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com satisfação, no dia ele hoje, o Em Janh
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.t�i.L�Centenário de. nascimento de um o Dr. AJX.�·�-i€..o.
A�,a �(n:élr.ade seus mais ilustres filhos, o Pena. ��, v-

Dr. Francisco de Paula Rodrigues Do minrsttr��1'f'ê",,jtml.ão 'orga.
Alves, nascido a 7 de Julho de nizou fazia parte o notável esta-

1.848, em Guaratinguetá, Estado dista Barão do Rio Branco, que

D MAIB .ANTlOO DLiJUO DI! IIlA.NTA CA,'I'.utlNA> de São Paulo. imprimiu notável impulso á pasta

,��� S D. Qraro:atOJ ImDI NOCETI _ Diretor Dro RUBENS DE A.RBUDA •..l.OS
Formado em Direito, Rodrí- das Relações Exterlor es.

Diretor de Redsçêo GUSTAVO NEvEs gues Alves foi eleito Deputado á Ficou resolvida a peudenciá

_����������������������������������_�_����_W_R_� A�embl�a Provinci� � 1�72 e in�rn�ional quan� ao Terrj�-

Ino • XXXV .. , FIo....n6.w!s.,.-. QH.srta.feira 7 tO.291
'á GeTaI em 1.885. No ano de 1.887 rio do Acre, tornado independente

I'W.,.... de 1ulho de 1948 N. foi nomeado Governador da Pro- desfie 1.899 e que havia sido ar-

vincia de São Paulo, tendo ocupa- rendado peja Bolivia a um Sindi-

A
do ôstc cargo até o advento da Cato americano em 11 de Julho

S Dol=-s de VI-:=nem do Para a Exposlcão República, sendo então, eleito De- de '1.901. Apozar dos protestos do,

U uiu' Q
!'. $." pulado Federal li Constituinte de Brasil a Bolivia não quiz ceder,

f
.

S" H II do IIlt�Ddlnba 1.891 quando ,foi convidado para revoltando-se então a população

Dro esser . IDO' a· '�iO" 6�(A,:.) �'cs�achos de Be- �e;��ni��r��al�e:h;'�Z��!�;a:oo ��: �:é�:�:ir;l:�i�Oo d�o�:��� q��, !:;
II lo Horizonte iníorrnam que o gover- xoto, ocupando êste cargo até 30 novo, declarou a sua índependen-

Nas suas "Notas de viagem através do Estado de Santa Catarina", nador Milton Campos sancionou de Agosto de' 1.89:2. cia. Havendo a 'Bolívia enviado

o professor norte-americano Rober-t King Hall, que é, como já vimos, uma lei abrnido à �l'CI'etarja de A '15 de Novembro de 1,,'394 Q contra O� revolucionários uma ex-

-'IIDla grande autoridade no assunto, fez ótimas referências à obra e.lu- Agricultura Indústr-ia Comércio Dr. Prudente José de Morais BU1'- pedição militar que estava sob o

cacional realizada pelo Govêrno catarinensc,' especialmente nestes úl- e 'I'rahalho do Estado de Minas ros ao assumir a Presidência da Comando de seu próprio Presi

fímos oito anos (período que decorreu desde que êle aqui esteve pela Gerais o crédito especial de um mi- República, nomeou o Dr. Hodri- dente, o General Pando e .que se

primeira vez). Desta feita percorreu o ilustre catedrático de Educação lhão e seiscentos mil cruzeiros para gues Alves Ministro da Fazenda, fazia acompanhar do 'Ministro da

Comparada, da Universidade de Columbia, .de Nova York, os municípios pagamento de despesas a serem ocupando-a até .20 ele' Novembro de Guerra, o Brasil, para proteger

de Nova Trento, Brusque, Itaiaí, São Francisco do Sul, Joinvile, Jara- feitas com fi participação do Esta- 1.896, quando foi substituído' pejo seus filhos, fez seguir também

guá, Tímbó, Rodeio, lbirama, Rio do Sul, Indaial, Blumenau , além de do na Exposição Internacional .de Dr. Bernardino de Campos. Em uma força militar que ocupou o

outros. Visitou estabelecimentos de ensino. Falou com as pessôas com Indústria e Comércio a realizar-se 1.900, foi eleito Presidente de SUe} território em Iitigio. Pelo trata-

quem, já de sua primeira excursão, travare relações. E .diz que delas este rnês no Ouítandinha, Paulo, onde permaneceu até sua do de Petrópolis, firmado em 17 de

ouviu expressões de gratidão ao Govêrno, o qual "após um séCulo de es- eleição para Presidente da Repú-. Novembro de 1.903 o Território

quecimentoo, estava tomando interêsse vital pelos seus problemas". 80-0 mesqOt"'nbfts
hlica, em 1° de Março de 1.902, do Acre foi incorporado ao Patrí-

Evidentemente se alude aí à questão da nacionalização, como é forçoso U U sendo empossado a 15 de Novem- monio Brasileiro.

