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AcOrdo antre oepu a o I I as acusa. aaae a Uolioo deputado Cid Loures' Ribas, da ,:banca�a do P. S. D.,
. proferi., Rio 23:: (A..N.) - Foi assinadona sessao de ante-ontem, da Assembléia Legislal.iva, o seguínte 1S- ' ,-

outro acôrdo espocral entre o Mi-

nistério da Educação e o Estado do:

Paraná, que, desta vez, foi beneti
dado e em virtude das cláusulas
do mesmo documento público, se

rão' instalados no seu território
mais quatrocntos e trinta cursos

vespertinos ou nnturnos, de educa
cão de adultos e adolescentes .
.

O Ministério da Educação forne
cerá não só material escolar como

ainda auxílio financeiro, devendo

por fim orientar, fiscalizar e con

h-olar os serviçais de educação foi

assinado no gabinete' do Ministro
dn Educação, 'sendo subscrito pelo
senhor Clemente Mariani, senho
res Simião Mafra Pedroso, repre-

eurso :

"Sr. Presidente - Srs. Deputados:
Engano, doce engano, o daqueles que pensam que venho deten

der�me ou defender a propaganda pessedista em Chapecó, durante .)
último pleito municipal. Já agora os papéis se invertem! Eu acuso.
Acuso de inverídicas, incongruentes, contraditórias e fa.lsas as infor
mações prestadas ao Deputado Waldesnar Rupp, por alguns «lementcs
do Diretório IMuuicipal da U. D. N. em Chapecó e, por isso. mesmo,
euspeítíssímos para testemunharem em causa própria.

Há sete meses atrás, no aceso de uma campanha eleitoral, quando
.adversários que se dieiam democratas não de três, mas de todos os
costados, lançavam mão de expedientes menos Iícitos, como o embus
te, a falsidade, o alarde infundado, enderecei ao sr, Deputado um rep
to solene, com o qual jogava e apostava o mais honroso dos mandatos
1>01' mim exercidos. Explica-se, o ímpeto da minha decisão na urgên
cia de desmascarar, com a devida energia, a farsa de coações, alegadas
para efeito explicativo da derrota que se acercava, fatal e inexorável,
das hostes em que mí.lita o sr. deputado Rupp. A certeza doe que as
alegações rupianas obedeciam a um plano prêviamente-Ldelineado-e,
por outra lado, o imenso trabalho de atender aos correligionáríns-pesscdistas às vésperas do pleito, de orientá-los, insniraram-me aquele
répto, com o qual eu deixava manifesto, no rígór de suas expressões
te na franqueza do desafio, a falsa de procedência dos queixumes do
ziobre deputado.

O repto foi arma de ocasião e a mais precisa e de efeitos mais
Jmediatos com que pude conLar, para sem distrair meus trabalhos, confundir uma insídia que, de antemão, sabia estar sendo industrializada,
em �ua'se todos os municípios do Estado. Os tempos correram. As paixões se amainaram. A derrota fragorosa da Ü. D. N. impôs conformida
des e silêncios, E, mêses a fio, o repto ficou sem res-posta. O nobre de-
pulado deixou que os dias se escoassem, para melhor cr istalizar o pro- I t ê d Ices�o de congelamento .âo repto. Qua�1(lo_o assunto par-ecia ,esquecido D er sses as c ase sobre esta Casa descia uma calmaria tão desejada, por nos e pelos
que aquí não 'se aCh:am" eis que o sr. d,eputado Waldemal' Rupp des- ses. n._rodotor!lsüobr'B o momento pSlCologICO para a resposta. I \\li'" UI

As palavras i,niciais de seu discurso evidenciam a minha conclu- Rio '23 (A. N.) - Afim de se-são" e n�las já está a <,;onfissão de um reptado que necessita do fato_r en tenderem com o senhor Brasílio(1pO? tUlltda.de, que preCIsa valer-se do tempo, que aguarda no ,esqueCI- ,menta a oxidação dos falo·s roubando-lhes a atllalidade, para apresen- Machado Neto, preSIdente da Fede
iar uma defesa tardia, e, as,sim mesmo, ,desamparada doe objetivos ele- ração do Comércio, e com o presiment�s de conviccão. Mais sincero agiria o revtado. se, ao invés de dt'nte da Associaçã'Oj Comercial -

e.

um discurso v,crboso, torturado de contradições e vitzio no conteúdo,.confessa'8se, sêcamente e pêcamente, que fugia à resposta porque con-
outros l'ep:resentantes do comprcio

�jderaYa o repto ... já prescrito! paulista, Begqirão runanhã para São
.'

Muito- S'Ü .demflrou e muito se preocupou com a slla própria pes- P..a�Jlo os "enhores Ortençio Lopes
,
;Eoa, em seu dl,scur.so,. o deputado Waldemar Rupp. Narci'so, ao -e,�pelhar e Ruy de Almeida\ vice-preswent€s�uas belezas, InvejarIa o re:quinle com que, -nêsse mistél', o sup-era oJlustre deputado de ,Gampo,s Novos. Para Sua Excelência o seu manda- da Associação Comerc,ial do Rio de
to é diferente do nos'so, porque êle foi ,eleito Dor forma diversa em Janeiro.
processo especi,al, como o exigiam as suas invulgares qualidades de A viagem desses 'lideres do co��ondutor de consciências libertárias e democráticas. O mandato deSua Exc,elência foi conquistada, como êle o descreve "lutando contra Inércia prende-se à a.titude que d-e-
a adversidade 'e o despotismo, a golpes de rebeldia, 'desfechados em verão tomar, as classes produtorascampo raso .. :" Como se vê: o seu mandato é d_i,ferente. O esp-etáculo em face dos proj-etos sôbre matériada ,sua conqUIsta, para castIgo nosso, talvez seja esquecido sem que no Conpoetas o eb.ernizem. em ,estrofes épicas ou historiadores o gravem pa-

econômica, em andamento
;ra a posfendade. E como a história, hoje em dia, anda sendo constan- g'l'es-SQ Nacional.
tel1!en.te .r0mance�d!l, pel'deT?os assim e possiv,elmente, o 'ensejo de.aSSIstIr a legendana conqUIsta do mandato ruppiano transportadaconsagradoramente para a téla de Hollywood.

'

Logo após' o pleito de novembro do ano passado, nesta Casa oilustre representante da oposiCão de Campos Novos ironizando' de
c]3:rDu. que eu "pod�ri,a tr:;tta� de me ir gespedindo dbs meus col�gas",1l0hS tmha provas IrrefutaveIS das pnsoes, violências e arbitrari·ed.ades cometidas pelos component'es da caravana do ,P. S. D. duranteaquela campanha elei,toral, no município que muito me ufRno de representar nesta Casa. Aguardei sete -longos mês'es. Finalment,e no dia8 do corrente mês, "Parturiunt montes et na,scetur ridiculus rr{us) (dolJa-rto �a m.:,ontanha nasceu um minúsculo rato). Muito embora Sua ExcelênCIa �ao ten�a provad�nada daquilo que seus maldosos i,nformantes e Imbustelros correligionários de Chapecó o levaram a afirmar-desobrigo-:o, de,sde logo, R? c:umprimento. j'ntegral .do repto, pois émeu d�s·eJo que Sua ExcelenCIa, no seu posto nesta Assembléia obser
v.e e s:mta, com o .decorrer do tempo e em futuras pugnas, a falta desmcen?ade, a leVIandade e a insesaLez daqueles seus >CQ-partidád.oschapecoenses. Q,uerendo provar ameaças, prisões, e-spancamentos, -etc.,num l?ngo p,e:lOdo de sete' mêses, o sr. deputado, advogado ilustrecomo e, ,e por I�SO mesmo devendo saber qüais os dooumentos probantes em caso,� taIS, leu neste plenári,o, tão somente, os seguintes papéis:

,

JO - Uma declaração do ud�ist.a João Filipi, cuja assinatura'Bsta abonada pelos deputados Osvaldo Bu!eão Viana e João José deSouza Cabra], em a qual aborda a questão de legiimi,dade ou nãode suas terras;
2° - uma .carta do presidente do sub-dir-etório da U. D. N. ,no-distrito de Palmitos, digna de figurar num museu de teratologias ,�pistolares;

_

3° - uma certidão' extraída do livro de registro de correspondên-'cia' rec-ebida pelo juizo eleitoral de ,Chapecó, onde <constam' algunstelegramas enviados ao M. M. Juiz, ora por Cerso Rauen, ora por JacyBernardes, respectivamente presidente ·e secretário do diretório mu
ni.cipal da f,T. D. N., em Chapecó;

40 - .c�rlidão de uma pro'CUração cedendo ,e transferindo direitos
de Francisco Rolin de .Moura a J'oão Filipi e reci:bo daquele a êsie'

50 - artigo do semanário udenista "Jornal do Oeste".
'

Anali,semos, um por um, êsses papéis:
(Passa o sr. deputado Cid Ribas a mostrar as cont.radições havi

(las nos pseudo-d.ocumentos apresentados pelo deputado "Valdemar
Rupp).

Vejamos ago'ta, sr. Presidente e srs. Deputados, a diversidade das
provas que vou apres-entar. O valor delas se mede pela qualidade e
llào pela quantidade. Os originais de grande número delas /lIão me
('he�aram às mãos, pelo quê tive de requerer à Diretoria dos Corr,eios
e Telegrafas, certidões de algumas apenas, que ainda se encontravam
llaquela repartição (Lê telegramas de presid.�ntes, vic-e..rpresidentes,secretário e vereador udenistas de sub-diretórios distritais, todos com
firmas reconhecidas, em cujos despachos afirmam nao ter havido qual
quer coacão ou ameaça de elementos do P. S. D. naquele municí'pio).

Cne/ue na 3a pág

Proibidos os fogos
6 balõesdos Rio 23 (AN) - É o seguinte.o co:.·

s�: municado distribuido à imprensa'
pelo gabinete do Prefeito dOI Dis
trito Federal: "Vi'sando o bem es�

j ar da população e a salvaguarda
do patrimônio da cidade; esta'

• • Prefeitura proibiu terminan.temen:.·
Na discussão (2a e ultima) do te o lançamento de balões, ou' fo

projeto nO 11, que trata do Regi- gos de artificias, que possam pro-
Berlim, 23 (U. P.) - As auto- menta de Custa; voca'r incêndios em campos ou

ridades russas deram hoje .ordens Com a palavra, o sr. deputado florestas, estabelecendo contr'a (j
aos funcionários alemães para im- Ribas Ramos, após judiciosas con:. infrator a pena de detenção por
pôr a reforma monetária soviéti-. siderações sôbre o Projeto de Re- quinze dias e multa até quinhen-
ca ,em toda a capital. : gimento de Cus as, em elaboração' tos cruzeiros.

• I

sentante do govêrno paranaense, e

Armando Henriques e professores
Lourenço Filho e Francisco Ja
rulssi,

Na Assembléia Legisllii
o

Um telegrama que dá que-lazer, .-FPE
jeto aprovadO. - O Reglment �Db=

Vastas. - Outras notas. �\_--

Refotma do apa
rêlbo Dolícial
Rio, 23 (A. N.) - A Comissão

ele parlamentares designada pela
Câmara dos Deputadols para' visitar
os locais destinados à detenção de
pessôas no Distrito Federal, apre
sentou àquela Casa do Congresso
o relatório dos seus trabalhos.
A comissão fixa aspectos des:ar

ladores encontrados em sua visita
notadamente na� delegacias distri
tais, 'em sua quase totalidade ins�
taladas em prédios velhos ,8 des
confortáv,eis.
Faz excessão da Penitenciária

Central, da Prisão de Mulheres e do
Sanatório Penal, por ela classifi
cados CDjlI10 serviços padrão..
Finalmente seu importante re

]atório, a �omisgão entende que
surge uma reforma. geral no apa
l'êlho policial: especialização da
polícia judiciária e a inadiavel
construção de edifícios padroniza
dos pa,ra a séde das delegacias dis
tritais.

Reforma soviética
da mOfdª

Da leitura do expediente, cons- _ na Secrefaria da Justiça referiu
íou um oficio da F. A. C. em que se a oportunidades do mesmo por
essa entidade convidava a Casa que atende e melhora saUsfaLo
para assistir os Iestejos de ama- ríamente a situação dos Serventuá
nhã. O Sr. Presidente nomeou pa- rios de Justiça" classe laboriosa e

ra representar a Assembléia os: "digna que presta relevantes servi

seguintes srs, depuados : Wigand cos nos diversos c�tores do Poder-

Pershum, Cardoso da Veiga e - Judiciário.
Bulcão Viana. Comentando também o Projeto'

de Lei número 11, que autoriza o

.. • Poder Executivo e decretar novo

_ Orty Macha.do - P. S. D. - Regimento de Custas, concluiu o

FOi_ lido, em a sessão de 21 des�e ,. n�bre deputado o seu suibstan.c�os().
mês um telegrama do Sr. Presi- discurso, apresentando uma emen

dente Geral da Cruz Vermelha da ao aludido Projeto de Lei, di
Brasileira, em que acusa o ..rnes-l,atando o prazo ali estipul�do pa

mo senhor um telegrama de al- ra a expedição do novo Reg imento;
guns srs. deputados. Estranhava, afim de que os 81'S. Serventuários
que de tal recado telegr-áfico só de Justiça dis-ponham de tempo
constasse nomes de alguns 51'S. 1 suficiente .par� remeter

.

suas su

parlamentares. Parecia-lhe que de
_ gestões ao Projeto de RegImento.

seus signatártos fora vontade que Isomente êles se dessem à honra de ---------------

subscrevê-lo. Logo que teve co- Reunião de
nheoirnento dêsse despacho tele-

gráfico, procurou os mais desta- diplomatascados :lementos de:ssa profícua Varsovia, 23 (U. P.) '- No pa
fundação que lhe afirmaram ínteí-

" il situado nos arredo-
1'0 desconhecimento do telegrama; Iácío 'Vl anow, '

_

. .

ao Sr. Presidente Geral da Cruz ,: res desta capital, re�m�a�-se .hoJe
. h nceleres e prmcrpaas diplo-Vermelha. Dess'arte propos se; os c a

.',
,.' I t d zona de influênCIa sovié-

passasse ao Sr. Secrelano Geral ma 3!!0 a - ,

.
'

da Cruz Vermelha neste Estado tíca, inclusive o próprio MüJotov.
, ,

tí h' am ho-Sr, Dr. Madeiras Neves, telegrama Ao que se no ICIa, c - egar
•

versando assunto idênico je os chanceler,es íuguslavo e tche-
_ Rodrigues Cábral - U. D. N. cosloVUICO, ,esperando-se a qualql:er.

