-ciados, que esperassem ainda um: tempo antes de por em pt.'ã..tica essa medida.

Sorteios
.I'A

Mensaís de Apolices\ da
EQUITATIVA'I

I
,

,I

Curso de· Taquigrafia . Parlamentar
Estão abertas as inscrições para o curso intensivo de taquigrafia parlamentar, destinado ao preparo ·de candidatosao 9uadro d� �aquigrafos da Assembléia Legislativa. Orien_taçao do prOfl'SSlOnal contratado. �rá formada uma unicaturma, não havendo, portanto, possibilidatle para inscrIçõesposteriores. Inauguração erp 14 de Setembro ..Maiores informações e matriculas no "Instituto BrasilEstadols Unidos.

jOc;I,. DE PERDAS NO NEGOCIO DE LA:RANJAS
,"\1iami, 7 (UP) - OE produtorf;$ de frutas citricas �ofre�l:,am_ perda� de 20 por ce��o nos seus negócios em face da inunaaçao que assolou a r-eglao da Florida onde se acham as cul�turas.

.

. ESTRElARA COM HENRI"QUE IVRio, 7 (E) -- O sr. Ruggiero Ruggiel'i e sua companhiaestre:i:tfão amanhã com a ,peça de Luigi Pirandelo "HenriqueIV" ..

tia. Liderança Capitalização. S/A-São Paulo
. A V I·S ()!"Icam .avIsados todos os associados desta Capital que, apartIr do dIa 10 .de setembro do cofrente' ano, não deverão pag.ar suas ,mensallda?�s ao sr. Eduardo Jorge Rutekosky por terSIdo o mesmo demItIdo desta Cia.

.

Outrossim, a Cia. não se responsabHiza, a· partir desta data, por qualquer ato praticado pelo mesmo cidadão. Para substitui-lo nas l'espectivas cobrança� está autorizado o sr. AtaideRamos da Silva, à rug, Lajes, 86, nesta.' .

----�----------�----------------------------------
Hospital' de, Caridade.
,Servico de transfusão de sangue,o Banco de Sang'ne do HosIdtal de Caridad� necessita doadores. Qllalquel' pessôa que deseje doar ou -veR·de'l' 'seu sang'ue poderá procurar os técnicos ell(·arre-.g'flllO's. do Serviço entre SelO ho-ras. Terão os doadoff.-S:gTntllitamcntt:' exame clíni

Doar s,an�eAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTA'''''' Sexla te!r. 9 ti. Sel",mbro
"fi .'9..9

Dr. Liudolfo 4.6.
.

Perp,ira
ÁdvoQ'ado-Contabilista

Cível --
Comercial

Con.tituiçõeG de .oeiedade.

e .eniço.
eoreLltoe. em geral.

'Orgo!1izoçõ.a
eontabei•.

Regi.tro. e rnor cea. iH"pondo.

no I:tlo, de corre.pondente.

Eaeritório: Ruo Alvoro de

Carvalho n, 43.

Do. 8 Q. 12 horo.,

Telefone 1494

de,Maqui�as AgricoJas

Nardini Ltda.

I ���'I���','" �'EÚ���;��O
..

�
.....

PLACAS
SIFILITICAS

Elixir de Nogueira

IM.diooçéio
ouxilicsl' no troto rnent,

............
d� .•��!��� •.. : .•..•....

. A maior e mais aperfe' f:'oeda
Fabrica de

......
I

Maquinas agrícolas,· Tornos,. Teáres e

Artigos de Cutelarias
(o

.

REGULADOR VIEIRA)

A mulher evitará dores

ALIVlA AS CóLICAS
UTERlNAS

Emprega-se com vantagem pa ra

combater as Flores Brancas, Cóli

cas Uterinas,
Menstruaes e ap "s o.

parto, c Dores nos ovários.

É poderoso
calmante e Regula

dor por
excelência.

FLUXO SEDATINA, pela sua com

provada ef'icaeia é receitada
. por

médicos Ilustres.
FLUXO SEDATINA

encontra-se cm

toda parte.

Fabrico em
Americano

- Estado de São Paulo'

I�ºppgsgntarrtQS
Q.,x�JlJSiVOB paPéi- O 6.s'tudo

.
. {) ......

Santa �'atapj'na

Industria Comercio e Seguros Knot S. 8.
Pl'Qça 15 d.e Novembro. 20 - 2.0 andar

Caixa Postal 139 -. Teiefone - 1324 Prova : de habilitacão do oasp

·End. Tel. KNOT
o DELEGADO DO DASP,

PRESE:\,'!'EMENTE
NESTA. CAPITAL•

.
\VISA A.OS C.c\.NDlDATOS

IN;;;CRITOS :.\'A PROVA mr HA.BlUTAÇÃO

i,. 1907 -
TÉC;'lICO DE

LABORA'l'óRIO
PAnA o SEllVIÇO

NACLONAL

:',.'\0 MALARTA
DO Mli\lST:ÉRIO DA EDuCAÇA0 E S-,\('DE, QUE A PAR

TE I DA
REFERIDA PROVA ,SERA RE,\L1ZADA xs 11,15 HORAS DO

LIIA 6 DE SETEMBRO PRóXIMO, NA
ESCOLA

INDUSTlUAL DE FLO

TITAXóLIS, À RUA ALMIRANTE ALYJM x. 19.
J� loP]? 11Ó p·n I j s; <Santa (gatapj,na

•

'Da iD8:���� ao alO&fie. V S vi·aJ·a ? Reside- no'·.Interior
de todos. Dá 6SB8 tesouro &O tt&.