-depreender-se de quanto imediatamente se lê: havia alguns ressenti- bro do mesmo ano. Em :1.904 foi assinado o tratado

mentos, justificáveis, de pontos-de-vista individuais, sôbre exageradas OS aumentos Logo após sua posse foi prece- de limites com o Equador, em

versões de métodos policiais empregados, porventura, antes da política Rio, 6 (A. N.) - O acôrdo entre dida a eleição do Vice-presidente, 1.905 com a Guiana Inglesa e em

de reeducação, a respeito da qual são unânimes, porêrn, as referências banqueiros e sindicatos bancários poís que o eleito não chegou a 1.906 com a Holandesa.

elogiosas, em tôdas as zonas percorridas pejo erudito visitante norte- está levantando protestos gerais de assumir em vir! ude de haver 1'a- As obras do porto do Rio de

americano. classe, pois além de o acôrdo não lecido (Dr. Silvino Brandão, fale- C�'r' t;,,· '$O nA 3a "áê
"Se eu não tivesse sabido", escreve o professor Robert King Hall, abranger tôda a classe, concedeu

"que tal área antes fôra predominantemente germânica e que, pouco aumentos mesquinhos em face do

antes da guerra, constituía um problema nacional sério, diflcilmente atual custo de vida.

chegaria a crer que ela jamais tivesse sido lima colônia alemã". Tal a

transrormação operada
.

nos ambientes em que, como o testemunha o

ilustre pedagogo e sociólogo, antes da guerra nada sugeria uma socie

dade brasileira, onde tudo, ao contrário, lembrava aglomerados social,
étnica e caracteristicamente germânicos, - ademais politicamente in

fluenciados'por uma ideologia que mais lhes acenluava o tipo de colónia

estanque a tôda e qualquer penetração abrasileiradora. restrições naturais consequentes

E' de elementar justiça, todavia, esclarecer que, malgrado essa ge-
do após-guerra e da instituição da'

neralizada paisagem social dos núcleos de populações alienígenas, havia, política de auto-defesa econômíca

no seio delas, elementos de expressão - e não poucos, para honra dos.
exercida pelos países atingidos pe-

t
.

1
Ia guerra, para garauttr m,plhor·o

que, sem () estrangeiros, tcn rarn cooperado ingentemente para a pros-

peridade da terra e do Estado - para quem a ausência de medidas ofi- aproveitamento de suas divisas,

ciais eficientes à altura da tarefa, constitúia motivo de inquietações' c
vai o comércio externo do ,Bra"iJ

descontentamento. Foi assim que, logo após tornadas as p;:-í.m!"ira.;; :�r}- reconquistnndo . aos r�O& a sua

vidências nacionalizadoras do ensino, com o fim de, t01'n11' a escola um rnüig-a po�jí:&b' ele l.ítim.o clientõ 'e !l ,�!ql>r-kl'J'iI; estn ii eaoeea do-ouindo em tvrbinas (L Gás.,e. a tarefa do

fator de integração espiritual e sentimental das novas gerações descen-' bom fornecedor- de produtos pecu-
Estabclecimerüo Nacional de Turbinas e Gds consiste em provar novos

tipos de motores. A. fotografia mostra .111'. Artliur Woodbul'n, deputa-
dentes dos povoadores estrangeiros, o preclaro estadista, sr. dr. Ncrêu liares elo seu parque agrícola e in- 1 � t ári d E tdE'

.

ri R
�

4 � (i O; :,,0'10 secre anu '� s a o para. a scarza, com o '1'1'. oxbee Cox,

Ramos, então à testa. do Govêrno do Estado, visitou o municipio de Blu� dusLrial. dIretor do estabeleczmento •. e;r;amtnalldo nm motor .tipo W'hUtlc -

menau" onde lhe foi oferecido um grande banquete. Essa homenagem, Um hem acentuado número de BRITISH NEI1TS SERVICE
.

bastante expressiva, deu-lhe ensêjo a que, em lapi,dar e incisivo discur- paizes com o':: quais o Brasil ma'l1-

A' C I I d T·
.

