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Pela

Vem a talho de foice, aliás, essa alusi'io á paliticagem feita em

redor do conceito da Magistratura pela folha do udenismo local. E' que.
enquanto escreviamos as li.Ii.has airás, tendo presente a edição do "Diá·

riQ da TaI'de" de 26 do corrente, nos chega à de ontem, com outra da
quelas .. -. Vem em tôrno de uma oração que o sr. dI': José do Patrocí
nio Galloiti, integTo Juiz da 2a Vara da Comarca da Capilal, proferiu ao

instalar a última sessão do Juri. Comentando-a e encarecendo-lhe os

Jerusalém, 28 (U. P.) - Está
em sua fase final a bal alha pela
cid-acle velha de Jerusalém, onde
os soldados árabes dinamitam as
úllimas casas nas quais uns qui
nh�ntos atiradores judeus ainda.
re�istem. Neste momento, a batalha
principal pela cidade santa trava
se nas montanhas do Oeste. Ali,
fortes con tingentes transjordania
nos <: egipcios foram lançados á
luta em Latrun e Bebeh Mad, para
impedir a passagem de socorros
destinados aos judeus na cidade no
va de Jerusalém. A baialha pela
própria cidade nova parece imi
nente.
Unidades avançadas da legião

árabe já tomaram posição na mes

.ma, enquanto a artilharia árabe
martela as posições judaicas nes
ta parte de Jerusalém.

I.ermos, o jornal udenista dela se va le para conceiios que absolutamen
te não caberiam entre as rcferências que, de-todo merecidas, fazIa ao

trabalho do inatacável magistrado. A certa altura da sua nota, lá vem

à citação algnem "que atribuisse à falta dos efeitos almejados pela re

volução de 1930 ,a permanência de máus elemenios do Poder Judiciário"
que por Limidez, esqueceram-se do juramento para servir aos poderO
so.s praticando.injustiças". A alusão, por indeHnida, mcrece repulsa. Unde
"os málls elementos do Poder Judiciário'''? Quais os que "esquecidos do

.juramento, servem os poderosos, pratica.ndo injustiças"? De nossa par
te, estamos em que, especialmente no que toca ao nosso Estado, a il).·
tegridade de Loçlos os magistrados catarinenses sobrepaira a quaisquer
injunções de poderio politico ou econômico, não se compreendendo en

tre êles, pois, os ,que o "Diário" acredita que existam. Felizmente, a ma

gislratura em Sa.nta Catarina faz verdadeiramente honra a quem, COIpO
�eu íntegro é eminen.te membro, sr. dr. José do Patrocínio Galiotti, pro
pug'na tão nobremente na sociedade a. formação de uma "consciê"neia de
direi tos".

Declarações do sr. José 'Imérico
Rio, 28 (V. A.) - A propósito da

sltuaçã? politica na Paraiba, o jor
nal "A Manhã" ouviu o sr. José
Américo, que tem estado em con1ac··
k caIu os seus correligionários da··

qucle Estado e que, aludindo ao

rompimento do prefeit? de Campí·

na Grande com o governador, de·
clarou:

"Rcalmente, há algum tempo I·e ..

cebi queixas do prefeito de CamJli ..
na Grande. Mas, depois, êle silln
ciou".
Sobre a aliança' do seu grupo-

V I
com o P. S. D., em virtude da,> d;-

io enio terremoto �'{'rgências existentes entre seus Ci)l'

Lima, 28 (U. P.) _ Na madruga- l'eJigionários e o grupo udenista li

da de hoje sentiu-se violento terre- derado pelo' sr. Argemiro, 'disse o

moto nesta Capital, depoi.s de outro sr. José Américo:
'�remor ligeiro: já .reg"istra,d? onte�' "Os üdcnistas d.e minha ala sem-
a tarde. As prImeIras notIcIas aqUI .

recebidas dizem que a localidade pre se deram mUlto bem com I) 1:,.

de Canete, a cinquenta e cinco qui- S. D. Independentemente do que se

lômetros ao s\ll.de Lima, ficou grar:-. diz, a aliança com os pessedista�' f.:_
d.el!lente SaCrIfICada, Todos os ed1- possivel. Aliás é passiveI a uniE,ofICIOS sofreram danos, sendo gran- .' ,

, "

de o número de vitimas. d:} mmha com qualquer outra ala .

Para a futoraCooitat Pediu demissão
Rio, 28 (A. N.) _ Segundo notí- Cidade do Vaticano, 28 (U. P.)

ciais vindas de Goiânia, já se en- - Obedecendo ao resultado das
contra pro.nto o campo de pouso na eleições, o primeiro ministro milre
-Chapada do� Veadeir,os, com pistas chal Smuts acaba de pedir demi·s
de mais mil metros, afim de

faci.,
são. Foi incumbido de formar o

lit.ar as pesquisas aéreas para a 10- novo govêrno sul-.afr.icano, � dr.
calização da nova capital da Repú- Malan, chefe do Parhdo NaclOna-
.blica. lista, anti-britânico.

I Na Assembléia Leglslativa

Ontem e hoje
no passado
A data de ôntem recordou-nos

que:
- em 1503, tocou em pôr,to·bra

sileiro, quandO em viagem para a

India, a esquadra de Afonso de Al-
buquerque; •

_ em 1638, deixou o pôsto da
Bahia, conduzindo para o Rec-ife o

Principe J'oão Mauricio de Na-ssáu,
a esquadra holandesa;

.

- em 1,807, em Môliers, cantão
de Friblll'go, nasceu o naturalista
SllÍ-S,SO Luiz Agassiz, que veiu a fa
leceI' em Cambridge, Massachusetts,
em 1873;
- em 1827, em Rio Pardo, fale

ceu o General Patricia José Corrêia
da Camara, Visconde de Pelotas;

- em 18/12, junto ao ribeirão
Jag'uaraé, as f.orç.a� do üeneral Ca
xias travaratn forte tiroteio com
os insmgentes de São Paulo, que
se reliraram na clireção de 801'u
caba'
_' em"1858, no Rio de Janeiro,

faleceu o General Antônio Correia
Seara, nascido em Pernambuco á
2 de Janeiro de 1802;
- em 1866, na Laguna-Tranque

ra, em Tuiuti, Paraguai, o Gene
ral Vitorino Monteiro trava com

bate e põe em fuga um deslãCamen
to paraguaio;
- em 1880, foi nomeada, pelo

InstiLuto Histórico e Geográfico
Brasileiro, uma comissão encarre

gada de er.igir uma estátua eques
tre ao Duque de Caxias;
- em 1889, no Rio de Janeiro"

onde nascêra a 26 de Junho de
1825,' faleceu o poet.a e Senador
Francisco Otaviano de Almeida Ro-·

gráfos, para a criação ou reabel Lu- sa.

xxx

A data de hoje recorda-nos que�'
- em 1827, perto da barra da

Vitória, foi repelido o corsário ar

gentino "Vencedor de Ituzaingó"
pelo brigue-transporte "Urara{)'"
sob o comando do 1° piloto José de'
Souza Pieo;
- em 1828, o comandante Mar

ques Lisbôa (Marquês de Taman
daré), com sua escuna "Bela Maria'"
apris-ionou o brigue-escuna argen-'
tino "Ocho de Febrero";
- em 1840, em Mirftiba, o Capi

t.ão Dom iciano J{)sé Aires, repeliUi
um aLaque dos insur,gentes do Ma-'
.ranhão;

- em 1,857, foi firmado o tratado
de aliança enire o Brasil, Uruguai
e Estado de Entre Rios;
- em 1867, o Almirante e Viscon

de de Inhauma, bombardeou Ouru-·
paiti;
- em 1867, na margem esqucrd'a'

do rio Miranda, no Passo do Jar:...
dim, faleceram de calera-morno, o'
Coronel Carlos de Morais Camisão
e o Tenente-coronel Juvêncio de
Menezes, coma,ndante e sub-coman-·
dante da expedição do Apa, Foram
os bravos guias dos "soldados da
conslancia e do valôr" que' escre
veram a r·elumbanLe e gloriosa; "re
tirada da -Laguna".

And1'(,' Nilo Tadasco

U. D. N., disse que passando-se
amanhã o primeiro aniversário do
"Correio do Norte" órgão quC' se

imprime em Canoinhas, e como i!
quase praxe o voto de homenagens

o Di. do 'Estetístico . .l.Lajes será t.m�ém atendi
da.-Jornal que não. merece congretulações._'Os Iun .. ·

elenêrles do Tesouro terão urg�ncia na. suas

,

.,

quotl••-Outras not8'.
Presidiu a sessão ue ontem, uu tas vezes brandindo calúnias contrai

ausência do Presidente deputado Jo- pessoas as mais honestas e dignas, .

sé Boabaid, o 1° Vice-Presidente, é de o levar a desaprovar o rcquc-:

deputado Cesar Feurschütte. Nas rido pelo seu colega Carneiro de

secretarias os deputados Pinto fie Carvalho.
Arruda e Alfredo Campos. :- As homenagens solicitadas pelo no-

bre deputado Carneiro de Carva
- O primeiro oradorIoi o deputa- lho, foram rajeitadas por grande

Magistratura Cat,arinense' IDiplomas fal- '�� ��l�.g�haef;:ferit�!�� o"le:���:.� �::!���i:�P;!:oc:��:c:�:sd�ep���n�:
sific rtdO� orado!' à data de amanhã, dia ri.! - O sr. Alfredo Campos; com a

Em tôrno do recente' projeto-de-lei enviado à Assembléia Le-
'f, ,

Estatístico. Assim, ocupa a tribuna palavra, solicitou regimem de ar-
.

1 t' I P d 'lj'. Li t d
'

it
-'

d M
. tRio, 28 (A. 1'1.) - A Polícia ca-

prestando uma hornenazem aos es- aência para o projeto de lei 11. H cui-gis alva pe o o er �""{eou IVO, e que a en e a SI .uaçao a agrs ra-
rioca está apurando o escandaloso � '"

,

tura estadual, reteima o "Diário' dá Tarde" em tecer explorações polí- caso da falsificação de certificados tatisticos do Estado. Não acha ne- dando das pr-ovidências necessar,as

tícas, pretendendo fazer crer que, si não velo há um ano a proviuên- de exames de acôrdo com o artigo cessário encarecer-lhes o trabalho ao pagamento das cotas aos funcío-
da que agora se concretiza, foi porque a ela se opuseram a' bancada noventa e um. Segundo apurou a profiano e honesto, porque, hoje, é nários do Tesouro. ....

nessedista e o Govêrno do Estado. Não há quem não saiba que o pensa- reportagem, dois falsários, um pro- sabido 'quanto é necessário Dn.ra. - Apoiando êste pedido de ur-•
tessor e outro militar, acump licia- •

menta do eminente Ched'e do Executivo sempre' foi favorável à melho- dos por outros elementos, í'alsifi- uma boa administração um perfeito ,sência falaram os deputados _:ju1-.
ria de vencimentos dos nossos magistrados, cujos reclamos, aliás me- cavam tais documentos e os ven- serviço de estatística. Pede, ll,i.a cão Viana, d.a U. D. N. - e S.iü,b
nos expressos do que patenteados aos olhos .de todos nós, nunca (lei- diam.a ingênuos estudantes!, por ivez ouvida a Casa, um voto de Ramos do P. T. B. O deputado Car-

d b.i t d quantias que variavam de do.", mil I
f" "

d V· d PR' P COI'"Oxararn e ser o je o e cogitações do Poder Executivo. Não por má-vou-
e quinhentos a quatro_ mil cruzei- .pro ICllO (' honest� �orqu.e, ho�(., c doso a erga, ? . . "

� ".tade, mas sim p-or injunções de outra ordem, perfeitamente apreendida ros, Os dois espertalhoes"ponhecl· louvo!" aos estatísticos do Esta- vem fazendo ultimamente, mandou
pelos próprios interessados na providência, teve de ser retardada a 60- 'dos por Luiz e Baltazar, j� estão do, dando-se dessa merecida ho- declaração favorável au mesmo re

Iução que só agora, - nunca, porém, tão tarde que melhor se não jus- nas malhas da' polícia, havendo
menagem conhecimento ao 11e- querimento de uraência.

t'!" 'f' , ainda envolvidas no caso centenas
. ,'" 't· de , ..I ique _ se corporr icara em lei, de iniciativa do Executivo.