••

•

amigo anatrabeto,
levando-o a UDlI V. S. viaja ? Reside no Interior '1 Adquira um Catálogo de Moedas

eurso de alfabetizacão no Grupo t'
Antigas do Brasil e enriqueça depressa, .

Escolar São José, na ..t!:8ôola Indus- Peça em qualquer livraria
de Ftor-ianopo lis. Custo. Cr$ 20,1>0. Pelo

�ial de Florianópolis ou na ca.... Corr-eio Cr$ 25,00.; pedicios fi José Claudino -da Nóbrega. Rua General

dral MetropoHtana.
Bittencourt, 91, sob -

Floríanópolís.

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

.:

,
.

LOJA uns -cnSEMIRAS
Especializada em artigos para

homens

RECEBEU
VARIADO

SORTIMENTO DE CASEl'viIRAS NA

CIONAIS E 'INGLESAS
PArlA' HOMENS

E· SENHORAS.

MANTEM
PERMANENTE

ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PAK4 HOMENS

ARMARIJIlHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS,
GRAVA

TAS, PIJAMAS,
CHAPEUS, ETC.

ludo pelo menor preço da praça

Faça oma visita à nosso Casa e verifique
.

nossos precos e artigos

�

�
.

.

'.

Rua Marechol Deodoro, 3"', l."
onJa. �"''''' J�"'(j.\

,. FONE.s,- J 2SZ 4218 Caixa PaliaI. S4$

CURITIBA

TE.LE.CIlAItIA,
PROSEBRAS

PARANA :-

,;----
. ·éoMPANiifÁ�'AtTÁNt:r··DA--..BAHíA;;·_·_·_

....· ..�

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INC1:NDIOS E TRANSPORTES

inte'rior do Estado. Carta s para

139
Flol'bn6poH9

Cifras do Balance de '1944

CAPITAL E RESERVAS
Cr$

Responsabíldades ',' ._...
•..•..

.. � Cr'

Receita .....•

.• . . . . • . . .
. . . . . . . Cr'

Ativo ....•..•

•.....

..•....

.....•...
Cr'

Sinistros pagos [lOS últimos 10 anos Cr'

Responsabilidades

CrS

Diretores:

80.90U.606,3ü
5.978.401.755,97

67.053,245,30

142.176.603,80

98.687.816,30
76.736.401.306,20

Dr. Pamphflo
d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

FranCisco de S'.

Anisio Ma!!88rra, Dr. Joaquim
Barreto de Araújo e José Abreu.

••_._._••-_._.

-_-..-..-_._._._'_-.-_-.-_-_-_._._._._'_-_----.--.---.'-

• .-.--.--_,..-.-.,.
.....---.-...... w

..

o Sabão
'

, "VI'R(jEM
. ESPECIALIDADE"

•

]A� WETZEL

INDUSTRIAL-JOINVILL}�

TORNA A ROÚPÁ BRANQUISHIMA

(Marco, rel(·A I

) I
� mi'',.

,

!
I

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o BSTADO�Sexta.lelr. 9 cae Setembro Cle "49 5
1.-----------------.- ,_

Transportes Ienestres .

" Transportes .Maritimos ' ,

,

'Acidentes PessoaiS, .

.

AutomoveiS,
"ncerld'io,
.. ' (ascos

" ,

, '

... ) '.
'

"

,

-

.-.. .!l ... ,'"

'.

'. . I,,

\ .

f

"

. �'
.

�.

"'- -'.. ,

I .. '",,,

,

"

• , J .

.
. :_,

•

I .
-

.

.

_.......-. .

DC r ai e anta tari a ". .:

I
•

, .... l'
,

I '

'. �.
. -.

.-

.. ,._ ..... ,� .. "

" .:".
. )' �

.

,

\ .

. TELEFONES 1388 -- 1324
"

Praça 13 de Novembro, 22 ..- 2° andar '

.:
� ,. �

,

.

'
.

'

:
','"

. J :

rrelegfa,mas: ..
PRO

�

EBRA·8·\:�· './
•

•

• • ,

�j ,

l_ 1 rc.

I -
_

/

ixa Postal 139
" j

,

_' ij' .

,I '

. ,)'
,

- __ .___ .� I

\
- ,

Aceita Agentes no Inferior' �

i

"
,

;

!
.

J
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H.ole, às 17
Becaíuva
-

SEJA

haras, no Cíne RUz, será exihlde, em benelície dcs clubes
Ramos, o

o filme «Gluriosa. Jornada». I.ngresso Cr$ 10,00
SOCIO DO A V A I O GREMIO. MAl? POPULAR DE S�NTA C�TARINA"7Zi:G7?--- C775?-'-. -- -

-5 'zrz== ·-0 a -

---'--r=a-tr '-r - -_ - ..
-- °'0 -,

_-_,-••i_,.
,

• Í"hlJEi'tAÇÃO DE VELA E MOTOR DE SANTA CATARINA-
,

Recebemos e agradecemos o seguinte ofício:
"Florianópolis, 30 de agôsto de 1949. - Ilmo. sr. Diretor

de "O Estado". - Nesta.
'

Temos o prazer de comunicar a V. S., que em sessão do
"Conselho de Representantes", realizada em 12-8-49, foi eleita
e empossada a Diretoria que deverá administrar esta entidade
no período de 1949-1950, a qual ficou assim constitui-da:

Comodoro: Paulo' Menezes Mendonça.
Vice-Comodoro: Álvaro Acioli de Vasconcelos.
Secretário: Arnaldo Frederico de Mesquita.
Tesoureiro: Gualter Baixo.
Conselho Fiscal: Haroldo Barbato, Nazareno Simas e,

Orlando Filomeno.

