
FLORIANÓPOLIS HOSPEDA, DESDE ONTEM, O PRECLARO MINISTRO DA AGRICULTURA,
ESTADO INSPECIONAR IMPORTANTES OBRAS :REALIZADAS PELA SUA ADMINISTRAÇÃO.
LEIRO, TRABALHADOR INCANSÁVEL. E BENEMÉRITO, REITERANDO-LHE AS EXPRESSõES DE

TA, AINDA ONTEM.

NOSSO
HONRAMO-NOS EM \ SAUDAR O ILUSTRE BRASI

SIMPATIA COM QUE ANUNCIAMOS, A SUA VISI-

DR. DANIEL DE CARVALHO, QUE VEIQ AO

o MAIS �TIGO DI..\RIO DE SANTA CATARINA

IProprl�tárfo f) D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES crítica ao bombardeio

Ano XXXVII I Florianópolis Sexta feira '4 Ih Outubro de 1949 ; H. 10.600 aéreo' estratégico
ii WAS-l:n�GTO�, 13 ;:0. E.) -_. I) disse que suas criticas visavam

• 'co]ltra-almiranlo Ralph Oí'stie, of'i- pi-incípalmeute e especie de bom-

A nova' Repu'bll·ca Democra'II·ca ftlema- ciaJ• de ligação naval [unt i à Cornis- bardeio que inclue o lançamento a

I são ele. Energia Atômica, declarou esmo ele bombas massacrando ho-

que o 'bombardeio aéreo est ratégi- mens, mulheres e crianças em mas-

fOI- cr·lad·a por Mosc'QU
co é "moralmente errado, (' decidi sa'''Enoslotlelrrcle'tlo'}oiOCI'einqinIJleiga)'fol':;a 11)'''"damen!e 'prejudicial à estabtlídadc " .; J

,
.

do mundo de após-guerra". treanlldelOltePOaVoos Idnêe.SttoedPOsail'SI)!:�I?l:t,O,.[I')eÔ'_';;cfol)lrl_·I

Depondo ontem na Comissão de . _ ,.

Sam qualquer vallodade delllara o sr Deau AcbesoD . Assuntos Militares da Câmara dos Lrár ios a nossos ideais Iundamen-
U • ,

U .•

.

,

'

l�e.prescntunles, o almirante Of'stie, tais".
WASHING'fON, 13 (V. A.) - O tica, mas pelo Partido Comunista, mil" estabelecida a 7 de outubro 'em \.�

!.Sr. Dean Acheson, secretário de Es- que é dirigido de Moscou. Berlim, sem qualquer validade ou .����
ftaclo,declarou ontem que a nova He- Acrescentou Acheson, na sua en- fundamento legal na vontade popu- PRENDEM TODOS, MENOS .oS MÉDICOS .

'Pub l<i-ca Democrática Alemã" foi trcvista coletiva, que o govêrno dos lar . O novo govêrno 1'01 criado pc- PR:�GA, 13 (U. P.) - O governo tchecoslovaco está procedendo á
ditada por trás dos bastidores e ESÚlclos Unidos considera a chama-' lo "f'lat" soviético e comunista. ]ntdnsa depuração preparatória. Prisões em massa foram feitas ha
não criada pelo povo da zona sovió- da "Répública Democratic'l Ale Foi criado pelo chamado

con'l
vendo entretanto um pormenor interessante que é o de não serem pre-

sclho do Povo, que por sua vez não 80S médicos. Um cirurgião ao serem levados dois seus .irrnãos um ad-

O MO'MENTO se baseia em eleições populares li- vogado e um engenheiro, entregou-se também, sendo recusado pelos
vres., helegins sob a alegação de "não temos ordens de aprisionar médicos".

Criticas desautorizadas
Não há quem não se recorde dos desmentidos que, em di

versas oportunidades, foram opostos a criticas feitas pelo
deputado udenista sr. Waldemar Rupp, na Assembléia Legis
lativa, ào acôrdo único do Estado com O Ministério da Agt-i
cull ura. Sem embargo mesmo de aqueles desmentidos, em

sucessivas ocasiões, virem da parte de correligionários po
líticos do representante oposicionlsta, não jiarece haver-se
abalado o hábito extremadamente faccioso que o co.istrange
a novas atitudes por igual. falsas e, que nada o recomendam à
alençâo do público.

Isso, preoisamente, é o que aconteceu ainda na sessão de
5 do corrente da Assembléia Estadual, quando o sr. Waldernar

H1.lPP foi à tribuna para objetar às mesmas razões de puro e

slmplcs espirito faccioso, referido ao acõrdo únícr .

1� sabido que, na exceucão dos serviços de asslstênvla á
lavoura e à pecuária, como em lodos ,JS sr-tores compreendi
dos pelu convõnío r-ealizado com u �lini'8iér'io 'da Agriculf.urn
não estão empenhados apenas í'uneíonúr ios e técnic o s esíadu

ais, mas também auxiliares e técnicos dã União.
E o próprio sr. 'Valdemar RllPP, certa vez, por motivo de

crític�s 's'emelhal1tes, sofreu o mais franco e contundente.des
menl ido em declarações firmadas 1Jelos srs. Ney Arag-:í.o e Jai
me de Arruda Ramos, sens correligionários, os qnai� foram de
tal moelo incisivo� e claros que nãQ)ogrou replic:tl'-lhes o

aLul'rlido critico udenista de acôrLlo único.
Ãqucle le1)1po, se ocnpára o' sr. Rupp elo combale à, pcste

Ruina e quisera insinuar, (com0 o f,ez agora aludindo à cam

panha contra a praga dos g'afanhotos c, em geral: a03 servi.ços
tie fomento e cleJesa vegelal e animal) que, à distribuição da

. assisl{�ncia técnica presidira 11m cl'itp�io de estreita' politir.a
silnacionisla. A vel'dade, porém, é que o sentido miser�l1nente
situaciOlüsla. 'A verdade, porém, ,é que o sentido,misdramente
,t.e oposicionista, a quem a propria incoerência menos impor-
ta.

.

Ainda dois ou tres dias após ter proferido o discurs'.) que
o "Diario da Tarde" ontem publicou, o sr. Waldemal' Itupp,

.

em aparLe a considerações feilas pelo deputado Artur Müller,
seu ilustre companheÍl;o de bancada, declarava que não tinha
dllYidas em testemunhar a eficiência dos serviços de defesa
animal, como parte do acôrdo único, aos quais se deve, p. ex.,
a solL1C:ão, dos nossos rebanhofi porcinos. Pois bem. Foi, pred
samente em tôrno dos serviços de vacinàção contra a peste
suina que o mesmo sr. 'Valdemar Ru.pp, no ano passado, se

levanlára na Assembléi a para acusar a direção e os técnicos

daquele selar de defesa saJli�ária animal de estarem servindo
a in I erêsses político-partidários! Agora, é ele quenl na espon·
taneidade de um aparte ao seu correldgionárío e colega, fez

ques'tão de retratar-se ill1plicitamenLe num depOimento em

favor da inl.egral eficiência daqueles serviços, que, segundo
afirmou, "salvaram os nossos rebanhos po:ceinos ... ,

EiR como se comprova a absoluta ausência de objetividade
nas críticas trazidas pelo irrequieto deputado uelenista à
Assembléia do E'stado e que consistem exclusivament.e, em

atribuir it execuç,ão do acôrdo único um falso critério que
esLabel,pcesse distinções de cal'áter polHico na distribuição
de assistência aos lavradores e criadores.

:F� passível da luais veemente censura a atitude daquele
depu;[ado o qual, ao invés de aLer-se às realidades, defor
ma-as por soliCitação de interêss'f3s muito restritos, com a fi
nalidade apenas de criar ·embara�,os. à administração estadmü,
Não fôra assim e quem menos teria a perder seria o próprio
sr. Waldemar Rupp, que, ao cabo de tantas vezes desautori-

I zado nas suas afirmações, terá forçosamente de experimen

I, ',.
',�r as mai.s justificadas reservas de parLe da opinião pública,

t .:.flfá sua {erra:
,r. -... �" "l.,"'-

I,/.I} "'�
__ p... U,

I 'i '"
� ;r,i;

1 • '( '"

Home�agem ao sr, Ministro
,

Daniel Carvalho
da Agricultura vieram convidar pa-

Tivemos, -ontem, em nossa reda- ra o churrasco que a Secretaria

çâo, a vista dos 81'S. drs. João oferecerá hoje ao ilustre dr. Daniel

Demaria Cavallazzi, Lauro Fortes de Carvalho, D·D. Ministro da k

Bustamante e o sr. José Simeão de gricultura, na Fazenda Assis Bra

Souza, que, em nome da Secretaria sil, na Trindade, ás 11 horas.

Severa

As fôrças navais. numa guerra futura, «farão
movimentos 'de pinças contra .e inimigo,

em escala mundial»
.

Veementes' declarações de Hálsey

Pereceram.. mais de 40
I pessoas

num desastre ferroviário,
'na Argentina

Buenos Aires, 13 (O E.) - Acre· exército removem agora os destro-·

dita-se que 40 pessoas tenham ços, retirando corpos horrivelmen

morrido e que mais de 100 recebe· te mutilados.

.ram ferimentos quando um trem Ao que se· acreelita, a cáúsa do de·

de passageiros chocou-se com uma sasere :roi um êrro de sinalização e

composição de carg'a pouco ante� ainda a marcha do trem de passa

da meia-noite de ante-ontem. Três geiros, que trafegava .(}om 7 minu-·

dos vagões do expresso Í'icaram tos de alrazo.

complelamente destnüdos. Teme-se que o numero de mor,·

Bombeiros, policiais e forças do tos seja superior a 40.

\VASHING1'ON, '13 (V, A.) - O Dccla.vm que a mobiüd t.Ie fias aérea.
almirante de esquadra Wi;iiarn F. fôrças 'n3v",s na guerra é c' rcun: Disse que a teoria e-l ratégícn do

Halsey, até agora a .mais alta paten- silo primordial pari a vitória e bombardeio de cidade s � inulil pa
le da marinha a ser e!'J.1I'.wÚO a de- que as lições da segunda .guerra ia

-

o combate a um pai:' como a

por no inquérito em tenro da ques- mundial provaram isso, em vez ele Russia. O almirante não desícnou
tão da unificaçã.i das ['o;\�a., arma- teoria di: ".11:' n marinhu f]r.'Vf· C,';(' nominalmente a Bussis, mas a sig
das norte-amer-icanas movino pe· porta-se como mero apoio para a nificação de Sl'&'i> palavras Na ela

lo Comitê da'; Fà"('a� Armadas r!::t aviação, numa guerra puramente ra.

Câmara•.11.:;.,,, que 0.3 E�lilttOó.' Iln'- - ..---------

,(�US se d�\�···.l'n pri·parar «om gí- 'Tr�"ado de amízade entrej guntescas i\lr��s Ll\·3i;.:; p3J'n ".fa. I uI, u I

I �e:' ��')'f�ll1-''l·.JS ·le ·)ill(.'a;; c:ll1ra o
.

. Itália e o Brasil
lllU111g'0 .•em escala mundial '. .-

O Vice-ConsuJ.ado da Repúbhca da Itália., nesta Capital, fornecen-

nos o seguilIte comllnicaclo:

"Quarla- rCira, 12 de outubro de 1949, às 17 horas foi assinado no

Palúcib Itamaraty um protocolo de amizade e colaboração entre a Itá

lJa e o BI'asil, em complemento do recente convênio assinado entre fi)

Brasil e a Itália SÔ�Jl'e a liiberação de bens italianos. O protocolo foi as
Ribeirão Preto, '13 (O E.) - Reu· 5inado por parte do Brasil ,pelo senhor Raul Fernandes, MinisiJ'o das

Rcla�ões Exteriores, e por parte da Itália pelo senhor Mário Augusto
:'vlarlini, Embaixador Extraordinário-Plenipontenciário da Itália, junto
[,O Govel'l1o brasileiro. O alo solenemente assinado pelos dois países
re\'ela 'mais uma \'ez u radicional amizade, baseada na comum civili

zação lalina e c:l'istã cios dois povos e intensificará a colaboração pela
tutela dos respectivos direitos e inierêsses, com um maior desenvolvi

mento das relaçõ�s jurídicas, econômicas e culturais."