50, definisse o seu: pens'amento à cêl'ca dum problema tão estreitamente. ti nha neg'ócios de exportação está rm�lenS fi e o rI)s e riUo����!���a;:Sr::l���:;l':�.q�ilz�a�r���e:�s�e���;i���fi:l:�u�� �����;�Si� ���;�����daO; :;�:'�;:açõ�: ��:�:;� .

li .

U .'" .

.

dente da República: "Não póde surpreender a quem quer que seja, cíais' estrangeiras recebidas pelo ESÍoda,ma' orguoi"8I'U-o da uma redo,
tome o Estado, de vez e definitivamente, providências para reintegrar Col'ls.elIlo, F-ederal de Comérc,io Ex-

h \I W; U

t
Est,evB nesta capital, tendo- !'e-,

dentro na alma do Brasil os que nêle tendo nascido, dela se a�halll na erioI', g'rande desejo de reiniciar
. .

t gT'essaelo ao Paraná, uma Comissão
realidade aparta.dos pela lingua, pelos costumes, pelas ti'adições, pela o III ercànlbiQ comel'cial com fir-

educação". mas braslJeiras.' de Técnicos do Ministério da Agl'i-

:Sente-se, nessas expressões, o cunho da afirmação que nào trái
cultura composta elos AgTônOm08

vacilações; e de-fato, por muito que a .emprêsa haja custado em .ener- VO!ludo. para o Rio
Vitor Malmann, Ari;;tides Carva-

gias e ação, atestam-lhe o completo e airoso êxi,to, além do que nos' é U lho de Oliveira e F.:r:ancisco Bar-

dado ver e observar, declaraçõés da valia moral dessas que o professor das .1II.0'rt·AS
rasO', cujo objetivo foi o de e8tu-

King Hall -acaba de fazer, espontaneamente, ante o entu'siasrno de que III u dar o plano da organização de uma

se viu possuido sob a impressão duma ,o'bra de tamanho vulto e signi-' Rio� 6 (V. A.)' - O Ministro da rêde de Armazens Cole{ores de 'rl'i-

" fica�íG}. "Os professores (nas zonas de colonização) agora são um espê- Aeronáutica seguiu de Goiânia para go, de acôrdo com o Govêrno do

lho ,do Brasil", verifica êle, que os conhecêra estrangeiros, ministrando Rio das Mortes, devendo des'cer o Estado.

,aulas em lingua que não a do nosso país e plasmando a fisiono!hia eS- Xingú, onde se avistará com o co- Heeebido� pelQ; Dr. LeoberLo

piritual e moral das crianças sob os moldes vindos de outras pátrias ronel. Matos Vanique, chefe da es- Leal, Secr.etário da Viação, Obras

-e de outros govêrnos. p�di_ção �ragllaia -:- :-ingú,. � aviã? 1 Públicas e Agricultura, tiveram os

Quem, aliás, conhece as minúcias do problema, para cuja solução n1ll1lstenal descera sobre vanas tn- componentes da Comissão a opor

não bastava ao Govêrno do Estado a .decretação de medidas gerais, mas im_ bus Chavantes, deixando presentes tunidade de conlJecer os pontos de

prescindível se lhe tornava, a certos respeitos, des�el' a pormenores, para éts selvícolas. vista do Govêrno' do Estado, bem

para obviar a particularidades e a complexidades dos casos, não póde ('01110 con�ta'Laram a articulação
deixar de admirar a notável previsão, a argúóa extraordinária e a per- Por 'motivo que vem sendo mantida entr,e to·

feição da trama legal, que não permitiria .a minima evasão aos seus I dos os serviços, através a aeão efi-

efeitos salutares, 110 ob.ietivo de cortar cerce as causas 4e insulamento de saúde I

ci,c,nte e prát.ica da Secret�ria de
Pitsburgh, 6 (D. P.) - As minas

dos agregados coloniais. Essas causas vinham desde a sirnples indife- RIO, () (A: N.) _ Devido a rigo- Estado.
que abastecem de carvão 'a indús-

d
tria siderúrgica norte-americana fo«

rença o professor, até a sua conivência, clara ou. dissimulada, com o rosa preSCl'lcao médica, dev.erá Ficou estabelecido na exposição ram mesmo paralizadas as seis ho-
intel'êsse de agentes de desnacionalização, contra os quais foi preciso submeter-se a um prolongado re- apresentada, que do program� Mi-

ras da manhã de hoje. Os quarenta
tamb-ém atuar par meios legais. pO'lS0 o DI'. Joa-D LI·ma FI' IIlO',que, 't

.