Aproveitando a oportunidade; a nova Diretoria antecipa
seus agradecimentos por tôda colaboração que lhe fôr presta. (,

da durante sua gestão.
,

Sem mais, apresentamos a V. S., os nossos protestos de
elevada estima e distinta consideração.

.

Federação de Vela e Motor de Santa Catarina.
Paulo Menezes Mendonça - Comodoro.
Alnaldo Erederieo. de Mesquita _' Secretário. 0'0

e

e t 9�30
Paula

Direção tlé PEDIO PAULO MACHADO

dt ser igualada

NOVO RECORD MUNDIAL
Stockholm, 4 (V. A.) - o finlandês Viljo Reine estabele

c�u em Kouvels, um novo record mundial dos 10 mil metros,
realizando-os em 29 minutos, 27 segundos e 2 décimos. o pre
cedente record mundial dessa distancia pertencia ao tchecoslo,
vaca Emil Zatopek, desde 11 de junho de 1949, om 29 minutos,
28 segundos e 2/10.
MANOEL VICENTE DE SOUSA e HELENA ROVERE DE

SOUSA

,Particinam aos parentes e pessoas amigas o contrato de
casamento de sua filha TERESA, com o sr. Alvaro Godinho.

VIúVA DORVALINA IADROCHITZ GODINHO
P!i,!ticipa ao-s parentes e pessoas amigas o contrato de ca

samento de seu filhô ALVARO; com a senhorita Teresa Sousa.
TERESA e ALVARO

'

Noivos,

_
,

Os Juizes � fU,nci�nários �a Junta de Conciliação e Julga- í
rnento de Florianópotís, convidam os parentes e pessoas das
relações' do saudoso

DR. FRANCISCO DE SALLES REIS
para assistirem à missa que, em intenção de sua alma, man
dam celebrar no próximo dia quinze (15) do corrente, prL Imetro aniversário de seu falecimento, àlS sete (7) horas, na
Catedral Metropolítna. I

O Delegado do Instituto de Apo.sentadoria e Pensões dos I
Comerciários, no Estado de Santa Catarina, avisa aos srs.1Empregadores que IÜ.S recolhimentos das contribuições devidas 'Iao Instítituu'deverão ser feitas com base no aumento de salá- .

rios resultante do, a�ôrdo fi.rn:ad� en.tre o Si�di�ato dos E"m-Ipregados no Comércio de Floríanópolís e os Sindicatos do Co- I

mércío Varejista, do Comérció Aatacadísta e dos Repr,esentan- !

tes Comerciais desta capital.; /

Florianópolis, 6 de setembro dé 1949.
Osuxü Pereira Baixo - Delegado

----------��-------------

OH .EM
theu-c da ilU8tr<toilO ....,ima,�
lhe. em o.m!l.vel g8IIt4. 1UD cálice cI!>
excelente aperitivo KNOT, lmn�
... V Sis, l1e "",",*",antar, ao�
'1!' • gentileza: ESTEE:,T.4l1-
BF1'1 o NEY APERITiVO

, l'ilED/!..ET{J! '

CASAS 1il. TERRENOS
Possue v. _e.. casas .ou' terrenos Dua

I vender?

I Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório ImobillArtc

A. L. Alves.
Rua D,eodoro M.Uíicíaís da classereserva de 1 a.

relormados
CONVITE·

Muitas felieidade!! pelo u.el....
to de ",""u' filhinbo !

Mas, nio eSllueça, que.o Dlelll.r
presente para o seu "PIMPOLHO'
é uma eaderneta do CRJ:DIT(l
MUTUO PREDIAL.

A vista e ii prazo
. Enrolamento de motores, dinârnos e transformadores ..

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

tricos, artigos elétricos, etc .

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

. A ELJ1.:TRÓ - TJ1.:CNICA
Rua Tte. Silveira. 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

e NAVlO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para tr «nsporte de !!IJ"S mercado-re II

Al!l'n' e' f"rv Fi; rranóoob- ' A,Rf.O� ROl" oCRE S A

O senI:0:- ��ronél Antenor Taulois de Mesquita, convida
todos os OifIcIaIs .de Reserva de la. classe oe Reformados. do
Exército, lVIarinI:a e_ Aeronáutica, pára uma reunião na' pró
xima �egunda feira as 15 horas, na séde do Club 12 de Agôslot, aflm, de tratar-se das reenvíndícações e direitos da classe.

Fpohs, 8/9/49

ESCRl'l'óRJO JMORIIJIARIO A. L.
ALVES

Encarrega-se, mediante corníssão,
compra e venda de Imóveis.
Rua Deodoro 35.

I
-

I

........ .o .

5° CONGRESSO, DE UROLOGIA Camisa., Gravatu, PiI8(ll�t
' ..