CONGRESSO DE
PREFEITOS

nir-s,e-á nesla cidade o ,congresso
de prefeitos (ta região, devendo
ser debaticlo principalmenle o ca

so da ferrovia Magé-Campos.

Aumento das passa�
geus da.Carioca

Rio, 13 (.o E.) - Em face da

concessão do aLlniento das l'lassa
gens',da Cantal'eira entre Rio e Ni

terói, a Frota Carioca requereu e

obteve licença para aumentar o

preço dos seus tickets para Cr$ .. '

2,50.

Tomarâ posse, boje.
o novo Procurador'

da. República
Rio, 13 (A. N:) - Nomeado, por

merecimento, pe�o sr. Presidente
da Republica, tomará posse ama

nhã, do' cargo de Procurador da

Hepublica no Distrito Federal, no

salão de honra do Supremo Tri
bunal Federal, perante o Procura·
doe Geral da Hepublica, o sr. Plí·
nio de Freitas Travassos.

rrRUMAN DERROTADO NO SENADO
WASHINGTON, 13 (U. P.) - O prestdente Tru.rnan foi derrotadO'

novamente no senado por 53 votos contra 13 quando apresentoR um

l.Jandidato para a comissão de energ'ia nuclear.'

Quer com,prar acócar
do : Brasil

,santiago '<lo Chile, 13 (.o E.) - O

govêrno solicitou propostas do Bra-

si!, Peru e Cuba para comprar
50.000 toneladas de açmcar.

CAIU A SUPER-FORTALEZA, MATANDO TODOS OS TRIPULANTES

NEWARX, InglaLerra, 13 (U. P.� - Caiu nesta cidade uma super
.

fOI'taleza' voadora B-50, nãb sobrêvivendo nenhum dos seus treze tri:'

pulantes. O aparelho tentou ,em vão livrar-se do intenso nevoeiro

através do qual'vinha voando.
Não o conseguindo, precipilou-se ° enorme bombardeiro ao só10,

tsfacelando-se.

l

•

a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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concretização do Centro de Inter
TERCA-J'Enu

AU'IO-Vlaçao C&tIrlnt!llM _ P6F-tO Al. câmbio Cultural, do qual, infeliz-
'" - 6 ho-ru t h' d

. -

Auto-V1açI'0 ,C&U1'1ll_ _ eunti1:lil
men e, a OIS anos nao temos no-

- li horas ticias. ,

Auto-Vlaçlo catuln_ -

JOÚlTiBI
'

• _. hor... Agora se fala num Congresso Es-

� Aut�.VI.çAO C&tulllQnH - 1Vba1'&a tadual de Estudantes, afim-de serem
• - 8 horas, d b id

.

Expresso 510 Cr1Jrtó...ao _ � _ e ati os palpitantes assuntos para

't 7 ���Ba Glória _ l...a&'1I!DA _ , ..
a classe estudantil. Eis alguma cou- (O REGULADOR VIEIRA)

»0,00 � • 6'" .I10r... sa que apuramos do temário a ser

45,00 k Ex'pN"UO Bru.squ_ _ BrutltlWl _. A mulher evitará dores
UI horà. apresentado: Reconhecimento e fe- ALIVlA AS CóLICAS UTERINAS

25,00 t ."to-Vlaç&o lta.lU - ltajat - 1. � deralização' das Faculdades; funda-

�-
�

.. 'ii ruo .; Emprega-se com vantagem para

..,00 I. Rápído Sul·Brasilelra - Jolnvile - ção de novas Faculdades (principal- I �
...

,

.

05 ' 13 horas, í" combater as Flores Brancas, CÓU-

No Interior
• o

t 6 ������ Sul·Brasilelra - CUritiba - mhente a, inFtensi1ficação da campa- AVÓ �;. cas Uterinas, Menstruaes e ap "5 o

A C • 100• QU·UT&·_D&
n a pro <acu dade de Filosofia):

�
D'

.

no r 00. .&.n ... .,�.. "'_;'

�
parto, e ores 110S ovarios,

••.•....•..• , ,� Allto-VlaçlO C&tlll!r'lnilloH - curtUba, Universidade de Santa Catarina',
"

"'" ,-....
'

,

Semestre .•...... Cr$ 80,00 l� _ li horas, '

�.�'
� É poderoso calmante e Regula-

• Auto-Vlaçt.o C&tannenae _ .JomT1l. restaurante universitários; í

mpren- �'- �.'"'.' Ir
_

. .:;!:,,'.:"Trimestre •..•...• Cr$ 35,00�
•
_. horas" . ..'

•
.._,t ..�x� '\_L

.dor por excelência.
sa uruver-srtár ia, etc" etc.

.

\: <!J

Número avulso '

.. Cr$ 0,60 II. Auto-VlaçAo Catu'bltilH _ L&irUD. P ,,,"'

��
FLUXO SEDATINA, pela sua com-

I

,_
6.80 horas, ossivelrnente muita cousa não se

• • _j:'Ji<Anúncioamediante contrito. � Rápido Sul.Brasilelra _ C".u1t1ba _
.

' tfI':'(:' ,: a: provada eficacia é receitada por
• .s ori .......... mesmo não' � 6 horas, conseguirá do que se ressente em

I
f� 'flUl

'

� 'M� médicos ilustres. ,/
_ , k Rãp�do Sul.Brasllelra _ Joln...Ue - a nossa capital. 'É' provável até que

- !í

publicados, não serão II 13 horas FLUXO SEDATINA encontra-se em }
i dnol-.ldos.�

i
7 �::Sao 810 eruto....o - Lac'\IlI18, - nada de novo consigam Os moços,' I toda parte. ;1

I
A direclo Dlo se respon· E�reg() BrueqUenM - BrutlQu. -

com o Congresso. Nós sabemos -------------------------------
abill I

UI horas quanta má vontade há por ai
'

...8 za pe Os conceitos Aut.<>-VlaçAo Ita;la1 - It&j&f - 1. 110-

,
emitidos nos artiBos ,raL......!IIiO �u-�- _ No- -'0

Mas ter·se·á feito alguma cousa t..:..:..: � ·,·· ...
. ......l'.� � �� •• u_, O estudante na-o t

•.

t' EI"_'
- - -�-�-� .. � � � � � � � � � � �.� � � �-� �-� �

aSSInados. _ 16,30 horll8. ,es ara ma IVO, 'e +'''':'.
'

�:'"

ViãCãõAêreã" -:::::"�7:ri:.:": ::�:�__::: �!�Ii GANHE DINHEIRO COMPRANDO 'li�sHordãrfí� ��:ti:�ohor�U!r1nell.M - DJriUbA Noticiário dos ..�. �:�,
e(/un a- e&ra Auto-ViaçAo C8tu'inen.. _ .Jom1'1l. .: I NA '

..�.
"TAL" _ 13,00 _ Lajes e P.....

- • horo. _ " /I .... 1 : i

Alegre _.:�!��IO Caurinenft - Tubdo mUntclplOS �'

CASA PERRONE y,- ,

PANAIR - 10,40 - Norte
_ Âg,1ov���. Clltarlnen.w - Lasu:u HO;vIE�AGEADO EM RIO DO SUL :1= ' , ,- ,�:�

, pVAARIG
- 10,40 - Norte

1 �:880 São Cr1JtoYlo - � - O DR. ARLT;'I/DO GOl)OY �.: S&U d I d d I·:'�·
, NAIR _ 14,05 _ Sul Emprêsa Glória _ LacIU1a _ • l/I Por aLo cio Exmo. Sr. Dr. Gover- ..�. .. tipo e Cã ça o qUilSe e graça

'"

�t'"
_

CRUZEIRO DO SUL - 13.55 ...-,
e �!8!or�squellJH! _ -'-ue _ nadar do Estado, foi transferido ..:.. Por 1··-.,-

.,.orte 18 horas,
-.....

I' : que não a visita para vêr? �

Auto-Vlaç5o lta:lc1 _ Itajaf _ 1. bo-
(esta cidade para a de Caçador, o �. I�:�

ru Dr, Arlindq,Godoy, Delegado Regio- ..�. �;;é,' IJ� r,e2lmente espantoso' '··.....1
Rápido Sul.Brasllelra _ Joln...ile _ � n u c+.

13 horas. nal de Policia, que já há 3 anos .....,
• I·.�'

• ���!�� Sul·Braslleira - Curitiba - vinha exercendo, com muita efici- ..:. P' �i�'�presa Sul Oeste Ltda - X.�c{)-ib el1cia, as funções ele Delegado. ..:. are, entre e compre. �:.*,"- • hora. Na noiLe de 8 deste mês' foi ore- �•• _ �:�I"8EXTA-l"EIllA �
..

-

Rodo1'1ArIa Sul Brallll -- P6T'tc1 Alecre recido, pelos seus amigos e admi-: R ,.. 'h· M' 17 ��
-

A�t!�:Ção' C'Atm1nenH _ Cudtiba
radares, na sétle do Clu'be de Caça ::.. , u.a UO,use. elro 8lra D.

. ·:+Ir_ 15 Jhoraa, e Tiro "Dias Velho", désla cidade, .... �
Aut?-Vlaçlo C&tarmellN ,_ JolnYlh d � ••'+

_ • horas. um gran e banquete de despedida, .... - -�-�-
..

�-�-�-� � � � � .�-
-

- � -

'

Auto-VlaçAo Cl'l'tulneDM _ tAa'tmi contanélo -com 150 talheres, ao qual �:..:++:..:..:..:...".":...".�••".�.w.":...�.�:...�:..:..:..:...:�:.,
- 6,30 horas,
Expresso SAo Ot'il1.to'rlo _ LIt.� _ compareceram todas as autol'idades

7 horM. civis e eclesiasLIcas de Rio elo Sul. Transp-orlesAuto-V1aç!o ltajat - ltajai - 1/J 110-
ruo Após o jantar lidou, em nome dos

16E=.so BruBqUtlnllO - BnHIqU9'� presentes, o Dr, Vinicius de

OH-,
SRS. PASSAGEIROS

Rãpldo Sul·Brasilelra - JolDvlle - yeira, digno Promotor Púb1.ico dés- PARA
"-

13 horas,
Rãpldo Sul.Brasllelra _ Curitiba _

ta Comarca, que, em belo improvi- ITAJAt - JOINVILE e CURITIBA
6 horas.

SÁBADO so, saudou o Dr. Godoy, pelos re- Os novos MICRO-:-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ofe...
t.uto-Vl8.çâo Cata.rln__ CUrlt1ba levantes serviços prestados dur,ante I recem

O máximo em '

- 5 horas.
Rãpldo Sul.Brasllelra _ Jolnvile _ O tempo enl que sS. permaneceu en- CONFORTO E PONTUALIDADE

13:ão;id� Sul.Brasllelra _ CUritlbD _

ll'e nós. Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman
6 horas. Em seguich'! dis,cursou o homena- H O R A R lOS:
- • horas,

geada que em entusiasticas e como- Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs. " . /'
Auto·ViacAo C8.tar�D8e - JolnT1le.

_ 6 horu. ventes palavras, agradeceu a todos Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 1:J.'
.AutO.VlnçAo C3tarlneWNI - Tubt.rlc

.

_ 6 horu. os amigos presentes pelo grande horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se-

1 =,!"i,S80 São orutoTlo - Lqtma - banquete- que lhe -ofereceram, e de- guinte ás 6 horas.
Exprea.o BrulQueruHI _ BrwIqua _ pois, despediu-se e, no dia seguinte, Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven-
a horas,
Autc-Vlaçt.o najai '- naja.! _ 11)to. viajou para a cidade de Caçador, dendo-se passagens.

raso onde vai exercer o Cargo de Dele- Aceitam-se despacho de encomendas. .