de estudantes logrados pela qua- partamento de Estatística do O sr. Presidente nomeo 1 �s. q.�.-A politiquice ridícula em que o "Diário da Tarde" quer envolver driLha de aventureiras. Estado de Santa Catarina. () tados Bulcão Viana, da U. D. X,
4) caso. da Magistratura, somente revela, portanto, uma teimosa inadver- ,deputado Bulcão Viana, Vice Cardoso da Veiga; do P. R. P. e Braz
tência em face de uma questão, que por sua natureza e pelas círcuns- A propósito da pro .. "Ieader" udenista, apoiou as home- Alvez do P. T. B. para constituírem
tãncías que a revestem duma importância vital para a Justiça catarí- nagens aos estatísticos, pedidas pe- a Comissão que representará a Ca-
nense, precisa ser apoiada com lôda espontaneidade, igualada em me- posta brl1âoica / lo seu nobrc colega Raul Schaefcr, S3 nas festividades do dia dos Es-
recida discr-eção. E' exagêro dizer, p. ex" que o quadro da Magistratu; AI- pois essas homenagens são um rc- tatisticos.
ra estadual está reduzido a apenas "uma dúzia de Juizes", porque na-o

Lake Cucíess, 28 CU. P.)
L ,.

guris círculos interpretam as pro- ccnhecírneato ao que muito vemhavia, mais quem nêle quisesse ingressar. A' verdade é que apenas seis postas britânicas e sobre o modo merecendo o nosso Departamentoou sete Comarcas não têm juizes. 'I'õdas as demais (e se podem contar de "apõlo" aos árabes judeus para de Estatística. Os deputados 'Cardo-mais de duas dúzias) estão providas de seus mggistrados, todos que cessem a luta como um plano
-

'h t so da Veiga, do P. R. P. e Braz ,-\1-êles votados inteiramente à função honrosa para as· próprias to iras e
destinado a gan. ar ernpo, enquan-

� lo as fôrças 11·1') AbduIlah procuram ves, do P: T. B., em nome das res-para a classe que não pensaram em abandonar, muitos deles em horas com a conquista de Jerusalém con- pectivas bancadas, também, como ()indubitávelmente mais críticas e penosas do que as ultimamente trans- solidar as suas posições em outras fez o sr. Bulcão Viana, aprovar-amcorridas. Não fôra assim e Santa Catarina, não teria, como efet.I'vamen- partes da Palestina. O� judeus fi·
I d 1 as homenagens pedidas.te pode ter, o direito de orgulhar-se da SU'l Justiça, confiada a homens

caram a arma os com a propos.a
Ih d

" briLânica. Um porta-voz de Israel _ O sr. Ribas Ramos,' do P. S. D"<lue e compreen. em a signi·ficação de veruadeiro sacerdóeio c" pois, declarou: "A, aliança entre o go- com a palavra, leu à Casa. UIllperante os quaIs nilo vale o expediente da poltLicalha soez. vêrllo britânico e os agressOl:es ára-
bes é ai("Ora completa, tanto na es- telegrama, em que lhe sãD relatil,do,<,

fera politica, como na milihw". os grandes prejuízos que sofreu Q
lllUJ1lClplO de Lajes com as últilllas

Abastecendo o Rio. chcia�,. o sr. Saulo Ramos, ]ü!el'

Hio, 28 (A. N.) _ "'Grande parte
petebista, apoiou a proposIção dt)

cio a.bastecimento de legumes á po-
seu colega Ribas Ramos, referentt�

pulação carioca é devi;da aos pi'O- à inclusão do municipi� de Lajes
dutores de São Paulo, As mercado· entre os que são obje-fõ'-de estl1df)S
ria3 vêm para esta capi Lal por cu-

na Comissão nomeada para delibe
minhões ou pela estrada de ferro
diáriamenle, em grandes toneladas, rar sobre os prejuizos causado., pe'
pl'ineipalmente tomate e alface. Ias fortes enchentes,

'

lembrando
Agora, porral, foi cs[;�bel:eM(!a, 1 ql�e (Juan.do os represeüt:u�tes Ú'J;

se!?�llldO se saBe, um�a lInha. de varias muniçípios fiaGelados sd�-
aVlOes de uma empresa paulIsta,!.. , . "'.' .

com o objetivo de transportar le- citaVam beneficIOS estaduaIS e L�de-
gumes para o Rio clet Janeiro. As- rais para os ·mesmos tivera klênli
sim, j.á es��o. chegando dessa mer- ca atitude áquela que motivou a
cadal'la; dlanaI!lente, ClllCO COllC- indicação em causa. Sblicitou II IH'ladas por VIa aerea, procedentes de
São Paulo. o tivessem como co-autor do re�[l1.�-

rimenta Ribas Ramos, O sr. 'Valcle-

O Prefeito carioca mar Rupp da U. D. N. falou ",ô:Jrc
o que lhe pediu· a Câmara .de VCl'ea-

decla ra I'
dores de Canoinhas, referente à

R' 28 (A N)
- ,

't Agência Postal Telegráfica para' de-10, . j. - E o segUIn _e a
t 'd d'

. "':J I
.

declaração à imprensa fornecida I �r�nlna o Istnt.o. ".taque.e mUlll-

pelo prefeiLo Mendes do Ma.rais, a ClplO. O sr. AlmeIda Correa, do r.

p�'op6sit? .da incorporação da pon- S. D., sôbre o mesmo assunto, (',.;
CIa mUlllClpal ao Departa,mento Fe- clarecell a 'Casa mormente quan,.deral de Segurança PublIca: "Sou- .' ;. ,

be pelos jornais, da pretendida to ao que e necessarIo, dentro tiU

"absorção". A trap.sferência não fi- Regulamento dos Correios e rele
caria na dependência de um ato
administrativo e sim de leis, tanto ra de agências.cio CongTesso Naciona1 como do Le-
gislativo Carioca. Do mesmo modo - O· sr. Carneiro de Carvalho, âa
a passagem da determinada arreca
dação para sua manutenção, do Dis
lrito Federal para a União 'parece
me mal.éria ineonstitucional. De
mais, o senhor Presidente, até ho
je, nada me falou a respeit.,o".

A luta em

Jerusalém

p congratulaç,õ'es, a jorn,ais em· se'):,

dias ,de fundação, pede, ouvida a

Casa, homenagem a êsse jornal,
dando-se dela, conhecimento à

respectiva .direção. O sr. Magalhiil''i
Machado, do P. S. D., disse que u

imprensa, não resta a menor dUVI'

da, muito há merecido das home

n&gens dos poderes legislativ0s,
ma e linguagem arestosa, esquivlt
pela sua atuação, se tenha feito or.

gão do pensamento do Povo. A:[llC
la imprensa, porêm, que tem o vez'_)

de vazar o seu pensamento por fÓi'

ma e linguagem orestosa, esquiva
violenta e até mesmo caluniosa, nilo
pode esperar que seja lembrada com

homenagens congratulatórias. E

neste caso se acba o "Correio tI:;

Norte", jornal editado em Cano

inhas. A atuaçi10 de tal jornal, mui-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lance-se sobre uma região ermat

e vazia. a fita pardacenta das es

tradas bem pavimentadas. Poucos.
anos depois, a paisagem terá a vida

que veio das mãos dos homens de.

iniciativa - as 'fazendas, os cam

pos lavrados, as industrias agrí

colas - criadas por aqueles que'

ali foram levados pelo irresistivel

convite perene das boas estradas..

Quando os engenheiros rodovia

rios recebem meios para 'usar asfal

to, eles sabem que estão fazendo a'

semeadura do progresso, que bro

tará pelas margens dos caminhos',

que abrirem. Quem quer que de-·

seje aumentar as estradas pere

nes do, seu Estado ou munícípío,
terá no Departamento de ASfaltó"
da Standard Oil Co. of Brazil um.

elemento disposto à mais decidida'

cooperação para solução de todos

os problemas técnicos.

*

Trabalhando com tsse, Brasil afora.,
*

As p.stradas asfaltadas sdo

as mais econômicas das

estradas bem pavimenta
das. Auxille a execuçdo do

Plano Rodoviario Nacionalt

ft�s�tro�ca�s�co�'�e�rc�·ia�is�·en�tre�so�:����:IPattidG Social De�ncrãüco
o., Dr'as'lal e' a 1,'IJ.ula·terra es?!��::ç;�r:��:�ti�� Escritório,! '4 convencão nacional reunir-se-á

C��xa _:ostal, 139, m_encIOnando ha- '

17 de J·ulbobilítações e pretençoes. a .

Guarda-se sigilo. .

.
Na Capital da República, a 17 de julho próximo vindouros. ,.

·as :';'.:'::..�:":':;...'-:-_.:;..:��::"':�:;'_:':':;:;;;':I'._.. reunir-se-á a Convenção Nacional do Partido Social Democráti- '

"

6 - Generos alimentioios '€: bebi- co, convocada pelo Conselho Nacional.
das, compreendendo açúcar e pro- A propósito dessa magna assembléia partidária, o sr. Celso-
dutos do açucar do nordeste do Ramos; ilustre presidente em exercício da 'Comissão Executivas

Rio, - (V. A) - Já é possível lladas, e peles diversas, 360 tone- Brasil, no valor de f 1.500.000, dos do P. S. D., neste Est-ado, recebeu a seguinte convocação:
divulgar, hoje, os dados" relativos ladas.·

.

quais f 1.000.000 de açucar e 15 I Rio de Janeiro, 3 de -maio de 1948.
ás quantidades estipuladas para as 2 - Madeiras, no valor de f . . .. milhões de litros de. alcool indlls- E:xmo. sr. dr. Celso Ramos, M. D. Vice-Presidente Comissão-
trocas comerciais anglo-brasileiras 890.000, sendo 2�.760.000 pés qua-, trial, dependendo a sua exportação' Executiva 'do P. S. D. - Santa Ciltãr'ina. .

'

previstas pelo acordo de, comercio drados de madeira branca e 300 das necessidades de petroleo do "Tenho o prazer de comunicar à Comissão Executiva, sob>
à 21 do corrente assinado. As quan, mil pés cubícos de madeira de lei- Brásil.· sua digna presidência, que o 'Conselho Nacional resolveu .convo-
tidades dos produtos abaixo especi- 3 - Outras materias primas, de

.

7 _ Óleos vegetais e essencías, cal' a Convenção Nacional do Partido, para o dia 17 de julho pró-
ficados, convem entretanto acen., origem vegetal no valor de f . . .. no valor 'de ;C,920.000; compreen- ximo, aqui na Capital da República.

2. Na forma do artigo 24 - dos Estatutos, a Convençãotuar, não representam índices má- 3.310.000, compreendendo 650 to-, dendo 4 mil toneladas de oleo de
Nacional é composta dos diretórios municipais. Êstes devem-xirnos, pois poderão ser aumentadas neladas de batata, 1.600 toneladas caroço de algodão (sujeito' á eon- ,

1

tm,
parecer ou designar delegado.s, q.ue so.mente, po'dem. s�r tira-durante o correr do ano de1948. Ou- de cêras vegetais, 1: 200.000 de eas- cessão de quota pelo ConselhoIn-.

_

os dentre os membros do próprio diretório ou da Comissão Exe-tros produtos poderão ser acresci- tanhas do Pará, 250.000 toneladas ternacional Alimentar); 150 mil li- ,

utiva. O membro de um diretório não poderá ser delegado dedos dependendo das conveniencias de bagos de mamona, 1.700 tonela- bras-peso de oleo de sassafrás, 20
. 'outro diretório, mas o membro da Comissão Executiva pode re--

I'

do momento. No caso do arroz e das de oleo de oiticioa, 30 tonela- mil lihras-peso de oleo de "bois de,

presentar mais de um diretório. .