RIO, 7 (E). - F.oi instalado hoje o 5° congresso de Ur�- Meias da,-melhorell; pelo' 00',Iigia sob a presideneia do prefeito Mendes de Morais no MI� nO�1 preço. ,6 n. CASA iMI�nístérío da Educação.
.,

I CEI ANEA R CI ' - ua • Mafr!'Q

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tC�l' 'DO - Sexta fel!'e 9 de Setembro .,.... �49 \ 1

'Departa�m-ento de Saúde- Pública VE
Mês de Setembre=-Plantõés

, De con íormtdada com o art. 39; elos
Estatutos em vigor, aceitamos propostas
para a venda de 4 .prédíos, silos nesta
capital, 85' ruas Gal. Bittencotlrt,· ns. 123'

'. Oscar Meira e sua espôsa Nadír Garcia Meira, profunda- ,ft 125; Pedl�o IVO., n '. J8 e con.sel!,efrO
mente sensibilísados pelo tratamento e atenções que esta úl..: lV13:ra, 91A. As pI,o�astas, mVIQ]ayeIS,

t.,
.

.

.' .' .' serao entregues ate as 20/hotas do dia
ima recebeu durante o seu recente internamento na Mater- 22 do c�Tente' mês. Informações na se�

.'

nidade Carlos Corrêa, vem de público agradecer ao' abalizado ele da Liga, 'I'íradentes, 20,

médico dto Zulmar Lins Neves, a irmã Suprema Everaldina e Flori3?ópoliS, 1° de setembro de 1949.

.írmã Cunigundes e as enfermeiras tôda a dedicação de que foi
Alcunll'l) S. Ramos, l° secretárío.

.alvo.
. , ,.............. .

.

Florianópolis; 5 de setembro de 1949. ra's�" a" '·v",e'nde
.

�..�...�. .-.........-.-�.......,.."",...�.-......_.-_......_....................... '" u
.

'.

(asa Recem
construida
DE S o c U PA DA

RUA FELIPE lvEV,ES
6xlO' metros, toda de

material.
HOTEL LA PORTA TRATAR NESTA REDAÇÃO

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

DR. FRANCISCO CÂMARA
NETO

'Advogado'
Escritório: Rua 'Felipe Schímídt
21 (sobrado) (.t\lto da casa "O

. Paramo")
-I Residencia: Rua Alvaro de Caro

I I valhc, 36
"

I .. SENH6;riÁt�··
----------------------------------------------------.__

10 Sábado - Farmácia Sto. Agostinho - Rua Conseóheir-o Mafra.
11 Domingo - Farmácia Sto, Agost.ihho - Huá Conselheir oMarfra.
17 Sábado - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro Mafra.
18 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro Paf'ra
2/1 Sábado - Farmácia Da Fé - Rua Felipe Schmidt
25 Domingo - Farmácia Da Fé - Rua Felipe Schmidt
O serviço noturno ·será efetuado pelas Farmácias Sto. Antônio e

Noturna srlas ás ruas João Pinl.ó e 'I'rajano n. 17.

.A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autorização
deste Departamento.

Departamento de Saúcfe Pública, 29 de agosto de 19ií.9.
Luiz Osvaldo (t'Acampara - FarmacCuliço-Flscat..

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

QUALIDADE
---'---.----------

AGRADECI M EN·TO

Rádios - Geladeira - Máquinas de Escrever .,__:_ Máquí
nas de Costura - Lanternas - Toca Discos - Motocicleta
-'- Máquinas Industriais __: Lixadeiras - BateriasSuecas pan
Automóvel e Industriais ..

- Artigos variados para presentes -

�rtigos de Natal - Capas para Automóvel de material plás
tíco, Palha, Lona e Couro Cientifico - Automóveis Europeus
e Americanos. I

.

Distribuidores para o Estado
,

M. H. SIMON LTQA.
Rua Jerônimo Coelho, 3 - Caixa Postal,' 396
Endereço Telegráfico - SIMON - Fone 1.160

Florianópolis :- Santa Catarina

'

.

MóVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS

Dekeja comprar ou vender?

Cartas a José Claudino da Nóbrega.
São José - Ponto final do, ônibus, -:- DISTRIBUIDOR DO ...

Católogo de Moedas Antiga� do Brasil
. ,

'Pelo correio Cr$ 25,00
'.

--------�----------------.._\.. ...._

->

• vôos DIÂRIOS DIRETOS Á S.PAULO E RIO • 3 VEZES POR SEMANA VIA JOINVILE
• VÔO� DIÁRIOS Á PORTD ALIOGRE EXÇETO' SERViÇO INDEPEN DENTE REGULAR DE
AOS DOMINGOS.. ;':-" ·CARGUEIROS.

"

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

El}...lAL. À Praça 15 de Novembro Edifício
TELEFONE: 1.325

âs 22 hora.s

9
,

-

1530 kilocielos ·ondas. médiee ,de 196 metros

Cirurgia- Clínica - Obstetrícia
Dr. Antônio Di6 Mussi
Médico efetivo do Hospital de Caridade

Se(vi�o espe'cializado em Doellças de Senhoras
Modernos métodos de tratamento

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

Residência:
Hotel La Porta

Consultório: /

Rua Tiradentes. 9

Automovel Chavrolet, 1948,
importado dírotaments dos Es·

tados Unidos Fleet-Master d,e
Luxe, com apenas 5.000 milhas.
Pintura original preta, ,T!lU-

tro portas, 'equipado, molejo Unha Blumenau à Florianópolis
de fabrica.
Tratar com PLINIO MOREI- Via Bru- que

RA no Tribunal Regional Elei-
toral.