I ' con�trucao de
L m� ena consoasse a ". mil mel,lbros da União dos Mineiros

O espaço não nos permite, por hoje, maior extensão ao comentário, �lj)esar de seu abalado estado de cois tipos de armazens, class,ifica- que trabalham nos poços, recusa-

que continuaremos amanhã, saúde> vinha até o pr,esente mo- OOS ,como armazens de �ol�ta' geral, ram-Se permanecer no serviço sem

mento ex,ercendo o cargo de Se- c armazens de coleta regIOnal. Inovo contrato .

c!'etário Geral de Finanças. :Por Para ,execução' do progTama gc- ------

expr�ssa determinação médica:
-

� ral, propôs o Estado ao imtalação ureuo de t�ecelo-'u�Dr. João- Lira Filho acaba de soli- de 11 armazens gerais e 16 arma- � ii U • V�

citar a sua ,rxoneraç,ão ao prefeito zens regionais, cuja construção se- Jundiai, 6 (A. N.) - Ao contrá·

Mend,e-s de Morais que, atendendo n� -atendida por parcelas anuais! rio do que se anunciou, os tecelões

às concretas alegações apresenta- até completa ultimação do progra-! das fábricas locais não voltaram ao

das, e embora lamentando muito ° ma.
.. � trabalho. Foi reforçado o destaca-

afastamento do seu auxiliar, �cei- Os distint{)s componentes da Co- 'mento policial de Jundiaí, mas não

tou o pedido feiLo. missão- deram cabal de�empenho
I houve prisões de grevistas.

.0
.;1 ,.-r.2

IGUES A'LVES

o Brasil reconqUista
sua DosiVão
RIO, 6 (A. N.) - Apesar das

aos trabalhos, mantendo contacto
com o Fomento Vegetal e o Servi�

ço d.e Expansão do Trigo.
F{)ram forJl.ecidos pela Secreta·

ria todos os e],emenios necessários,
habilitando áquela Comissão a ela ..
boração do plano geral á ser exe

cutado ,em nossol Es,fado.
.

Realiza assim, o Exmo:. Snr, Mi
nistro Daniel de Carvalhol mais
um importante pmpr.eendimento
em benefício da nossa Economia,
benefício êsse que o consagra ain..
da mais na gratidão do lavrador

ba;riga-verde.
.'-

Mais' greves DOS
Estados Doidos

. Represenfôrá
o Presidente

Vífimas da
velocidade

Rio, 6 (V. A.) - O Ministro da Rio, 6 (V. A.) ,- Tôda a impren-
Justiça seguirá amanhã para São sa cIama por providências das au

Paulo, onde representará o Presi- I toridades contra os motoristas, póis
dente Eurico Gaspar Dutra nas

cO-lnas
últimas quarenta horas os I'tU

n:emorações do �e!1tenário ,do nas- tomóvcis !iz_erarn cinquenta' vít�mas
·cImento .de Rodngues Alves. j nesta capItal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-Sa6-de e alfabetização
o problema da cultura e da saú- caminho, ao progresso e à civiliza-

de estão intimamente ligados. Por ção,
.

_ l 8·· d II:B -Oisso mesmo, o' índice sanitário de O professor Alah: .-\nL,t�l�eb, de-

I í rOnraOUlS ui) 11-
.:
_ ....

. r.. depende de "eu nível eul- monstrou, no curso de lOllas da �

B
.-

ium novo . co . c
,

• .' ., E j ad I r!.5 fi � (' �,
f urai: Um povo de -analfabetos não Associação 'Br�sll�1['a de . ,l uca 0- na li lU'

' , l1i ,u
. I' Isto é fá- ras, a dependencla do problema IN, ,

1"Od.,
ser um povo sac 10. " '.. .: •

. .

l ".'
•

diví da saúde á existência de um mmimo DOMiNGO::;'cil de compreender-se; um Hl l\ l- "

. •

"

d d '
.

. .. .

.

da NB'C.SEGUNDA..FEIRA -., . Lde cultura compl een en 0 cercos
22 (}O "9 05- _ P cpórterCi... "a ' d O que não sabe IPI' 111:10' pOSSUI, '

..' • -/-oN" ,

Expresso São stõvão - ......guna - Ll - .,

• conhecimentos básicos e índispen- ')') 05 22 '15 _ A Semana em Bevis-{ti �'::�. ! por-isso mesmo, a soma de conheci-
sáveis capazes de serem nunístra-

"'_" - .'

ta)
.

I
Auto-Víação ltajal - rtajal -. 111 hq-! menLos Indispensáveis para que sua �. "

.' 1 lt .' Ií'al e
' .

t

I Exp!'et'so Brusquenae _' Bruaqu. -!
.