•do algodão, os f',;nbarques serão das de ípecacuanha, f 350·000 de rose" e 200 mil libras-peso de oleo 3. Rogo, por isso, as providências dessa Comissão afim-de-parcelados e, realizados com' a fibras, principalmente piassava, e desmentolado.
que todos os diretórios do nosso Partida nesse Estado compa-maior uniformidade durante os me- 50 toneladas de mentol, 8 - Outros.nlímentos de origem reçam à Convenção por si ou': mediante delegação.�es restantes do ano corrente. 4 - Materias texteís, no valor de vegetal, no valor de f 6.250.000, 4. Saudando, por seu intermédio, os demais correligioná.,.' r'

São os seguintes os valores e L 12.850.000, _ compreendendo 60 compreendend() 75 mil toneladas rios dessa Comissão -Exeoutíva, peço acusar o recebimento desta.quantidades estipulados para os mil toneladas de algodão em ra- de arroz (sujeito á conoessão de Convocação.produtos a serem 'exportados pelo ma, 15 mil toneladas de _�'linters" quota pelo Conselho Internacional Nerêu Ramos, Presidente Comissão Diretora.Brasil com destino á Grã-Bretanha. de algodão e 3 mil toneladas de re-' Alimentar); 2.380 toneladas de ca- No sentido de o nosso Estado ser representando por todos- r
1 - Materias primas de origem siduos de algodão. cau, café; no valor de f 1.400.000, os diretórios pessedistas, a Executiva estadual tomou já tôdas as-animal, no valor de t 3,660000 5 -,Materias primas de origem e laranjas, no valor de f 750.000. providências necessárias.sendo cola e matéria. para a' sua mineral, 110 valor de f: 620.000, sen- 9 - Carne em carcassa, meudos, Nos meios do P. S. J} catarínense, reina, aliás, o�maior entu-fabricação, 1.320 toneladas: crina, do 120 toneladas de mica e dia- e earne industrializada, no valor de siasmo pelo grande cretame, o mesmo se observando nas demaís-.160 toneladas; couros, 32.500 tone-! mantes, no valor de f 500.000· I t 1.000.000� unidades da Federação.

STANDARD Olt
COMPANY'

OF BRAZlg

Ma terias primas e madeiras,
principais exportaeões

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DO-ZE .DE 'AGOSTO
r,

.

- PROGRAMA PARA O MÊS DE MAIO ,

DIA 23, DOMINGUEIRA. DIA 291 SABADO, SOIR ÉE. AS DOMINGUEIRAS �. SOIRÉES TE RÃO INICIÜ ÀS 21 HORAS.

"R'· "
IV

paraguaio que acutilava os

heróicos soldados da "constancia e

do valôr", os abnegados .executores
da celebre e mundialmente conhe
cida "Retirada da Laguna!,
Morriam de fome, palmilhando a

gloriosa retirada. . . e quando uma

vez, imprestável para continuar o

serviço, era abatida quasi moribun- •••••• - . . . . . • . • . . . ..........•....

da, soldados, índiqs, mulheres, oH- ARNOLDO SUAlREZ CUNEO
dais, lodos numa I promiscuidade Clínica Odontolog;ia
absurda, como bandos de corvos es- NOTUR�A
faimados, se debatiam em deredor Das 18 ás 22 horas, CGID ho1'll
da desgraçada vitima! marcada, a cargo de abalizado pro-

Cada qual queria ser o primeiro ríssional
a beber o sangue quente do Iaza- Rua Mcipreste Paiva 17
rénto nnirnal e outros disputaram 1-

avidamente os restos mutilados co-
1

_

mo cães disputando um assei es-

bugado; car-tilagens, fibras, vis- agir, tendo em vista um fim a co

ceras, ossos, couros, nervos, mus- limae Il
culos: tudo éra �sumido, devo- Discíplína militar é subordinação
rado juntamente com as ervas e h ierarquica, é cumprimento ínte
raízes encontradas porventura no I gral de deveres: é espírito de re

caminho!, \
nuncia e de sacrificio, tudo ao ser-

E o instinto cego de conservação viço da Pátria!
.

não sofreu e não sobrepurou o Assim os bravos soldados do in-

sentimento do dever militar, ape- trépido e valoroso Camisão!
zar de todas as vicissitudes que Assim, ainda hoje, os solda-
enfrentaram. , dos do Brasil!
A grande epopéia que os solda- Relembremos Camisão, no dia de

dos de Camisão realizaram, na hoje, que assinala o de seu faleci

trajetória fornecida pelo guia Lo- 'menta, em 1867, vitima do oolera-
pes e que a pena brilhante de. morbo. .

Taunay imortalizou em sugestiva, - "Salvador! dê-me a espada e,

narração, serve-nos, nos dias pre- o revolver, Façam seguir as ror-

pass.ou um domíngO sentes, como um farol a iluminar a ças, que vou descançar !" E des-

.

. estrada do dever que percorrere- cançou o herói nas páginas irnor-

f d
mos, queiram ou não, os párias tais da História!

ora da cído e ? difamadores dos grandes capitulas Honremos a memória de tão no-

J. _ ,. de nossa História! bre vitima do dever-militar!
Passeando nas colonias, e viajando em ótimas estradas, apreciando .

Sómente ?isciplina e consciên- Com um passado tã,? 's�blime,
. Changat, 28 (U. P.) - A ofensiva

no d d
A

ib
.

b I'
. ma do cumprimento do dever eram embora num presente tao Incerto,

<das tropas comunistas contra Chen- ,I ecorr�r o om. us matas-virgens, e e as paisagens, afinal passando apanágio dos "Soldados da Cons- aspiramos por um futuro grandio-
teh, capital da. provincia de Jehol, um agradável domingo.

I
tãncia e do Valor !" , so !

1a�hou mtell8I?afde, enquanto
_

as Não se esqueçam, para a venda de passagens, com poltronas nn- .Disciplina não é méra conven- Para o futuro, com as exemplos

dOI ças �aC1donahs"as foram.Ob!,lg�- . lllf'I'adas podem dirigIr-se diáriament0 à Ao-ência Brasil a rua 7 da Se- ;,ão; é estado à'alma, é estado de de nossos antepassados, vamos pe�
a3 a n ,an o.nar llS ruas pnnClIJaIS .'..,. '" c �.

consciência, é aceiLação expontâ- lejar pela grandeza do Brasil !
.. rla ManclchurIa. tc':nblO, l<lonnopohs. nea das regras e normas de bem André Nilo, Tadasco "

:Pa flieip flção
Milton Lehmkuhl e Senhora
Participam aos parentes e pes

-soas de suas relações, o nascimen
to de seu primogênito

MARiCOS
ocorr-ido 'em 27/5/48, na Materní
,'(jade de Florianópolis.
��.-::-:-:�.� .. :�. �" :D", r _ �•• Já�'8 comunismo na

China

ANiVERSÁRIOS:
x x x

SHl'A. lR-EiNE' KERSTEN
Deflue, na data de hoje, o 'ani

'ver'sário nalalício da gentil senha"
:rinha Irene Kersten, aplicada alu- )

113 do .colégto "Coração de Jesús.,
filha do sr. Alberto Kersten e de
.d. Maria Puerta Kersten.

A natalíciante, que em nosso

meio social conta 'com numerosas

,ttmiguinhas, nesta data, será sem

..rlúvida, muito cumprimentada.
A êsses cumprimentos nos asso

..ciamos juhilosamenfe.
FAZEM ANOS HOJE:

- a graciosa senhorinha Mar-ia
.Julieta Veríssimo, estudante, filha

()� �istinto casal Firmíno e Julieta I''VlrISSlmO;
- o interessante menino Henr-i= I.que Hudson, filho do sr. Jonas Car

valho, alto funcionário estadual, e I'.de d. Dilma Veiga Carvalho;
-:- a galante Paula-Marta, dileta

filhinha do sr. Alberto Barbato,'
.oíicial da nossa Marinha Mercante,
.e de d. Olindina Barbato.

'

ENLACE:
GEVAERD·NEVES .

Realiza-se hoje, na residencia
-dos pais da noiva a rua Jasé Cano
<lido da Silva, Estreito, no civil e

religioso o enlace matrimonial da
gentilissima senhorinha Sonia Ma,
Tia Gevaerd, diléta filha do nosso
-distinto patricia e acatado índus-
trial sr. Victor Aldemar Gevaerd

·ce de sua exma. esposa sra. d. Eve�

I.lina H. Gevaerd, com o sr. Aristeu
'

Xavier Neves, funcionaria do Ban
co Nacional do Comercio, agencia
de Rio do Sul, e filho do sr. Aris
teu Costa Neves e de sua exma. es

posa sra. d. Maria Xavier Neves.
O ato civil efetuar-se-a ás 11

horas, na residência dos pais da
-notV!! e será paraninfado por parte
"da noiva pelo sr. Fritz Ammann e

.sua exma, esposa e pelo noivo o
;�sr. Wílly Hoffmann e sua exrna,

-esposa,
O ato religioso efetuar-se-á na

'Catedral Metropolitana ás 11 ho
ras, servindo de padrinhos, por
parte ela noiva o sr. Antônio Ha
endchen e sua exma. esposa e por
parte do noivo o sr, Ayres Gevaerd
,e sua exma. esposa.

Aos nubentes nosso votos de fe
licidades.

NASCLMENTO
Acha-se em festa o lar do distin

to casal Milton Lehmkuhl e Maria
Lucí Schaefer Lehmkuhl, com o
nascimento do seu primogênito,
-ocorr-ido a 27, na Maternidade, o
-qual receberá o nome de Marcos.

Ao robusto varão e seu!' ventu
IOSOS pais, às valos de felicidades
-de "O Estado".

.....
'
.....

Regifjtradoras

'/

Vendai> à vista e prazo
Dístríbuidores exclusiêos .

ALMEIDA, BASTOS & crx,

Felipe Schmidt, 2 - 1° andar

, ,

ClubeCoqueiros Praia
Conselhe Deliberajivo

Publicamos aquí alguns aspectos do estado a que ficou reduzida
a povoação de Valinhos, no município de Canoinhas, em consequência
do lremendo furacão que vitimou muitas pessoas, inclusive crianças e

deixou desebr igadas numerosas famílias.
Na qualidade de Presidente dêste Conselho, convoco os senhores

conselheiros eleitos cm sessão de 22 do corrente, a comparecerem á

sede social, em Coqueiros, no próximo dia 5 de junho, às 14 horas,
afim-de elegerem o presidente e vice-presidente do Clube, para, o biê

nio 19�8/ 1950.
Constará ainda da ordem do dia o assunto referente ao aumento

do valor das cotas sociais, proposto pela aluai diretoria.
Na falta de número, aplicar-se-á o disposto no art. 35, dos estatu

tos, isto é, meia hora depois se deliberará com qualquer número de co�

í.istas presentes .

Florianópolis, 2{j de maio de 1948.
'

,
Lourioal: Almeida, Presidente do Conselho Deliberativo.

I Ouçam diariamente, das 9 às 13 e da.s 17 às 22 horas

RnOIO TUBA' ZVO 9
1530 ki locielos ori de« médias de 196 metros

-TUBARÃO--- S. CAT4RINA
--------------------�--_._,...

A JANTES,v I
Firma recém-orianizada, com ótimas representações,

necessita de dois viajantes para trabalharem neste Estado,
à base de ajuda de custo e comissões. Cartas de próprio
punho, dando referências, à Caixa Postal, 361 - Fpolie,

da '."
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade tia entrega
de seus ;ornaes.

Outro, é a mesma foto' apanhada de angulo diverso. E o outro
n inda dá uma idéia das proporções dos prejuízos materiais, sabendo
es s�I' o que resta dessa localidade, em cuja casa de telhado parcial
mente desírjpdo, foi instalado o hospital de emergência, onde foram
socorridos �meros feridos. .

'

------_._ _ _ __ .. _. __ .. _ _ _-__._-_.�_ _ _--_ .. _._._.__ .. __ .-.::--

V. 8. deseja cooperar na grande obra social de recuperação
dos mendigos? Apresente sua ídéía ou ofereça seus serviços, d·ei.
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social üatarí
nense, em poder desta redação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Colegiais ! Compareçam todos os domingos às, matina_as do tine RlTl�
,

.

para a· eSCij,�a d'a "Mais Bela Voz Colegial". .

•

Seu processo de naturalízaçãn
ainda não. .Iei despachado?

Escreva sem demora ao Escritorio Jurídico e Administrativo
Caixa Postal 4.132, Rio de janeiro solicitando informações. Esse .E,s
erítorlo se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da
Justiça o que necessarío for á sua concessão, bem como, de registro
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e' de
casamento de qualquer part� do Paíz,

COMPRA E
Vf N DA Df- .ir.iP7!r.;;r.r..�"Wi7'iN,."ift;..
CA5ASfTfRRftro�,���������������
HIPOTÉCAS

AVALI�CÕE5
lEM1I2ACOES�===�=��=����;;;��
ADMINI5,QAÇÃO r;.;�;:''''--�Q�lIA�D�E'�O''!DO�D�O�-��s!----'''''DE tH�t:l� F10t11Al'ldpo�/S -.$Al'lrA CATARINA

CAS
RUA CONSELIlJi::IRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, sala, ba-

nheiro etc. Serve também para comercio. Preço Cr$ 220.000,0.0,
'

-0-

RUA CONSELHEIRO MAFRA: Prédio de Comércio, com 2 pavi
m�ntos, sendo O terreo para comércio e ° superior para residência,õtímo ponto. Preço Cr$ 350.000,00.