.

Vende-se uma; tôda ele t.ijolps,
medindo 6,50m de frente por 11,00
m de fundos, com as seguintes di
vlsões : l' área; 1 sala de'visita, 1
cozinha e 'V. C. Construida em fins
do ano de 194.2. Localizada no Es
treito; à rua Antonio Matos Areas
n. 511, :bem próximo, portanto, do

ponto de ônibus.
'

I
Os interessados poderão dí r igi r- Ise à residéncla do sr. Aristides Bor

ba, em Biguaçú, para melhores in;'

]1formações.
A venda é motivada pelo fato de

o proprietário esLar há anos resi
dindo em outra cidade do Estado.
A casa em apreço se encontra de- -----------""!""'----------------

::::�Á·SlJL BRASILEIRA TranspC!>ríes· Coletivos
DE ELETRIC!DADE S. A- SRS. PASSAGEIROS

_ EJ.\1PRESUL _ .. ·��PARA

Serviços de �nergi� eLétrica ITAJAÍ.I� JOINVILE e CUR1-TIBA
em Joinvile, Jaraguá do Sul, Os no�os. MICRO-ONII?US do Rápido Sul-Brasileiro ore-

.São. Bento 'dQ-SUL,--MafF.Q; Ti- r-ece�. o maxlmo_�rn _'- __ o ._- ."

jucas, Rio Negro e Lapa. C,ONFORTO E PONTUALIDADE

Material elétríco para ínsta- Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman

lações .;__ Motores _ Dínamos H O R A R lOS:
_ Bombas __:_ 'Lustres _ Fer. A

• Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.

ros sde engomar _ tantpadas' Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias' úteis: Partida às 13
_ Ventiladores _ ServiçO' de. ho�as, :podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no çlia se-

instalações por pessoal técní- gumte as 6 horas.
.

co especialisado. Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven-

LOJa e critório â rua 15 de dando-se passagens.

Novembro, n. 449 Caixa Postal Aceitam-se despacho de enoomendas.

n. 62 - End. tlegr. _ "Empr& Agencia: Rua Deodoro, .esquína da Tenente Silveira n? 29

sul" Joinvile - Sta. Catarina
-- Brasil.

\

DE-SE

Liga Operária
I Beneficente de

Florianópolis
EDITAL �E VENOA

A, ultima- creação em refri

gerante é o Guaraná KN01
EM GARRAFAS GR4.NDES

Preterindo-o está
acompanhando a moda.

Molho de chaves
,

o sr. Leodegário Bonzon nos trouxe à

redação um molho de chaves encontrado

defronte ela Faculdáele de Direito. Seu

dono poderá procurá-lo aquí.
•

..... .,.
.

.

PASTA DENTAL
ROBINSON

ExrRESSO DRUSQUENSE
D E

VECCHI & CIA,_ LTA.
e Vice Versa

HORARIO
Partidas de Blumslilu: Segun'dd.s ás i- Sâbildos' às 14 hor'as

.

�
, ""."

.,

,
.

Putidas de Florianópolis:· Se«undas às i-Sextas às 11 horas;
. Aos Sáhados, ás 7 e i6 heras

AGÊNCIA EM FLORIANÓPOLIS
Rua Conselheiro Mafra n. 35 -- Fone 1565,

.

AGÉNCIA EM BLUMEM AU
Rua 15 de Nouembro, -- (Hotel São José; -- Fone 1283

Aceitam-se encomendas'

IQUER VESTIR-SE COM.CONfORTO
;

PROCURE

Alfaiataria
E ElHiAMCIA 1

A

Mello
f'

Rua Felippe Schrnidt 48 "

II
C A P I T A L A R'.'

Sociedade de sorteios e seguros contra acídeutes
tend.l mais-outros beneficios de caráter assistencial.

Representante em Flo�ianópolis:
PEDRO NUNES

Rua ,24 de l'!("üo 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de CrI 20,00 além dt Jóia

.

Inicial de Cr$ Ib.oo apenas. ,
'

pessoais, conce-

PÍlrt�eipaçio IlOS lacrelJ

SNRS. INDUSTRIAIS
.
A firma J. S. Medeiros & Cia. em organização,

e representante de Wíppel & Cia. de Blumenau ( te
cidos e seus artefatos) com escritório em S. Paulo,
Rua Conselheiro Críspiniano, 40 .:__..,. 60 andar, dese
jando ampliar suas atividades" procura mais repre
sentações. Dá re1't:rência'S e· a,s- devidas garantias.

. .

Admissão em
,

.

Outubro' e Novembro
�repara candidatos de ambos os sexos ao exame de ad

missao para todos os estabélecímentos de ensino secundário.
REVISÃO GERAL da matéria do ano.

ATENÇÃO: Não funcionará o curso, como era costume

rias férias, em Dezembro e Janeiro.
Início: Aos 3 de Outubro próximo.
Horário: das 2;30 às 4,30 da tarde.

Local: Av. Hercilio Luz n. 20, sobrado '(Albergue Noturno).
Matrícula: Dias 28, 29, 30 de setembro, das 13,30 às 15 ho-

ras, no local do curso.