_ Com a palavra, e .lendo uma

I
momento a "Ministra" do ExteI';ol'

carta
_

que enviou ao mesmo Pre., mento a "Ministra" do Exteríor

sidente Geral, apoiou o Sr. Maga-' rumsna.
lhães Machado, lembrando, porém, Acham-se tambem em Varsóvia.
que se devia ent.rar em entendi- nas embaixadas dos r,espectivo,&
menta direto com o ciLado Presi- paises, os chefes comunista,s To-
den�e ,Geral. gliali, da Italia e DuclolS, da Fran-

- Carneiro de Carvalho U. ç!l.
D. N. - Também falou sôbre o! O chanceler húngaro' está há dias
assunto esposando a opinião do em Varsóvia .

Sr. Rodrigues C:tbraJ.
- Magalhães Machado - P. S.

D. - Voltando à t.ribuna, o fez Ab'l1stentando o seu pedido de se

passar o telegrama que pediu.
- Braz Alves - P. T. B. - Ex

plica as razões porque assinou o

telegrama em apreo, apoiando a

opin·ião do sr. Rodrigues Cabral.
_
- Cardo-so da Veiga - P. R.

P. - Na tribuna, e sem ,que houves
se enviado declaração a Mesa,
um tanto aga-stado explica por
que também foi um dos signatá
rios do telegrama em causa. Antes,
porêm, apo; Na o seu colega Ma
galhães Mitchado.
- IMagalhães Machado - P. S.

D. - Este Deputado, não obstante Reunião DO Catetealgumas vez,es um tanto ardoroso,. _. .

tnunca se descondusill por veredas RlO, 23 (AN) - Reahzou-se on ,�_rn
em que se desconheça a rigorosa: no' �a�ácio d� Catete u�a .reulllRO
conduta e étiea parlamentar. Após presIdIda pela general EurICO Gas

ouvir a,s explicações dos s·eus co- par Dutra e da qual participaram
legas Cardoso da Veiga e Carnei- os ministros da Justiça e das Re-
1'0 de Carvalho, com a palavra de- lações Exterior;e8, senhOlI'es Adro
clarou aceitar as explicacões cles- ::tIdo Mesquita 'da Costa e Raul
ses seus colegas. Fernandes, respectivamente, e o'

Ainda com a palavra, ês'se dig- presidente do Banco do Brasil,
no legislador disse ficar pelo lem- senhor Guilheme da Silveira.
brado pelo seu colega Rodrigues OOjIDO seu estado de saúde não'
Cabral que era de se passar um permitia, não compareoeu o minis-
t.elegrama ao sr. Presidente Geral Iro Correia e Castro.
da Cruz Vermelha, dando-se, por
cópia, conhecimenLo dêle ao Sr.
Dr. Madeiras Neves.

noiva quer
um fuzil
Los Angles, 23 (U. P.) - Os ra·

pazes da California, que pensam
Em desmanchar seus noivados, es

tão francamente .alarmados com um

anúncio publica.âo num jOlrnal da

cidade de W·estminsLer. Esse

anúncio àiz simplesmente: "Troco

vestido de noiva, enxoval completo
e outros pertences, por llm fuzil

&m bom estado de fundonamente".

..

- Cid Loures Ribas - P. S. D.
- Requer inserido na ata
servicos do dia, o oficio do
Delegado Regional do Pinho.
Exa. disse das razões 'que a isso o

levaram. O ,seu requerimento foi
atendido.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUB DOZE
OlA 24 TRADICIONAL BAILE DE SÃO JOÃO. NOITE NO ARRAIAL� DANSA DA QUADRILHA. CONCURSO. ENCERRAMENTO

DA ELEIÇÃO DA MADRINHA DO ESPORTE. TRAJE A CARATER. RESERVAS, DE MESAS NA SECRETARIA DO CLUBE, A PAATIR DO DIA 14 DO
CORRENTE: CR$ 30,00. DIA 27. FESTA INFANTiL, EM HOMENAGEM A SÃO PEDRO, DAS 16 ÁS 20 HORAS E DAS 21 Á HORA, DOMINGUEIRA.
i AS -SOIRÉES E DOMINGUEIRAS TERÃO INICIO ÁS 21 HORAS

l�

COMPANHIA -AlUNe! DA lAIA
..... _1171"- ... :' .'AIMI
UClIOIOI • ftLU'IPOBn,

Cifra. do Balaoco d. 1944,

CAPITAL E RESE�VA8
Responlabilidarte.
Recetl!
Ativo

CrI
Cr$
..

, .

80.900.606,30
5.918�401 ;755,97

67.053.j45,30
142.176.603,80

Sioistro" pagol no. 61timol 10 enOl

ReapoDllalUidf:ltico
98.687.816,30

41 :16.736.401.306,20

, Diretores.
Dr:;iPamphilo d'Utra Fre1rc
de Sá, Anilio�•••erra, � Dr.
e JOl6 Abreu." .

de CarYftlho. Dr: PranCl!llCO

Joaq�im Barreto de Araujo
,

���I'���\������t����

ARTIGOS DE�PORCELANA
�

.

COMPRANDO, VERIFIQUE A MARCA'

GEL(
O� �1.,.
Q �
MAUÂ

da afamada PORCELANA fabricada pela PAJRCEL.À,NA MAUA S. A.
Estabelecida desde 1,937 em MÀUA, no Estado de São Paulo. Não

tem fidiaís
CUIDADO COM AS' LMITAÇõES
Representante em Sa-nta Catarina:

R. SGHNORR, Rua Felipe Sehmidt, 42 sobro Caixa postal, 144 -

Florianópolis

Ouçam dia�iamente, das 9 às 13- e das 17 às 22 hotas

'RADIO IUBA' ZYO 9
1530 kilocielos ondas médias de 196 metros

,

TUBARÃO -- S. CATARINA
---------�._. ... ,�--

LIRA TENIS CLUBE
dia 26 sábado - tradicional baile de SÃO JOÃO,

com queimada, pinhão, batatas assadas e s1,lrpresas; mesas a reservar

na Relojoaria Moritz a partir de 21 do corrente a Cr- 30,00; dia
29 (terça-feira), gra·nde matinée infantil, com inicio ás 15 horas.

NOTA: Pede-se ao's srs. sócios não se fazerem acompanhar
de pessoas não assoei,adas.

Ingresso talão do mês de Junho.

(Chrysler)J
Vende-se uma, em ótimo estado -'- 110 H. P. Tratar com Lourival

:Almeida - telefone 1.406.

Barafa

FARMACIA ESPERANÇA
do :rarmaee.tleo B1LO LAU8

HoJo • &mania! ..ri .... prefert4a
DNSQ aac1.aaI•• _raqe1ru _ He_Mpitiu _ lt"'orfg�

..riu - ...rtts.. CI. ft.rmelAa.
ilualllte-1ItII l!I exata *,_nb�!a H ll'êecltlúrlo .'dlM>.

-----.-

Dr. Liodolfoi. G.
Pereira

- Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

bonlititui�õel de liociedad�a
e eervipo9 coreb,tou, em geral.

Organizoçõl!lll contobeia.
Regi.tro� e m�rca•. di"pon'do,
no Rio. de correllpondente.
ElCeritól"Ío: RUQ Alvaro d•

Carvalho n.· 43.
Doa 8 'àli 12 horaa.
Telefone 1494

I Horario das
o e�pre ..

! sas rodfHlIarUJS

! •• ., ".. " ........ 1> ..... ,. OI " •

j.
I

�i
i

---------._-_ .... , ..._--.:-.......;._._-, .. _ .......__ ..._-'.......-.._ .....

o ESTADO
�...... Ofiei... a ru 1'"

!'Iate li. •.

Qb:otor: RUBENS A. RAMOS
rn.rh&ArI•• Dil'.-Ger....

BIDNEI NOCETI
Dlr.t... 41. IlM.�Io=
GUSTAVO NEVES
elide III. Palilll.�Ie:

n.L�GIBCO LAM.UQmt
ehf. ele ::Sl,nuú:

�'.ol!!QI"'DI1 CABRAl· DA BILl'I
RCI.\Jresent&n&. :
A. S. LARA

�>""" ;>\;;<,:0,111101' Dantas, •• - ."
.Ó: ••iar

'lt"llil .i�-1'24 - Rio iii. l••eire
UUL CASAMAYOR

lm'1lI�. 1r.11Jl1e d. OUnlra. 11 -
8� ....r

1fit 1-'871 - Si" P&.l.

,., C AP" T A L A R II
Sociedade de sorteios e' seguros contra acidentes pessoais, conce

dendo mais outros beneficios de caráter assistencial.
Representante em Florianópolis:

.

PEDR0 NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de. Cr$ 20,00 além da Jóia

Norte'

inicial de Cr$ 1(,,00 ap.enas.
Participação nos lucros

Auto-Viação Catarinense, - 'Tulbrio
- 6 horas, P

.

d f· O
Auto.Viação Catarinense _ L�a ara 09 pessoas e ln

- 6,30 horas. paladar C:�fé Otto é
Expresso São Cr1stovllo - Laguna -

7 hora,s.· I .em par.
Emprêsa Glória _. Laguna - 6 1/2 ••••••••••••••••••. • •••••••••.•,.'

e h�!s��r�rusquenlle _ Brosque '_ 'F.(BRICA DE FOSFOROS (PRON-
Terça-feira 16 hAu°tor�VS'ia"�o Itajal _. Ita·4ft' _ 1. ho- TA P. FABRICAR)

CRUZEIRO DO SUL - 12,00 _ "" JCU U •

ras, Vende-se

5 !ãrld�o�!.Brasl.leIrO - JoinT1le - h
Maquinário Cr$ 250.000,00

Empresa Sul Oeste I.tda - Xapec6 - ás Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
- 6 horas,

Situada em Campo Alegre - S. C.
SEXTA·FEIRA

Rodoviãrla Sul Brasil - PÔ'rto Alegre Vende- ...e tb. só maquinário
- A�t�X;:�sÇIlO C&tM'lnense CUritiba Informações com A. Wehmut� .-

- - 5 horas. Brllsque - Santa. Catarina".
lAuto-yiaçl!o Catarinen.se - Joinvl1e
- 6 horas. . ...••. , ...................•..

- A���V�����. cat!'rlnense_ ���._a. 1Encera.d.o·rExpresso São Cristovão .__.. ..,.�

7 horas.
Auto·Viaçllo ltajal - Itajaf

raso
Expresso Brusquense

16 horas.
Rápido Sul Brasileiro

às 5 e 14 horas,
Norte BABADO

.

eRUZEIRO DQ S\fL _ 15,30 _
Auto·Viaçllo Cataorinense - Curitiba sr.

- 5 horas. lho
Sul Rápido Sul Bras!le:Lro - JolnvUe -

.

às 5 e 19 horãs, TELEFONE 751.
- 6 horas.

ASSINATURAS
Na C.,I.l

14..$ "r , • • • • • • • • Ort
i!f)'l'MCwti • • • • • • Crt
��rlá..tr. •...... CrI
'4íi.� ..•.••••••• Crf
�l&1l!I.r. Í!ly1l1�o .

. CrI
N ill ·"mt.rler

b. Crt 1 ..

,.ee.ç,ro '.. Clt .',tlO

;\ 'í.'rl:e0a'tu Crt ••,�
�f.l!.IiU� IIInb... . .Clt ·'.iI

",
'I.H
II�
••••
t,io;

0l'8 erililla!a. Ia_O ali ...

J:>,i)tlicadoB, nl0 "ri.
cleyolyldoe.

A\ 4lret;lÁo nio o. rellJUJ)l..

:iítlbiÍizlllo peloe eODeeite.
i!I.ltid.oa nOI all11,_

1UaiD....

Viacão Aérea
..

, Horário
Segunda.-feira

PANAIR - 9,40 - Norte'

VARIG - fO,4e - Norte

PANAIR - 12,47 - Sul

CRUZEIRO DO SlJL - 13,55

Norte
.

VARIG - 12,30 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 9,40 - Norte
CRUZEIRO llO S'f:JL - 11,00

No-rte
VARIG - 11,40 - NÇlrte
PANAIR - 12,47 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 6,;50 - Norte

. PANAIR - 8;�0 - Sul
VARIG - 12;30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL.- 13,55

. Se:x,ta-[.e.ira
CRUZEIRO :ID0 Sfl'L - 7,20

Norte
PANAIR - 9,·40 - Norte

VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

Sábado
VARIG - 12;30 _; Sul
tlRUZEIRO :DO S�L - 13,55

Norte
1?Jomingo

PANAIR - 9,40 - Norte
Sul
fimUZEIRO D@ Sl!L - 11,00
:PANAIR 12,47 - Sul.

!

o Crédito Mutuo Predial, oferec.,
aos seus associados o melhor pIá
no, no meÍhor sorteio, por Cr$ 5,o�,
mensais.�EGUNDA.F'ErRA

Expresso São orsiõvão - LagtliIla
7 .horas.
16 horas.
Auto-Vlação ttajaí - Itajaí - 16 ho
Expresso Brusquense - 'Brusque -

PASTA DENTAL
ROBINSON

Expresso Br'usquense _ Nova Trento
- 16,30 horas.
Auto-Víaçâo Catar-ínense

- 6 horas.

Auto-Viação Catarlnense
_ 5 horas,
Rodoviária Sul·Brasll - POrto

_ 3 horas. .