' .

,

--0-

,RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais Instalações. I're-
4)0: Cr$ 250.000,00.

,

RUA ALMIRANTE L.t\iMEGO, ótimo prédio construido em terreno
de 17 x 30 todo murado, com'4 quartos, etc Preço: ür$ 215.000,oG.

--o--

CAlPOE,:nRAS, casa desocupada com 3 amplos quartos banheiro
água quente e Íl'ia; banheiro, chuveiro, instalação sanitária, etc. Pre-:
ço : Cr$ 60.000,00. ,

. -0-

RUA LAURA CAMINHA MEIRA, casa de madeira, constru ida "em
. terreno com 15x26, com 3 quartos, sala de jantar, cosinha, instalação,sanitária etc .. Enteega-se a chave no ato da venda. Preço Cr$ 40.000;00.

-o--

TERRENOS
RUA FELifPE SCHMIDT, tendo 11,50x30. Preço Cr$ 35.000,00.

-0-
RUA BLUMENAU, Lendo 8,70x32, rua calçada; linha circular.

Preço Cr$ 35.000,00.
-0-

ESTREITO, 5 lotes de iOx40 (2.000m2);- ótimo local. Preço: Cr$
50.000,00.

-0-
RUA SERVIDÃO FRANZONI, diversos lotes a partir de Cr$ 3.000,00.

-0-

HLPO'DECAS
Aceito capital para empregar sôbre garantias hipotecárias. Con,

sulte-me sem compromisso. Sigilio absoluto.
---0-'

RUA RUI BARBOSA, casa com 5 quartos etc. medindo o
terreno 24 x 86 .. Preço Cr$ 120.000,00.

FAZEN'l)A
ISÃO JOAQUI,M, grande gleba de terra com cerca de 5.000 pínneíros

.de 46 centímetros de diamentro e muitas outras bemrettortas, como

seja serraria etc. Dou informações detalhadas aos Interessados, P,reço
Cr$ 500.000,00.

.

"C A P I T A L A R"
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

dendo mais outros beneficios de caráter assistencial.
Representante em Flor-ianópohs:

PEDRO NUNES'
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da

inicial de Cr$ 10,00 apenas.
Participação nos lucros

pessoais, conce-

f V.!.����Pl.r�h����Ç?P
ii

Pais premiados na exposição. Orelhas iá cor tn dse,
; idade 4 meses. Preço Cr$ 2.000,00 mais informações,

Caixa Postal, 2850 _, São Paulo.
- -

:Terrenos em Coqueiros
Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mal'; diretamente ou

'Por intermédio e sob financiamento dos' Institutos.
Planta e informações - Rua trajano, 16.

GRANDIOSAS
�IATINADAS

A, DIVU'LGACAO'
Revisia do Paraná para o Sul do Brasll

Intercâmbio Cultural !

'-

Economico Financeiro
Publicidade mensal. Assinaturas e Anúncios.

CAIXA POSTA.L, 7�5 CURITIBA

-

I

-I

1I1'JrAf. l'HlIf.ATI�lVlO e:
,PLACAS SI.FILITICAS

Jóia Elixir de Nogueira
I Medioação auxiliar no trota'.mel'lto

, da .iflJiJl
"LEIA-MEl"

----------------------------1 A Rua Tiradentes n? 10, já foi

11 confortàvelrnente instalada � Reda-

ção da revista "LEIA-MEl", cujo
primeiro número deverá circular na

segunda quinzena do corrente ,mês.
Dado o capricho com que está

"

I
sendo organizada, espera-se que se-

j�. mais uma publicação capaz de -e

fetir a nossa vida social e cultural. Pronta entrega
Qualidade superior

Sala "no centro SERRARIA UNIÃO
PRECISA-SE r o C,édito Mutuo Predial. ofere-

-

I ce 000 .OU!! oSllociado. o melh()�
Tratar à rua Tíradentes [:0 5 Movida a eletricidade

I p!a,"�l ro m .. lhor '"ol'teio, por Ci'$
Telefone 1393. I

_---.....--
5.00 meiUIO�.'

Todos os Domingos, grandiosas
"MA,HNADAS"
Sob o alto patrocinio do "Crédito

Mút.uo Predial", jornal "O Estado"
e do "Cine Ritz".

Serão oferecidos mais de Cr$ ...

10.00'0,00 em prêmios aos concur

rentes d'os concursos: "A Mais Bela
Voz Cclegíal"e da "Rain·ha da Ci
dade".

Nestas "MATINADAS", serão dis
tribuídos brindes e prêmios ao dis
tinto auditório.
Duas horas alegres, para os cole

giais de FLORIANóPOLIS.

Programa de Téla e Palco.

Na Téla: Jornal Nacional, Comé

dia dos Três.Patetas, Desenho Golo

rido, Shorts, etc ...

No Palco: Apresentação de
JAIR E SEU REGIONAL.
ZININHO (O Jorge Veiga cata-

•

rinense) ,

JAIRO SILVA (O cantor român
tico ).
OSMARINA MANGUILHOTE ' (A

caçula do samba).
Animação de: ZECATÁU.
Locutor: DAKIR N. POLIDORO.
E ainda apresentação no palco de

12 candidatos, em busca do titulo,
"A MAIS BELA VOZ COLEGIAL"

Assegure desde já um

NATAL FARTO E FELIZ
It:msacrificiofinanceiro. adquiriu ..

do, em .suaves mensalidades uma

CESTA DE NATAL

��Z::�
Agente nesta Cidade:

B. SOUZA
Caixa Postal,' 326

...... ,," .. """""... ." ... " ....

Oflci'na Celeste

assenta e

Agua Fexbrít depois da bar
ba refresca a .pole 1

Use sempre Fexbríll

Para seu
filhinho!

(Elétro Técnica Mecanográfica)
DE

ROBERTO LAPAGESSE FILHO
RUa João Pinto, n. 32 - Floria

nópolis - Santa Catarina

Consêrtos, Limpezas e Reconstru

ções de Máquinas de 'escrever, cal

cular, somar, Contabilidade, Regis
tradoras, Balanças automáticas,
Chuveiros Elétricos, Ferros de en

gomarvFogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos

Orçamentos sem. compromisso.

Todos os móveis: ber-
'.

Ç08 -cadeirinhas - pl'i

vadinhcis balanços

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

Quando se forem ., d�
agudas após cada refeiçilo e cIna
pareçam 08 arderes causado. �
excesso de acido no elltomago, _
lim' como.a azia, que é um verda
'deiro vexame social, tocn.·...

vida novamente aprazível.
Porque continuar a IOlnr'

A primeira dôse do saboroso cN
Digestivo DeWitt" dA alivio ime
diato. Este afamado produto r_ ,

tabelccerá em pouco t�mpO a funl:Ao
normal de seu aparelho digestivo

.' dê maneira suave e p,!'oporciolUl
alivio com " primeiÍ'a d6se.

fi; Peça na Farmacia o

lJlm 'De I(Iltt'

cabides � brinquedos
.

modernos.

Práticos -- Resistentes

Preç09 excepcionais!

Natural \

Ga't. Bittancourt .179
Ffou-anópoHs

. . .

Para· as pessoas de fino
paladar Café Otto é

lIIIem par.

LENHA
Peça pelo telefone 719

Encerador'
Leonel B. da Silva, com per

feito conhecimento da profissão,
oferece os seus serviços,
Qualauer i .... for rna çôes corn o

sr. Lucio Domingos de Carva
; lho.

TELEFONE 751,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,Os Germes
,da Coceira
,Combatidos em 1 Minutos

.

A ""a pele tem eêrea de 50 mtlhlíes
,,:de minúeeulos sulcos e poros, onde 118

,- .eecondem 08 germes causadores da t.errf
"veI coceira, "raebando", erupções. "dee
,·,,ql8C�ndo··," ardêneía, acne. impigena,
· "'psoríssifi,. cravos, e!pinha:e, frieiras. 00-
: .eeira doa pés e outros males. O. tm"-

· ;mentos comuns sô _fornecem um aUvio
,·�rnporário. porque filio combatem e

· ·germe eaúsador. A nova deeooberta,
� _Niloderm, faz parar a coceira em 7 mi-
nUt08 e <iferece 11 garan tia de dar-lhe

· 'uma pele lisa, limpa. atraente e maci ..
.. r_ em uma semana. Peça hoje mM
I.mo so seu farmacêutico Nitoelorm
··e elimine 88 verdadeira. causa. das
afeecõe. cutâneas. ·A .nossa garantia'

Mixoderm �aio�' ::o�.
':Ira IS alc�hI CaUlleu .teção.

Vende-se
Um barco. Ver e tratar ne

;'ifirma Reinisch S/A
Rua João "pto. 44

,.Faz calor, mas, de, súbí-

10, caí um temporal, e

'V. chega em casa enchar

-eado, os pés molhados!

.. Eis o momento de apa-.

,:·nhar um resfriado! ...

':� também 'o momento de

.. aplicar algumas gôtas de
·

Mistol em ·cada narina.
·

Mistol espalha-se sôbre

,as mucosas irritadas ti

: diminui o congestiona-
· .mento, des�bsiruindo os.

condutos e permitindo
�ma respiração normal.

Mistõl
PARA A HIGIENE NASAL

Use Mist�l.RUb Unguento,
para fricções sôbre a gar·

g.nta, o peit� e as costas.

.oi!A-S M 4-'0

Mais -de Meio Milhão de Pessoas
mantêm em vigor títulos de economia

DADOS EXTRAíDOS DO REL'A�ÓRIO.BALANÇO DE 1947

Cr$
,(.

somente em .1947 118.0'86.112,20
..". ,

L
t·

. � I

.:

Pagamentos 'aos portadores de tí-

{tulos por Sorteios, Resgates e Dls-

tribuição de Lucros . pesde 1929...... 571.997.910,60

{aumento
somente em 1947 .

Reservas Matemáticas
.

total até Dezembro de 1947 ...••

134.774.212,50
941.631.384,60

Activo Real da Companhia em 31 de Dezembro de 1947.. 1.004.200.832,90
\

Valor dos

títulos

emitidos

f somente em 1947 ... '
•••••••..••••••••••••.•..••

� desde o ínícío das operações da Companhia e

l em vigor em 31 de Dezembro, de 1947 ...•••.. 11.242.765.000.00

�.898.820.000,OO

A.PLICAÇÃO DOS VALORES DO ACTIVO

Ápólices da Dívida Pública
e outros Titulos de Renda

Cr$

236.468.669,10

Cr$

236.982.169,20

Empréstimos' sobre hí

petecas, títutrs da Com
panhía e outros valores

garantidos .

Imóveis em centros de

grande valorização .. _ ...

Dinheiro em Bancos e

..,m Caixa . 26.935.354/70
\

-

29.822.133,10473.992.506,80 Outros valores ......••..

PROGRESSÃO D9 ACTIVO NOS ÚLTIMOS I) ANOS:

em 1942 - Cr$ 40?B71.911,60 em 1947 - Cr$ 1.004.200.832,90

'SUL AMERJC! CJPITALIZACIO, S. J.
Sucursais, Escritórios,lnspedores e Agentes
em todo o Brasil à disposição do público,
para informações e aquisição de títulos.

•

S.de
.

Social - Rua dá Alfândega, 41
Caixa Postal 400 - Rio c!e Janeiro

..� .

SUL AMÉRICA CAPITA'i.IZAÇÃO S. A.
Caixa Postal (00 - Hlo de Janeiro

Queiram enviar-me, Bem comprem sso, Informações completas
sobre os novos ti tu los de SU,"C"I�.

• .

_"_._------------------------

son:«

Y>7f,iissão
nua li N.·

-----------------�---

Cidade Estaoo

A cultura do trigo. em. I
�I '... .S

-

P l'
"

Ao "Diário Carioca, pertencem o título e o tópico que a seguir
;:1 � '" ,. ao au o .

j e m � extraído da edição de 25 do corrente daquele jornal" .

p.:;.,; •
' rans�r ve os, •

.