Despesa: Cr$ 150,00 para o curso todo, pagáveis no ato da:

matrícula
-

Uni aluno fraco não precisa perder o ano, nem suas férias .

O nome do Curso é uma garantia .

JOSÉ WARKEN, diretor.

Curso de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lU,'0' ie no "assado Pre�ns P.U1 �Petro'polis nove comunistas;
J II PETRÓPOLIS, 6 (VA)
9 DE SETEMBRO A policia de Ordem Politica ,. Em poder dos presos fora_

-em 1,645, travou-se o com- do Estado- do rl.io surpreendeu éncontrados boletiús firmados
Date naval de Tamandaré, uma reunião, no bairro do Bin- peUa, comissão executiva fi.'
entre a esquadra portuguesa gen, na' qual, ao que. informa partido Comunista, em que se<'

do Gapitão,-moi· Jeronimo Se- a Dele�acia de Petrópolis, to- concite o povo ,fluminen;;e a

rão
'

de Paiva e a esquadra mavam parte novo elelJlentos realizar manifestações ."pro
holandesa do Almirante Lioh- comunistas; Foram todos pre- paz" e se apela para os operá
thardt; ses e remetidos para Niterói rios e o povo do Estado do Rio,
-em 1.647, vialando de Re- a fim de serem interrogados, no sentido de Ol�gani:ç;arem.

Com as provas na ma-o cife para a Holanda faleceu o o» presos que se reuniam -na comissões nas fabricas e locais>'

.

"

,

,
.

Almirante Joost vaIT\ Trappen resídencía do sr. Adernar O· de trabalho com flns subver--
P",r um lapso de paginação, em nosso prõxtrnas eleíçôes do dia 1] de- setem- Banckert, líveíra, são: Jorge José dos sívos.

*ltimo número, o, documento abaixo bno e que, o radiograma passado anterior-
_ em 1820, o muníeípío de, l?antos, de Niterói; José Ale- A reunião, conforme 'ainda,

transccíto foi deslocado para uma das mente ao Colando Tribunal Regional
Lajes foi desanexado da Ca- xandr« Neto, de Campos; Ce- a, Policia, tinha em mira

-

a Se-
págiUa<S .ínternas, ,�em o éSclareciniento· Ele�toral, desistindo -des cargos do Dire-

1
. ,

tde que .se tratava de continuacão da pr» tório 'da Untão Democrátwa Nacional pitania de São Pau o e InCOr-1!iO Pereira de Sousa, do Rio; mana da P,a ria.
l''',,'lt-.. :Daí a ne�essiàade de sul>. repro- d8ste muníerpto foi par' êles, os sígnatá- porado a Capitania de Sanha

I
António Luis de Almeida, de Dos boletins

.

apanhados..
.•u!ÃO:· "

; rios desta, devidamente" a,ssÍAado e au- Catarina; ,
, Petrópolis; Agostínho severi?-I constavam ataques ao presí -

tentrcado.
�em 1.824, na então vila do no dá Costa, do Rio; Feliciano' dente Dutra e ..aos srs. Adernar'E.. por ser va!'dade os têrmns da pre-

IDECLARAÇA0 sente declaração. assinamos a mesma Rio de Contas, na Bahia, nas- Eugénio Neto, de r>. SilvériO, de Barros, Getúlio Vargas.,
"Os abaixo .assinados vêm pela presea- juntamente cor'n

as.
teStanlUnhas abaixo csu A.bilio César Borges, B.arão Minas Gerais; e. Sérgio Correia Otávio Mangabeira, Milton,

te 'declarar que não foram conv'i4adO:s que são os ""l?hores Abele Bez Batti e, de Macaubas, filho de, MIguel de Souza, do Rio.' Campos e outros.
�e1'll estiveram 'presentes a qualquerCon· Paulino Rovarís. Turvo, :;l de setembro

Borges. de Carvalho e d. Ma-
':vel'l'llio da União Democrátrca Nadonal, de 1949,

f ld M
.

d Paixão. veiu a'do município de Turve, para a escolha 'f'este-mul'lhas: Abel ·Bez Blrtti, p.,iUli1l0
.

a a ana.a. PESSIMA ,SITUAÇÃO'
,�e seus candidatos a vereadores nas pró> Rova.'ls, (Hibit'10 Dal Poate" AfORS'O Bri, falecer no tt.lO de .raneiro em Lohdr�s.,' 7 (UP) - O sr. Clemerrt Atlee, declarou que .a,
.xímas eleições do dia 11 de setembro :Ma e 'GU&I'inO Dal Pu.t.

. 1891; I Grã Bretanha 'Se encontra em pessima sítuacão em virtude da.
\próxtttlo vtndouro, � como não tive- - Rll:o��eço verdath!.ira� as fll':nas fetro

-em 1..845, nasceu Bibiano falta de doiares mas que qualquer governo sJe acharia .no mes-'l"a,!'l1 co-nhecimento ate a presente data de Hilár-io Dal Pont, Afouça Brrna, Gue- '.. .to C st 1 t. .' . .

que a mesma tenha efetivamente se rino D-dl Pont, Abele 'Bez Batt! e Pauli- J\.tacedo da Fon, ura os a �' mo Impasse, VISto ISSO ser uma decorrencía da recente guerra. ..