Rapldo Sul-Brusüeíro - Jttlnvile -

ás 5 e H horas.
'rERÇA-FELRA

Auto-V!a.;llo Catarinense _ Pôrto Ale
gre _ 6 horas,
Auto-Via,çá'O Catamnense - CuT'itlba

_ 5 horas
Auto-Viação Catarlnense

- 6 horas.

Auto-Viação oatermense
- 6 horas.
Expresso Silo Cristóvão - Laguna -

7 horas.
EmpI"êsa Glória - Laguna - 7'A1

e 6'h horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
.A-�to·ViaçAo ltaja! - ltajaf - 15 no-

ras: "'.
Rápido Sul Br ..süeíro - JolnvUe - às

5 e 14 horas. .

.

QUARTA-FERA
.

Auto-Viação Catartnense
- 5 horas.
Auto-Viação Catarr-!nsnse Joínvíle

I'- 6 horas.

Auto-víação Catljr!nense _ LagtliIl8
- 6,30 haras.' \

Rápido Sul' BrasUeiro - JolnvHe - às
5 e 14 horas.
Expresso Silo Cr1stovao - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
.

Auto-Viação Itajaí - Itataí - 15 ho-
ras.

.

Expresso Brusquense - Nova Trento
_ 16,30 horas.

.

Rodoviária Sul Brasil - P&-to Alegre
- 3 horas.

_ JohlvUe

I
O Or�dito Mutuo Predial, ofere

ce 00••eua osscciado. o m�lhol'
- Curitiba plano, no melhor' liorteio, por Cr$

A.legre 5,00 men.aia.
........................... O'

Jo!nvUe

curitiba

Assegure- desde já um

NATAL FARTO E FEUZ:
aem sacrificiof'inanceiro, adquirin ..

do, em suaves mensaliriááes uma

CESTA DE NATAL

';���
O'w�
Agente nesta Cidade:

B. SOUZA
Caixa Postal, 326

QUINTA·FEIRA
Auto-Viação Catarlnense

Alegre - 6 horas.
_Auto·Viação catarinense
- 5 horas.
Auto-Vlaçllo Cata1'ineose

- 6 horas.

Pôrto

CuT'ltlba

JoinTlle

••• r'

111 ho- Leonel B. da Silva, com per�
feito conhecimento da pro-fissã
oferece os seus serviços.
Qualquer informeçõt''' com o

Lucia Domin.gos de Ca1'VfV

Brusque

JolnvUe

. . . ..
..

,Autó-Viacão Catarinense - Joinvlle.
_ 6 horas,
Auto·Viaçllo Ca.tarlnense - Tu'barAo Alugá-se um "bungaIQw", ii Ave"

- 6 horas.
Exnr,"sso Silo Orlstovllo - Laguna - nida Mauro Ramos.

7 ���sso Brusquen.se _ Bi'usque _ i Tratar no Banco Agricola. \Rua'
14 horas. \ Trajano, 16.

ra�U'to.Vlaçllo naja! _ ltajai - 18 ho- ,I ..... • • • • • • • • • •• •••••••• • _ •••••
'

Expresso Brusquen.se _ Nova Trento'
- 9,30 horas.
Expresso Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.

CASA

,----------------------,�

CHEFE DE ESCRITóRIO
Firma industrial precisa de pe!"

.ôa com prática de e·scritório e M'

escrituração mercantil.
.

Cartas para Chefe de EscritóriO,
Caixa Postal, 139, mencionando hlV

bilitaçõ,es e pretenções.
Guarda-se sigilo..

() VALE D0 ITA,JAI
Proen:rem na Agêllelz

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA:

ROSA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FAZEM,ANOS HOJE: •

Vida eocial _�lll
.',

�

ODEON - As 5 e 7,30 horas
Sessões Chies

Um espetacular romance musi

cal da' 20 TH, CENTURY FOX

SI EU FOSSE FELIZ
com

CARMEN MIRANDA- Perry COMO
_ Vivian BLAYNE.

-e-

HARRY JAMES,
_ O rei do Jazz -

ggrande ORCHES'fRA

- o sr. Lucas Correia de l'vti�an
da, ,funciqnário público aposenta
do, muito estimado nesta Capital,

GRANDE BAILE DE SÃO JOÃO! DóI' certo, receberá o nataüoíante
residindo atualmente em Curitiba;

HOJE NO CLUBE" 12" dos. seus numerosos amiguinhos,
- (' sr. João Batist� Espíndola,

Os salões engalanados do Clube juntamos jubilosamenLe os nossos zeloso e competente comissário da

'12 de Agõsto, acolherão hoje o extensivos a seus extremosos pais.
Polícia Civil;

jIlundo .social desta Capital, para
- o sr. Francisco Berto dã Sil-

'"

.o tão esperado BAILE DE ,KtO � .veíra, hábil tipógt'afoí;

,JOÃO, festa al ías tradicional em !'I'IÉNINA IRENE DUARTE SILV.A
- a exma. sra. d. Joanoca Gor�

Lodo país.... ,

rêa Barreto, virtuosa consorte do

Gomo nos anos anteriores, os sa-
sr. Francisco Barreto, residente

Iões do Clube "12" mereceram o A data de em Cambcriú;

,cuidado especial para €stas reuniões hoje marca
_; a gentil srta, Nanci 'I'ereztnha;

.onde impera o aspéto roceiro, a passagem filha do distinto casal Joãó Capis-

,dos dias de festas nos serLões,.. do quinto trano Cardoso e Acendina da Sil-..;.a
Haverá fogueira simbola, com aniversário Cardoso, e aplicada aluna do Instí-

ilampadas eletricas dando clarída- da ínteres- luto Coração de Jesús.

de, como se f'esse lenha seca a santa
'

me- ,

NASCIMENTü

,crepitar no fogo vivo .. f nina Irene O venturoso lar do 10 Tenente

Haverá cará, amendoim, etc., Duarte Sil- do Exército, Benhour de Castro

.etC.,. . •
va estre- Itornariz, servindo no 10 Batalhão

Haverá muito "matuto" de cara mosa filha· de Fronteiras em Fóz do Iguassú,

pintada, roupinha apecta'Ia e dOI nosso e de sua exma, esposa Dna. Rose-

,mocinha dengosa, de sala rodada, conterrâneo sr. Francisco Duarte roarie Romariz, foi enriquecido
de safa de chita, mocinha boni- Silva, diligente funcionário do De- no <lia 21 do corrente, com o

ta. . . partamento Estadual de Estatística P,8 ,menta de um robusto, garoto,
A orquestra, ira concorrer e de sua exma -. esposa Iná Duarte ocorrido- na Maternidade "Carlos

;grandemenie para maior brílhan- Silva. Corrêa", desta Capital, e que re-

:.!.ismo do já ansiosamente espera- ceherá o nome de Benhour ,de
do BAILE DE SÃO _ JOÃO, pois SUB-TEN. JO.W PAULO Castro Romaríz Filho.

-seu repertorio de rancheíras, em- GUIMARAES "O Estado" apresenta felicita-

:boladas, toadas e musicas sertane- cões ao distinto casal e deseja ao

,jas, será reforçado com musicas
A efeméride de hoje assinala a galante Benhour uma vida longa,

recentes. . .

oassagem -do aniversário natalício tom muita saúde.
do nosso prezado conterrâneo Sub
ten. João Paulo Guimarães, cornpe
tep.te rádio-telegrafista do Exérci
to servindo na 168.. C. R,
Oficial distinto, desportista g€

néríco, super-ior indulgente, disci

plinado subordinado, cómpanhe iro "

leal e do-no de um grande coração,
ao aniversariante não faltarão ho-

RITZ - Hoje às 5 e 7,30 horas.
ROXY - Hoje às 7,45 horas,

Sessões Chies

Ingrid Bergman - Robert Mont

gomery - George Sanders
FURIA NÓ CÉU

...Nao há 110 céu tempestade
maior que a do amor transformado
em ódio ....

,Censura: - até 10 anos.

No programa -, Noticias da se

mana - Nac, Irnp, Filmes, Atuall
dades Warner Pathé - Jornal.

e sua

- No programa:
1) _ Cinelanilia Jornal n" 159.
_ Nac. Imp, Filmes.

Preços: - Cr$ 4,0� e 3,00,
,

,
"Livre" - Creanças maiores de

[\ anos poderão entrar na sessão

das 5 horas.

RITZ - Amanhã às 7,30 horas.
Grandioso espetáculo de téla e

palco.
'

.

, Na téla - Rita Hayworth
Lew Bowmann.
o CORkÇÁO, DE UMA CmADE
Uma li-nda e luxuosa revista em jtecnicolor entremeada de um ro

mance encantador.
No palco - Apresentação do sen

sacional SHÜW "ATóMICÜ" com:

GUALTER E INÁ ,

Famosos dançar�nos, maiorais do

Eug Woogie e do sapateado ameri

cano e ainda:
TONY JUNIÔR

Óutra atração, considerado pela
critica como ° mais sério rival de

xxx

xxx

IMPERIAL =: Ás 7,30 horas

, '" e ° sucesso continua 1

É COM ESTE QUE EU VOU

-com

OSCARITO
Catalano Grande Otelo

,

... "Oscarito" .

No Programa:
1) _ Jornal na tela n?

Nac. Imp. Filmes.

Pr�çog: - Cr� 4,80 e 3,00:
Imp, 14 anos'.

121

Mais uma vez solicitamos, ,em

nome da Diretoria do Clube "12",
a todos os jovens, que compare
.çam trajados a carater ao- grande
';paile de hoje, para maior alegria
.(l brilhantismo . ,. E na hora da

quadrilha, quem não tiver, par
..certo, que' arranje ás pressas, pois
a marcação promete ser maraví
lhosa e engraçada ...
Haverá, como temos anunciado,

',o encerramento da eleição para a

MADRINHA DO ESPÜRTE, do
Clube, sendo a eleita aclamada-com
: .ruídosa salva de palmas ...

1 E outras surpresas aparecerão
ina hQ.l'a pr€cisa ... E até' lá, até o

momento das dansas s.ertallejas e

'(\0 que houver e aparE',cer ...
A. Sbissa.

deputado Cid Ribas

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
o Escritório do Partido Sarjai Democrático, a rua Felipe

N. '42, atende aos seus correligional'ios para qualificação
das 9 ás 12, é .des 14 ás �7 -horas todos os, dias

Schimidt
eleitoral

MOURA BRASIL

duas gota.
doi. 'minurot
doi. olhos
cloros e

bonito.
associação comercial, associação. rural, c,ooperativas dei made�ra � de

fumo; vár-ias empresas de colomzaçao .e outras de transporte: lllum,e
tas agremiações desportivas; luz elél1'l,cl_l na séde e e;n dIversos �I��
tritos: modernos moinhos de trIgo e lrIgorífIcos; enf'irn, uma inf'ini

dade de realizões que atest.am sobejamente o seu elevado grau de cul-

tura, civilização e progresso.
Porquê, terrorista não é quem vive do seu trabalho honesto e Ie-

I cundo, preocupado tão somente ,�om a &ra�deza da sua t.erra e. d3; sl:a
pálria. O terrorismo numa reglao pressupoe, desde logo, a exístência

acusa de opr-imidos, de sllhjLlgadqs, de acovardados. Por. tudo ISSO,' enquanto

lo sr, 'Valdemar nupp e sua grei endossarem eouceítos �alunIOs,os àque-
_

.. .

Continuação da la pllgina 1c povo, como os emitidos na crônica desl� Asse�_bléIa, pubhcada 1'1:1)
_

Acabo de _ler, sr'. RreSIdente, provas_ que realmente provam! Nelas atilozos agentes oprimiu a valer aquela rlca reglao dg .oeste eatan

estao os depOImentos i:lc homens que _nao pre�encem ao meu parUdo, "Diário da Ta.rde", .de 9 do corrente, �s�reven�9 que toda tur�a de

mas pertencem e tem -postos de dlreçao, preCIsamente, no pal'tido do atilozos agentBs oprlmm a valer aquela !'lca reglao do oeste catarlllen
sr. d�putad_o Waldt;mar Rupp. �ão sãb pe'ssedis-tas que desmentem um se, manobrando a faca P. a ameaça, faze!ldo funcionar a �rimeira
ude�lsta, sa? udemstas M;tegOI'lZa,dos- nas escalas e Ila� fileiras parli� quando falhava a Regunda" podem, em todas ,as épocas e ap?s tod9S

x x x dánas que Ihdem as falSIdades de um udenista. Contra a paixão do os pleitos, transformar-se em modernos JeremIas e lamentar Junto ao

ANIVERSÁRIüS deputado, exaspeFa�a, ao ?entir, no clima chapecõense, a febre an,te- re'sultado )�vre das urnas chapecoenses, a certa, ,a fatal, a. inexorável

.AJ,CYONÉE BATIS'rA DA SILVA datada e preventiva de maIS uma derrota esmagadora _ eu arremesso' derrota ,eleitoral. Nem eu nem o povo de Chapeco, que aqUl represen

Regorgita, ho.je, de alviçareira,
o protesto solene, nobre c desesLudado, dos própri�s elementos da to, nunca pedimos e não necessitamos da ,atenção, do respeito ou da
UDN. Contra ,a .pala\-Ta de, um udenista, estranho ao meio e 'que de consideração do sr. \Valdemar Rupp. De quem, como Sua ExC€l(�ncia,

,alegria, com o aniversário natalí- pass�gem tur!stIcam(mte, andou pelo municí-pio .Mivo a palavra "de Já nesta Casa injuriou de m�neira áspera e deseleg,aI,ll.c um conterrâ

,-tio de sua graciosa e dileta filha, lideOlslas radIcados ao solo chapecoe'llse e que, amando-o ,e sentindo-o ueo seu d-e Campos Novos, na{) podenam os chapecoenS€s esperar ou

,Aleyonéc Batista, aplicaoa aluna
no ,seu present,e como nas tradições de seu passado, se insurgem como tra coisa senão atáques, insultos e ca�únias, ,mormente após o pleito de