Expresl90 BrullQu_ - NO'N TreII.to
•

_ 9.30 horlliS, gado Regional de Policia. Está, pois, Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silveira nO 2�1
Expresso Glória - fAtrUlla - • l/li de parabens, a população de Caça• .J- 1/2 horu.

DOMINGO dor da recente remoção elo' Dr. Ar-
Rãpldo l1ul·Brasi!elra - Curitiba -

6 horas, lindo Godoy, que sempre foi um
funcionaria honesto, zeloso e cu�
pridor de seus devêres.
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_.,.,-.._T......__.:-..ra-_"'__
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Na Capital
Ano ••••••••..••• Cr'
Semestre ,....... Cr,
Trimestre .•.•..• Cr$
M�s •••.•..••• i

••• CrI
Número avulso •. CrI

ute "� Agem os estudantes Justi�a do Trabalho
"

' '
�� Ilorl-anopollt!lDOS

\
- PH0C:ESSOS EM PAUTA P�RA

U INSTRUÇAO E JULGAMENTO --

Horar,·o das ampre-' SATURNO
- MJ�S DE OU'fUBRO--

1) É comum di Vl'-
Dia 1 't, às 1-1 horas:

rzer-se que o moço

sas rodoviarias ve se tem ideais. Isso, talvez, por-
PROCESSO N. JCJ-160j/l9

,

que não se compreende juventude Reclamante; - Adalberto Otília
iIJJlGUNDA.� da Silva

sem ardor, sem ação, sem a áscua
-

sagrada de que nos falou Igenie ros.
O certo é que a nossa mocidade,

nos ultimos anos, tem realizado aI·
guma coisa que lhe impede ser cha
mada de fria e ienp rodutiva. Esse
surto cultural irrompeu, há poucos
anos, atrás, em Florianópolis deu
belos frutos" na fundação de cen

tros artisticos .e literários e na cam

panha maravilhosa e inol�idável da

Reclamado -- Paulo Silva
Objelo .:_ Salários, aviso-

prévio e horas extraordinárias,
Dia 15, às 9 horas;

PHOeESSO N, JCJ-116/119 ,

RecJamanLe: -- Walter HL1SS
Reolamada : -- Fábr-ica ele Ren

elas o Bordados Hoepcke Ltda.
Objeto -- Reintegração.
'Florianópolis, 8 de dutubro de

194.9.

l!lxprNllO I!&'() Ctltó...to - lAIrWIIA
7 hlM"u.
Auto-V1a� ltajai - l1a)l1 - 11 �

l'Ul,
, �p..e.1O BruIIQu_ - 1Jnuiiau -

18 hol'Ul.
Expresso BrliIQUt!llM - No.... Trato

- 16,30 boru.
Auto-Viaçt.o Catarin_ - JOl2l...U.

- • hor...
Auto-VlaçAo C&ta!I'llI1_ - eunUba

- II horas,
PJ)doT16r1a '8ul·BruU - � Alecr.

, - li horall.
Rãpido S';Ü·Brasllelra - Jolnvlle-

1S horas.
R�pldo Sul·Brasllelra - CUritiba -

6 horas.
Anlôniç Adolfo Lisboa,

, Chefe da Secretar ia da J, C. J.

Ouçam diariamente, das 9 àsv13 e das 17 às 22 horas

t

Tnça-feiN __,_' �
! �TAL� - 8,00 - Joinville ,

Curitiba - Paranagai
- Sa}lt09 e Rio.

, l'I:'\!R - 10,40 - Norle
.1fHJZElRO DO SUL - ii.'" -

Porte
VARIG - 12,30 - Sul
PANAIR - 14,05 - Sul

Quarta-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

, Alegre
l'ANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO -

"orte
VARIG - H,IO - Norte
PANAIR ::- 1"4,05 - Sul

Quinta-feira
-TAL" - S," - Joinville -

Curitiba - Paranagaá
- ,••t08 e Rio.

PANAIR - 10,&0 - Norte
PANAIR - 14,05 - Sul
VARIG -!. 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,1515 -

"arte
CRUZEIRO DO SUL - t5.30 -

Inl
Sezta·tetra

"TAL" - 13,00 "'- Lajes e parto
Alegre
(!RUZEIRO DO SUL - 7.10 -

.orle
PANAIR - 10,40 - Nort&
VARIG - 11,40 .- Norte
PANAIR - 14,05 - Sul

Sábado
-TAL" - 8,00 - Joinville _

Curitiba - Paranaguá I"

- Santos 'e Rio.
!VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - ilU& _

i

Porte
PANAIR - 10 40 - Norte
PANAIR - 14,05 - Sul ,;

Domingo
I PANAIR - to,.tO - Norte
I CRUZEIRO DO SUL - H,OO - I
I PANAIR - 14,05 - Sul

Elcrit6rio e Rallichncia
. Rua 'til'ati ntl'l. el.

�ONE •• le6B

FlorianópolIS

RIDIO TUOA' IVO 9FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"S I L V' E I R A "

.......... ··c ·· .

ACAgonia
da lsm(i
Aliviada em Poucos Minutos::
Em poucos minutos a nova receita,

- Mendaco - começa a circular no

sangue, aliviando os acessos e os ataques
da asma ou bronquite. Em pouco tempo- I

é possível dormir bem, respirando livre e- "

facilmente. Meridaco alivia-o, mesmo
que o mal seja antigo, porque dissolve e
remove o mucus que obstrúe as vias res
piratórias, minando a sua, energia, arrui->
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho,Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantia,
de dar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo altvio do sofri
mente da asma em poucos dias. Peça
Mend�co, hoje mesmo, em qualquer
farmáCia. A nossa- =arantia é a sua maior
proteção. �'-

Menda co A�a��mc:.m
•

Coletivos

TUBARÃO -- S.

1530 kilocielos ondas, médias de 196 metros

CATARINA

I'NDICADOR AZUL DO RIO 6R1N'DE DO SULI
Um nome que se impõe pelos il)estimáveis serviços que vem

prestando durante seus 15 anos de existê:acia ao comércio e

industria
Agora tambem anexará informações dos Estados de Santa

Catarina e Paraná
Já estamos angariando publicidade -,ara 15a Edição

Informações com o sr. João r-ires }\'lachado á :rua Conselheiro
Mafra,156

DR. ,FRANCISCO CAMARA
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraiso")

. .

Residencia: Rua Alvaro de Caro
valho, 36

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime 9 ci... l

CO!l8tltulção qe Soci.dadelil
NATURALIZAÇÕES
Titulo. O.alarat6rioll FERIDAS. REUMATISMO E

PLACAS SIFILITICAS

I M��l� n��M��q.�!!!!,
________.. .: da .iflli. Florianópolis

!

Santa Catl;lrina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lube 3)0_0 80$to
MOONLlGHT IN ACAPULCO OU LUAR EM ACAPULCO, EIS A NOITADA QUE LHE OFERECERÁ O DEPARTAMENTO FEMININO DO C. A. XI DE FE·
VEREIRO, NO CLUBE DOZE DE AGOSTO, NO SABADO PROXIMO, 15 DE OUTUBRO. NOVAS CRIAÇÕES DE AGUSTlN LARA E XAVIER CUGAT,
DON FABIAN, MARGARITA E ERNESTO LECUANA. INTERESSANTES CONCURSOS E SORTEIO DE PREMIOS SOB UM LINDO CÉU MEXICANO NU·
MA ENCANTADORA PRAIA AZTECA. RESERVA DE MESAS NA SECRETARIA DO CLUBE.'

r,

Saot,erre _ Crônica da Assembléia -o�: ;::�:'�$:;;:"LI::�, :,:
.Gulmaraes Agência Telegráfica e Coletoria Fed�ral para Piratuba. - Dos maioria, que acaba de regressar do

Apm;:;·nos regzsll:m', nesta nota, mil cruzeiros para cumprimento da Acôrdo Unico e Florestal Rio de Janeiro, em companhia de

ANIVERSARIOS: a presenç� .entre nos, do nosso pre- com o Ministerio da Agricultura. _ Falarão, hoje, os ,sua exma. familia, só reassumirá o

DEP. BIASE FARACO .

I
zado patnczo SI". Cronue San/erre

I'
.

snrs Raul Schaefer, Biase Fa.raco e Saul » Ramos. exerci.cio de suas funções no fim

Transcorre, hoje, o aniversário Guimarães, que, com proficiéncia O Sr. Saulo Ramos, 2° Vice Pre- do corrente mês, por não se achar
::natalicio do nosso distinto conterra'j e dedicação. exerce o alto CW'{/O de sidente, presidiu a sessão de on- - A MAn.CHA DO AUMENTO ainda completamente restabeleci-
neo dr. Biase Fanaco, irrtegcnnte Inspetor Fiscal do Imposto de Con- tem, estando presentes 31 srs. depu- Na segunda-feira proxima serão da .

. destacado da bancada do PSD na I sumo. tados. -votadas, na Comissão de Finanças, A liderança
.

da bancada do P.

_Assembléia Legislativa do Estado, e Designado p[l)'a eX'e1'Ce7'!JS ele- Aprovada a ata, com restrições, as emendas dos Relatores ao 1'1'<)- S. D., na Assembléia Legislativa dr)

renomado médico. I vadas fH.�lç(}eS nesta co.pilal, é ex- foi lida a matéria do expediente, íeto de Lei que aumenta e regis- Estado, será exercida na ausêu-
Facultativo que desfruta do rne-. casado dizer, neste reaisto, que tal que constou de oficios e telcgra- tra os vencimentos do funcionalis- cia daquêle ilustre parlamentar, p"._

.Ihor conceito na classe médica on-
I notícia ecoou profundamente cn� mas.

.

mo estadual. lo sr. Haul Schaeler, sub-líder .

.de ocupa lugar de honra por sua nosso meio, onde o ilustrado patri- - AGENCIA TELEGBAFICA EM
I

.- . __ . -

.axtremada dedicação à medicina, cio, por sell cavalheirismo e por PlRATUBA 23' 1"
".. � L T CI b

granjeou, de há muito, invejável sua invulgar distinção, conta com O sr. Eslivalet Pires, do P. s. D.I - an VerSarlO ,06 Ira · u e
pretigio como clinico dos mais aba. sólidas e selecionadas amizades que foi o .pr imeiro orador insc�ito fo- Decorreram com invulgar bri- Damas c senhoritas ostentando

Iizados, i lhe
..
adm�1'(ljn o. caráter 'íl�tegl'O e a calizando as atividades econ:'imi-llhantismo as f.estas, . comel�orati. ríquissírnas "toillettes" 'e os cava.