Teriu'
.

bavido boicota'Ue' O Ministério tu�e�;'�::i:S um comprovante do que vale �10ralmente o governo do sr,
- Ademar de Barros, em SaB Paulo. Na capital do grande Estado, a Po.

da Agricultura. esclarece
-

Iícia realizou vár-ias p�'i�ões. ,Não s,�� u: causas dessas pris�es que nos

. ,. . . . levam -a êstes comentários, O negoclo e outro.
RIO, (V. A.) - A. proposíto (te 'malogro da campanha do trigo es-

A f d d tid f
-.

t da ao Tribunal de Justiça do, Es-.. .

I d b
. ,

d " avor os e 1 os oi rrnpera. ,
.I noticias dIVU ga as so re u� POS'SI- te ano esta consuma o merece : tado, urna ordem de "habeas-corpus", A medida, entretanto, foi ne-

v:l malogro da safra de tl'l�O na- ressalva esclare�e90ra. Essa co�pa-
.

gada, pois 11s autoridades j.aulístas .íntormaram ao Judiciário que as
cional para 1948-1949, em virtude nha abrange seis Estados do Era-. referidas prisões haviam sido feitas par' ordem do ministro da Jus
da não germinação de sementes sil e as sementes que .deixarurn d.e ti a.
distribui das nesse Estado informa I germinar foram apenas as distr i-

ç
O caso foi debatido, aqui, na Câmara dos Deputados. O sr. Freí

o gabinete do ministro da Agricul- buidas em um destes Estados que, tas Castro, representante do Rio Grande do Sul, com a palavra, decla
tura: por sinal, tem nesse aspecto, por rou 'que o' titular da Justiça não determinara detenção de quem quer

enquanto, mui pequena sig_nifica- que fôsse, na capital de São Paulo. Apesar dêsse \desmentido, os deb�.ção. Para que se possa avaliar de- tes continuaram veementes até que o referido deputado que se havia
vidamente o que, no cômputo g�- retirado do recinto, voltou para dizer ao pienário estas palavras ;
ral, repres,enta o caso em lide,"HÍi poucos minutos falei com o ministro, pelo telefone. Reitero a mi
basta considerar ter sido a produ- nha declaração, autorizado por s. excia•. de que nenhuma prisão em

ção total do País em 1947, de, São Paulo foi efetuada por sua ordem; nenhum dos cídadãos ali pre-
340·150.800 quilos de trigo em sos encontra-se á sua disposição".

.

grão, e que para ela S. Paulo con,
.

Aí está. Rui Barbosa dizia que, antigamente, quando se queria re
correu tão somente com 262.380 duzir um homem ao último lugar da degradação, dizia-se: "Até JIlen-
quilos, produção essa ultrapassada te!" lt assim ogovêrno atual de São Paulo ... '" .

j)or grande- numero de municipios -_._ .. _ --_ _ - .. _ _ .. �_ -._-_ - .. - __ -_ _. __ .. _._.. _ _ __._

gauch os, catarínenses e paranaen- ,JE·E'P·S· -- En'·treg!a· I·mndl·�,tases. Como se vê, a produção pau-
I U li Ulista representa menos de um mi-

lesimo da produção nacional de
.

[mportador do Rio de Janeiro, de passagem por esta Capial, de-
trigo. seja entrar em, contacto com firmas ou particulares .interessados na

Com esses esclarecimentos, fica 'aquisição de }EEPS
reduzida as suas verdadeil'as pro- Procura.r Boavista, no escritório da firma .l\f. L. AraúJo, à Praça
porções a ocorrencia �m questão 15 de 'Novembro n. 23 - Sala 4 -, fone 1409 - Caixa Postal n. 195 -

que, embora lastimavel, está longe, Telegrama Inter.
"

na realidade, de fazer periclitar a

campanha conduzida pelo Ministe
l'rO da Agricultura sob tão b·ons

"O Ministério da Agricultura f'or

neceu á Secretitria 'de Agricultura
do Estado de S. Paulo 2·583 sacos

de sementes de trigo que, subme
tidas a ensaios de germinação 'e
valor cultural, revelaram bom po

cento, significando estarem em

der germinativo, acima de 80 por
ótimas- condições para plantio.

O fato das sementes não terem

germinado nos campos é lamenta

vel, especialmente parao Ministe
rio da Agricultura, e constitui ob

jetivo de investigações por parte
da Secretaria da Agricultura da

quele Estado. Inicialmente acredi-
tam os técnicos ter sido essa ocor

renda uma consequenQia acidental
lIo processo ele ,expurgo, o que,
aliás, estamos certos, será apurado
com todo o rigor pela referida Se-
cretaria.

I C'lanto á afirmação de que

« ATE' MENTE I»

Cami i81l. Gravataaõ Pilame.
Meiail da,· melhores, pelo.· me

aoree preço. í6 ou CASA' M,�
CELANEA - RUGO. Mate ...

/ TINTURARIA t
Só' a "CRUZlEIRO" Tira

deD.tes� 44
Profissional Cclmpetelllte

,

o auspic�os".

.-'

b;\�
-'''':

\

"
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,Direção de PEDRO PAULO MACHADO

I I���!:OaN���o�:ç�SGR���"'a
Barriga-Verde que fará realiza: ,1«

primeira quinzena de Junho um

campeonato de esgrima que consta

rá de um torneio de florete fcrnini

IH! e uni também de florete mascu

lino. Os ditos torneios efetuar-se-ão

'em disputa de artísticas . medalhas

para cada uma das secções,
Já estão inscritas para as provas

femininas as senhoritas Dirce �t')e
mi de Souza, Lori Ballod, Ivetc G('

vaerd, Lenira Wanda Dutra e Wal

da Borges.
Para o torneio masculino, cuja

inscrição ainda não foi aberta. con

ta a A. A. B. V .. com a partlcipaçào
cios esgrimistas tenente Gilberto SIi.

va, Bruno Schlemper, Tenente VaI·

mor Aguiar Borges, Carlos Hugo de

Souza, Benito Napi, Tenente Ader

bal Alcantara, Fernando Murilo' de
Souza e outros.

Com a realização dêsse torneio.
mais uma vez, a A. A. B. V. vem

demonstrar a sua 'eficiente ação 110

sentido .de introduzir em Santa Cu

tarina o elegante c cavalheiresco

desporto da esgrima; exemplo que,

mfelizmente, não tem sido seguirto
pelas demais entidades desporti vas.
e recreativas. A esgrima é, realmeu
te um desporto dificil; além do ele

vado custo do seu material, circuns
tância essa que limita a sua prúti
ca sómente . aos que dispõe de rl'

cursá para uniformizar-se e "<il;i
par-se exige ainda lenta e meticulo

sa preparação, antes 'de íacultm

aos seus adeptos as sensações de

uni assalto. Porêm transpostas tcdas

as dificuldades de que está or içuda
em seus inicios, a esgrima se rcvda

um desporto de altas. virtudes quer

quanto ao desenvolvimento fisico,
como quanto ao moral, refinandu

sobremodo a atiturle social do al:k..

ta que sómentc submetendo-se a�

normas eavalheireseas do s'eu jogcl
pederá praticá-la.

INVlJCTO EM PORTO ALEGfU]j
'BI-CAMPE.W DO PARANÁ
Porto Alegre, 28 (V· A.) -

Cori�iba; bi-campcão pal'anaense
manteve-se invicto em nossOS gra

mados, empatando ontem com o

Corintians por 2 x 2.

. . . . . . . . . . . . . ... ., �... .....

IMPRENSA OFICIAL 4 x INCO 1

Encerrou-se, ante-ontem, Q. Tor

neio Classista de Futebol, com a

8mpla vitória do Imprensa Oficial

frente ao Inco por 4 x 1. Em nossa

ediçã" de amanhã daremos maiores

detalhes a respeito.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....

Iniciando a: temperada oficial de futebol, hoje e amanhã respectivamente serão rea

lizados os. t9rneios inícios dos certames de amadores e profissionais ..

MAIS SENS.O
o que se· viu domingo no campo nhar, anualmente, numa luta sur-

.' da F· C. D., veio demonstrar mais da, e por vezes feroz, na conquista
uma vez o primarismo do nosso de técnicos para as suas equipes:
futebol e evidenciar os êrros que, Bastar-lhes-ia, com. o dinheiro de

estão cometendo os clubes locais, que dispõem, arregimentar os me-

110 que tange à parte técnica. lhores elementos do país; bastar-

Aquele tremendo fracasso tem lhes-ia comprar onze indivíduos

€xplicacão no· desacêrto que vai 'mias no manêjo da bola e esta

pelas diretorias, na falta de orien- .ria armado o quadro para as maio

tação e no atabalhoamento com qU€ res aventuras esportivas. O téc

são resolvidos os problemas que a r.ico é tudo- Sem êle não se faz

tôda hora aparecem dentro nos mais esporte em parte alguma. Se

quadros de poucos recursos finan- ja futebol, remo, -tênis, basquete,
cetros como os nbssos, problemas voleibol, atletismo, e quantas ou

que devem ser solucionados depois Iras modalidades há, hoje só se

de meticuloso estudo e não pelos' pratica sob a orientação de pessoa

métodos quase arbitrários que vêm especíaüzada, conhecedora tia sua

usando alguns responsáveis pelas técnica mais aperfeiçoada, das suas

sociedades esportivas. Esporte não regras, dos seus segredos e que

é só colocar em campo ou no mar, possua capacidade de transmitir

uas piscinas ou nas canchas, in- êsses conhecimentos. O técnico e

divíduos mais ou menos prepara- ;J médico especializado em educa

dos para defenderem determina- ção física são, nos dias que cor

das cores. Necessário é que êsses rem, os responsáveis pelos suces.

defensores se entreguem à luta sos ou fracassos de uma equipe. Se
cientes de que são executores, tão são concíenciosos, capazes, prof'is
somente, de planos prêvíamente 01'- síonais inteiramente valados ao

ganizados pelos seus dirigentes téc- exercício das suas funções, colhem
nícos e que lhes é vedado descum- geralmente frutos opimos do seu

prir êsses planos, realizando inver- silencioso trabalho.

samente a missão determinada. A- Nada disso temos e 110m s·e pensa

lém de constituir grave ato de in- em' tais coisas. Para os dirigentes
disciplina, representa a desobediên- do nosso futebol profissional, téc

cia prejuízo sem conta para o ren- ricos ê médicos esportivos são luxo

dimento técnico da representação. perfeitamente dispensáveis. Alega-
Para criar essa consciência es- rão 1)01' certo, que a presença

portiva nos atletas, torna-se neces- dêsses especialistas custar-lhes-ia

sár io, entretanto, dêm os direto- muito dinheiro; que os clubes não

res o exemplo de cómo se deve con- tstão em situação de sustentar

duzir o verdadeiro homem de es- gastos dessa natureza.

porte, que deve ser franco e leal, Gaste-se menos, então, na aqui
sincero nas palavras e nos. gestos sição de elemeJ1l9s técnicamente
e ter acima de tudo grande amor iguais e por vez inferior.es aos

à ordem e à discip-lina, para poder' que possuimos e tiemos aos nossos

infundir confiança aos companhei- os conhecimentos que lbes faltam

ros de ideal e mer·ecer o respeito c ao fulebol a organização que não

dos subordinados ·e de quantos, com lem. Tratemos de criar elementos

pequena parcela. embora, coope- e'm condições de integrar com su

l'ar na grandeza. do es.i)orte desta GC<so as nossas equipes. O nosso

terra· material humano é tfw bom qúanto
Sem ordem, s·em disciplina, sem (I melhor que o Brasil possui. Tem

um planejamento dentro das suas contra si o defeito de eslar em

reais possibilidades, será impossí- estado bruto, amorfo, despersona
,'el aos clubes ·sair da situação de lizudo. (Haja vista a projeção
verdadeiro cáos em que se encon- ri,\pida no cenário nacional dos no-

. iram pela desinteligência que lavra mes de TeixeiriBha, Nivaldo, San
-tni suas hostes e pela ausência ford, para citar os mais recentes,
absoluta, do princípio de autorida- só porque, mudando de ambiente,
de que reina em certos setores. integTando-se em meios maiores,
Aqui tudo ·se faz de afogadilho. onde a técnica é a preocupacão má,.