.do C I'
eu, contra o embust-e e a menLirq ...0 material do sr. Waldemar' Rupp, novembro último, qnando, .nas urnas, traduziram sua repulsa àquele

, () egio Coração de JesÚ!s, Oi que, a Ululo de comprovantes, -exlbll1 a esLa ,Casa é de um pauperismo l'epresen·tante, fazendo sentu' () 'amargor da 'derroJa esmagadora do
1ar do nosso distinto cqnterrâ- de comover até os carrascos dos campos de conc�ntra-ção nazistas I !\.d- seu part.ido, p-elo silêncio do voto, e'xpressivo e slgniJicaLivo da res

l1eo dr. Alfr,ooo Damasceno Silva, vogado, homem, portanto, habituado a bem discenir sôbre avalia" de posta certa, a-prollriada, justa, merecida.

lt 'id" d S docum!lU,tos, Sua Excelência, o. deputado Waldemar Rupp após uma Srs. Deputados: 'l'end{), como, tenho, usado da má.."l:ima sinoelida-
eoosu or Jm lCOI .a ecretária g,es.t.ac::,-o .d� sete lon�os mêses, apresentou à Assemblé.ia u{n documell- de, em to'dos os debates, devo declarar que uma determinada alegação
-da Viacão, provecto advog,ado e tarlO JU�ld:camente In:pr-estável. Enquanto eu, pessedi-sta me esiril>o do ilustre reptado exprime a reali<l-ade: é a de ter ,eu esqueCido a il1�

,j,ornalista brilhante. na .co�flss?o,.d-e udelllst�s p!'-r,a confundir ulp udenista, 'êsse udenista, dicação do Juiz da. nossa contend�. E,fetivamente,_ não m,e ooo.rreu tal

A 'encantadora Alcyonée pela' par
a ?onu anar-I_l1e, malS nao .cons'egne. que alguns telegramas onde detalhe, r.omo a nlll�uém ocorreria a prepcupaçao de Ju�gado�es de

,
.. '. '.

só ,:ap,ar(\eem a,ssmaturas udelllstas. FUI ao campo adversário buscar aLas seus, nunca prattcados em desabono de sua conduta. Nao fUJO, em'
,graça e slmpaüa que IrradIa, co.nta as mmhas ?-rmas. O ,sr. Wa.ldemar Rupp., domêsUcamoente forjOU as' absoluto, da escolha ,sugerida pelo sr. deputado • .o Tribunal escolhido"
.em, nossa �®ie4!l4e, c<?m,crescido �ll�S na: COZJ?ll� dQ se�, p.r9prio �3jrti{jo. Advogado, e eu �. reco�l'Ieco p{)r Sua �xcelência para nos j�lgar, a con�ciência livr� do povo de

'.núm€ro,de amiguinhas e admirádo.' atJlap.{:l· e b,rlll}an,te.• fW �9p.s�rn.ngl(fQ, � f�lta de outros, a dfl�enãer-se Chapecó, Já lavrou sobre o menta da qüestao;�dua.s� ;),uml1)'9/Sas �,e.nten..

1'es que sem dúv'd . le 1 com, ele-ment.os, cUJO valor qualqu,er drslrltal não t.eria' a:menor !düvi'-" Cas: -!l, flas.,}l-Iin�s'.e a, do;s, tel�gI7!lma$ çl�, lHf!eWl�ta:;, Cl'ed,çQ{l�a,qos, Jido§>
,

_

'
..

I a se pre:a oe-; da em rBpeJu·. De faLo, o sr. Waldem�r Rupp apresentou aqui có ias por mIm, de�ta t�'lb�na.
'

"",.-' ;:, � : ,': "
. ,'J'

'

rao do a�splclOSO aconteClmento �e tele�I'a'f!l�s endere.ç�do� ao M. M. J.UlZ Eleitoral de,Chapecó" por Epo- .'
Quanto ,a, p�tmelra - dando .de baratg a prescrIçao -veriflca"dá.�

'para a estima em que é tida. ca das elelç�s �nmclpaIs. Nesses desPHr.hos, os que os 'subscrevem, a�nda cab�rIa o re{l):lrs� da susp�l(.mo. A .segunda; porém, é ,coud-enató,-
Aos de ('O Estado" que d ,t ral�m, n_a malor�a, em !af.os de q).l'� fOrírrlt' ,il!lornw.fl,9s'. :ll:les não viram rl�, fatal,. lllap�lável. Nao há sofisma .capaz �,e �orcer a realidade, pal.

. ':c, '. '.
'

,

Ul'an e ,1,1'. Prcsld�nte; F cn:am !nfOl.,�wdos. "ESseS' u<l-ehistas afuigos do telé 'afo' pavel, eVldCJ)t�, �uare 'C1:ua, do vet;���t1!i",,; '�\.',m'll� moe_ resta I?l'onun,ciar
,VlÍrlos anos hv.er�m. no, Dr. Da- se �enu�{'.Iassem fatos verídlCo�, gr-avc:s; c,· p'ela sua dimensà.o; éa�a.ze� soJcn-ef!'l,entc" com ,{;odos os slwrameçtos, as pal�vràs\JiIi!:inas:; pz:er.1sas,·,
:IDasC€no" cordIUllsstlUo e operoso çl,-e lllflu!r no re�ultado. <!o .plelto, teriam, por evidente, provocado as apropriadas e o.po_rtunas ao desenlace.:' "IleseqUleS(}�t. in paoo":

,c.ompanbeJro d-e trabalho, é parti,:,
neces's-ânas ,medidas cOlbldoras, por parte das auLoridades eleitorai.�. (Entre �s mumero,� teleg�mas lIdos em plena rIO pelo orador,

,e I
.

Dando de ,b,lrat;o, - e só para argumentar - que essas autoridades oost�cam�� tao somente ?8. segumtes: .

,� armeme grato OI ensejO de asso- apesar. d.a gravld�de dos fatos denunciados, a êJ.es não opusessem os
'iCERfI.DÃO - CertifICO, em cu.mpnmento ao de�pa()ho exarado

{llarem�se às homel1�-ens que á r�médlOs - lega�,s� cont.ra e,las, por oorto, se eleyaria o protesto ud-e- pelo Exmo. Sr. Des.embargador .

PreSidente em :requerimento firmado

\ ,sua dileta, filha forem pr�tadas
msta. E, e�tão, VI-rI�.m para a devida instância superior, o colendo Tl'Í- pelo sr. deput�,do CId L�u.res Rlbas, .que é o seguinte te6r de um ,te-

'nesta-data.
hunal ,,!telponl!-l Elcl�oral, os recursos clássicos, interpostos da inação )f'grama recebIdo. pelo '1 rlb�?al R�gl�nal EI�ltoral, 6m dezembro de
na -pI'lmClTa mstâncla. E, dos RCót'tlãos eleitorais das providênciaS t'9,f7. do sr. OtáVIO BrasIl: Exmo_ Sr. PreSIdente Tribunal Eleitoral
por êles determinadas ou das condenações dos �gentes da opressão Florianópolis. De I?ionisio -Cerqueira PR 68-63-9° 19,30 - A bem
da coação ou de frau-cles, porventura, outras, sairiam as provas par� da verdade e para evItar e�plorações, cC!m*o Pres�dente Sub-diretório
a resposta do sr. Waldemal' Rupp ... do nobre d,eputado Waldemar local UDN, declaro a V. ExclU. que as elelçMs aqUI 23 novemibro últi,.
Rupp ... do provecto cau�ídi<;o Waldema,l' Rup-p. , J?O, reahzal'am-�e na maior ordem, sc'm nenhuma espécie de coação,
,

.,
Telegramas �or ouvu dlZel', telegramas de diz-que-diz-qne a um

tunto das au�ondades como dos. nossos' adver-sários políticos, mesmo

J�IZ,� tanto �odenam passar o� derrotados ,de Ghapecó, como os v€n- dan�o-se dmante campanha eleJt?r:al, de��!1strando espirito demo
cldo15 de· qualq\ler urpa das mIl e tantas urnas catarinenses Mas

cratlco nosso povo. Ats. s<luds. QtáVlO BraSIl . Era o que se continha
provar a ver�ade dt1sses t�legrtlmas, prová-la dentro de prooes�os re- e;n o dito ele�rama ao qual me reporto e dou· fé. Secretaria do T. R.
guiares, prova-Ia pelas deCIsões da justiça el,eitoral é tarefa qu '" K, em 21 de Jl.lIlho de 1948. (as.) Solon Vi-eira - Secretário"

poderão, realiz�,r, os indu�tr�.ados ,e obedientes te-legrafadores de
e C��� "Telegr.am� nO, 54'I,de Xa.nxerê, .data 10-12-4�. Dr. Cid, ,L�ures Ri�

pecó . .!!: � �or. bljO" sr. ,PI eSldente, que as denúncias não passaram de bas:- f'loflano'polls. Nos abaIXO .assl_nados vg eleItores re-sIde'ntes ne5-

alegaçoe�, ,a q,ue a JustIça deu o valor que tinham e que, êles mesmos
t.e dlsLr�t� vg Vlmos por êste melO dizer ao povo catarinense que plei_

com o 'sll�IlCIO, rec?uhecerarn CJl!e -eram infundadas e deixaram mor� t,o mUnICipal co.xr.eu em plena paz e dentro dos princípios verdadei
reI' no bO,JO melancolJco de um lIvro de protocolo. :�rnente d�m?CI atIcos vg o q,ue demonstra o alto espírito de compreen�

,
!\faIgI ado as duras refregas sofridas em dezembro de 1945 '_

"ao e p�tnot.Ismo do povo SImples desta terra vg que deseja viver em
nelro e novembro de, 1947, pela UDN em .chapecó ainda n'lo �o� harn:oma para a grandeza no.ssa ,querida pátria pt Saudayões (as)
preenderam os srs. 11,denist�s que ur{J dos maiore� insultos' lan acto� �uc!Jdes ��rinho, pre�?e�te �ub-:dire�ório PSD. Germano G�valh�i
ao POV? c�apecàenst; e c�nsl?era-Io terrorista, iuc�ilizado e bando lei- la, secreLapo �SD. AnLonIO. VItór!o GlO�dano, presidente sub-diretó
ro
...Po; que, bando�el�o n.ao e um povo, cuja pacatez se traduz elo

rlO UDN. EuclIdes, d� A�melda �Ibas, vwe-pre'sidente sub�diretorio

pa�x,o l�dlCe de cEImmalIdade vérificado ,em relação à vastidãO .do Pseu PS!? Car,los Ant?n�oh, VIce-preSIdente sub-diretório UDN, Arduino

.�IrJ[órtO, e�te�sao de, zo.nas ,de,spovoadas; a quase ausência de p�li- AT}q.uerh- AnlonIOh, vereadC!r .UDN. 9lindo Scirea, secretáTio sub-di

cwme?t o e a cIrcuns�anCla, toda peculiar ao município de limitar-se �e. °flOp �DN, Ernesto 'Car.rr�eh, mdustnal, João Isidro Machado indus

�o n?l e ; s�1 cor_n �o�s,Estados irmão.s e ao oeste COr.1 a'Re ública Ar- 1'l�. ,e ro Mello, co�ercIante .• João Zonkowski, hoteleiro, Âparício
gen tma. Iorque InCI vlhzada não é uma. gente que possui d;is J'orllaI"s Juhoh �adrra)Po, comerCIante. (Todas as firmas estão devidamente, re..

. , eon eCI as '.

)e, certamente, expressivas mani

festações de estima e aprêço, às

quais nos associamos prazerosa
mente.

o.

MARIA EULALIA SILVA

Vê passar hoje o seu aruver
"Bário, a senhorita Maria E. Sil
'va, prendada filha' do nosso

digno conterraneo, Sr. Arquil"
mino Silva, comerciante em

Coqueiros.
ARTUR RUDOLFO SULLIVAN

'�, Deflui, nesta data, o ua.talíci� do
interessante menino Artur Rudolfo
filho amantíssim'o do Prof. Milton
'Sullivan, dedicado e competente
iente de Inglês do Colégio e do
�Instilut(J de Educação "Dias 'Ve
\1110".

ÁOs inúmeros cumprimentos, que

,
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URA TENIS CLUBE PRQGRAMA PARA O MÊS D�.JUNHO: -- 26 (SÁBADO), ,TR�DICIONAL BAILE DE S. JOÃO� COM
QlJEIMADA; PINHÃO" BATATAS ASSADAS' E SUR PRESAS: MESAS A RESERVAR NA RELOJOARIA MORITZ A PARTIR

DE 21 DO CORRENTv. A CR$ 30,00; DIA 29 (QUIN TA.;FEIRA), GRANDE "MATINÉE�' 'INFA
NTIL DE S. PEDRO, COM INíCIO AS 15 HORAS� ",

.....,... •• o. 1 ." II< "_ <)'.,. '" •••• .. ..
'I'odos os' Domingos, grandiosas.

, "MATINADAS"
Sob o alto patrocínio do "Crédito

Mútuo Predial", jornal "O Estado"
e do "Cine Ritz".

Serão oferecidos mais âe Cr$
'

...

10.000,00 em prêmios aos concur

rentes dos concursos r"A Mais Bela
"oz Colegial" e da "Rainha da Ci

dade".
Nestas "MATINADAS", serão dis

tribuidos 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, Corué
dia dos Três Patetas, Desenho Colo

rido, Shorts, etc ...

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

rinense) .

Úc���RO SILVA (O cantor român- Seu processo de
,
naturalização

OSMARINA MANGUILHOTE (1\

índ
-

I· d h d ?caçula do samba). alD '8 naio OI' espac a o _

Animação de: ZECATÁU.
. Escreva sem demora ao Esci'ítorio

_

Juridico e Administrativo
Locutor: DAlZIR R POLIDORO. Caixa Postal 4A32, Rio de Janeiro solicitando Informações. Esse Es
E ainda apresentação no palco de critorio se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da

12 candidatos, em busca do titulo, . Justiça o que necessario for á sua concessão, bem como, de registro
"A MAIS BELA VOZ COLEGIAL" de diploma, dívõrcío é novo casamento, certidão de nascimento e de

easamenta-de .qua2qu:er parte do .J?alz.