Militando nas fileiras do PSD, pe: s01,wlldacle inconfundioel; cas de Piratuba, propondo a eria- vas do 23° amversarro de fuuda- Iheirog no seus impecáveis trajes
,foi. eleito deputado estadual por ex .Os. d� "O Estado" lhe enviam COl'- (ção ele uma estação telegráfica pa- ção do LUtA TENIS' CLUBE. de rigor, 110 encantador salão de

-pressiva fôrça de sufrágios e a sua
dialissimo == com os melhores ru aquela localidade .apresentando No dia da data aniversária, sexo festa belamente ornamentado com .

posição na bancada da Assembleia valas de boas VIndas. nesse sentido, requerimento para ta-feira ultima, teve lugar, no ma- profusão de flores e de luzes varie-

'Legislativa, marcada por inegável que seja telegrafado aos srs, Presi- gnifico restaurante de sua sédc so- gadas, ofereciam Inesquecível e ma-

.�,p.evotamento aos problemas que nário estadual e pessoa muito Leu- dente da Hepublica e Ministro da cial, grandioso jantar festivo, ao ravílhosa impressão de que nos re

-interessam ao povo, é de destaque quista nesta capital. Viação e Obras Publicas. Em vo- qual compareceram, alem dos (li- cardamos para dizer de quão bri

,.entre seus pares. - o jovem Antonio Pantino, fun- tacão, foi o requerimento aprovado. rigentes do clube ,e numerosos as- lhante foi o baile de gala do 23°

As muitas homenagens que lhe cioriár io do Laca "Ii\'CO" -. COLE'liPRIA FEDERAL PARA saciados, altas autoridades, f igu- aniversário do LIBA TENIS CLUBE
· tributarão pelo significativo regis- _ a srta. Lubélia Dutra, filha do PIRATUBA - I ras gradas e as distintas senhor-i- o maior que se registou em nossos

:'f1'o .social, il0S nos associamos, com sr· Antonio Dutra. Na tribuna o sr. Cid Ribas, Iam- tas Misses Florianópolis, Brusque. fastos sociais nestes ultimas anos.

prazer, formulando-lhe fartas me- - a srta. Antonieta Gomes, f'i- bem do P. S. D., após outras con- Lira e Paraná, acompanhadas das Teve lugar, com a' assístencia das

.ses de felicidades. lha do sr. Domingos Gomes. sideraçôes, propôs a criação, na componentes do Grêmio Lira. Misses, a solenidade de entregas
�

"�_ BODAS DE PRATA séde dêsse mesmo município, de Nessa ocasião, pelo Presidente das faixas de "Hainlra da Cidade';
DR. ANTENOR MORAIS Comemora, hoje suas bodas de pra- uma Coletoria Federal. Para tanto, do Conselho Deliberativo, -sr. Wal- e de "Rainha do Lira" a senhorita

Transcorre, nesta data, o ani ver- Ia, o distinto casal sr. Emanuel Pe- solicitou despachos telegráficos á-! ter Lange; foram empossados os Laila- Freyeslehen e da chave sim-

-sár io natalício do nosso distinto pa- rcira de Campos, categorizado rnn.1 quelas autoridades, no que, foi !l_Inovas membros da diretoria do bólica da cidade pelo Sr. Prefeito

tricio dr, Antenor Morais, hábil ci- cionár io elo Ministério da Faze n- tendido. Pretende também o ora- "Clube da Colina" para. o per-iodo Municipal Dr. Adalberto Tolentino

rurgião dentista, fiscal federal do da com. exercicio na Alfandega \les· dor {IUe enquanto não for atendi- Social de 49-50, sob calorosas pal-] de Carvalho.

'Colégio Catarinense e festejado la capital, c sua exrna. esposa d, do o' pedido, possam as popu- mas dos presentes. I Após, foi dançada a valsa de hon-
" poeta. Florisbela Ftgueiredo Campos, da lações ela Ipira ·e Piratuba pagar Fizeram uso da palavra vários ra pela Rainha e- Misses.

O ilustre nataliciante que é filho nossa alta sociédade. O aconteci- impostos na Coletoria Federal. oradores de agremiações culturais I Mais tarde, pela diretoria do Clu-

;;lio visinhó Estado do Rio Grande menta se reveste da maior impor. - ORADORES PARA HOJE _
c sociedades co-it'mães,' congratl1-: be foi seI'vida uma taça de "�bam-

.do Sul, hoje, no entanto, integrado tancia cm nosso meio: pois o Bus- O sr. Biast' Faraco, do P. S. D., lando-s� com o clube pelo transcur- 'pagne" as autori<lades, representa-
· na comunhão catarinense, que lhe lre s:asal desfruta de inul11cras ami- declarou, em seguida, qne hlljc Iso da marcante efeméride par'l os lções e convidados e as Misses.

tributa grade estima, a julgar pelo zadcs, já por lhaneza no trato, já prestará informes á Assembléiã, I fastos sociais catarinenses, tenoCl a-
.

O baile' ,decorrendo grandemente
numero de amigos e admiradores,' por sua esmerada educação, já por sôbre o encontro de Contas de Te· graüecido o Orador' do clube Dr. animado, se prolongou até a auro·

'
.. de sua magnifica poesia será alvo sua afabilidade calivante, souro do Estado e a Prefeitura de João José de Sousa Cabral. ra de domingo.
· de homenagens. Seus �ersos, hoje

I Seus filhos Da. Maria ErnestIna São Bento do Sul, visIo estar au- Foi nota de relevo a fala dos re- Foi, assim, dos mais brilhantes,
"cantam as belezas da nossa teria Campos Hi,beiro digna cO,llsorte do sente ontem, o sr. Cardoso da Vei- presentantes {los. centros acadêmi- Os festejos com que' o· LIBA TENIS

,com a sinceridade que lhe é co- sr. Milton Virissimo Rib.eiro, sItas: ga.. cos locais e de associações juvenis. CLUBE comemorou o seu 23° ani-

nhecida. Maria Luiza, Maria' Antônia, Maria O sr. Raul Schaefer, do P. S. D. que tem encontrado no simpútico I versário de fundação.
As muitas homenagens que lhe da GTaça, e Jovens Pedro Ivo, ,João também falará hoje sóbre a si�lla clube, atraves a bôa vontade do seu'··.······ _ ..................•.•.

· serãn tributadas pelo transcurso de Alfredo e Antônio Carlos Campos ção dos mllnicipios e o Estado· valoroso Presidente dr. Oswaldo PAS'fA DENTAL
'tão..auspiciosa data, o "Estado que mandarão celebra}, na Capela do Inscreveu·se, também para hoje Bulcão Viana, a oportunidade de. ROBINSON
"tem no aniversario um assiduo co· Divino Espirita Santo, as 8 horas de o sr. Saulo Hamos, do P. 'T. B. realizar suas' festas para o maior ...."........ .•••••••• •• - •..•..•.•

laborador se associa com os me· hoje, missa em ação d·e graças pelo -ORDEM I DO DIA - engrandecimento dos seus méio�. 'M Ih' d h-Jhores votos' de felicidades I feliz acontecimenlo.' Em regime de urgência, a CcJ.sa Agradecendo ,ainda justa homena- O O e c aves
•

A tarde, em sua residencia, á rua aprovou o crédito eS:p'Ccial de GOO gem do consócio dr'. Afonso Veigá

, SR. FELIX LENSER Elul1lenau, elll regozijo à data, o mil cruzeiros, na fórma do Aeôr. fez brilhante improviso o ilust�e ,�erdeu-se um. no t��jeto �o edi:
'Ocorre, hoje, a 'data anive.rsária casal recepcionará as pessolols ami- do Unico e Florestal firmado com militar Capitão de FraCfat B"n·a. \

fleIO dos CorreIOS e I el.egr.afos a

.

Si' d' I C d'" ta d" .150 firma Germano Stein, á rua João
,do nosso prezado amigo Felix Len- g.as e familim'es que,' .certament.e, I o Min�sterio d·e'AgricuIÍl.ll·a, sendo mm . O( re ( . oman an e o .

.
.

.

1
.

F
-

t t
- D' t't N J

PlI1to. .

. ser, habil c lere ,do gabmete _ 0- irao a:presen ar cumpnmen os. a sessao encerrada ascgl11r. IS fI o ava.

I A.]}essoa que o encontrou, pede-
-

tografico do Depm'tamento, Esta-' H.egistanrlo as auspiciosas bOflas, Agradecendo, lambem, homenagem se o bs'
.

l
•

1 t
I

. .

E I E
...

t I d'
.

',p r o eqmo,' raze- o a es a rc-
dual de Estatislica, e pessoa larga- enviamos· he respeltosos CUlllpl'l' 8"0 a Splrl a • e feita as Misses presentes, diss� be· elaç·ilo.
mente rela.cionada nesta capital. ! I11cntos, extensivos á -tão distinta \J las palavras a distintissima senho- ---------------

Por sua cativante afabilidade e' prole, com os> melhores votos de fe· M. E ....,... «Lniza Me"er» rita Laila Freyesleben - Bainha

por sua incomum distinção, o ani- licidadcs perenes· � da Cidade de Florianópolis·
Encerrando com brilhantismo a�

versariante goza d� geral simpatia No dia seg-uinte, realizou-se no

..!E· solenidades da "Semana da Crian·
'�l1l nosso meio da imprensa motivo ENLAC

porque, hoJe será alvo de l11uHiplos MARIA LUIZA CAMPOS

· {:umprimentos, aos quais juntamos e

,os nossos. JOAQUIM FERREIRA

:

I'
Deverá reali�ar-se, hoje, civil c

HAROLDO CARLOS
.

religiosamente, o enlace matrimo··

Festeja, nesta data, mais um ani- nial da g·entil senhorinha Maria

v·ersário natalício ,0. interessante: Luiza de Campos ,fino o'rnamento

.garoto Haroldo Carlos filho do dis-
!
da nossa "jeunessc·dorée", e dileta

tinto casal Nair Correa e Haroldo i filha do nosso patricia Emanuel
I Soares Glavan. Pereira de Campos, categorizado

Haroldo Carlos recepcionará seus funcionário do Ministério da Fa

hmmeros amiguinhos, hoje, na re- zenda" e de sua exma. esposa cl
. si,dencia de seus pais, 0ndc lhes Florisbela Figueiredo Oampos, com

oferecerá doces e refrigerantes· o sr. Joaquim Ferreira, pertencen-
te à tradicional familia de Natal, no
Eio Grande do Nor,te.

O ato civil terá lugar na residen·
cia dos pais da noiva, .à rua Blnme
nau Il. 56, às 17,30; o religioso, às
18 horas, na Capela do Divino Es

pirita Santo.
Ao ventuoso .casal, os nossos efu

sivos parabens e sinceros votos de

f�rCida(!es.

Cronge

.

ça Espirita", patrocinada pela Es·
cola Espirita L de,M. E. "Luizll

.Meyer", reallsar-s·e-á sabado pro
ximo dia 15, a tarde de diverti·

ment,o e confraternização-.das cr.i·

anças espíritas desta capital e ar·

rabaldes, que constará de uma ses·

são cillematografica no cine RITZ.
ás )4 horas e de distribuição de
doces e bo])):bons, na Séde do Cen
tro Espirita "Amor e Humildade do

Apostolo.

elegante "cercle" da colina, mages
toso e encantador baile de gaht, Il

que compareceram altas autorida·
des ,representações várias de clu· WASHINGTON, 13 (O.E.) - A:
bes e agremiações desta Capital e sra. Eug'enie Anderson foi nomeada
do interior {]o Estado, as !vlisses an- hoje embaixador dos Estados Uni
tes referidas e o nOíiSo "grand-mon- -dos na Dinamarca, sendo assim 'a
de" em alto numero ,o que empres· primeira mulher a ocupar êsse D6;:
tou grande realce a tão esplendo- lo 110 serviço diplomático norte
ro�a e m�moraveJ noitada festiva' I americano.

Primeira embaixa
dora dos Estados

Unidos

AGRADECIMENTO

() sr. nomiío Machado, fundo-

A noite ás 19,30 horas, no mes

mo Centro Espirita, haverá a festa

litero-doutrinaria, 'com a partici
pação, dos alunos das Escolas Do,
minicais e entreg� dos ,premias con

quistados nas provas deS[lorlivas.

João Kuehne e família, Alexandre Nogúeira Mimoso Rlliz e familia �
Oswaldo LeiLe da Silva e familia, respectivamente, genros, nora e

....FAZEM ANOS, HOJE

netos de
.

LDIZ K'UEHNE

- a sra· d. Celeste Beduschi, es

posa do sr. Claret Beduschi, rcsi-
cdente em Gaspar.
- o sr. José Pedro Carvalho.
- a srta. Hilda

..
d·e Oliveira.

- a graciosa menina Maria, fi-
lhinba rlo sr. Fridolino Hosa.

fa1,ecido a 10 do corrente, com a idade de 62 anos, vêm, pelo presenLe,
externai' seu profundo reconhecimento aos ilustres e caridosos facul
tativps snr". dl's. Agripa de Castro Faria, Alfredo Cherem e Percy Bor
ba, pelos cuidados ·dispênsados' ao extinto, durante vários anos, agra- .

decimcnio extensivo ás dedicadas e piedosas Irmãs da Divina Providên·
eia, enfermeiras e demais funcionários elos Hospital .colônia Bant'Ana.