reallzado, dasconhecendo, também os sig- no Rovarls. Dou fe, falecendo no.posto de- General
'natários 'que outras reuniões desta agHo- Em test. JiVL de verdade, de Divisão do Exército é'm 11
fiJii!;ç[io política tenha sido levada a.efId. Turvo, 3 de 'setembro de 1:!H9,

de Janeiro de 1894; ,

.J",86 MareQ"n
TaJ)�não _:_em 1.919, o Dr. Nereu .

de'

Oliveira Ramos, atual presiden
te do Senado rem carta diri
gida a Mesa 0.0 Cemgresso do

Estado, . renunciou à sua cadei
ra de deputado pelo SO Distrito;
-em 1.923, faleceu o Ma

rechal Hermes Rodrigues da

Fonseca, nasddo em São Ga
briel, no Rio Grande do Sul,
em 12 de Maio de 1855;

, ANDRÉ NILO
.

TADASCO

VOOU 400 milhas com um so motor --"-A,--,---
OAKLAND - California 7 (v. P.)' - Um hidro-avião de '. Rotary 'Clubepassageiros, -com ,cinquenta e quatro pessoas ,a bordo, perdeu, � .

.
.

ul'n motor, quandQ se encontrava a quatrocentas milhaS de

R
.. -

d J 9 49tIonolulu. O telegrafista do aparelhl() enviou, imediatam'ente, enOJa0. e ."l -.
.'

1.J11a mensagem, noticiando o oc(:)rrido e .solicitando socorro. Sob a preSidência de Flávio Ferrari,
O hidro_avião, ,chamado "Hawail Mars" deixou a base na- [-eunlu-se o Rotal'Y Clube de Florianó-

vaI da California, ontem, a caminho das ilhas. PO�:�iveram pl'esentes à retmião 22 ,ota,HONOLULU, • (A.- P.) - O hidra-avião qUil perdeu um do�, rianos e 1 visitan,te. O Pavilhão Nacio,

seus motores, durante a viagem entre a California e esta cida_ nal foi basteàdo pbr Adalberto Tolentino

de, conseguiu aterrtssar em ótimas ,condições. Durante .a ulti- de Carva)bo,
,

f' b
.

ad t h·ti
. -

d Aberta a sessão pelo Presidente, o Di,
),,_a parte do voo 01 com: 01 o por um ou 1'0 Ira-avIa0 a

retor do Pl'otocolo fez a apresentação do
marinha e por u�n "Strato' ruizer" .da Pan American, 'Os qua- compallheiro v--:iSjtante,. e a seguir, Êdio
lenta passarieirüs e qua:torze tripulantes saltaram do avião a- Ortiga F-edrigo deu inicio à sua palestra

h'gr'es e satisfeitos. já programada: "Os Clubes Panamerica-
nos - Como de\'emos proceder' pàra sua

Instalação em nosso meio". Moaci,r Bene

v�nutti relata os boletins recebidos de

outros Rotary Clube,
f

TolenUno de Carvalbo, pelo transcurso

do ""'>iversário de Flávio Ferrari, faz

'Rio, 7'- (E) - Segundo informação qo gabinete do mInIS', uma saud.ação a esse companheiro em

t '1)ome ele tOdós os -rotarianos presentes:tro da Justiça no proximo dia 10 de se embro em comemora. Co�ti;;uando a leitura da "Ordem do
ção ao aniversário da Constituição de 1946 deverá ser san_ Dia", o l"residenre- designou Tolentino de
danada pelo presiente da Republica a nova lei de naturaliza� Carvalhó, para proferir na próxima reu- •••••••

,

•••••••••, '

ção, um dos mais importantes instrumentos legais para o pro-' lliã,o, dia 8, uma palest�a sôbre a INDE-

,gT€SSO O pais e lei complementar ,à Constitu{ção FederaL O pro�
PENDÊNCIA DO BRASIL,

_, ,
, . .

' Dando por encerrada a sessao, o Pre
jeto, que foi apresentado.a Camara pelo mInlstro Adroaldo Mes- sidente solicitou ao rotal'iano visitaf(te,
quita da Costa, quando exercia seu mandato de deputado, Francisco Batj�ta Filho, para descerrar o

cp.mpreende subtanctosas reformas no sist,ema para a natura- pavilhão nacional.
,

lização, expedição de titulos declaratorios, aquisição e perda
de cidania, visanldo sobretudo sua simplificação e redução
CaíS despesas pre0essuais.

/

to para outros fins. p,Ol'quantoÁ nunca

']I&rt!leiparam de nenhuma.
.

Esclarecem ainda os sígnatártcs da Tlre- (Sôbre estamjnlhast.
sente que rearruenta assinaram atas da 'Carimbo: José Ma.rcon, Escrivão de

UnUío Democr-ática _,,'la.cional, 11lU. que as Paz, cl funções d'e Tap. na sede do Mu

l'efe.Tidas assinaturas foram colhidas p� mcípro de irurvQ - Santa Catarina, '(Sôo
los 51'S, dr. Antônio Barros Lemos, Afol1-, ore estampilhas),

'

·'SQ Gl1izza e Ramiro Ul tsséa 'que estive- Carfmbo: José Marcou, escrivão de

ran1 -em nossas oficinas ,de trabálho para Paz, com funções de TahelilIo e Of. do

-4!ste filn. Reg, Civil. - Turvo -, Arar:t'uguá
FUla1ll1ente declaram os abaixo assina- Santa Catarina,

!los ,que estáo de acêrrdo com os candl- Firma - Táb: Penteado - Rosário -

datos pelo part!tio Social Democráticn às, 86 - Rio."