(Fonriado pela Faculdade Nado·
nal -de Medi<>ina da Universidade •............• . ... , ..... ',' .••.

do' 'Bras.il)
Médic'ó pór concurso di! Assistên- Cemits.. , Gra lIet"i Pilan,el;
da a Psícôpatas do Distrito Meial da.' melhore,.",pelo'-l�me1lederal '

, • I

Ex-interno de' Hospi,tal !,o_iquifl., Dor�. pr., .6'o'a 'iCASA 'MIl
,

trtco da ��l��fi?éd��r:hir.iO CELANEA � RUGe·, Mafra.
.

EX'lntern'O da Santa casa de Mi· '.' •••• __ ...

sertcõrdta dó. Rio de 3anelro
OLn."ICA MÉDICA - DOENÇAS

. Nb'RVOSAS
Cônsuft6rlo: Edifício Amélia

Nl!t.Q. - Sala 3.
.

.lt��ldêtlcia: RUiJ Ã1'\Yáro <fi! <lar.
valhb. 70. .'

O;,ts '5 às i'il ftóras
Telewne.;

.

. . '. . . . . . . . .. . .. ' , .

,a��U:lt.Ó�'íÕ --:- !,:;l!98. t'4.f.l:N\lA8 lt�BV'�",il�
,:e�s!dêtiCia --- 1.3OS;.

.' h'(i:.. ..' .rosr...... _......_--

Dr�M:-S:-tl�I-Dti ,�jé. lilI 41oell� ••"...... ,•••••
..� I'1tlatiu •• t , do ••1• ..,

. Clihi�à :e1l'!;1�i'(;!tllleJ1te ·de efjánçaa ....I•• _�."_ '"•• _ L_.... O e.....1 .....
�.

"

.. Ruà }rátaqmm'.:Mi! .....'!to iO' --- _. _.... ._--
.'

. T.e(efoDe 14. _��'2, ' .�. (...te· ..
·

Iporl.éla, .. ,.

Dr D....... -.� .•

.'

...�IUc&r... '..1" afeta.•....... lÚNIIio \JiDIJCW � •.,.r.w O �;. W..
C.IRURGIA G'$Al,' .........,.,� q. ':.tC.al ti.'De"'_tu

' ••âtàIi ""
RU�GtHÕ MO:��ls� S� ,••_ .A.It�á&6rf••.•�••••• ,n.

Fom!l1d\>
.

� P:af:úfd�e de !rn:di.
,..i�1Bf;.te •• 40tilt.. ..".... '.

cj(l� da thlw�dc de � I'anlq. �... u ... ..,.. dII& \ RUA VPLONTÂRIOS OA PÂTRIA 'H.o es " V "'NDA�
onde fôi ..aslilst.eotl!.� . vl� aiíos d'O ••••••.••••• • r. . tlll,flCA ttO&TAL. MS • 'f5U:I:ON.E 6840 • -rELli_RAMAS! ...,T6CTOS...
Setvl� Clt�m!t'rl �J;' Al1pio ARNOLDO SUAREZ CUNEO •

fJurfá��e .: ;r���t CIi��4��lolOâ. AgenCia &8ral para Sla. Catarina
ov��.;s"�},trQnitIa'S. ���.[,; --"-Dãs-i8 -é.8-�2-'tiõl'a8.' cam ''11oi''ã'

- ------ _--

----·1tua "Fêlh�e -Scbiiílllt, "2'2·-'80b.
_. _.-. --

'

CiI!I·sWta��lh,IlAV:rii�.sê s�,:!��· A tll3 m,.a�naI' à cargo de abalizado pro- Caixa 'Pastai, 69 .• Tel. "Protectora- FLOR1ANOPotIS
,Felipe Scl!míi\t. 2� -\iilltOJl dá Cà"sa lSS�O a

ParatsO-). 'l'éleF. f,5M Rua Al'cil)l"este Paiva 47
·R'ésidênaa: Rua E!Mve� .Junior. 1,o; --------------

. T.tlef. M. t:.64 Se ricos
-

quereis ficar

Dr. p..�f'-;;
-

D� modo facil elegeI
C11niro e QIllerarO'l' Fazei hoJe uma inscdção

Con8ultório, RIJ3 Vitcir rd'eireles. 26. No Credito Mutuo Predia.1'P.t!tef<l�! 1.405
Consultas "'as. lO as 12 e dali 14 iI
15 bis. Residêllcia: kua 1!lumenau.

22. -. T"leíone: 1.620

Cadastro' Social do «(O Estado))
. ......,. .. IIGUOII diaUatoe leIttolw. ,nD.eIuw.

•••aaHbto '� ...........
.... _... ·

· CduIN .

..... • •••••• t:' •••••••••••••••• II; " " _ ••••• '" 4j " «

... _.11 Q'ftI � ••• D ..

.,
.

lIIIa � •• � _, �.� " � ..

.
f 1-

-- .(.) - � " " �"" " ...

�' ..� ••••·�.·.� , .If fII .

� cIG. Pai (mie, "' e e " "' 0." . .,. .

••••••• " _ (10 ,. .,.

-'4r�o.. � SI IdWel:a." (' "õLu" �W
�1ii\.t()8 • oatnA.-'" JtMeat.tc GIl .•.� í\WÜiIU,

DR. POLYDORO _ERNANI DE

S'I
Clínica Médica e Cirúrgica do

THIAGO DR. AUJOR WZ
Médico e partei!!'9 Médico.Op�rador-Parteiro

Do Hospital de Caridade de Flo- Doenças internas de Adultos e

rianópolis. Assistente da Crianças
Maternidade Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças dos órgãos internos, es�e· Doenças de Senhoras -. Partos -

cialmente do coração e vasos Vias Urinárias - Rins - Coração
Doenças da tiroide e demais glan- - Pulmões -'Estomago - Fígado

dulas internas Tratamento da Tuberculose
Clinica e cirurgia de senhoras -'- Pulmonar

Partos Radiologia Clínica (Raios X)
FISIOTERAPIA - ELECTROCAB- Eletrocardiografia - Ondas Curtas

DIOGRAFIA. - METABOLISMO Indutotermia Eletro Cirurgia
,BASAL Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

HORÁRIO DE CONSULTAS: - Pe- Consultório e residência: -

(a manhã: Das 7 ás 10,30 horas no, Praça Pereira e Oliveira' (atráz do

Hospital de Caridade..Das 10,30 ás Tribunal) Rua Santos Dumont, n, 8.

lZ horas na Maternidade (Clínica .Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
de gestantes) ...:.:_ Fone 841.FLORIANÓPQLIS

Á tàrde no consultório das 15 ás UI ._-._ ---

'

DR. A. SANTAELAhoras·
CONSULTóRIO :

Dr. Mário WendhaulelÍ

Rua Vlfor Meireles n,' 18
Fone manual 1.702

RESIDBNCIA:
Avenida Trompowski n2

Fone manual, 766

DR. LINS NEVES
)!)iretor da Maternidade � médico do

Hospital .de Carida"'e'
CLINICA DE SENHDRAS .;_ CI·

RURGlA PARTOS

Di?gnósjico, c�ntrole e tratamento
especializado da g�,�vidês. Di"tUf
Mos da adolescência e dá meilOplm�
�4.; I>értubações me�struais, i{l�'1"

.

'. mações ê tumúres do aparelho geui.
tal féminine.

.

,
.. .'

Operações do uterc\.· ovários, trem·
pás. ap(m:'dice, hérnias, v-al'Ízes, etc.
Cirurgia plástica do perineo fru·
lúras)

.

:ASSISTENCIA AO PARTO' E Oi:\E ..

RAÇõES OBST�TRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ,},Vá
rios, hipopise, etc.)
Disturbios nervosos - Esterilitiadc
-- Regimes.
Consultório R João Pinto, 7 - Td.
1.461

.

Resid. R. 7 de Setembro _. Edif.
Cruz e Souza - TeI. 846.

Dr. NeWÍén D'Avila
. Operações - Vias Urinárias _
Doenças dos intestino.s. rétó. anus e
Hemorroidas. Tratllmento da colite

amebiana. Cllnica médica de adultos e criança.Fisioterapia - Infr:t Vermelho. C 16' T'Consulta-: Vitor Meireles, 23. 'Atende
onsu t no - raJano. 29

d'à
. f' Telef. I\!. 769

1 namente às 11,30 hrs. e á tarde, Cofisulta das 4 ás 6 bonsdas 16 hrs. em diante Residência: Residência: Felipe Schmidt li. 38." Vida! Ramos. n .. 66 -. Fone 1.667
. Telef. 812

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

1
. V�' S. deseja BOoperar na. grande obra social de recuperacãQ

dos mendigos'! Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, dei"
xa�do seU nome na lista de Vo-!uritários da Ação Social Uatari
nense, em pOder desta I'6dação.

,

I

.\

Drs. NUNElS VARELA e AN'L'ENOR

TAVARES
Advogados

Causa çlvels comerciais, naturulí

zações, consultas e, pareceres
Das 9 ás 12 e das 16 ás 18 horas

Escritório: Rua Trajano. n. 33. 1°'
andar
� Florianópolis

GRANDIOSAS
.... i

.

l\tATINADAS

.... • • .,. ,. ••
'••••• lO•• ',' ••

) I} ) i I. :F 1 \ 1> I 'J 1: z., ( 1
.

PLACAS SlFILITICAS

Elixir -de Nogueira
M.tliooçõo auxilie r DO trotam.nt�

da .um..

Telefone a' esse número e 4l bl.

cicleta tia Ti'J1tuttCrm Ctll%eiro ràiii
dantente irá Ilusta:r $00 térll()..

.,

.H. Tiradé'ttf.eS<, 44.

CIA CATAIHNEHSl
DE TRANSPORTES AÉP.EOS LTDA

LEIAM A RENlSTA
O VALE no ITAJAl

� ..

PASTA DENTAL
. ROBINSON

.... "
..

I

.Ó: \.

TECHICOS
/.

o Brasil para .eu

desenvolvimento

necessita de técnico.

em todas' aa

profi.sõe.

Livros Técnicos
em geral

r TVRARIA -ROSA
Rue Deodese, 33 - Fpol�.,
Atende pelo Serviço'

Reembolao Postal.

�.....------------------�--------�--------------- .......-----

-

A DIVULGA(AO
Revisia 'do Paraná' para o Sul do BraSil

Intercâmbio Cultural
.

.

Economieo Financeiro
Fublicidede mensal. - A6'Si�at.uras e Anúncios.

CAIXA pOST ,�L, ,775 --. CURITIBA '.

.___,--��------------._--._--------.....----------.....--.....-----

Coqueiro� Praia
AVIS'O

Clube
A Diretoria dos COQUEIROS PRAIA CLUBE, avisa aquem possa

iotere�sar que, em sess.ão do .C0nselbo Deliberativo dêste Clube, rea

lizada em 5 do ,corrente, foi elevado � valor de suas cótas sociais para

Cr$ 2.500,00 _: dois mil quinhetos cruzeiros.

, Avisa, Qutrossim, aos subscritores das eMas de ns. 6 .".- 38 - 80
90 - 114 - 115 - 126 - 148 - '149 e 162, que na conformidade tbs

avisos anteriores, as referidas cátas' reverteram ao patrimônio do Clu

be, não assistindo aos seus respectivos subscritores qualquer direito

sôbre as mesmas.

Florianópolis, 10 de junho de 1948.
A DIRETORIA
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'Irmandade do S. Jesús dos Passos
e Hospital de Caridade
Edifal de Fornectmenm

De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor
:J,esus dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital previno aos
mteressados que, a.te o dia 30 deste mês, às 12 horas, receberá esta
'Irmandade e Hospital, na sua Secretaria, propostas em cartas fecha
oas, de iodos os artigos necessários ao seu consumo, durante o se-I
mestre de Julho fi. Dezembro do 'corrente ano.

'Consistório, .em Florianópolis, 18 de junho de 1948 .

. . José Toletüino de Sousa, Adjunto Secretário.

,-------------------------------------...

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS DESANIMADAS!
HOMENS SEM ENERGIA!
Não é sua culpa I
E anemia que o deixa cansado,

pálido, com moleza no corpo e olhos
sem brilho.
A anemia atrasa a vida porque

rouba as forças para o trabalho.

VANADIOL,
aumenta os globulos sanguíneos e

VITALIZA o sangue enfraquecido. E de gôsto delícíoso e pôde
ser usado em todas as idades.

dêtudo certo
AREÁO JUNIOR

Já não resta dúvida alguma de leite, o queijo e a manteiga, como

«que a colonização holandesa, em também hortaliças frescas e em

.nosso Estado, é apenas uma ques- conserva.

"tão de tempo. Em conversa com dois imigran-
A localização daqueles elementos íes recentemente chegados da Ho

.está merecendo da comissão com- landa, me foi dado observar a con

,',petetente o máximo carinho, e vem

I: fiança que êles depositam em si

.sendo estudada com afinco, afim próprios, pois um deles me fez a

.de darmos àquela gente, não só! seguinte pergunta: "Será que va

.um local f'ért.il e promissor, como' mos encontrar compradores para

':também todo o amparo médico- tôda a nossa produção?"
:social. CoriÍ o grande afluxo de agrlcul-

Dos doze milhões de metros qua- tores e pecuaristas para os centros

-drados de terras e4scolhidos em mais populosos que se têm verifi- ,

"Tijuquinha, Município de Biguaçú, cado ultimamente em todo 6 Bra

.podem ser aproveitados para a sil, a nossa capacidade produtiva
"Wiação de gado e para a agrícul- agro-pecuárta tem d i m i n 1.1 'i d o

-tura, nada menos de oito milhões, assustadoramente., e para comha-

. área essa suficiente para compor- termos ôsse mal só nos resta abrir

'tal' facilmente de tr-inta a quaren- o braços àqueles que aqui apar-

ta famílias, sendo que a cada uma Iam desejosos de encontrar em

"delas deverá tocar, aproximadarnen- nossa Pátria um campo propício
ie, 'duzentos e trinta mil metros as suas atividades.