Agradecem, também, de coração ao Revmo. Ulrich Bchliemann as

palavras de cOllfôrto proferidas no sepultamento, bem como as i�ume
!'as manifes!aeões de pezar recebidas.

Dr. Minuel Salles Ca"
valcanti, ausente até
melad·os de novembro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Irmandade
Passos e

do Senhor Jesus dos NoUcias academicas
Hospital de' Caridade

·0 OI N vt T'_E]
De ordem do Irmâo Provedor convido a todos os Irmãos e Irmã"

.revestídas de, suas insigneas, e aos fiéis em geral a:
10 comparecerem à Igreja do Menino Deus, ás 7,30 horas de 16 do

corrente, para em procissão acompanhados do seu estimado Capelão.
'Vigário Geral da Arquidíose, Reverendissimo Monsenhor Frederic� Ho
bold seguirem até a gruta de Nossa Senho�a de Fátima;

20 assistirem, ás 8 horas do mesmo dia, defronte à referida gruta,
i1 Missa Campal que será celebrada em honra à Santa Mãe de Deus,

Consistório, 8 de Outubro de 1949.
LUIZ SANCHES' BEZERRA TRINDADE, Secretário

IREFORMA DE ESTATUTOS: DO C.

A. XI DE _FEVEREIRO
Como anunciamos, pí-ooedeu o

D. A.' Acadêmico, a diversas r8U-

niões com o objetivo de piornover j

uma reforma dos seus Estatutos, ,I
visando adaptá-los á realidade i
atual da vida acadêmica. A Grande

II''Comissão, constituida de 16 aca

dêmicos, vem, agora, de terminar

os seus trahalhcs, já elaborado o

Iante-projeto que' será submetido á

Assembléia Geral ainda na semana

ent1'ante. I
Fizeram parte da Comissão: Al

cid eus Abreu - presiden te, João

de Borba - vice-presidente, Rena

to R. cra Silva - Relator Geral,
Waldir' Campos - Secretário Ge-Iral, Rid Silva _:__ Secretário 'assis

tente, Nelson de Abreu, Antônio I.Moura e José :\1nrBlo Rena 'Costa

relatores auxiliares, Alvaro

Beduschi. Jorge da Luz FonLes,
Julio Cesar Ribeiro Noeves, Lauro

Fontes, Henry Mary Hildebrand, , In/n'.Qmtim",W 3

da Silva, Helio Veiga Magalhães,' .� ���

�:���:�:;��'�i��;':ã::i,t�:OI::: VENuE-SE 'pur mo tivo'"iié mudança
Geraldo Gam,a Salles, ==. B .. �o- flr!)u'de lI\ro� de terran° )-a' "u'I'tinad-ames, Ayres C•. F. de Mello. FOi 1 e-I U li a uu () \} U li UI; II

cepionad� o colega, ex-presidente
I
(Distante cerca de seis quilometras da capiuü-Boirro-Barreiros

Abelardo AranLes. Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

"Ll,lAll K\'I ACAPULCO", 'II
' 6 casas de madeira e uma de material.

Organizada pelo Departamento TRATAR:

Feminino do C. A. XI de Feverei- . Florian6polis - nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves

1'0 realizar-se-á sábado próximo,' Barreiros - com o proprietário Mathías Iha.

no' Clube Doze de Agosto, a noíta- Blumenau - com o Ir. Christiano Knoll. no Hotel C�uzeiro.

ela azleca que as senhorinhas do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DeparLamento Feminino chama- j DR.
,

,�" E I

rarn de "Luar em Acapuíco ",' spe- i
ra-se sucesso ao sarau que, com

I
tanta antecedência e tanto carinho, I

está sendo preparado. I
CAFESINHO, UlVIA REALIDAD��! ,',Dá-se como certa a intr-odução,
nas horas de recreio, do .cafesinho 11acadêmico, l,'m,'ciativa do D. A. Es-

,

pera-se, sornen te, que chegue o

material encomendado diretamen

te nas fontes de produção.
I CONGRESSO ESTADUAL DE

ESTUDANTE'S

S 3 Ú di é' b O 3.

Arvores frutiferas Helmitol - Limpa, desinfeta os rins, ate
"núa as dores e é indicado como o mais

eficaz antisséptico para as vias urinárias.
Ar,:ores Frutiferas en�ertad.a,s e plantas or.uamenta1s na,

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper,
Corupá.
Mun. de Jaraguá � Estado de
Peçam catalago gratuitamente.

I
Santa Catarina.

A T E N ç Ã O, G A R O T A D AI
Acaba de chegar o 20 numero da
a A Z· E T A I U V E iv 1 L

Posto de Venda Café Rio Branco

)

.GR FIAD
(on,fere
Diploma

(orrespondencll
(omercial

OIREÇAol
,Amélia M Pigozzi

Rua General BideQcOuft,
(Esquina Albergue Noturno)

METODO:
Moderno e Etu:iente

48 A. DAMASCENO 'DA Sn.VA
ADVOGADO

CHE AÇõES CIVEIS E COMERCIAIS
I.

Praça 15 de Novembro, 22 - z- an"

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388

Reuniram-se ontem os represcn- Florianópolis - Santa Catarina

tantes 'dos Dir,etórlos «íe DireiLo, ,

'

Economia e Farmacia e Odontolo- 1 .

gia, para tratarem
.

das .providên- 'I'
u ...

;::,;��'�:' t:,c:n;;;::�d,�:l'�::; �!�'::��Sa� t��:��m: I Datilógrafa
de Estudantes, a reunir os acadê-

Muitos Anos Mais Jovem: dO I d
'

micos e representações de cursos
Freqüentes levantadas ou micções llO-: Ip', orna a

secundários de todo o Estado. turnae, ardência, reslduos esbranquiçados • '

na urina, dôr na base da espinha dorsal, .,
RAINHA DOS ESTUDANTES na ingua, nas pernas, nervosismo, debi- •

,

di
-

1 1 s as lidade, perda de vigor, podem ser cau- •
Por estes' Ias serao ' ançaca, sados por uma enfermidade na próstata,

.:!bases de como se procederá, no ano Esta glândula é um das mais importante. ""

• órgãos masculinos. Para controlar êstee

corrente, 'á eleição d.a Rainha dos transtôrnos e restaurar rapidamente a

E t t 'de saúde e o vigor, siga o novo tratamento C P LEstudantes. ' cer o que, an es científico chamado Rogena. Mesmo q.l.e. aixa osta 55.

dezembro, estará Sua. Majestade: seu sofrimento seja antigo, garantimos J .._ ____Que Rogena o aliviará, revigorizando sua
............. vw �

eleita e cor-oada. glândula prostática e fazendo com que
V. se sinta muitos anos mais jovem. Peça
Rogena em qualquer farmácia. Nossa ga
rantia é a sua melhor proteção,

R-indicado no tra\.

ogena tamento de presta-
ti tes, uretri tes e cilllti tes.

Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira .

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria,

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.
C9,MPRADORES PARA CASAS •

TERRENOS

Coceiras da Pele
Combatidas em 7 Minutos

o EscrItórIo Imol)illârlo A. L. Al.,.�

I sempre tem compradores para casaa •

terrenos. •

Rua Deodoro lI3
.

.tirurgia-Clínica - Obstetrícia
Dr_ Antônio Dib Mussi

A sua pele tem cêrca de 50 milbões
de minúsculos sulcos e poros. onde se

escondem os germes �us.adores da terrí

vel coceira, "rachando', erupções, "des

cascando", ardências, acne, impigens,
psoriasis, cravos, espinhas. coceiras dos

pés e outros males. Os trate.meritos (�O
muns só fornecem um alívio temporário,
porque não combatem o germe causador.
A nova descoberta, Ní rodeem, faz parar a

coceira em 7 minutos e oferece a, garan-,
tia de dar-lhe : uma pele lisa, limpa,
atraente e macía - em uma eema

na.' Peça hoje mesmo Nixoderm
em' qualquer farmácia. A nossa ga-

Mixoderm ���tia m:;!
I'Ir. as Alecçõts CUIAnelS proteção._

_

vista e a prazo
Enrolamento de motores, dinâmos e transformadore••

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

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

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURV".
A ELJlITRO - Tl'1:CNICA

Rua Tte, Silveira. 14 - Caixa Postal 193 - Fone 7.3.

Médico efetivo do Hospital de Caridade
Servi ço especializado em ücençss de Senhoras

Modernos métodos de tratamento
Horários

Dâs 10 ás 12 horas e das 13,30 às 14,30 horas
Residência:

- Hotel La Porta
Consultório:

Rua Tiradentes.:9

AÇO'ÇJGUES DO POVO, POPULAR E MODELO
OS MELHORES E:STABELECIMENTOS NO GENERO
HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE '

Cemililll. GrSVl.!!tClci Piiame
Meiu dill.�melhorelli pelol me

nores pteçElI 16 na CASAdMIS
CELANRA - RUGO, lVI",f"!Il

• PARANÂ '.TE.LECRAMA: PROSEBRASCURITleA

I
-

O Sahão'

ESPE( lIDADE",
IA� WÉTZEL' INDUSTRIAL-JOINVILLE

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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próximo .

u sensacional choque Bvai x Bocaiuvl,
continuacão ao ,certame d.e profissionais

! ---BRASfL-X-U-RTc:TuAT AXTES DA

"TAÇA DO MUNDO"
,

Rio. 13 (�crviço da Agência Ar

gus) - ','Ia ultima reunião da Co
missão 'I'écnica tia C. B. D., o téc-:
nico F'lávio Costa assumiu suas

Junções de assessor técnico, Apre
sentou F'lávio os manos para os

Irahalhos do selecionado brasilei

ro, plano êsse já revelado. Partin
do do princi pio cle que a organiza
ção do quadro brasileiro deve (er

.... : .

inicio imediatamente após o encer-

ramento do campeonato carioca,
Já bem para traz ficava o tempo Flávio Cosla sugerirá que os joga

em que se noticiavam os casos de dores convocados
, sejam submeti

suborno de jogadores, quando sur- dos a um rel}OUSO compleLo, de de

ge agora um desses escandalos que zesscis dias, numa cstanci a hidro

.Ie saudosos não têcrn nada. O atleta mineral, provavelmente Caxambú. 1 oe ° episódios.
Gamba, do América F. C., entregou Em seguida vir-iam os. jogadores Buck JOZVES
ao Presidente do simpático, grêmio, para esta capital, onde seriam C011-

..•..... ......•. . .... _ ••

a importancia de Cr$ 4.500,00 que
centrados numa ilha, possívejmen- ODEO:\f _ 'l'EAT1W ALVARO DE

lhe fôra dada para prejudicar ,Slla te "Brocoió". Depois da constitui- CARVALO - Às '8,30 horas,

equipe _ em [ôgo que se travaria no ção definitiva do quadro braslleí- Récita extraordinária
dia seguinte, O Presidente' Fáh!o 1'0, deve levar a efeito várias exí- Festival Artistico de
denunciou o fato á Federação :VIe- bíçõcs. Provúvelrnente, o progra- ENRIETTE MORfNEAU
tropolitana de Football, cujo i�qué- ma dessas exibições incluirá a f., Apresentando a peça em 2 atos,
rito será, como soe acontecer ino-

duas partidas da taça "Rio Branco,
e 5 quadros:

.

perante, pois, e aqui vem, a �!elba que, desta Tpita, será rea�izada em ELIZABETH DE JNGLA'l'ERRA
chapa, e dificil de provar:" não hú I

nosso �)a'l's. As duas partlda� entre Original de André Josset em tra-

testemunhas" etc. Uma coisa é cer-
.hrasileiros e uruguaios sena ef'e-

dução de: BANDEIRA DUARTE.
ta: os quatros pacotes e meio não

tuada 1'111 abril, caso a mentora
Montagem deslumbranLe! - Ce-

.

- orienLal concordasse com a pro-
vieram com o vento e estão guar- nários riC[nissimos! - Luxo sur-

dados como prova de que delito
posta ela C . .B. D.

preendente l

houve. O deíiquentc e que e di fi-

H
M

fi Preços :

cil. de ser guardado. I Oje no passauo Cads numeradas .. _ o-s 35,00

Cumpre-nos pelo menos, comba-I .