Nova lei de naturalizacão

30 MiL CADEIRAS CATIVAS
Rio, 7° (E.) - o prefeito.

Mend�s de Morais, Slancionou
o decreto sobre as cadeiràs
cativ3Js . no futuro estadio
municipal. Havel'a 30.000 ca

deiras. cativas, sendo que,
6000 de carater perpetuo' cus:"
tando à 'seus .

compradores
20.000. cruzéiros.

'

----�------------------ j
NOVOS SINAIS DE- TRAFE-

.GO
S. Paulo, . 7

-

(E.) - Foram

inaugurados hoj-e mais 11 pos
tes de SemafoI"O ·para o trafe
go da .cidade, coroando a cam

Pllnha iniciada pelo
�

Touring
Club 'do B?sil·

o: cacau p'erdeu' cQtaçã�
Nova Iorque - Na bolsa do cacau acaba de descer variooS

pontos, cotando"se no mo-mento a C.r$ 127,49.

Abolido O ensino religIOSO
Buda,pest, 7 (U.P.) ,.:_ o ensino compulsorio da reHgião

1 as escolas hungafais foi abolido por decr,et(} do Conselho Pre_
sidencial

.

da Hungria. Esta medida invoca a nQva CQnstitui
çáo do pàis, que determina - a separação entre o Estado e a

Igreja. Uma ordem csúpl'emen:tar do ministro da Religião e

IrliStrução Publica 'declara que os pais que �desejam que seja
mini�trada instrução religio�a aos seus filhos deverão notifL
car neste sentido as autoridades escolares antes de 15 de se-

1embro.
PASTA DENTAL

ROBINSON

COURA caSPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS
"

AFECCOES DO

COURO CABElUDO.

i

\
"

'EXPLODIU O NAVIO
Hong-Kong, 7 (U. P.) -: Quando .se achava em operações

de carga neste porto explodiu um navio britanico razendo-.
grande numero de vitimas.

\

A MEi'NSAGEM DA ITALIA AO BRASIL
Roma, 7 (UP) - Por ooosíão do 7 de setembro, o governo

italiano prestou homenagem ao Brasil, falando o.sr. Mario"
Vinlditti, sub_secretário da Instrução' Pública, e 'O sr. Osorio/'
Dutra, encarregado dos �egócios do Brasil na Itália.

MOVIMENTAM-SE OS EXERCITOS COMUNISTAS
!Cantão, 7 (U. P.)j - Informam qU€ 10 146 e 17° exel'citos:

-comunistas, cruzaram a fronteira de Kay Tung.
OFENSIVA GERAL CONTRA OS, COMUNISTAS
Cantão, 7 U. J>.) --;- O sr. Lin ISun Yang, pr,esidente inte,.

:'ino nacionalista, d.eclarou que lançará ofensiva geral con
tra as forças. comunistas. O sr. Chia:ng Kai Chek está prepa-'
rando exercitas nacionalistas ná ilha Formosa, para lança_
los á, ação.

I

'DUDO EM PAZ NO MATO GROSSO
Rio, 7 (OE.) -:;- Regressando de Mato Grasso os senad:ü-'

res Filinto Muller e João Vilas Boas, do PSD e UDN, declara
"am á im;prensa 'que vai tudo em paz naquele est:il-do. Sobre o

acoro, o senador Vilas Boas disse que, pilheriando, que ali'a
UDN está com tudo e não está prosa.

O PSP PRE'ENCHE SUAS VAGAS
_

1\:10, 7 (E) - Em recente assembléia, o PSP acaba de pre-
encher eeus cargos vaglOs do Diretório Central. '

QUERIAM BARTER-SE EM DUELO
Roma, 7 (UP) - O deputado Paullicci desafiou, depois de"

viole::lta troca de palavras, o mi,nistro da defesa, sr. Pacciar�·
di, para um duelo e espada.

O Diário, do dia '6, assegurou que o sr. Nerêu
Ramos não será candidato e, se o fôr, não será elei-
to. . .....
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O órgão oposicionist_?, 'como todos saberpos, é o

sucessor do jornal A Pátria, desaparecido em 1935.
Nêsse a�o, êsse jQrnal afirmou que o sr, Nerêu

não seria candidato ao cargo. de Governador. Quan_
do foi lançada a candidatura' do eminente catarinen
!Se, A Pátr_ia jurou que êl,e não seria eleito. Quando foi
�leito; jurou que, não tomaria posse. Quando tomou
posse, jurou que não' goveni'aria-: , . Não tendo mais o

que, jurar, morreu!
Não ,quer,emos, em absoluto, lembrar que a histó-'

ria àE;'vezes se repete. Não. O sr. Nerêu Ramos não é
candidato. E se vai ser ou não vai ser candtdato, já
são outros quinhentos cruzeil'Os:

O noSlSO propósito é lembrar" ao Diário - filho
d'A Pátria - que sua exma. genitora: morreu de ju
ramento falso. Os sintomas' dessa moléstia estão apa
recendo no órgão udenista. Obmecendoclhes a gravi
dade e aliando-a ao império fatal drus leis da heridita_
riedade, o Diário compreenderá a lealdade deste avi
so prévio.

"
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