<quadrados! E se essa gente contar com a

Compromentem-se os holandê- nossa bôa vontade, por certo, há de

: .ses, depois de lá, convenientemente saber corresponder amplamente ás
. !ins;talados, nós fornecer .não sô o nossa expectativas.

.,
;

Os Anéis de Pistão
"Pedrick", de eficiência
garantida, proporcío
nam extraordinária eco-'
nomia d-e ga-soli"na e

óleo, normalizando o Iun
cionamento do motor.
Para réstaurar a potên
cia de seu carro ... insista
na .morcc "Pedrick" 1

,

'

.. !

Instale,

Para vendas e serviço procure
distribuidores e concessionárias da

GENERal MOTORS DO BRISll S. D.

* \
o MODELO
TEDDINGTON Em ÂfO. • • • • Cr S 1)90,00

Folheado .... Cr$ 1.2f::l,00A Estrela no mostrador iden
tifica o Modelo Teddinglon
como o relógio de pulso com

máquina Ge tipo igual à do
que- •• teve o melhor resul
tado de precisão até he]e
registrado em Teddington.

" r:

,Nunca houve um relógio

·DE TÃO ALTA PRECISÃO'
que obteve aquele resultado. Assim.
hoje, o Sr. pode possuir um relógio
de pulso de precisão oficialmente
comprovada. Escolha o seu Tedding
ton nas boas relojoarias da cidade.
E diga depois que é dono do relógio
pulseira de maior- precisão .

Na célebre Prova Internacional do
Observatório de Teddington, Omega
alcançou o mais alto resultado de

-

precisão até hoje conquistado por um
relógio. E os técnicos daquele famoso
instituto certificaram oficialmente

,

que nunca houve um relógio pulseira
de tanta precisão como o Omega.
Para celebrizar tão grande triunfo, * Em T,ddi.g/o.: ,.",,"'(n/' e

foi criado o Modelo Teddington -
,(ISPu/.doo reco/ , .. t,,,j,,iop.;,.

JLtTllógios de todos 0$ ÚpOJ. Oml:.
com máquina de tipo igual, à do J";,,, .... "lCord, desde 19Jj·

----
__;_

OMEGA
IPRODUTO DA SOCIÉTÉ SUISSE POUR l'INDUSTR4E HORlOG�Re

GENEBRA - SUíÇA li�OMEGA

QWO IJf:ODODO.-,J,5
TLOI1IANÓPOLlS - :SAltrA CATARINA.

CASAS
absoluto.

,

RUA ,CONSELHEIR.ü" MAFRA, casa grande c.om 6 quartos, sala, ba
nheiro; ele. Serve tamnérn para comércio. Preço C-r$ 220.000,00.

RUA CONf-\ELHEIRO MAFRA, prédio de cornéroio com 2 pavimen-
tos. 'Preço Cr$ 350.000;00.

'

RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais instalações. Pre-
ço .cr$ 250�OOO,00. _

.

RUA ALM,IRAN'.rn LAMEGO, ótimo prédio, construido em terre
DO de 17 x 3-0, Lodo murado, com 4 quartos, etc. Preço Cr$ 190.000,õo.

RUA RUI BARBOSA, casa com 5 quartos, construida em terreno
de 24 x 86. Preço Cr$ 120.000,00 .

'

·RUA J'OSÉ' MENDES, bangalô novo, com 3, quartos, etc., construi;
do em terreno de marinha. Preço Cr� 50.0ru;l,oo.

R:UA RIO ,G}{�NI>E DO -BUL, caS'a com!2'quartos, tendo 'O terreno

10 x 40. Pr-eço c-s: 35.000,00." I.
"

,

'

RUA _MjMIRAlNTE- LA,MEGO; 2 pequenas casas construídas em 'ley
reno de M x 70. Preço Cr$ 80.000,00.

RUA. SANTOS SARAIVA (Estreito), bangalô completamente novo.
com 3 quartos ,e demais instalações. Preço Cr$ 100.000,00.

RUA 7' DE SETEMBRO, casa com 2 quartos, etc, etc: Preço'-Cr$
10.000,00. '

.

'. RUA 7,'DE SETEJMBRO (Estreito), casa com 4 quartos, etc. Pr�
Cr$ .55.000,00. _' ,

,CAJPOEIRAS, casa com 2 quartos, etc., tendo o- 'terreno' a área de
S6.000m2. Preço Cr$ 50.000,.0.

CA:POEIRAS, casa desocupada com 3 quartos, banheiro, água quen-
L� e fria, instalação sanitáría, etc. Preço Cr$ 60.000,00. '

I TERRENOS
RUA RUI BARBDSA, tendo 8,50 x 50. Preço Cr$ 15.000,00 .

RUA CONSELHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 30. Preço Cr$
40.000,00. ,,'

-

RUA STA. LUZrA (Estreito), tendo 50 x 40. Preço Cr$ 50.000,00.
RUA GERAL (Estreito), tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre

(.;0 Cr$ 20.000,00.

N. Europa espe·ram
"!lit�' de V. !nvie·'ltes.

D.O·HIIIY,OS

FAZENDOLA E INDUSTRIA"
BARREIROS, Pequena fazenda, com pastagem para 30 cabeças

com uma industr-ia de produtos de mandioca. sagu, etc., demais inror:
mações dão-se neste Escritório. Preço Cr$ 280.000,00.

H1POTECAS
Aceito capital para .empregar sôbre garantias hipotecárias. Sigil io

Tarlf-as môdícas - Rapidez
Pronta entrega.

PARTIDAS DO RIO: Ou.,
vêzes por semana.

"4/t'DIit'AVIAII AI.UIVES SYSTE.

LINHAS AfREAS
IFSCANDIIitAVAS

tnformações e -reservas:

Nos agentes em Florlanól'olis:
Oliveira & ela.· �'ua
Pedro Ivo, 7 - P. Voigt-...

•• Rua Tenente süvetra. 50 eP
..

nas agências e sucursais da
,"SEltVIÇOS Al1:REos
CRUZEIRO DO SUL"

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



sensacional prelio amistoso,
Irente a frente estarão - sábado às

equipes do Avaí e do FJgueirense.
rivais do «soccer» catarinense.

( E'STADO- UIlInta·felra 24 de' Junho (li. "948

Prosseguindo o cfrlame de DrofissioBlIis, defrontar-se-ão Ilumingu os
valorosos conjuntos do Paula Ramos.; Bocaiuva.

Dir_esã. de PEDRO PAULO MAC.HADO
.....

_ l'

.oIQei�a��
com o concurso de cerca de 80 atlétas, será realizada

. ·':·:·"�·1���':';;'.·".·.·.·.··::"·" a ímpertante corrida rústica.
Fmalmente esta 110Ite, . apos :le·1 Geny Manoel Cabral, Carlos Pran- Jornalista Ciro Marque� Nunes Novembro - Rua Fernando Ma-

manas de intensa expectativa, o

PO-I
cisco Piltar, Paulo Horn, Targino Cronista Esportívo Acy Cabral chado ;

vo ilhéu terá a satisfação de assistir Antunes de Oliveira e Juventino Teive. Rubens Lange
t, Corrida da Fogueira, sensacional Oswaldo Meira.

-

Marcos Rachewsky
prova rústica que se realiza anual. .LIRA TENIS ,CLUBE: _. Ademir JUtZES DE PERCURSO Eddfe Campos
mente nesta Capital e que constitui Pereira de Aibreu, Nicolau Scheidt, Dr. Paulo OUo Sche-idemantel. 30 Posto: _ Praça 15 de Novembro
!l realização máxima da valorosa Miguel Lopes, Walmir Silveira, Haroldo Pesei _ Banco Nacional do Cornér-
Federação Atlética Catarinense. Alicio Soares, Lidio Souza e Acácio 10 Posto: _ Esquina Praça 15 de cio:
Espetáculo de rara beleza e de de Castro. Novembro - Rua Tte. Silv'eira:. Ponciano Martins

gr-ande significaçã-o, a empolgante A. A. BARRIGA VERDE (2R ins- Serafim Fausto Faucz

I
Gumercindo Tolomiottí

prova de fundo êste ano atingirá o crição) : - Edson Melo e Palmirio José Muss! Aldo João, Nunes
máximo brilho, hajam visto o gran .. Costa. Waldemiro Mello 40 Posto: _ Esquina Rua Conse-
de número de inscrições. Nela to- INSCRIÇõES AVULSAS (Rádio 20 Posto: _ Esquina Praça 15 de lhelro Mafra _ Rua 7 de Se-
marão parte os melhores ases do Guarujá) : _ Ulisses Freitas, Vitor
pedestrtanísmo local, prometendo G-andolfi, Oí aviano Gonçalves e CAMPEONATO' CARIOCA DE
dodos fazer valer a fôrça e a resís- Laury Moreira. FUTEBOL
tência numa luta cem por cento mo- A popular corrida de fundo será Rio, (V. A.) _ Os presidentes Em reunião realizada na úllima Recebemos e muito agradecemos
vimeníada e cheia de imprevistos dedicada ao Governo do Estado, em' dos clubes, na reunião do Conselho semana, a diretoria da F. C. D. o seguinte ofício: "Florianópolis"
que por certo ultrapassará a dos sinal de gratidão pelo muito que o Arbitral, efetuada na semana pus- organizou tabela de jogos do cer- 15 de junho de 1948 - Ilmo. 81',

anos anteriores. Executivo vem em fazendo .em prol sada, resolveram aprovar para. o Lame infanto-juvenil de fut�bol, Redator Esportivo do Jornal "O

O Govêrno do Estado ofereceu do esporte em nossa terra,
-

Campeonato da Cidade, a seguinte que I:Í a seguinte: Estado" - Nesta - Cordiais sauda-
ríca e lindíssima taça de alpaca, Ao.S três primeiros colocados a tabela, aprovada por maioria: 'de vo- Dia 12 de Junho _ Figueirense ções. - De ordem do Sr. Presiden-

para ser disputada pela prunciru F. A. D; conferirá belíssimas me- tos: x Paula Ramos. te da agremiação acima referida.
vez, ficando de posse. definitiva o

dalhas. Diversas casas comerciais e PROFISSIONAIS Dia 19 ele Junho _ Aval x Bocaiú- venho por ínterrnedlo deste, comu-
clube que conquistar 3 vitórias con-

industriais e' grande número de 4-7 Bonsucesso x Vasco ,.
.

nicar-vos que em data de 14-6-48.
secutívas ou 5 alternadas.

esportistas, desejando cooperar Botafogo x São Cristóvão \'ailia, 26 de Junho _ Figueirense foi eleita e empossada a diretor-ia
Nada menos de 76 atletas concor- A

"

B
' ,

d ti
.

s desta aere
com a entidade, ofereceram vali merrca x angu 'x Olímplco _ (preliminar). que regera os es 1110· O'

-

rerão à tradicional prova rústica. O FI' C t d R' , -'
b'

.

d :1948 1949 fI'
sos prêmios que serão entregues ummense x an o o. W Dia 27 de Junho - Paula Ramos miaçao no iermo e -

,-

Barriga-Verde concorrerá com uma FI 01
.

d
.

tít id
aos atletas classificados até o 150 amengo x arra x Bocaíúva (pela manhã). can o aSSIm cons I UI a:

equipe de 22 atletas; o Caravana do 11-7 S. Cristóvão x Bonsuce iSO, DI'a 3 de. Julho _ Olr'mpl'co'" Presidente de Honra - Dr. Os-
I,· C

. lugar. Os prêmios acham-se expos- ...

Ar com 20, o Clube At ético atari- Vasco x Bangú Bocaiúva _ (preliminar}. valdo Buleão Viana.
7 S tos na vitrina da filial da Casa

lIlen.§c com 16, o Lira com e (I c- '__ Canto do Rio x Botafogo Dia l de Julho _ Avaí x Eígueí- Presidente _ Sr. Arlindo PoUi.
nao com 6, havendo ainda 4 ínscrí- Yolanda, á rua Felipe Schmidt.

Olaria x América
'<

.

I AI EA·s 20 horas será dado o sinal de rense - (de manhã).
.

.

Vice-dito - exandre -' vange-
ções avulsas. Madureira x Fluminense I t
Abaixo damos a relação dos atle: partida. O percurso a ser cornple- , Dia 10 de Julho ...:... Olímpico x IS a.-

, d t é
.

t
18-7 Bangú x São Cristóvão'

Avaí _ (preliminar).

110
Secretário - Abelardo H-.tas inscritos: ta o qua ro vezes o segurnte :

Bonsucesso x Can to do Rio
.