Locals. avulsas . - Cr$ 25,00
ter das ,cdl�lnas da Imprensa êsse I A (�ata �e oje �ec�r�la-nos que:

I Camaro:es :
_ Cr$ 175,00

cancro maligno que emporcalha (l, '. •

C111 1030: o Cap�ta.o Manu�l Imprúpr io ate 18 anos .

nosso principal esporte com sua'Hihciro repeliu, em Salinas (Recl'j Ingressos à venda durante toda-

purulenta matéria. Tanto o elemen- fe), um cI,e,stacamento 'holandês;, 10 dia no "hall" do Cine Ritz.

to que assim alicia os jogadores. co.
- em 1801, tomou posse do r:ar-

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

mo aquele que se vende são ncssi- go de Vice-rei do Brasil, D. Fcr- RITZ - Domingo - IMPERIAL

veis do nosso despreso' e do' imc- 'I na�do Jose de Po.rtugal � �astr{l. MADVADA

diato exilio do csporte. Há, :JÍllda.
maIS tarde Marques de AguIar. E- "RigorosaI\1Blüe proibido até 1S

a classe dos inafingiveis. mais ve_lx.erccu
o mandato �e 21 de �g�S- anos .

ual e perigosa, porque nunca se
to de 1806 e llasc_era em, LIsboa ••. - . . .. . - . - •.. -

- •. ,

arrisca. São os que ficam ;por tr{ls I a ; de Dezem.bro de 175�, falecendo IMPERIAL - À-s 7,30 horas_

tIos acontecimentos, manobrando-Ia
_4 de Janelro de 1817, .......__ ADULTERA

os todavia. Além .de espalhar a cor- -:
em 1818, :ll1 São Bernardo .do Com Michelin,e' PRESLE e Ge-

rupção, êsse tenebroso personaaem
BreJO, Maranhao, nasceu Candldo rard PHILIPE.

o faz de maneira covarde a C'ober- Mendes de Almei·da, advogado, ju- No prog-rama:

to .de suspeita. Devem; os �tJeta� re- �'isC'oJ1:u]lo, geografo, historiadur, O Esporte em Marcha - Nac.

pelir sempr.e tão indecorosas pro-
]ornahsta e parlamentar nota\'el, Preços: Cr$ 5,00 e 3,20

postas. moskanclo que possuem tão
falecendo no Rio de Janeiro a 1 de Rigorosamente l)roibido até 1'8<

forte caracter quanto tão forte {i- Março de 1881; , anos.

- em 1850, a guarda. brasilei- I
ra do Pão de Assucar (Fecho de TEATRO ALVARO DE CARVALHO

Morros, Mato Grosso), composla clt' I "OS ARTISTAS UNIDOS"
25 sold�dos comandados pelo Tc- Com: HENRIETTE MORTNE�li
nente Francisco Bueno da Silva, e MANOEL PERA

.
apresentaralJ;

foi atacada, paI' 800 pàl'aguaios, t!:'n- uo-mingo às 3 horas

elo o Ditador Carlos Lopes pr'es- I O 'CASACO ENCAN'l'ADO

tado explicações au noss.o Gover-I
no, que as aceitou; ......

- em 1864, uma Brigaria Brasi
leira comandada pelo General José'
Luiz Menna Barreto entrou em Vila
de ),ie1o (Serro-Largo), tendo a res-

pectiva guarnição fugido;
.

- em 1870, chegaram a Porto

Alegre os restos' mortais ,do
-

Gene
ral João ManllC I Menna Barreto,
morto no ataque de Piribebui;
-- em 1890, em Florianópolis, :a·

lec·eu o Dr. Freçlerico RoIla, 11H])18-
nilário c'linico "Carater, sem jaça",
um espirito caliyante, uin coraçi'ío
cheio de amôr pela humanidadr",

CII�t-JJIA.l(IU
RITZ - Às 7,30 horas.

.
QUERO-TE JUi\'TO A ::\1J:\1
Com: El'iõT FLYN e [da LUPINO
No programa:
1) - Notícias da SC'mana - Nac ..

2) - ,Alualidades \\'arner-Pa-
Lh(, - Jornal.Direção de PEDIO PAULO MAÇIIAOO

T E 'N' 1 S
Chefiada pelo sr. Alvitro Acioli de Vasconcelos, seguirá

.sábado próximo para ltajaí,:a Caravana de Tenis do Lira.

Afim-de tornar lJClr/e 110S jogos de tenis pr'ogl'amados
para sábado e domingo pl'óximos, na cidade de Itaiai, segui
rá amanhã, a carauana do JAz;_a Tenis Clube, chefiada pelo
Si'. Alvaro Acioli de rascouceios,

Como sabemos, tomarão parte naquelas competições, "os

melhores tenistas" de Iioiai, Ioinuile, Blwnej'uJt�, Florianó

polis e, possivelmente, os ele Lajes,
.

Daí suspeitarmos da enorme responsabilidade que pesa

sôbre os larqos ombros elo SI'. Acioli de Vasconcelos, a quem:

[ôra entreçue o trobollio de selecionar as nossas roquetes,
Daí compre�!ldermos a razão' da azáfama do departamento
de tenis do "clube da colina", nestes ultimas dias. Esse esta

[ante trabalho / de/ seleciotunnenlo, nós o, ccom.ponluxmos
de perto, E 1Y11'0 era o dia em que não duelavam os nossos'

mclh.ores, em pelejas elimimatorias. Os que venceram, decer

to ratiticaram. a fama. de seus "cartazes": e os que lomba

ram, fizeram-no cO'ln a galhardia em.polçante cios oerdadei-
� ���.

.

Noticiamos algumas dessas eliminatórias, ,para reais
trarmos de publico, o inierésse do Lira, pelas competições
.{ie Itajaí, sábado e domingo próximos, onde nos aguardam
vel'dadeir'as expressões elo tenis caiarinense, corno o são os

irnuios Caparelli, Herinç, Desiel, Colin, irmãos Ôttes, Cubos
.e antros

Estas, as raquetes {amOlas, que repcesentarão o tenis da

iitia; na terra de Lauro MülleT': Arnaldo Mesquita, Carmelo

Prisco, dr. Guerreiro, José e "galego Beck", Corno se vê, o

sr. Acioli, sempre bem" inspiraâo, levarárd'aqui, o que temos

de melhor. Todos estão bem treinados 'e slôrr.ego,� pai' e�(Jri
rnir. TodOS sabemos, quão árdua será a caminltada 'da nossa

eqt�ipe, nas quadms de Itajaí - mas todos êles irão dispas/os"
.a tudo faze1'em pelo bom nome do tenis ilhéo_"'"

Abordado, ontem, 'nela nossa imper'til1enle 1'epol'layFln,
,() sr. Acioli nos fêz a.s seguintes declal'a,ções muito ]J1'lIden
tes e equilib1'adas: "nenhum prognóstico somos càpazes de

fazer. Conhecemos' Os nossos val01'es, be1n corno, os valores

que conosco defronlar-se-ão. O t�rreno, estl'anho é semp1'e

mais hostil e as suas pe1"fíd'iáa são sempn; imp,·evistas. Es

tamos bem treinados por'qu.e o léste é de importancia capita'l
pa7'a !lós. Levamos conosco o que eu chamo de ''':rn1stico da

vitória", e o te!lista não pode entrar n1Lma qttadlYl, sem a cer

teza do triunfo".
O seu Acioli não joga uwis? - (ln'iscamos. TE ('om um

sOl'1'iso condescendent-e, o iI'. Vasconcelos respondeu-nos: Não

jogo mais. Apenas bato umas bolas, ,ü guiza de Ull.sll'Cl'çr1o. Os

êr1'os técnicos dos OUtl'OS, devem de ser corrigidos, com a
.

perfeita execução do técnico. E é apenas nessas ocasiões, que
, bato algumas bolinhas".

E com essas declarações tão interessantes e tão u.teis,
deixamos no Lira, orientando os seus pupilos, o llo'rnern rnais

amável da terra.

o CUTE

,

Conta-se que os jogador,es mag

nificos, dignos d'1 admiraçã'o de to

dos, com um sem 'numero d'� Lms.
um dia fraqnejaraJ11 moralmente,
traindo seus clubes· Pois hoje, pou"

ZURI CU�HA
co' tempo depois, ninguem fala mais

___________'--_. r-
neles, n1es11l0 .desconhecendo aque-
les boatos. Inexorável lei! A "iti

ma, para se erguer, terá que come

çar tudo outra vez, ou então ficará
no olvirlio para sempre. E com is

so, 'as v,ezes perde o esp(J)rte nacio
nal uma de ·suas poderosas vigas
que não soube repelir, a tempo, Ô

cupim que a iria' destruir. Se cFÜ
sermos, como queremos, que o nos

so futebol seja o primeiro do mun-,
do teremos que ·extirpar, tanto

quanto posivel, êsse monstro pe
çonhento que na sua rond'a, ,tcnta
destruir o esporte que' mais admi

ramos', atirando vitimâ'S na sarjetâ
e no esgoto, e seguindo sempre, in
dif.erente ao destino das ,mesmas.

São Salvado_r, Bahia;
Atleta, tu que já possues um cor-

-em 1.915, foram concluidas as,

po são, revigora o teu espirito e
obras' ·do Asilo de Mendicidade I<Ir

faze' sempre como êsse Gamba.
mão Joaquim", em Florlanópoli�,

mulato de valor que soube um dia 'I
as quais tiveram inicio em 1 de De-

nos mostrar que na podridão só zembro de 1:909; r-

OR vermes habitam. (COPYRIGHT ..- em 1.944, os ingleses liberta-

RIOPRESS). ram, durante a segunda granrl('
guerra, Athenas.

André Nilo Tadasco

1'a de Imbituba, entreLanto, for-am

obrig'ados a arribar, por avaria no

motor. Êsse trajeto - elo porLo do
Rio Grande a Imbituba - foi co-

Procedente de Pôrto Alegre ou

de fôra adquirido pelo sr. José

Alldino Monaco, grande desportis
ta do "[ate Cllibe Guarujá", de

SanLos, no Estado de São Paulo,
fez escala nesta cidade, o gracioso
enter "ORION", de 12 metros de

cumprimento, e 1 metro e oitenLa
de calado. Possue um motor auxi
liar de 2'5 cavalos e v,eio tripulada
ap.enas por três homens, verdadei
ros "lôbos do mar". Seu Coman

dante, Vicente Di Lucia, é um se

nhor simpático, meio grisalho, e

teIl) pelo mar o clássico embeveci
mento ex.citado elas verdadeil'as
índoles navegadoras. Outro Lripn
:!.ante, é o jovem Gustavo, filho do

COmandante, outro temperamento
• cativante. E a l.erceil'1\ alma rIo

I

mar que viaja no "Orion", é 011tl'6
joyem - Francisco, italiano nai o.
já ['a:dicado em Santos, unde se do

;(lieou ao eS110r1-e da �;ela.
Devido ao pampeiro do sul que

'aqui nos cumprimentou súbado, ti

"Orion" foi obrigado a arrial' os

panos, viajando a motor. Na altll-

berlo em 48 horas. Feitos os repa

ros, prosseguiram yiagem até Flo
rianópolis, onde d1eg.aram dia J2.

. O sr. Paulo Menclonça, Presid€ll
te da Federação de Vela e Motor

de Santa Catarina, lendo conheci·
menta da chegada do "ORION"

procul'ou os seus lripulantes e os

cumprimentou em nome dos vele

jadores barrl-ga-verdes. À noHe, no

"Clube 12", em companhia do sr.

Luiz Faria, o sr. lVIendonç:a ofere
ceu aos bravos -gespol'LÍstas de'

Santos, uma cêia regada a vinho.

A folha esportIva d'O ESTADO,
deseja àqueles três bravos mari

nheiros-desportistas, uma feliz

viagem.