Tomam-se, as vezes; as mais abu- xima dos cÍub.es, eo'meçal'a� a ti
surdas atitudes e deliberações, no rar proveito dos ensinamentos que
aug·e de um entusiasmo momentâ- lhes ministraram e em pouco se

neo, sem se medir as consequên� tornaram verdadeiras atrações dos
cias que essas atitudes e delibera- espetáculos esportivos. Aprenderam
ções poderão acarretar no futuro ao e progrediram, como aprenderão e

elube e mesmo ao ·esporte €m geral progredirão os que aqui ficaram,
Quiseram implantaI> o profiss'io- SE' um dia alguem os ensinar). En

nali-smo no futebol ilhéu. Implan- treguemo-lo a um homem que use

taram-no, entr.etanto, ,s·em que es- com mestria o cinzel da técnica,
-tivesse êle convenientemente pre- que dê v�da, que faça vibrar a êsses
vurado para arcar com' os pesados rapaz·es que perrorrem os campos
ônus dessa categoria.

' .

atrás de' uma bola de co.uro, mas
Numa terra onde só h'á um cam- o fazem inconscientemente, sem

1'0 para uso de. todos os filiados da alma, meros instrumentos que são
entidade, pode haver profissiona- nas mãos de um grupo' de cida
lism\ ? .

dãos, as vezes bem intencionados e
É pbssível fazer futebol profis- outras simples usufrutuários de

�donal sem a assistência e sem os algumas vantagéns que os quadros
conhecimentos de um técnico ca- lhes possam oferecer.
pacitado para essa árdua função? :Êsse o caminho a seguir, para
Se fôsse possível tal coisa, os gran- benefício do futebol ilhéu, já que
des clubes dispens,ariam os seus &e meteu nessa aventura do pro
ÍI�cnicos e os ,seus preparadores fissionalismo, onde infelizmente
físicos; não teriam que se empe- está dominando a política de um

RITZ hoje ás 4,30 e 7,30 horas
único dia de exibição

Walter Huston _ Ruth Chater- Tempo: Instável, com chuvas,

ton - Paul Lukas _ Mary Astor Temperatura: Estável.

FOGO DE OUTONO Ventos: Variáveis, frescos..

Toda mulher que tenha marido. . .
Temperaturas extremas de hoje =

ou que espere ter marido deve

.;';_,
Máxima 19,7 Mínima: 17,4.

sistir a este drama ... Ele adorava A temperatura máxima de ontem

a esposa que se �nfastiára do :cu I �cor:'eu em �l�m�na.u, com 27,2 e

amor'. " Ela queria novas emoçoes I a rmmma fOI I eg istrada em Cam.,

novas amizades ... novos galií�.. 1:'OS Novos, com 12,i.

para extasia-la .. o

No programa: CIDADE DE TU
BARÃO_� Nacional

PEDERAC_:tO ESPIRITA CA1'ARI
NENSE

, .

Matinée Elegal�te CONSELHO DELIBERA'l'fVO
Uma linda opereta Vienense, lIJ-\

j.;!e ordem d Presíd t I_

..
-' o sr. reSI en e {O

0.:1 f�lada e cantad� em Alema:J. t:O:ri .cnselho Deliberativo da Federa
musicas do conhecido composítor: ,Ipão Esp írit C t

.

.
.., a a al'ln-ense, convoco.

.�. Ylel�chuJ' - A UFA, apresentx: os srs, membros do referido Con-
Erna Sack A voz de-ouro E!\-l: selho p ra

'-_.

NANON
"

� uma reumuo crdinária
1 •

a se realizar hoje, sábado, ás 1 ô flQ-
Todo o esplendor do tempo 31.1-

ras, na séde provisória da F. E. C.�
reo de Viena, a cidade das valsas de á rua Marechal Guilherme, 29 (G. I

Strauss, Leo Fall e Lhear E.. "Amor e Humildade do Apósto-
Grandiosa montagem com o Cor- lo".

po de Baile e' Córos do T�átro 111i-

Realizar-se-á, hoje, á noite, a

posse da nova Diretoria do Demo-
Uma compfêtq+r-eportagern do

crata Clube.
futuroso municipio de tubarão.

Campeões do taco - short espor social, com a presença de repre-
sentàntes das sociedades locais e

de associados e exmas, famílias.

Após o ato de posse, haverá uma
..

ROX:Y 'hoj�' ã�' 4,3() �. 7:30 'h��:��' ·1 soireé, abrilhantada pelo "Jaz De-
t "

, to Medicina d.e ontem e de ho,ie i
moera a

'._
.

.

_ Nacional _ 20 Harry Baur

_"1
A reuniao �romete r�vestIr-se de

Patricia Roc grande entusiasmo- pOIS todos es-

O FILHO DO REBELDE ' tão empenhados em d�r grande
Cenas inesquecíveis do esplendor .

brilho ás dansas,

barbaro da vida dos cossacos, .. _I De acôrdo com as deliberações
3° Ramon Pereda _ Lupita Ga.lar ..

· da Diretoria, só terão entrada os

do 1 sócios quites com a tesouraria, que
CRUZ I)JABLO ,

não poderão levar em sua compa,

Mistério. ,. hravura... Romuucs nhia pessoas estranhas á família.
- 4° Continuação do seriado para o que haverá rigorosa f'isca-

A SOMBRA DO TERROR Jização na portaria.
Preços: Cr� 4,00 e 3,00 Congr-atulando-nos com a nova

Censura até 10 anos. mesa diretora, do Democrata, apre-
FILMES DA SEMANA sentamos votos de uma próspera

Domingo - RITZ e ROXY administração.
OLHAI OS UlUOS DO CA�MPO

/ Cinemas

grupo, política errada, em detri
mento do verdadeiro sentido do es

'porte, que não é proporcionar lu
·cros através de certas práticas ili

citas, mas promover o -engrandeci
mento de um povo pelo apuro fí
sico da mocidade que se dedica de

eo.rpo e alma aos jogos esportivos.
• W. G.

tivo

Preços: Cr$ 4,80 e �,OO,
Censura livre,

ODEON hoje ás 2 horas

pedal
N� prograllla: 1° Jornal da Téla

n. 41 - Nacional Imperial Fi.l11l��
2° A Voz do Mundo - Atualidw'c,-,

Preço: Cr8 3,00 único
Censura Jivre. Creanças mai;)..:'es

ü de' 5 anos poderão entrar.

ODEON hoje ás 4,30 e 7,30'J1l)ra�,
Sessões Colossos

1° Um sensacional e eletri:wn�e
filme policial, repleto de mistério�
ínsondaveis. Os mais horrendos n,.,

sassinatos, praticados à sombra d.os

nevoeiros
PROCURAMOS O ASSASSINe
CO:M: Eric Portman - Dulce Gray
Lutas - Romance - Emoçõe:;
2° Uma deliciosa comédia musi

cada com um adoravel romance Ú(.
amôr
ROMANCE DE UM TROVADOl{

O

George,
2° Um filme fortíssimo chein de

cênas eletrJ�antes:

O HOMEM QUE DESAFIOU A

MORTE
COM: Nils Asther - Helen Wai

ker
Mistérios

30 Continuação do seriado chei3

COM: Bel1ny Fields - Glaciy�
George

. Ca,nções Inesquecíveis.- -Garota
Alucinantes

No programa: tO O Esporte em

Mareha - Nacional Imperial F il
mes

Preço: Cr$ 3,00 único
Censura até 14 anos.

IMPERIAL hoje ás 4 horas
1° Uma alegre comédia musicada

com muitas dansas e boas piada.,
ROMANCE DE UM TROVADOP
COM: Benny Fielns - Gla:\ys

!

Previsão do Tempo, até 14 ho-

ras do dia 29.

DEi\WCRATA CLUBE

A solenidade terá lugar na séde

��·_�����'i77�ã:"'-·"'_·_·-'!""·- -.........�.....-
O GRANDE GUERREIRO

COM: George 'l3rent ._ Franlde
Darro - RIN-TIN-TIN
10/110 Episódios
4° lnicio do maior seriado sõbre

aventuras maritimas
O PORTO FANTASMA

COM: Kane Riehmond
(O Hei dos Seriildos)
1/20 Episódios
Lutas - Furacões
No programa: A Marcha da Vlõa

- Nacional
Preço: Cr$ 3,00 único
Censura até 10 anos.

lMPERIAL hoje ás 7,30 horas
10 Benny Fields - Gladyr G;�(;r-

ge EM:
ROMANCE DE UM THOVADOn
Um desfile de lindas meÍodias
20 Um� eletrizante av·entura poli-

cial, repleta de mortes, aventuras,
lütas e peri-gGs

PROCURAMOS O ASSASSINO'
COM: Eric Portman - Dulcç Gl"av
3° Continuação -do seriado das mil

e uma en1Gções
O GRANDE GUERREIRO '

COM:. George Brent - Fr:wkie
Darro - RIN-TIN-TIN

4° Inicio do melhor seriado

aventuras nos mares:

O PORTO FANTASMA
COM: Kane'Richmond
1/2° Episódios
No programa: A Marcha da

_' Nacional Imperial Filmes
Preço: Cr$ 3,00 único
Censura até 14 anos,

de

Vi.da

FILME DA SEMÁNA
Finalmente amanhã

ODEON ás 2, 4,15,6,30 e 8,45 l'1()ras.

O DESPERTAR DO MUNDG

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



j' �STADO-' ébado 29 dla Maio de "948 7

l1aiJ1ha
candidata, comparecendo ás matinadas

domingos às, 10 horas da manhã ..

da eidadeQuem
Escolha' você

.

a
,

.

?
•a

'do� Cine HITZ, aossua
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

•
.•

4

......... ' � . . . . . . . .. ..
'

.

-Bom ,binóculo
,Grande

.

visão
r.

SENHORES � ESTRANGEIROS Empresa· Sul Oeste limitada
.

.
-

Linha de transporte cotêtívo entre. '

- A firma M. L. ARAUJO (Emprêsa Intermediária), acha- FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joaçana" - Lajes e Bom Retiro' e
se, 'perfeitamente, habilítada à atendê-los em todos os seus di- Vice-Versa.

.

"

.

,

reitos perante as 'leis do. País. SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5&. feiras às 6. horas <ta

PERMANENCIA NO PAíS _: OpçÃO DE NACIONALIDADE - man��IDAS DE XAPECó: T�das às 2&. feiras às 6 horas' da ma�hl!..
NATURALIZAÇÃO - REGISTRO - TíTULO DEC(.,ÀRATÓ- INFORMAÇõE� NA: AGll:NCIA GLORIA.

RIO --'CARTEIRA DE 'IDE�TIDADE __: CARTEIRÀ DE Praça 15 de novembro, 24 - F,lorianópolis - Fone 1 . .131•..

MOTORISTA
." i -O-- .'\ .#

- A Assistência e' informações sôbre processos já encamí
nhados aos Ministérios e Repartições competentes no }Uo de
Janeiro - São Patilo - Pôrto Alegre - Florianópolís
Curitiba.

. ,

Visão maiór e mais perfeita
que a de um bom :bin6culo

alcança-quém tem sólida �.
. in!trução.·

Bons )ivros,', sobre ·todo. OI

assuntos:
LIVRARIA R.OSA

RUa Deodoro, 33 - Florian6p�li.

--0-
- Consulta e informações sem compromisso,
- A única, no Estado, organizada e especializada . no

assunto.

-O-
ESCRITóRIO - Praça 15 de Novembro, ,23 - 1° andar

sala 4.
' SEDE SOC1AL�

po�ro ALEGRE
Enderêço telegráfico: INTER.
-Caíxa Postai, 195 - Telefones:
- 1584.

.- ••••• ""'. • • •• ",' ••• �- •••••••••••• ,Ir •
, '

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIÀ' N.O 68 • 1.0 ANDAR

".'XA pOSTAL. 583 : TELEfONE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA.
,O TESOURO

Da -ínsteução está ao aleanoe
de todos. Dá esse tesouro ao te'47
amigo analrabetot .levando-o a um /

curso de alfabetização no Grupo
Escolar São José, na Escola Ind·1l&oo
tríal de Florianópolis ou na cate..
dral Metrvpolitana.

- 1409

Agencia, Geral' para. 8ta. Vatarina
,Rua F�1ípe Schmidl, 22-Sob.

Caixa Postal. 69. -
, Tal.: "Protectora" - FLORIANOPOLIS

OOMPANBIA -AtlANÇA DA IAIAg
......... 117. - &:. lAIA
OCIIDIOI II OAJIPo:anl

Cifr•• do Baleneo d. 19441

.'

Ca.sa--Vende-se . ARTIGOS DE PORCELANA
urna à rua Nova 1 rento n'
45 entregando a chave ime
diatamente,

.

.

Treter-; com o sr. Leopoldo
Coelho à rua Bulcão Viana 41 .