A. A. BARRIG.� VERDE'- Fran- Saída: Praça -15 de Novembro, Dia ti de Julho - Figueirense Blumenberg.
.

.

ti- Olaria x Vasco 20 S tá' J' J é B b
CI·.'""."" de AsSl'S Guimarães, Teobaldo defronte ao Palácio d.... Govêrno; X Bocaiúva - (de manhã). ecre no - oci os or 3_
='V ._, Botafogo x Madureira D' t dE' t J' M

Simão, Aldo Josino da Silva, Nil- Contorno: Praca 1-5 de Novem- Dia 17 de Julho'- Paula Ramos Ire ar B spor es - ose •

... América x Flamengo. d L N tt
ton IDomingos da Silva, Ja�y Ber- bro - Correios e 'I'elegtafos - Rua 25-7 Canto do Rio x Bangú

. x Aval. a uz e o.

nardes da Silva, Durval Gonçalves Conselheiro Marra - Rua Sete de São Cristóvão x Olaria Dia 24 de Julho - Paula Ramos Direto!' de Publici-dade - JúIiG

de Lins, Pedro José de Oltveíru, Setembro - Rua F-elipe Sc�midt. Madureira x- Bonsucesso :li: Olimpico - preliminar). M, Camargo.
Artur Pedro da Silva, Isauro Li<lio Chegada; Rua �lipe Schmidt, Flamengo x Vasco 2° Turno Conselho Deliberativo - Walter

de Andra()e, Benicio Manoel Pul- defron'� a "A Soher'alla", Dia 3-1 de Julho � Paula Ra- Teixeira, Moacyr Schmidt e Jayme-
t.t: Fluminense x BOtafogo

. eeU{); 'Antôni{) ,Oias -FIl2:th, Antônio Na pa,rte fronteira à. Confeiíal'il! 1-8 Olaria �,Canto �lo Rio mos x Figu-eirense. IBessa Veiga.
<Caetano da Cruz, Beloa.rte José Chiquinho será col$ada pequena BanlIu x Ma,dureira

' Dia"7 ide'Aigosto - Bocailí-va x
. qi'ente que ;��te -órgão eo;portivo

Worinscki, Osny Vieira., Migu.el Lo. barl'BÍ'ra di! fogo atra'Ve�sando a São Cristó-v1io x F'1amengo AvaL continuará a dar apoio ao E. C.

pe.s, Adernar Bittencourt,' Bento Se.:. T'ua FBlipe Schmidt. Bonsucesso x Fluminense Dia 14 de Agosto - Olímpico x Unidos, do Lira. d�speço-me apro.-

vertn<l,- João G�ório 'Motta, NU. ,A tfhllo ornam�mtal, ós atl-étas Vasco x Améri-ca Figueirense (preliminar). _

veitando- ó ensejo para reiterar.vos

too S. Klahmann e Mozart ;Lucin�k
.

deverãD, na, fase final na última 7-8 Madureira x Olaria
' Dia.,i5 �e Agas.to - Bocaiúva: ,x

>

meus protes.�O"s dB ál1a estima e

te Osório.
.

. volta conduzir um facho que lhes Flamengo'x Canto do Rio. 'Paula"RâÍnós '- "(J1e manhã).
-

"

ap['êço.
..

CXRAVANA 00 AR� - AldQ ele-
�erá 'ellteegue na entrada da rua Fluminense x Bángú Dia 21 d� Agosto - Booaiú'va X Abelardo Henrique Blumenbe'l"g

mente F·agundes de Moraes, Ade-- Felipe SChIIÚdt. O facho, para efei. América x São Cristóvão OHrnpreo (pr,eliminar). (1° Secretário)
mar Arlindo. Bittencourt, António

to da clas.sificação de cada um, de� - Botafogo x Bonsucesso Dia.-· 28 de Agosto - Figueireuse
---- .........,...----

Val<lemar-, .Coli,�si, Arnaldo Pereira
verá ser oonduzido até a trf�tá 'final. 15.-8 Flamengo x Madureira -. . ,,;K Avaí.

ll-ablcost, Bernardino Vasconce�os Olaria x- Fluminense' Dia � de Setembro _ Ava-í x
Alves, Ermenegildo Manoel da Sil-

COMISSÃO EXECUTIVA <Canto do Rio x América Olímpico (preliminar).
va, J.aci José Cordeiro, João AI1.tÔ·

Dr. Osmãr Cunha.
- - -BangtÍ -x - Botaf-ogo - - --.,.. - - ---Dia----H--de-Setemtm:r =-Otfmil+CO ..;_

uio Gomes da Silva, José Armicha,
Dr. Heitor Ferrari Vasco x São Cristóvão.

'

:x: Paula Ramos (preliminar/ •
.José Rafael ,costa, José Peres - da 22-8 Fluminense x Flamengo Dia 12 de S"'�e�Lro _ Bocal'u'vaCap. RUI Stockler de Souza "'" UI;V
Palmas, Laércio Üuriques, Leôni"

JUIZ DE PARTIDA América x :Madureira va x Figueirênse (d� manhâ).nas Palma de- Matos, Pedro Candi- Botafogo x Olarià DI'a 18 de Setembro _ Ava' í ...

do d M ·t '1 T d Cap. Américo Silveira d'Avi!a A
e ; esqUl a, QUI iano on in,

..
,
Canto do Rio x Vasco Paula Ramos.

-'

R JUíZES DE CHEGADARamy uy"Roberto Martins, Rubens Bonsucesso x Bangú
F ,Tte. Coronel Antônío de Laraonseca, Ruy Fernandes ,e Wilson 29-S-América x Fluminense
Rocha Wagner. Ribas

Flamengo x Botafogo
GREMIO ES·PORTIVO SENAC·. Dr. Osvaldo Bulcão Viana.

Madureira x Valico
- Valmiro Telember,,"', Nilson Melo, Thoma,z Chaves Cabral

OI' BoarIa x.
-

nsucesso
Aulo Gomes Jardin, Valmir Pache" Tte. Paulo Samy
co, João Fernandes e João Rosa. Hélio Sarmento Salles
CLUBE ATI.':ÉTliCO CATj\RINEN

'SE: - Clodoaldo Amaral, Nirival
Pereira, Dinak Fidêncio da Costa,
:Ajôr de Souza, Dário Ramos de
Aguiar, Antônio Silveira., Bernar
-dino J,oão de Deus, Fioravante Par

,rela, Mário de Oliveira, Manoel
:Paulo Rosa, AroIdo de Oliyeira,

Hoje, às 20 horas,

IEm

• ••.•••••• •••• • •••.e.\ •

ternbro :

Gustavo Zimmer

Osvaldo' Meira

Eugênio Alfredo Mueller.

50 Posto: _:_ Esquina Rua Felipe
Schmidt - Rua 7 de Setembro:

José Gusmão de Andrade
Carlos Bonnett
Edward Born da Silva.

CONTRÓLE DAS FOGUEIRAS E
ENTREGA DOS.FACHOS:

Agapito Veloso
João Francisco da Rosa.

São Cristóvão x Canto do Ri.o
5-9 'Botafogo x América
Vasco x Flumiqense.
Bonsucesso x Flamengo
Madureira x São Cristóvão

Bangú x Olaria
12-9 Vasco x Botafogo
,Bons.uces�o x São Cristóvão

Flamengo x Bangú
,

Camo do Rio x Madureira

Solon Vieira
Aldo Luz.

CRONOMETRISTAS
-Prof. Flávio Ferrari

Cap. Maurício Spalding de Souza
Jornalista Hélio 'Milton Pereira
Jornalistà Pedro Paulo Machado IJornalista Waldir Grysard

.

\

CAMPEONATO INFANTO-JUVENIL ESPORTE CLUBE UNIDOS DO

DE FUTEBOL LIRA

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS -Müitas felicid';d�p�í;"""�m;ã
Escritório: Rua João Pinto to de seu filhinho 1

n,O 18 _. FlotianópoHs Mas, não esqu�a, que o melhol
. . . . . . . . . . . . .. ..........••.... presente para o seu "PIMPOLHO'"

O Batalhão Barriga-Verde é urna caderneta do CREDITQ·
'fof constituido de catarlnense!i MUTUO PREDIAL.
destemidos e o "Colégio Bar- .. -

rfga-Verde", usará a mesma PASTA DENTAL
bandeira. ROBINSON

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.o.� ••••••••••�•••••••••e•••••••••••••... "

(O REGULADOR VIEIRA) -

A mulher evita .dores : .". •
ALIVIA AS CóLICAS UTERINA� � A tradição de seriedade em, Clube de So�teios, de m.8rca<iorias agora com

•
Emprega-se com vantagem para com- � novos planos aclaptados ti legislação em vigor

- .bater as irregularidades das funções pe- •
riódicas das senhoras. 13 calmante e re- • "!
gulador dessas funções. DI"'strl-�ue 20 % em" premies •FLUXO SEDATINA, pela sua com- D >Õ3

provada eficácia, é muito receitada. Deve ':t •

se���a�� c�;;Dc;;:��ça·encontra:se em '� Atualmente I' de Cr$5.00tt',08, 5· de Cr$ 650,00 8 :
:

toda parte. (87297) :. '5 ,de' Cr$ ", '250,00
' •

.......................................................................................... , ·e... •

Já;pass�u', um domínqo! o'; ." <los prerruos aumenta de acordo com .='lIII' o cresc.me nto da arrecadação
• •

fora da cídnde ? ••.•• �.� •••���_•• e,_;$_._·e,.;•••••••••••••••••�

� _"'
.

:
., . � : � : ',..� .

AVó! MÃE! FILHA! TODAS DEVEM USAR A

·

"

I
I
,
�

-

.:

/

·

·

o

o

o

o

.'

Passeando nas colonías, e viajando ern ótimas estradas, apreciando
no decorrer do ônibus matas-virgens, e belas paisagens, afinal passando
um agradável domingo.

Não se esqueçam, para a venda de passagens, com poltronas nu

meradas, podem dirigir-se díáriamente :à Agência Brasil a rua 7 de Se

terabro, Florinópolis.
SAlDA DA AGENCIA BRkSIL ÁS 9 HORAS VOLTANDO ÁS

18 e 30 DURAS

---'�-"--"---'

Registros de Diplomas
AVISOS

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIV'RES: (Superior) - Nos têrmos
do Projeto 521.B/47, deverão reouerer a validação dos seus diplomas
no prazo de 90 dias.

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Comércio) - Nos tôr
mos do Projeto 520/47, poderão registrar os seus diplomas.

REGISTROS DE PROFESSORES: Deverão requerer a substiutição
408 ���;;g�m��f;0���K1�d��R�eJ�n�i:O:�ôrdo com o Parecer 221
do Consultor Jurídico, podem registrer os seus diplomas.

DENTISTAS ESTADUAIS: Podem valíar seus diplomas.
TRA'RAMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO

BUREAU UNIVERSITARIO
Av. Alte. Barroso, 11, 1° andar - Caixa Postal 3.932 - Rio

Direção do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES

...

Concurso Rainha da Cidade

TI'J.,;'l,sp;'rteJ regulor ... � de cargos do pôrto (ie
- \

840 FR,ANCISCO DO SUL para NOVA 108M
lnformaçõ�. com 08' Agente.

.

F Iorts nôpo H - Carlos HoepckeSjA - OI - Teletone 1.212 ( End. teleg
S âo Prancho do Sul- Carlos Hoepcke S/A CI - Telelooe 6 MOORE MACK

'"

Sob o patrocinio do CREDiTO MUTUO PREDIAL,
CINE RITZ e Jornal O ESTADO.

I Voto paraSnrtao -----,---

-

D FIA
(orrespondenda
(omerdàl

DIREçAO:
Amélia M PigozZi

METODO:
Moderno e Eficiente

------------------------1
i

I
:

ZYH

I
i

II-N-·_";'_ã-o-p-e-r-,c-a-t-e-m-"--(,-1-'ÍII
••_._ _ -.-.-.-••-.-.-••-.-.-••-.-.-••- -••...:.l Telefone para a Impressora Grajaú Ltda. (teiefone

1 manual 767), e' o nosso . agen te o procurará para receber
! sua encomenda tipográfica, Serv iço

,

Esmerado. En trega
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a· LUZ DE ITUPORftNSA
o "Diário", de ontem, faltou à verdade mais uma vez sôbre o ocor

:-ido em Ituporanga, com a energia elétrica.
Desde os últimos meses do ano passado aquela vila vinha sendo Ilu

minada, à titulo precário, pela "'Companhia Hidro-Elétrica Águas Ne

gras". Os acionistas dessa Companhia, por evidente, não poderiam .eon

cordar com o fornecimento gratuito de e'\tergia, pelos. tempos afora ..•

Ji: apresenéaram a quem de direito, duas propostas distintas para o for�
necimento de luz à citada vila. Encaminhadas'à Câmara Municipal,
foram as duas propostas recusadas pela maioria, contra o voto unâni

me da minoria, que amparava uma das ofertas, Como é sabido, a maiv

ria da Câmara, em Bom Retiro, é udenista. E a minor-ia pessedista, Foi

relator da matéria, o sr. Nelson Rosa Brasil, vereador da U. D. N. Se

Ituporanga estáá às escuras, a culpa é dos vereadores udenistas que

se valeram do caso para tirar desfôrra da tremenda sova eleitoral ali

recebida,

H�l�'de�!, !�,�a����, T a q u í S r a!o e r r a do
- em 150"3, segundo Varnha- (O Diário, de ante-ontem, reproduziu um discurso que lrri

gem, foi descoberta por Fernando si<;io, profe�kJo, na recente convenção udenísta, pelo. nosso cOlUpa�
de Noronha a ilha que chamou São nhcíro GUIlherme Tal. Sem negarmos os apartes taquigrafadus e
João e hoje tem seu nome; publicados, estranhamos' a omissão das respostas dadas de imediat().
- em 1639, o Ooronél Bento Ro- Para um juizo exato sôbre o assunto, damos a baixo os princcipais:_,

drigues de Oliveira, encarregado- tópicos do aludido discurso, com os apartes e as respostas).
da exploração do Rio Amazonas, O sr. Guilherme Tal: -

... deixando de parte a recusa do sr. Haus-,
chega ao Paíamino, povoação dos Colin, prefeito udenísta de Joinvile, em ceder prédios escolares muni-

espanhóis; cipais para a campanha do ensino supletivo, em bôa hora iniciada neto
- em1645, João Fernandes Vi- ilustre udenista, sr..Ministro Clemente Mariani ...

eíra chama ás armas, por edital, os O sr. Hans Colin: - "Não houve recusa. O que houve foi que ():,

pernambucanos: Inspetor Escolar não tomou providências para que as escolas fossem
- 1645, emboscados no enge- limpas para se poder abri-las na manhã seguinte para as crianças. O

nho 'I'abatínga, Amador d� Araujo que houve foi UTIla simples medida de higiene, porque os adultos ddxn

c Domingos Fagundes atacaram e vam as salas de aulas reduzjdas. a chiqueiro I"

nesíroçaram um destacamento ho": O ar, Guilherme Tal: - Houve recusa e recusa escrita c recusa Iir;

landes de Wenzel SmH; mada pelo próprio punho de V. Excia. Tenho aqui no bolso, e posso exí.,

- em 1792, saiu do Rio para Lis- hir à Casa, cópia fotostática do oficio 11° 92/,18, de 30 março do corrente:

boa a fragata "Golfinho". levando ano, dirigidopor V. Excia, ao sr. Prof.•tQsé Motta Pires, dedicado Ins

alguns dos condenades da Inconf'í- petor Escolar Estadual. Nele está, com .. sua assinatura, cm papel ofí

dencía Mineira; cial, a formal recusa em ceder as escolas municipais. (O orador saeu

- em 1819, foi aprístonado no do boleo uma cópia fotostàtica e mostra ao plenário) Aqui está, srs., a:

Passo de Santo Izidra, no Urugaui, prova da mentira do correligionário de VV. Excías. Ei-la, srs.! Exarní; .

pelo Sargento Joaquim Antônio de nem-na! (Enquanto alguns convencionais examinam a foto, o sr. Colín.