CASA MISCELANEA 'diltri
bu;dor41 dOI :Râdioil R.�CI li
\'ictol:'j Válvula. e DiecoI.

.

Rua Conselheiro Mrdra

DE MORAL
Preços : Cr$ 5,00 e 3,20.
Impróprio até 1lt anos.GAMBA ATLETA

Mário de Barro..... DIPÉRlO - 7,30 horas.

OURO DA CALTFORNIA
eu: sutou

O CAVAI�HEIRO VERM,ELHO
90 e 100 spisód ias.

AGUIA BRANCA

\

sico, porque uma coisa está Pll1

função da outra. Fenecendo a mo

ral, refletem-se os vestigios no cor

po. ,

.

Previsão do Tempo, até 14.

horas do dia 14.

Tempo - .Bom.
_.

Venos - Do quadrante Nortes
fracos.
Tcm:perahlra - Estavel.
Temperatura ex{r,ema de .11oje

- Máxima 22,11 - Minima 16,6_

TRi-é·iITO·-·Õ·ô-·-ó1r
EXCESSO DE CLARIDADE

Os olhos 'das crianças, por nã€t
terem atingido o des,envolvlmento,
completo,

-

são parti.cularmente
senúveis á claridade. Falta de

proteção contra o excesso \ de !.uz:,.
nessa idade, porle cansar, aos olhos.
defeitos que só mais tarde s,erão

percebidos.
Proteja os olhos ele S_ell fi

lho ('ontra o excesso da ' lt!z�

SERVIÇO DE METEO·
ROLOGIA

segundo os jornais da época. Era
filho de José Rolla e D_ Maria
Luiza Devoto Rolla, nascido em 29
de Novembro de 1960 na cidade de

,CHAVES
Perdeu-se lllll molho de chaves,

possivelmente nos Correios e Te

legrafos. Pede-se a quem o encon

trou o obsequio de �ntregá-Io nesta

Redação- z

ESCRITóRIO IMOBILIARIO Á. L.
ALVES

Encarrega-se, mediante cornlsd.o,
f10mpra .

e venda de imóveis.
Rua Deodoro 35 •

espeC'ialTnente
S.YJJ;S.

luz solar.

..'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, -

'0 88TAD"- Sext.·I.'r. 14 d.. O�lubro •• ,...�
------------------------�----------------------------------------------------�--�------------------�--------�------------------------�

� w::-�-_..-_.....-.__-_........ -_-_-_..-_-_-__.-,_-_..._.-__.......-.__.._...._.-_-.'AP• _ .-..... w1'

RADIOTERAPIA I
- - RAIOS X '

..

DR. ANTôNIO MODESTO �
· Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade �
..-.r..r J'.. ....,. M

_
- ••_-.-.- -.- __ _.__M_ - _.. �

Dr. Guerrei.ro da
Fonseca

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: Ruá Tenente

IIllvelra, 29
Horário de consultas: 9 ás

lia.
Sábados: 14 ás lThs.

Dre Milton Simone
Pereira

Clinica Círurgíca
Holestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
poa Serviços dos Professores Bene

.ticto Montenegro e Piragihe No-
)0

guelra (São Paulo)
Consultas: Das H ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-

.
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle-te' tratamento

..pecializado da gravídês. Distur

lI'oa da adolescência e da menopau

u.. Pertubações menstruais, i. '1�1,\.

mações e tumores do -aparelho guri
aaI feminino.
Operações do utero, ovários, trem
paa, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
bIraa)
�SISTENCIA AO PARTO E OfE-

RAÇõES OBST:f:TRICAS

Doenças' glandulares, tiroide, ová

dOi, hipopise, etc.)
Dlaturbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Td.
1.(81

·

Besíd, R. 7 de Setembro - Edil.

Crns e Souza - Tel. 846.

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307

·
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar·

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

B5 - Telefone 1.422.

Dr. Mário Wendha...
Cllalca médica de adultos e crilUlçu
Oon!!Ult6riQ -. Rua João Pinto. 16

Telef. M. 769
Con.ulta da. 4 ás 6 bora.

._d�ncia : Felipe Schmidt .. li.
Teld. III

Dr. r••lo 'oatu
Clinico e operador

em..ultório: Rua Vitor Meireleao. III.
Telefone: 1. 4()S

Cen.ulta. da. 10 áo 12 e da. 14 ,.
U hno. Residência: Rua Blumean.

22.' - Telefone: 1.620

. Liga Operariia·Bene-

�w���:i�;[� a C�r!��o dp'a!�, d�qu.i�.�!�J!!ta !t .��n��!! Iicen�ó::Ii�lorilí.
Formado pela. Faculdade de Medi·, firma Fiuza Lima & Irmãos é D seguinte:

ílna da Univeraidade de Slo Paulo, ' ,

onde foi assistente por vâriol anOl do EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque 16 horas
Serviço Cirúrgico do Prof. Allplo

/
-

d ..... dCorr�a NetIi C excessao e 811Ua o .,.... 14 horas
Cirur.gia �o estômago e ..ia. eirc:uJa· EXPRESSO BRUSQUENSE _ 28• 48 e 68 feiras 16,30 horas Aviso aos interessados que a
res. tntestínos delgado e groslof tiroi· ,. .• CIlQ

Ide. rins, próstata, bexiga, utero, Nova-Trento Diretoria da Liga Operária Be-
oTério! c:le:r�'::i�� �ai��:: bidro-

E. A. VIACÃO ANITAPOLIS _ S8. e 6a• feiras raio hora. I nef�cente de Florianópolis reee-
Consultas: Das 3 ii 5 horas, , nIII b t

.

d

R:::::c!a��iiLj���;�;!�t,�:: LOJO uns C"SEMIR"S �i����?��::s�L���f�ii�
H J.I N li court, 123 e 125, Conselheiro

Dr. M. s. ea....lcull . . Mafra, 91 A e Pedro Soares, 18.
Clínica ex.clusivamente d� eriançu Especl-all-zad� em ar".-nos· pRua Saldanha Marinho, 10

.

UI· I MP ara Desta segunda concurrência
.2:_lefone __M. 733.

homens
poderão parttcípar não somen-

DR. A. SANTAELA te I()S sócios da Liga Operária,"
como também pessoas estra,
nhas ao seu quadro social.
As propostas deverão ser a

bertas pela Diretoria, perante
os interessadas, 'às 20 horas do
dia 27 de outubro próximo vin
douro.
Melhores informações pode.

rão ser obtidas na sede, á rua

Tiradentes, 20, a partir das 19
horas.
Secretaria da Liga Operária

Beneficente, em Florianópolis,
28 de setembro de 1949.
ALCIMIRO SILVA RAMOS

1° secretárío

Especialista
Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no HOSpital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro

. Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horás.

11 Médico

'J.I:t. POLYDORO ERNANl DE S

THIAGO
Médico e parteiro

Hospital de Caridade de Flo

rtanópolís, Assistente da

Maternidade

Joenças dos órgãos internos, es ee

cialmente do coração e vasos

i)oenças da tiroide e demais gian
dulas internas

�lin1ca e cirurgia de senhoril' -
Partos

nSIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

!ORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
ras.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n. 11

Fone manual 1.70�
'>'

RESIDENCIA:
�.venjda Trompowsld 'e2

Fone manual 7t16

(Pormado pela Faculdade Na,�10'
nal de MedIcina da Universidade

, do Brasil)
Médico por concurso da A.ssistên·
cía a PsIcopatas do Distrito

Federal
:!!x·interno dr Hospital PsiquiA

tl-:lCO e Manicômio Judiciário
da oapítal Federal

&x·interno da Santa Casa de MI·
sericórdia do Rio de Janeiro
CLtNICA MÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
oonsuttnrto: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

..alho, 70.
Das 15 ls 18 hora.
Telefone:

Oonsultório - 1.208.
RMldl\ncla _ 1.305

Transportes regulares de cargos dopôrto de

slo FRANCISVO DO SUL· para NOVA fOR1
Infol'maqõe. como. Agente.

Florlen6poIII - Carlos HoepckeS/A -:"C[- Teleíone 1.212 ( Eni. t eleg,
São FraDci.co do Sul-Cados 60epcke S/A -CI- Telelone 6 MOOR�MACK

.. --_._---,�----__,..---------------

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

COMPANIllA "ALIANÇA DA BAHIA"
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INCIJNDIOS E TRANSPORTES

Dr. Lindolfo 4.8.
Pereira

Advogedo-ContabiUsta
Civel -- Comercial

Cifras do Balanço de' 1944
CAPITAL E RESERVAS ..•.•......... Cr$ 80.900.606,30
Responsabildades .....• Cr$ 5.978.401.755,97
Receita .•..••....•..•... Cr' 67.053,245,30
Ativo Cr$ 142.176.603.Ho�
Sinistros 'pagos nos últimos 10 anos Cr' 98.687.816;30

I'Responsabilidades • •.•....•
' Cr$ 76.736.401.306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio MaS80rra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

Conltituiçõel da loci.dad.1
a larviço. corebto., arq geral.
�Organizaçõe. contal:)eil.

Regietro. e marcai, di.pondo •

no Rio, de corra.pondente.
E.crit6rio: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43.
Da. 8 àll 12 hOfal.

Tel.fona 1494
it"...._......_._..........._..._....._..._..._._..._•••_..._._._-......_..._-......_....-.._._,._-_....

- ..._-•••-...- ...._-.....- ......-. "'"

BOM NEGOCIO
-

.....

-

...

_

.....

_

.....

_

.....

_

.....

---:1

-»>:

para quem possue d� Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda Vende-seo.rta de 10'/. ao ano com recebimento de iuros mensan.
Informações nesta redação

'

-_._.__ ._\----_._--------

••••••••• '* : •••

Um rádio, marca Philipps,
com 7 válvulas, 7 faixas am

pliadas e auto falante de 6",
em perfeito estado.

, Vêr e tratar á Rua Curitiba
nos, 28, fundos, com José Ní,
colau Vieira - funcíonárío da
Escola Industrial.

VESTlR·n COM CONFORTOQUER E ELEGANCIA 1
PROCURE

Alfaiataria ello
Rua Pelrppe Sçhmidt 48

Edital de Concurrência

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.

Tado pelo menor preço da praça
Faça oma visita à nessa eas/a

.

e verifique
nossos pre�os e artigos

I ;)_� Fabrloant. e distribuidores da. afamada. 0011- I
•• fecçõe. -DISTINTA- e RIVET.' Po••ue um grall.:!

"
I

de 10l'tlmellto de oallemiral. I'llcado...
' brllla

b01l1 e bal'ato.: al"'adõeD.1morinli 11 aylame:ntol

. pal'a alfaiate••
'

q;e "eceb. dil'etam,.:nt. da.

I.:.m,.lha... fdbIl'S"a.; A Uo_a "'1\ CAPITAL'" .�Qma G ·ot';!K\GCio GCIlI Sratij, Comerol.ate. do Int.l'lol' no .entldo do lhe faze"'M Iam.

�- wl.lta Clln�GII de ef.tuCill'em ..uam aompll'OI. II"I�TRIZ em Fi@�faIn6poll.,. ::I FILIAIS em ·Blumenau tl Laj"'iII.
a.am��..� aM =_ ·�Bm =a�I==� an ' mm�� �aaBM.1�"�&.�@�"+mEF**mm�Mm��=mRmP�'.��� ••m"�Fhma••eam-=�tffl=!�

o VALE DG ITU,U
Pl'Oea..em ..a A.5A••

Pro�1O,
LIVRARIA 4:1, LI'VR.AJlID!

ROSA

.\
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lContinua o regirme .de terror na Tchecoslováquiar
Prêsas, em todo' o pais, eêrea de cinQu'enta mil pessoas

PRAGA, 13 (O. E.) - Fontes fi- presos ascende a 10.000 e a havia dito a uma das vítimas:

dsdígnas informaram que a 50.000' erIl tôda a 'I'chccoslová- da onda de prisões que lhe se-,

.