.............................
.
1

COMPRANDO; VERIFIQUE A MARCACAPITAL E RESERVAS
ResponlBbiJidane.
Recete
Ativo

Cri 80.900.606,30
Cr$ S.978�401 ;755.97
G 67.053.245;30 .

• 142.176.603,80

Siniltrol pagol nOIl Cíltimo. 1\l lioo.
,Relponlal. ;lidatJel

98.687.816,30
• :76.736,401.3 )6;20 .

Dt fJinclolfo, t1.�Pd�{)(ú.
ADVOGADO, CONTABILISTADíretores:

Dr:. ,Pamphilo d'Utra . Freire de Carvalbc, Dr:, P'ranclsco
de Sã, AniliofMa..orr.,�' Dr. Joaquim -Barr eto de Ara)ljo
e JOI6. Abreu�

.

CIVEL E COM ERCIAL •

'CONSTITUiÇÃO DE SOCIEDADES
CONTABILlDÀDE GERAL

I .'

da afamada PORCEL'&NA .fahrícada pela PAíRGELAlNA MAUA S. A.
Estabelecida desde 1<937 em MAUA, no Estado de $ão Paulo. Não

tem miais
CUIDADO COM AS liMITAÇõES
Representante em 'Santa: Catarina:

R. .sCHNORR, Rua Felipe 'Schmidt, 42 sobro Caixa postal, 144 -.
Florianópolis

,

FLORIANOPOLlS-S.C.

Barata «Chrvsler»
Vende-se uma, em ótimo estado - 110 H. P. Tratar com 'Lourival

Almeida - telefone 1.406.
. Ordenado, de

(R$ 2.500,000. mttnsaes
Pessôas capazes podem obter co-

locação para trabalhar 'nesta Capital -D-A-..T-I-L-O�G-R-·.A-F-'--IA-.ou nas seguintes cidades:'
Itaíaí - Jninville - Porto União

- Lajes - Laguna e Blumenau,
O -serviço inclue pequenas viagens

em torno das cidades citadas.'
Cartas do próprio punho, si pos

dvel acompanhando fotografia, par.
ex. Postal n�. 5 - Florianópolis.

.

f

Escritório' de Advocacia
Drs. Samuel Duarte, Pery Barreto, Des. Mauricio Fur iedo

ADVOGADOS
Recurso» para o Supremo Tribunal Federal, Tribunai de

Recursos e Tribunal -Stiperior do Trabalho.
Rua De!uet 23 Grupo 616/617 .: Explanada do Ceetelo.

RIO DE JANEIRO

(orrespondenda
Comercial

DIREÇAo:
Amélia . M PiOQzzl

Confere
Diploma

METODO:
Moderno e Eficiente

Café Otto troduz qualid.ade I

I P:::::Zi
.��� .�O'�t:���:. ·1·

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL Muitas felicidades pelo nascimen-o
Avisa aos seus pfD!['oodores de títulos já integralísados Ou, sorteado. to de seu' filhinho!

de acôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmos Mas, não esqueça, que o melhor

CASAS, para pronta entrega. - Pasa maiores esclarecimentos dírígír-se presente para o seu "PIMPOLHO"
80 escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmídt; (Edüicio é uma caderneta do €RJ!:DITQ
�tJliaNeto).'

e

i I i oi:l�?�1 i�"D;g: MUTUO PREDIAL.

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

FARMACIA ESPERANÇA
to l'al'1llae@.tleo lOLO LAU8

BoJ•••anU Hri • na pr.'_"" .

v...... ..d...... ..traJICe1ru - Bo••••w.. - Porta
.:arIu - AI'ÜPII •• It.n.;u:lta.

hra..... oxa&a .-.nbda .. r..tárte·.w...

o labi.·

"VI'R<iEM ESPECIALIDADE" .

{ IA WETZEL: INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca
. �t>.�Ã��:RCt�
ESPECIAliDADEreg-Iar

'.

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

. , •
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Estatístico
\

As comemorações nesta Capital)
A data de hoje é dedicada aos dirá. A oradora da turma será a

estatísticos. gentil senhorinha Suely Gouvêa.
No Brasil, as Jrgarliza:;õe:; psta· Os diplomas serão entregues pelos As ultimas cheias que tão ruuo·

tísticas, antes de 1934, eram espar· padrinhos. Á primeira aluna dt mente assolaram nosso Estado for
sas, à margem de coordenação efi- Curse, senhora Maria Cascaes
ciente. Com a criação do Instituto Brasil, o sr. Governador do Esta. incontestavelmente uma calami-iarit"·
Nacional de Estatística, hoje Ins- do fará entrega de uma medalha pública dado o vulto dos prejuizos

N C A M··'
tituto Brasileiro de Geografia . e de prata (prêmio José Boiteux). causados. Não fossem os nossos Io

's 'a'ma' ra 'unlClp'a, Estatística, é grande o desenvolvi- A cerimônia fin�lizará com o dís- deres Públicos, Executivo e Legõ.sh_·
mento do servico estatístico no curso do paraninfo. doutorando '. . cr " ,

Brasil, impondo-se no conceito Roberto Lacerda, Presidente da. tívo, os flagelados pelas enclu ntns,

ApÔleo'mo'ril'l 80S IODCl'onárlos dos florraios mundial como bem o atestam as Tunta Exeçutíva 'Regional do Con- certamente ver-se-iam em mais.
, .

"

. " UI ?iferentes ,h�menagens prestadas sel!'l0 Nacional de Estatística. chocantes e pezadas dificuldades.

a Telégrafos 'de'sta Capletal Indelcaço-es
a nossa Pátria nos Congressos In- AS 22 horas, os alunos dínloma- Assim, a nossa Assembléia Le!�;�la-·

� ".- •
teramericanos de Estatística; até ias, oferecerão aos colegas estatís-
bem 'l)OUCO tempo o Presidente do f' •

't' I D tiva, indo ao encontro da ori.l:'I1LJ._
Com. a presença de 13 srs. Ve,. de Florianópolis, razão por que não. ".

' lCOS e aos sime l'lCOS co eparta-
readores a sr. Batista Pereira iní- deve haver outra medida, no caso,

Instituto Interamerícano de Esta mento de Geografia um saráu dano çâo que S. Exa. o Sr. Governador

eiou os trabalhos da sessão de quar- sinão apôio moral. Finalmente, tístíca era um brasileiro; o dr. M. sante no Lira Tenis Clube de FIo· imprime ao seu honrado e operosa'

ta-feira última, _à hora regulamen- apresentou s. excia. u'a emenda ao
A. Téixeira de Freitas. lrianóPolis. govêrno, não tem poupado esforços.

taro propõsto pelo líder Gercino Silva Em Santa Catarina, graças ao A segunda turma hornenaeeou
para sanar os efeitos do grande de-

, Após a aprovação da ata foi li- _ telegrafar à-bancada catarinen- espírito abnegado dos diretores ele (l dr. Aderbal Ramos da Silva

da a matéria do expediente, que se, no.Congresso Nacional, pergun- Estatístíca, entre os quais desta- ilustre Governador do Estado' sastre. "Na sessão de 27 do corrente,

careceu de importância. tando em qlH� pé se acha o preces-
camos o sr. Virgílio Gualberto, a· com homenagem de honra e tam> na Assembléia Legislativa, o ilustre

APóIO MORAL r� l. .. aumento, transmitindo-lhe, tua I Presidente do Instituto Na- bérn aos srs. dr. José Boabaid deputado Heitor Liberato, digno 1'(.-

O único orador inscrito foi o sr. também, o apêlo dos f'uncionár-íos cíonal do Pinho, e o prof. Lou- Presidente da Assembléia Legis: P,

1 C' t 1 t f
.

1 t' presentante de Itajai, leu ao Iena-.
João B. Bonnassis, Iider da maio- que se dirigiram ii Câmara. o que rrva amara, a ua men e uncio- a rva, ao dr. M. A. Teixeira de

'ria, o qual se referiu ao telegrama foi aceito.
. nário categorizado da Secretaria Freitas, ex-Secretárto Geral do rio um -despacho telegráfico em que'

enviado à Câmara por funcionários ESCLARECIMENTOS g�r.al do IBGE, e dado o apóio d�· Institut? Brasileiro de Geografía S.S. o sr, Arno Bauer, pref. daquele-
dos Correios e Telegrafos 'desta Ca- Ü sr. Armando Assis, do P. S. D., cidido que os' governantes .catan. e 1ps�atIStIca � �nimador ela Es- município, lhe dava contá de mais e

pítal, solicitando intercêda aquele com a nalavra, solicitou ao sr. Ger- nenses prestaram a estatístíca es- tattstíca Brastletra, ao dr. Rafael I
. . .

"

..

Poder, junto à Câmara Federal, no cino Silva, alguns esclarecimentos tadual, obteve-se grande renome Xavier, secretárío-geral interino' e maiores preJUI�o.s que as, cheias C,IU-

sentido de serem melhor contem- sóbre determinados pontos de seu para o Estado. Ultimamente, por que recentemente visitou o Esta. saram em UaJaI, especJalment� .11»

piados os pequenos servidores da- discurso, no que foi atendido. e�empIo, na Conferên,cia de '_I'ere· do PAara jnstal�Gã� das Agências·lprogressista distrito de Luiz Alves;

quela repartição no aumento d� NOVAS INDICAÇõES APROVADAS sopops, Santa C_atarma b;Il�ou Model? de ,:0lr:v1lle, Blumenau, I O ilustre parlamentar solicitou fô�-·
vencimentos em andamento, no Rio. Na ordem-do-dia Iôram aprova- com a apresentaçao de estatísticas 'I'ubarão e Videira, e ao prof. T .ou- I . . ...

Ressaltou o orador que pelas notí- das, unânimemente, mais três indi- minuciosas e completas, obtendo rival Câmara. a Quem a Estatísti-
se o refendo despacho telegráür.o-

das dos jornais, sôbr� o assunto cações : n? 18, do sr. Jairo Callado, franco reconhecimento da capací- ca de Santa Catarina deve os seus encaminhado à Comissão encar, ts-:

ver1fie�-se que as, tabelas foram sôbl'':? prolongamento, até a Ponte Idade !uncional do pEE perante os maiores e mais frequentes triun- gada da redação ode um memorial.

devolvidas, por .ve�es, ao sr. Pre- Hercilio �uz, da rua General DutI:_a, demais Estados al.I representados. fos.
. que será endereçado ao senado!' Cã-

sidente da Repubhca, para reexa- I no Estreito: nO 34, do sr. Joao I Em Santa Catarma, com o aUXJ' Lecionaram no Cnrso que hojeI. I dA'
me, demonstrando, tal fato o h.- Gla�ldino d� >Rosa, pe?indo \l restau- I lio ,da Inspet<?r�a Reg�onal de Es· diplo�a mais uma -'turma os srs.' tfmne�s� vo c,. qUIno, e em q.le

t.erêsse do Chefe da Naçã? em arr".i. J'�(WO do l�üo de várias ruas da ca'l tatlstlca MUl1lclpal, a cuja t�sta Almir JO{3é Rosa (Estatística Teó· se pleiteIam auxIllOs para as Z(lr·".�

nhoar melh<?r �s .qu� maIS JJeC(,"�l- p,Ital; .e, f:ualme!lte, nO 36, do �r.. se er:contra o sr. Arold� Ç;aldelra, rica e Prática), Anacleto Damiani flHgeladas,
tam, entre a sltll'acao por que os- (TorCIDO �Ilva, sobre a restauraça.o : coa�Juva�o pelo sr. PlImo Fran· (Álgebra. Geometria e Trigonome· ----------
t.�mos atravessand� de custo .?e de

>
passelO� TP�rten?entes à prefeJ-, Z�:mI Jumor e que cont�-ol� o fun· tr�a), \�aldemiro Cascaes (In· S.antos (estatÍstic':ls ur�anas), �a

vlq� (l�d� vez maIS elevado. O tllla, em.dI\CISaS_Iuas: cI.o�a�ento elas �5 .AgencIas Ml!' glesl e vVllmar Orlando Dias (Geo· na Cascaes BrasIl (mformaçoes::
apOIO, umc? que poderemos dar -.'