Santiago, do Regimento- de Infan- adorna, vencido). A desculpa de V. Excia., por sôbre ser pueril e anti

taríu de Santa Catarina (Barrtga- �patriótica, é sobremaneira caluniosa. Não, sr. Hans Colin.! Não e nãçf

verde), o Goneral Andrés Ap!igas;' !Aqu'eles brasileiros' que, após o trabalho honesto de tôdo o dia, roubam

- em 1820, em Itaboraí, nasc-eu ao o''!escanso noturno algumas horas para se alfabetizarem, não podem

Joaquim Manoel de Macôdo, que s€' ��.chados de porcos. O civismo que revelam repele a pecha inf.;J11"1I1�

veiu a falecer em 11 de Abril de Ite que V. Excia. inescrupulosamente lhes atira. Porcos não! Patrícios

'1882; briosos, sim! Suínos, não l Caboclos patriotas, sim! (Palmas caloroslts)_

- em 1855, na Bahia, hlee.m o Hepilo, em nome da verdade, essa degradante afirmação de que êles

poeta Luiz José Junqueira Freire, reduziam as salas a chiqueiros! E contra a colunia deslavada, neixo ..

nascido na mesma cidade em 21 de aqui, à consciência brasileira desta convenção, o meu mais solem! e

Dezembro de 1832; .eernente protesto!
- em 1895, em Campo Osúri o, Vozes diversas: - Muito bem. Multo hem. Nós tambêm protesta-

morreu em combate, o Almirunta 1110S.

Luiz F.elippe de Saldanha da (-;:)- O sr. Guilherme Tal: - Fugir à responsabilidade dos próprios al.'#,

ma, abraçado a uma Bandeira e e querer culpar o Inspetor Escolar é revelação melancólica ...

defendendo um ideal. O sr. Gustavo Schossland: - "O Inspetor porque não escolheu as

•

p.scolas estaduais para lo�alizar o curso de adultos?"

Colonizacão bolao- O sr. Arnoldo Luz: - "Para embaraços ao Govêrno Munici-

pal ...
"

desa em S. Catarina o sr. Guilherme Tal: - Vamos devagar, srs. Não sei, sr. Schos�:land,.

a uue Inspetor V. Excia. se refere. Ao mundcipal não deve ser, de vez-

Sob a orientação do exmo sr. dr. '>�

Leoherto Leal, DD. Secrelário da que êese zeloso funcionar-ío, que até o cargo de prefeito JJá exerceu, foi

Agricultura do Estado, continuam
vitima de clamorosa persiguição, assim que o sr. Hans Colin assumiu'

os estudos ,e trabalhos . referentes
as funções. De fato, sr. Presidente, o Inspetor Paul;ino de Bem, por ato

a vinda para Santa Catarina de
do atrabiliário prefeito udenista, de Inspetor passou a simples fU!1('iu·�

írnigran tes holandezes especializa-
nário de secção de contabilidade. E como não entendesse dêsse mister"

dos na Agricultura, principalmente;
compreendeu que seria inútil ou estaria exposto a erros e ciladas colí- .

em latícfnios e hoticultura.
nescas, Com deslocar absurdamente um funcionário - e dos mais ca--

"\

',,\0 cuidado tem' sido grande na
pazes e briosos - das funções de ensino para uma secção contábil �

escolha dos terrenos e na seleção
rigorosamente técnica, o prefeito obteve o seu intento: o- pedido de'

dos imigrantes,. n� sentido de ob-
demissão ,do honesto servidor municipal. Não deve, pois, de ser êssc'

termos colonos especializados nas
o Inspeto� aludido. Mas prossigamos. Se algumas das escolas estaduais,.

nossas maiores e mais jmediatas
e mesmo grupos escolares, foram cedidos aos cursos supletivos, preie-·

rencialmcnte, e outros cursos foram kcalizados em escolas municipais,.
necessidades: leite e verdura·s.
Ainda agora, pelo vapôr Carl

é que, n�s localida.des -onde se deu esta última localização, ,nãb havia'

Hoepcke, a,caba de chegar duas fa-
escola estadual. Está, assim, respondido o ap!l.rte do meu ardoros0 eÀ-

mílias de colonos holandeses com-
correligionário, sr. Gustavo Schossland, hoJe ardoroso udenista ... e

Ilosta de 10 pessôas, que ,serãOf lo�
udenista des,de {) dia em que o prefeito Arnaldo. Donat se opôs a UUla'

calizaDas no município de Urussan-
!Jl'etcndida e colossal majoraçã-o no preço da carne verde, pleiteada por

ga.
t-s�e meu nobre aparteante! (O sr_ Schossland abandona o recinto')

Agora V. Excb, sr. Arnoldo Luz. É asneira, e asneira dupla, afirmar

que a localização de cursos supletivos em prédios escolares municip;ús.:

foi feita para criar embaraços ao Govêrno Muilicipal. Asneira, sr. Pre

sidente, porque essa localização foi feita anteriormente à posse, à elei

c;:ão e até à candidatura do sr. Hans Colin. (Movimento de espa,nt., ell-'

tr(> os co.nvencionais). Os ,cursos foram criados em julho de 1947, con

forme está no Diário Oficial de 31 ,dêsse mês. A essa época, o pr'lfeito'

de Joinvile era pessedista! Não. haveria, pois, razões para emburaçar

ihe o governo! Como se vê, a folhinha é que ,desmentiu a menos avisada'

aflrmaçãb do sr. Arnoldo Luz. A segunda asneira, contida nessa Dwsma'

afirmação, é -a seguinte, Se dar escola e ensino e instrução aos !I1i0SS0S·

patrícios, mediante o simples e exclusivo empréstimo' de salas escol"'

res, !lem quaisquer outros -onus para os cofres municipai�, é criar em

baraços ao Go,vêrno Municipal, o sr. Nolo pode limpar as mãos à pare

de e tirar patente dessa formidável concepção administrativa! E antes:

de tudo, deve acusar o .seu eminente prócer, o sr. Ministro da Ednca

ção, orle estar inve-n.tanoo revolucionários processos de embaraçar as

administrações municipais. Creio, sr. Presidente, que o ensino suple-·

Uvo, disseminado sem gastos para as prefeituras, ao contrário de cons-

-

titllir embaraços, constitua auxilio, ajuda, proteção, amparo, COOPE::..t-·

ção, COln,fôrto, colab{)}-ação, benefício, melhoria, vantagem, assistrncia,.

fmfim, à educação nos municipios. (Aplausos veementes. O sr. Arnoldo·'

l,uz deixa o recinto)._

da Gama
And?'é Nilo Tadasco

preito de saudade ,e de sincera ad

miração ao grande vulto do passa

do de nossa História, ao bravo {J

heróico Almirante LUIZ FELIPE

DE SALDANHA DA GAMA!
Glorificando á memória do he-

rói, cantemos em surDina.,.

... "quanão morre um camarada,
na lula ingente,
valentemente,
Sua alma toda de arminho

palpita in teira
junto à Bandeira!

E nos segreda baixinho
vissões de glória,
fulge a vitória ! ... ,.

Saldanha
A data de hoje recorda-nos a. da

m-orte de LUIZ FELIPE DE SAL

DANHA DA GAMA, nascído em

Campos, em 1.84.6.

Os grandes vultos de nossa H is-

_il.ória, aqueles que glorificaram à

Pátria, sacrificando-se pela sua

grandeza, pel-ejando pelo seu futu

ro, não podem 'e não devem ser

esquecidos, pOÍJS, que esquece-los. é

cometer um crime de Iesa.patrío

tismo, e não recorda-los, prestando

cuJt)o\ às memórias de suas vidas é'não prezar e honrar a Pátria!

SALDANHA DA GAMA na Revo

Iução de 1893 éra Contra-almirante

e tomou o Comando da Esquadra

revoltosa, após a parti-da do Almi

rante Custódio de Melo para o Rio

Grande dOI Sul.

Depois de haver lutado com as

forças do Marechal Floriano Peixo

to, lutas em que as vitórias se al,

ternavam, foi, finalmente vencido

e viu-se na contingência de refu

giar-se a bordo de um vaso de

guerra português que se achava

ancorado na Baía de Guanabara ·e

que ·0 transport(ju, então, ao Rio

da, Prata.
Dalí conseguiu o valoroso Almi

rante penetrar novamente em ter

l'itório nacional. Rieuniu, com todo

ardor, novas forças federalistas e

travou combate com 00 elementos

legais em Campo Osório, no Esta

do do Rio Grande do Sul, pereoen
do na refrega honrosa, a 24 de ju
nho de 1.895.

TOmbou o herói, embuido da

mais fina tempéra, abraçado a uma

Bandeira, def.endend� com a sua

vida preciosa um Ideal.

Soldado, Marinheiro, Comandan

:f.e, Diplomata foi um brasileiro dis

iintíssimo ,e onde quer que Ise

achasse, na terra d·e seu nasci

mento ou no convés dé um barco

de guerra, em país estrangeiro ou

em território pátrio� manteve sem

pre, com pureza de consciência, o

nome de sua Pátria, honrando em

toda parte e em todos os transes a

gloriosa Bandeira auri-verde do

I5rasil
Quem fôr brasileiro 'cios-o de

I'na qualidade na ambito civco do

grande Povo, que sente o coração
pulsar na inquebrantavel fé \nO fu

turo da grande Pátria, renderá ho

je, com justificadas razões, um

Ouilberme Urban
A data de hoje é a do aniversá

rio do honrado e ilustre deputado
Guilherme Urban, que integra a

bancada do P. S. D., na Assembléia

Legislativa.
O aniversariante, que de' par

com o seu invulgar prestígio po

lítico, desfruta, nos círculos so

ciais do nosso Estado, justificadas
simpatias e estima, é ainda con

ceituado industrial na cidade de

Joinvile, onde exerce, desde há

longos a'llos, atividades em pról
do progresso local.
Ao sr. deputado Guilherme

Urbano, que ·será hOje, alvo de
merecidas }1omenagens de s·eus

.amigos e admiradores, env,iamos,
também nós, as .nossas calorosas
felicitações.

VDitOS do P.S.B.
Acham-se ·entre nós o 'Emr. Ve

nâncio Borges, �tend·ente em Ca
bajuva (antigo Bom Jardim), che
fe político do P. S. D., naquela lo
calidade, (i'e real prestígio e de fôr.
ça predominante nas fileiras do P.
S. D.
Também se encon,tra em FI'OIria

nópolis o snr. Domingos Albino,
Vereado'r-Presidente da Câmara
Municipal de S. Joaquim e que, na
ausência do Prefeito, assumiu a

chefia de Executivo MuniCipal.
Abraçamos êsses bons 3Pligos,

com votos de feliz ·estada em Flo
rianópolis.

o Crédito Mutuo Pred:ial, oferece
aos sens associado!'! o melhor pia
DO, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00
mensais. '

Continuando as instruções dadas
pelos governadores Aderbal Ramos
d3i Silva e José Boaba-id e Doutor
LeoberLo Leal estuda ainda a possi
bi'Iidade de ]:Qcalizar outras famí
lias em 1iiversos lugares do Estado.
iei-eodosqoarrtsoD-

GUILHERME TAL

O,melhor pr_nt. pcuo nu fi·.
lho. é uma cadel'neta do ORE'SI
TO MUTUO PREDIAL.
..... ,. . . .

SERViÇO DE
METEOROLOGIA
Previsão dOi Tempo, até 14 horas

do dia 24.

Tempo: Instável agravan'ao�e
com chuvas.

Temperat\lra: Estável.
Vento's: Variáveis fr,escos.
Temperaturas extremas de 'JlO'je :

Máxima 21,4 Mínima 16,6.
A temperatura Máxima de ontem

ocorreu em Blumenau com '28,8 e

a Mínima d� hOje foi regiStràda
em Valões com 11,9.

(Continua)
/ ------------------------------------------------------------

F·RECHANDO •••

Sempre que a U. D. N. catarinensp. fala em principias.
a gente d·eve rir. Note-se, por exemplo, isto: os prefeitos e ve

readores udenistas, foram em cordial visi·ta à Assembléia. Ude

nistas paranaens·es esavam em companhia dos caLarinenses.
·

,Para agra,decer as saudações do Legislativo, ao invés de le

vantar-se· um prefeito -ou um vereador ca:tarinense, ergueu-se

o sr. Wanderley Junior - paranaense. Por uma questão de

prinCipias ninguém ficou sabendo, ao certo, se os agradeci
menlo·s eram dos udenistas catarinenses ou dos paranaenses.

·

IMas, conosco, com os barrigas-verdes ficou a desolação que os'
·

paranaenses levaram ,transformadà em eonvicção: 'que é nece·s

sário um paranaense para falar' pelos vereadores e prefeitos'
cata·rínenses.

Se a questão não fór de' cm"'-az, .à nossa custa, deve ser,
- out�a vez, de pr.incipios.

�
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.
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'COURA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
rÓNlc.o-CAPILA:f'
. .)�., ,'�-'!.h:' �,�.''i'��;-o
!:OR El(êUENCIA
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