.policia comunista deteve nova- quía. Nenhum lar pode saber ria permitido voltar ao, seu Iar

menle dezenas- de pessoas, mern- �quando tocará a SUa vez, e as dentro de três meses, caso as-'

bras cfa classe média da Tche- fontes oficiais declinam de rc- sínasss "voluntáríamente
" um

coslováquia, em, Praga, onde ferir-se à medida' policial. documénto em que renunciae-

reina um verdadeiro regime Uma fonte informou. que se I se às suas l)ropried,ade�.

de terror.

Para os que mourejam 1)0

jornalismo, mais particular

mente neste Estado; o dia que'

hoje transcorre é de justifica

da alegria.
-Faz anos Jairo Callado,

Sua atividade em "A Gazeta",

sob sua esclarecida direção ,lá

dezesseis anos, dá-lhe destaca

da projeção na classe. E é ex

pansivo, e é bom, e é amigo. É,

na verdade, das figuras mais

expressivas e queridas na classe

a que 'pertence. Seu jornal há

patrocinado em Santa Catari

na, intensas campanhas, popu

lares, e, politicamente, desde a

fundação, pôs-se ao lado do ín

clito líder dr, Nerêu Ramos.

Sua' indiscritivel popularid�
de fê-lo vereador à Câmara Mu

nicipal após consagradora vota.

ção. É proeminente membro

da Comissão Executiva do Par·

tido Social Demcrático.

Emanam de sua personalidade,

sentimentos nobres sobejamen

te conhecidos de todos os que

,privam consigo. Desnecessário,

pois, citá-los aqui. Nós lhe que-'

remos bem, .e basta. Comparti

lharmos do contentamento de

seus amigos e correligionários

pelo transcurso de tão grato

acontecimento, e o abraçamos

Embora em desobediência ao regulamento _co_rdia_lme_nte_. _

Assombrélção loura
e semi-n úa�,••

Não há cifras d.isponiv·eis so

bre o total de pessoas detidas

em todo o país, porém calcula

-se que em Praga o número-de

-----�.

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

JAIRO CAllADO

Um ,despacho do sr.

Rio, i3 (ARGLJS) __:_ O Ministro

Ida Guerra, respondendo a uma

consulta, exarou o seguinte despa

cho:

"Esta Secretaria é de parecer

que os sargentos, cabos e soldados

civilmente, casados, m'l.1ito embora

<em desobediencia a preceitos regu-

Ministro da Guerra
lamentares, que os torna passiveis Rio, 13' (O E.) - No cemHér'io

de punição, têm direito á percep- do Cajú foi ,encontrada uma mu

ção do salário-familía, pois o fáto lher semi-núa que vivia "assom

de terem contrariado disposições brando" os flfndonárfos destaca

do ,Estatuto dos Militares não

in-j
dos para pernoite. Dizm

eles,
que

valJda, absolutamente, o matrimô- há dez anos existe essa "ass'om

nio contraido perant,e as leis ci- �ração". A mulher loura e semi-

vis". núa parece s,er uma débil mental.

.Florl...6ponl, 14 dle' Outubro d� 1949

25° a-niversário da morte

de Hereílíê Luz
A Comissão Executiva telegrafou reverenciar a memoria de um go

ao Embaixador Edmundo da Luz vernante que á frente' do execuí.i

Pinto, convidando-o' para pronun- vo estadual realizou obras impor

êiar aqui uma conferência sôbre a tantes.

smgular personalidade de Hercilio Outro falo singular, animador o

Lu, que foi grande amigo dele e digno 'de registo é que o própria

dedicado parente, povo quer custear as despesas das

O Doutor Adolfo Konder e o Ma- solenidades. As listas de donativo

jor Gustavo da Silveira são os úni- corr-em de mão em mão. Nelas, ve

cos secretários de Estado do govêr- mos assinaturas de Iodas as clas-.

no d� Hercílío Luz que estão vi- ses e de todas as colorações políti

vos, naturalmente, excluindo o cas, fato que muito nos erigi-ande

genro Jóe Cnlaço. Ambos serão ce moralmente. Oportunamente, a

,'convidados de honra para assisti- imprensa local, que tão generosa

irem ás 'Solenidades elo dia 20. menle se, colocou à disposição da

Também foram dirigidos tele- Comissão Executiva, publi cará a

gramas a lodos os filhos, genros e relação dos contribuintes.

'neLas de Hereilio Luz, que não re- A imprensa e os municipios do

sidem -nesta Capital.
interior estão se movimentando no

Como um incêndio -que se alas- sentido de I ambém homenagear a

ira, o entusiasmo do nosso povo memória do grantle morto. A Ca

para o maior brilho das so',"nida- missão Executiva espera que cada

des está coatamínando todas
\
as cidade, cada distrito, cada vila c

classes e todas as opiniões. Feliz- cada logarejo do Estado, no dia 20,

mente, já estamos educados para que é o vigéssimo quinto aniversá

compreender um homem do cat-á- rio da 1110rte do dr. Hercilio Pedro

tel� de Herollio Luz. Até pessoas da Luz, o povo se associe ás home

que combateram ou foram cornba- nagens de saudade, Atitude, como

tidas pelo pranteado estadista, es- essa, só servirá para encorajar a-

,
tão superiormente emprestando o mocidade na prática do civismo,

seu apôio à Comissão Executiva. fazendo-lhe ver que o povo nunca

Isso é uma prova do alto civismo esquece os estadistas que lutaram

do catarinense'j que sabe muito por um ideal e que trabalharam

hem esquecer as suas opiniões. e pelo progresso da amada terra.

('Para uma vida melaer»

PERSEVERANÇA
I.SSACÃR

Mark Twain costumava contar uma etcperiénric que teve a que

bem pode seryil' para qualquer homem desanimado, nos .seus dias de

pessimismo,
Tendo éle traballuuio dias sequidos, na encosta 'de certa montanha,

a procura de onl'O, afinal, protundamente
desalmado, deixou de lado

as ferramentas, dizetuio: "Não levarei nem mais um balde de água,

nem caoarei outra pá de terra". Apesar da insistência dos amigos, eles

cett a monionlui 'para não mais voltar.

Naquela. noite, a chuva lavou a abertura e expôs um precioso veio.

Mais uma hora de traualtio 'e Mal'k Q teria descoberto. Coube a outro,

porém, o encontrá-lo.

Qlwntas vezes, umo tentativa a mais abre as p01·tas elo êxito! l!:

�uantos tém fracassado por terem desistido da lula!

Ê possiuc[. que estejamos, hoje, enf1'en,tando faiores adversos. É

�)Ossivel que não estejamos vendo os frlttos ambicionados de nosso h'a

JJalho. Ê passiveI que estejamos longe da realização de nossos mais doi

)'ados sonhos. E é passiveI que sejamos tentados a elesistir da empl'êsCl.

Ê bom,' pois, lembrarmos - a desistência poele ser a porta elo fra

casso e a perseve1'Clnça, a porta do éxito.

Sonhamos com dias\melhores, mas o elia de hOje é feio; sonhrJmos

com u_m mundo l1wllJ,or, mas êste m'unelo é mau; sonhamos com. ille

flrias, mas s'ó de tristezas palpita o nosso coração: ambicionamos uma

ntabilidade psicológica, mas o nosso íntimo é um vcrdadei1'o campo

áe batalha.
Vamos ent1'egar os pontos? Não!. Ê preciso não esqllecel'1nOS que

(i. perseverança pode ser a chave com que abri1'emos as portas de uma

vida melhor.

têm dirtito' 1,80 salário ..família

NOVD sub-chefe do Gabinete Civil

da Presidência da República
do Catele, que ali foram para sau

dar o novo sub-chefe río gabinete

civil e apresentar despedidas ao

'Sr. Joaquim Henrique CouLinho,

que deixara aquelas funções. No

ato usaram da palavra os chefes
dos gabinetes civi; e militar, res

pectivamente ministro Pereira Li

ra e general João V. de Amorim.

COITRA C.SrA.

QUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

R.io, 13 (A. �.) � Realizou-se

ontem i:t tarde no gabinete civil, do

Presidente da Republica, a cerimô

nia da posse do sr. Laura de Car

valho 'Coelho, novo sub-chefe ela

quele gabinete. Estiveram presen

tes todos os membros dos gabine

tes civil e militar da presidenoí a

e outros funcionários do Palácio

'1ÓI<lI(0 CAP.IL'Ail
"

, '

POR EX�ELÊNCIA

o
.

USO do chicote é
uma questêo de gôsf&

..

I
Derrotada a Inqlaterra pelos EE. UU. e Rússia

Lake Suc�ess; 13 (U. P.) - A a�ós a guerra. (�ondcnou 11 cO�1ÍS-

I
Inglaterra Foi derrotada pelos vo- suo o uso do chicote e a adrninis

tos dos EE. UU., e Russia na comís- tração forçada tendo o rcpresen-

são fie fideicomisso na Assembléia tante br'ítanico respondido que o'

das Nações Unidas, 'I'ratava-se do uso do chicote naquelas colónias

modo de ação ingles nas colonias tornava-se necessário e alen? disso

alemãs que lhe foram en�regU(� era uma questão de gosto.

Ontem, o 30. aniversário da administra�·

�ão do gal. Canrobert, na pasta--da guerra,
,RIO, 13 (A. N.) - Transcorre

hoje o terceiro aniversário da ao- ra, Por motivo da passagem da da

ministração do general Canrobert La, varias homenagens serão pres

Pereira da Costa, na pasta da guer- tadas ao referido titulai'.

A cartomante nao previu
a (((batída» policial " " "

mais às mulheres. do que aos ho-

Rio, 13 ('ARGUS) - > policia mens, por puro feminismo em

continua perseguindo tenazmente ação, segundo declarou. Entretan

as cãrtomantes. A �lltil1la delas foi to não previu, nem pôde evitar o

a faA10sa Dona Arlinda Drumond flagrante da turma de investigado-.

Costa Leali,'de ,50 anos. res da secção de Toxicos e' Místí-

Ha muito vive de explorar os ficações da Delegacia de Costu

ingenuos, Tudo previa e cobrava mes, Vai responder a processo,

O assanhanlPl1to empolga os arraiais da U. D, N. No scu

ql1artel general al,\ em meio da primcira quadra da Felipe Seh

midt, os vigilantes e,neram que has mal'gens do acordo 1>�

ja eneonul'ado o ;VIoi sés.

De quandO em quando um boato, que o Fulano ouviu a!J '

reporteI' Esso, explode em júbilo: - "A chapa está feita: Bl'i

'gadeh'o e Mangabeira! O rádio está dando ...
"

Enquanto Toda uma mesada de café, à, espera da confil'- -

maç.ão l)a1'a a champanha, surge outra nova fresquinha:

- "O Kelly deelarou que os nomes indicados serão Call�

.robert e José Augusto".

Ainda assim o júbilo, se bem que decresça, não se esvai,

de todo na rodinha udenista.

Acontece, .porém, que o rádio continua a espalhar novi

(lades. E surge o nome do sr. Carlos Luz" para, o Catde. O

círculo do café g'c.me, mas nao chora, conLenia·ndo-se com o

dos males Q menor.

De repente vem outro fw'o, de últissima hora. Ninguem

menciona nomes. O mais que dizem sã.o' duas' palavras: �

li; BLE! -Uns abichornam. Oulros \'ão arrumar as malas para

a partida, rumo aos pagos ademarislas. Um complexo de

consllmmatum est plana por sôbre aquele lambiente de de-'

salento e de derrota. ,

Já então ainda outra noticia estoura, - ·"É o Brigadeiro t

O Nerêu concordou."

RefloresDe o entusiasmo, ·a fa '.a vo)ta às gargantas, o' ri

so às bocas, o rosado &S faces. E o círculo vicioso, minutoS'

d'epois, vira o :ctisco oulra vez.

Observando tanto s-ofrimento, tant.a energia emociona!

posto fora, vem-me o deselo ,de subir à mesa transformada:

ora em jardim de delicias e ora ,em muro de lamenlações, e,

·estendendo os braços, gritar: "Que a paz seja çonvósco. O

candidato é o sr
"

I
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