A segmr, a sessao fOI S�l?p.ensa e

I mClpaI�
de EstatIstIca, �às quais I grafia Humana). �statísticas). Maria Nilza Spoga·

conclue - e o mor�l, po�guanto ou- ,f�\l.tra convocada para aproxIma 6a 4 modelo, recen�emente u:staladas Os diplomandos são: Célia Bro· nic:il (estatísticas da imprenssa,

�r��I)9de!es superlor.�s Ja to.�aram Ielra. nes�a .nova qualIdade, mUlto s!,! há gnoli (estatísticas sociais), Dilma associações, rádio·difusão etc.) e'

,

cJatJva da medIda sohClta?�, . obtIdo. srande soma de trabalhos de Assis Morais (informações es· Suely Gouvêa, oradora (estatísti-'
com,o, P?r �xemplo, a AssembJ.ela Tremor de terra

e um numero crescente de resul· tatísticas) Francisco Duarte' Silo cas das comunicações e transpor·-

L��ISlalJva do Estado. N,essas cor:- . tados. preciosos sôbre a realidade va (estatÍsticas do ensino),' João tes).
�lçoes, a bancat!a pessedlsta mam- Lima,28 (D. P.) _ Informa uma catarmens!,!, VaIécio Rebêlo' (estatísticas crimi· Serão em número de 34 os esta··
iestou·se, atraves da palavra do seu .

f A E t t' t' t 'd' ,- .

) J 's b'
.

k' (
,.,. '1' d' 1 d tr

lideI' pelo r gist ]( d f 't enussora que se veri iéou esta ma- s a IS Ica em SI o um orgao nms, ase o IeraJc 1 estatlstl· tlStICOS auxI lares IP orna as a e·

dand'o assir:; o �' n1l; at a, 10 aô?' nhã um tremor de lerra no Perú, .de entrosagem de diversos campos cas da industria), Leny Leal (es· a data de hoje pelo Departamen-

:moral:
eu lU egra ap la, causando algumas vítimas. administr�tivos, r�unindo na Jun· tatÍsticas agrícolas), Maria Alice to de Estatística,

A s.eguir, o sr. Gercino Silva, lf-
ta E,xecutlva,RegIOnal represen·

der minoritário, após tecer uma sé- DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
tantes .d�s Forsas. Armadas,. d�s

rie de considpr.ações em tôrn{) do Rep.arüçoes �ecmcas .. e Admmls,

assunto ventilado pelo s,eu colega e tratlvas �e .g!aur s�p�Ilor e os che'l
da maioria, propôs se telegrafasse DR. CARLOS LOUREIRO fes de DIVisa0 recmca do Depar,
à bancada catárinense, na Câmara DA LUZ tamento." .

Federal, transmitindo.lhe o apêlo
Sob a presldenc13 do sr. Rober· O Coronel Carlos de Morais Ca- assumiu o comando do Corpo E_!-

daquêles funcionários.' O sr. João ADVOGADO.S to ,Lacerda, _a Junta apr�vou nas mi·são assumiu o comando do Cor- pedíeio-nário.
Bonassis, em aparte, esclareceu

ultImas
_ sessoes:5 Resoluçoes; duas po .Expedicionário de MaLo"Grosso, A marcha foi iniciada em 15 de'

,que as atribuições da Câmara Mu- Escritório: Rua João Pinto dela� sao relatlva,s a Cursos de na expedição do Apa, em 1° de Ja· Abríl de 1867, de Nioac para Ma-'

nicipal sã.o restritas ao Município n.O 18 _ Florianópolis Ingl�s e de, Esperanto, para me· neil'o de 1867, cujo ofetivo já esia· chorra, a 21 de Machorra á Bela
_ , lhona do l1lvel cultural do fun· va reduzido pura 1.600 homens. Visia, a 1° d&'Maio ch'ega á Laguna..

DeSabamen loS em 81UmenaU
�tf�aJ���n������tiC��lt!,��e ée�� t��C�;�t������s� 7�n1ãa�a�a:o �e:�= ��e fdlart������!�a to�t! ne���r;;:t;

,

, característico saliente do Departa· luntários, de Minas Ger·ais, 20° Ba- que se prolongou, com interrupção"
mento' de Estatística. Nesse senti· ralhão de Jll'1'anlaria, de Goiaz; 21° por muitos dias.

A (# d IM"
do, realizam·se anualmente Cursos BaLalhão de Infantaria, de São Pau· Assim como o heróico Ney, fl-pós:

amare aque e unicipio dirige um apêlo ao' de Aperfei�o�mento, ver�ando sôo lo; Corpo Provisório de ArLilharia a derrola de Quatre-;l3ras, na desas-

G d Ad b R
bre mateqlatlcas, geografIa huma· do A.mazonas; 1° Co'rpo de Cavala- t.r-O,s·a Batalha de \Vaterloo, suaren-'

overna OS' er ai amos da Silva e ao vice- na e estatística, para o aprimo· ria, (-desmonlado), de Goiaz e Mala Lo, caberia ele pó e fumo, a pé, em-

.d d R I
' ramento do pessoal empregado na Grosso; 'Comissão de Engenheiros; pUilbando a espada bi-partida com

pres. ente a epúb ice dr. Nereu Remos lid€ dos �ún�ero�. , .

.

Comis.�ão Médica e alguns índios as dragonas quebradas pelas cuti-

O sr, AntÔrt.io Cândido Figueiredo, President-e da Câmara d Ve.
Com o orgao s�metnco, o Depar· Terenas e Guaycurús. ladas da cavalaria prussiana, se'

. d d Bl
. . .

e tamento Estadual de Geografla e O bravo Coronel Camisão éra recoIheu ao qua,drado de Martenot;-
H'a ores, e, umenau, dIngm ao sr. Governador Aderbal Ramos 6 Cartografia, dirigido pelo dr. Vie. homem de estatura média. um (an- assím .como Bonaparté, absorto"
SIlva o segUInte telegrama: tor Peluso Junior, e com o apôio to robusto, sadio, tez mo;ena, caI'·

.

perdído na estrada de Grenoble foi

,

"Exmo. Sr. Governador do Estado _ Fpolis _ Comunico que a da, S?ciedad.e Catar�nense �e Es· regada olhOs pretos bem vivos so° arrastado para o quadrado do Bata

Camara que tenho a honra d-e presidir por decisão unânime resolv"u tatIstIca, CliJO pres.ldente e ? sr. branceilhas espesas, ·fronte es'paço-l nl�o-sagrado, assim também ,Cami-'

1
'

I' ,

'

' , ,.., ReI1'ato Ramos da Silva e maIS o sa e o craneo inteiramente despido' sao com o seu Estado MaIOr se aeo-

l1pe ar � vossa exc� encla, bem como li outras autoridad.es competentes, da Inspetoria Regional de Estatís. do tecido filo·�o, com forle barba I Illeu ao 20° Batalhão de Infantaria"
TIO sentIdo de medidas urgentes e dicisiva proteção à nossa cidade e ao tica, o DEE comemorará condi. preta, conlava 47 a:nos e comanda· q�le_ constituia a relaguar da expe-'

J)H�rimônio da população local, em face da catástrofe que ameaça lle gn�mente a data de h�je.. va o 2° Bal-alhão de Atilharia á Pé, dlçao,

ruma a artéria principal. Telegrafei ao senador Nerêu Ramos nos se-
AS 7,30 horas, h�vera MIssa na U!CJuartelado em Corumbá, quanrlo E ao penetrar naquel'e quadrado

guintes termos: I
Catedral Metro12olItana, mandada

8 d
de heróis, calmo, placido, com a re-

H
celebrar, em açao de graças, pelos rele e estuda0 signação dos verdadeiros heróis,

�

Exmo. Sr. Senador Nerêu Ra�os, Rio. Em meu nome e no da alunos qu� concluiram o Curs?
,..

l�em que uma linha si'quer lhe cris-'

Camara que tenho a honra de preSIdir c'omunico a vossa ex 1'"
de AperfeIçoamento M. A. TexeI' tel) em MI8 pa-s·e a face abatida pelo softimen-'

que continua a ,destruição à marcrem do ri It·· A' t
�ce. en�)a ra d�.Freitas, série de Estatísticos ," I fiaS to dis.se ao bravo comandante do'

1 'd 1t d'
.

. ': o aJaI- çu, nes a CHia e, AUXIlIares (2a turina). Será ceIe· .Belo Horizonle, 28 (D. P.) _ To- 20° de Infantaria', - Capitão'
oman. o. vu o e verdadeira catastrofe. O prédio em consU-ução da brante, o Revmo. Pe. Alfredo Lu. Jbaqnim Ferreira de Paiva '--

F C
dos os cursos universitários de Mi-

il.rmacla ,atarinense, no valor de cerca de dois milhões de cruzei.r.Qs, terberck,. S.r, nas ficaram paraliz!ldos, com a gre�
"Venho acolher·me

_ á� muralh�s. d�
rum estrepItosamente, arrastando o prédio contíGuo de Arlindo ('c t _

_Ao me_Io dIa, na chacara da Sec· ve g�ral ele tr�s mil acadêmico!;. O teu valente �atalha.o, ,c�lJllbatere
llho. A grand.e maiori_a dos .prédios 'entre os Rios. �a Velha e Garcia' '��t\ gÇ!�titmgrelnCtOela,cedI�daa pePIOeuI.iltuesUtCrieárDiaI'" mOVimento tal deflagrado em sis- :mos e .morr�lemo� Junto-s.

"

d A I
nal dé protesto contra o projeto de I O fno, o II?-cend)�, a peste,. e� aI?

a�eaça a. popu aça� -esta apr�ensiva espera medidas, dos pod.ere� j.Jú- retor daquele _PresidiO, Dr, Rubens lei que visa equiparar os práticos os companheiros ahados do mlmJ:-

b.Jcos, que possam evItar a ruma talaI da artéria principal d� nossr. Ra�o?, h�vera churrascada de que de farmácia aos diplomados. I Conclue na 3a pago
cidade. A Câmara, por deCisão unânime, resolveu apelar para vossa p�rtlclparao os� estatísticos e con· �------------------------------

exc r
'

fd d'
.

t f
., , vldados, com cerca de-I50 talhe·

FRECHAM O'.
e enCla, no .sen I o e m er �nr J1.':Oto as autorida.des competentes, res. Essa churrascadá é ofereCida' DafIm de que sejam tomadas medIdas urgentes e ,decisivas em defesa da pela Sociedade Catarinense de Es.

'

,

t�dade e do patrimônio d.a população laboriosa local. A Câmara aplllll' tat�stica aos seus associados e aos

de as providências já tomadas por vossa excelência e aguarda confiant'c amIgos da Estatística.
,

os resulta,dos 'da preciosa colaboração. Cordiais' saudaçõe'g (a) Antônio' çõ�s ��;t aSOelnentreegaddas dC�:)lnlemora;
C• d'd F' 'd" A C'

e IP ornas a
an 1.0 19uelre o. amara aplaude e agradece o interêsse den!om,· segunda turma de Estatísticos au.

trado por vossa excelência no sentido de auxiliar a população apr:'eq- xiliare� que conclulram o Curso de
siva de nossa cidade. CQrs. sds. (a) Antônio Cândido Figueiredo Pre- APoerfelçoan;.ento de 1948.

sidénte". .,' ato tera a presença do sr, Go·
vernador do Estado, que o presi.

I

Dia do

'lorl.n6polIl, 29 fie Maio de 1948

\

I PARA' FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
C'OCEIRAS,
fRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNC� EXISTIU IGU�l

f

As cheias eml
Luiz Alves

Refirada da Laguna
Coronel Camisão

•••

Leitor amigo.
Por mal que lhe pergunte, pergunto se quando você é

assaltado por uma gripe insiosa e inaturável, que lhe aperta:
os gorgomilhos e lhe nega, a ambos os canos do trabucO'

nasal, os disparos naturais; que lhe dá malemolência ao e.s

ph-ito e preguiça ao cO,rpo; que o prostra com uma febricola

que não ata e nem desata; que lhe dá, ás juntas, um estra

nho ranger de dobradiça em casa mal-assombrada; que faZ'

com que o seu paladar não possa distinguir uma torrada ,de'

uma laranja ou um chá de limão de uma xicara d.e leite; que

lh-e nega a suprema ventura de fungar e fungar alto e bom

som; que o reduz à uma máqu,ina a tresandar impertinências'
e neurastenias; qu'e lhe impõe, 'se você é udenista, a obriga
ção de mandar ás favas até a eterna vigilâlncia; que... -

pergunto se você, assim desamparado de toda a qualquer a,m

bição ou vontade, pode ainda ler jornal? Não pode, não é?'

E se não pode, também não vai querer que eu escreva!
GUILHERME TAL
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