'.

. ts t
.

t dos mesmos aos ac u os una ie-
29 1 :;-2300 - Sinfônica da NBC." : .c z • :1 desenvolva an o fluan o .

11
_. v •

raso . , \ II a se � ..

tos desde que se lhes ensine a er. �,,":' D' l':D .\S-I<'FlRAS'Exnresso Brusquense - Nova Trento, , "I " íe d ilncas
'

, OJ.:,�_, �� .. � . -' ,

'_ raae horas. i [Jos:�I\ e sem IlSCO c e (),., .. " Numa palestra para os reprcsen- 22.00-22.15 __ O Mundo Visto deAutO-Ylação Caterlnense -

Jotnv,ue,' Ha um dítado popular que dia: de
tantes estaduais da Campanha dai Rádí Cit '

_. 6 horas, ..a c' • •
.

, na 10 1 y.
Auto·Viaçâo catartaense - CUritiba

'I médic�
e de louco, todos

..
temos "l:m Educação ele Adultos. o dr. Aur.e- .

22.15-22.3.0 � Momento Musical;- R��i';' Sul.BruU - PõrT.o Alegre pouco. Realmente, toá?, . hO!l'�e�l liano Brandão desenyol"cu jurem- com Donald Vo-
_ 3 horas, I acaba' por -ser o seu proprio médi- mente esta afirmação: "os prohle- orhees ç sua orques-.Rapldo Sul·Bras1lelro - Jomv1le -I ê

"

II f' lt - ]0' TI
.

". .'8 li e 14 horas, '� . I co,
d sde que, nao ie a em a ,:,U S

mas da sande Interferem sempi e tra e solistas.
Auto.V!a��t���- POrto Ale-!'

,recursos bás icos _que o capacIte_U1 em Lodos os setores edueacionais".
I 22.30-22.11,5,- Revista do Ar.

gre

-. 6. horas. ba para a observação e preseJ.'"açao Depois d.e estudar
.

particula.I'menle
12') 4-

;)9"� ._ Da Broadwav para,AutO-YUiçã'Q Ca.tarmeD.Se - Curltl I' ,'.,') ,

. '. . .,

.' ,�. a·��.uCl '" J
- 5 horas - .00, seu própr-io organismo. I ala o

o caso de nosso pais, onde a morta- você.
_ A�l���!�QO Catarlnense - Jo1nvlle I analfabeto, toda"ia, isso é impos- lidade infantil e a tuberel1lose atin 22.55.23.00 _ Tópico do Dia.
Auto·Viação Catarlnen.se - Tllbarão i sível, pois, não sabendo ler, fal-

bem proporções aJarmnnles. a rir- TERÇAS-FEIRAS:- 6 horas, tIl' f
.

d-R:xpresso 8110 Cristóvão _ Lagu.na -I um· he sempre os con 1eC1111:)11 .os mou o doutor Aureliano Brau ao: 22.00-22.15 _ O lIIundo Visto de'
['!C.tas,

<��,�* 7�
I necessál'ios para vi"pr com "aúde, "A medicina curatiya eede terrcno Rádio City. .ti8rc.pl'êsa Glória - ......� -: I'

..

dI'
, .

I d t' .

'S'
�! ô% horas, I a começar pe os prlllCI[JlOS . e ll.. á ação médico-;;ocJa, e na UI'eza 22.15.22.30 _ O Clube do '

wlng"
I 0 8�g;a��SQ BrusqueMe - BruSQue -

i giene indispensú"eis à vida huma· preventiva, de âmbito edllcaciona1". _ Jordão Per,eira.
!, ...to·Viação Jtaja1 _ Itajal _ 15 bO-! na. Em matél'ia de saúde, como all- 22.30-22.45 _ ncsponda por Favorrr-as....

.. _

L J
•

11' o' •

'ARápido Sul Bl'aslleU'o _ JoinvUe - .... .:is em ue o o lYlaIS, o me 101. '22,115-22.5'5 _ Compositores me--
4 h O IJl'oblema da saúde ,esLá, ramo

lJ5 .. ! oras.

pI'evenir. E preciso, porém sa er' l'1can08.AutO.V!Sç!í�U��!:t��:s! Curl$lba se vê, estreitamente ligado ao pr_o- prevenir. E isto que se pl.·eLende 22.55-23.00 _ Tópico. do Dia.
_. A;t�.�fasç.ãO Cata!'i=nse Jolnvlle bI,ema da cullul'a; po�o que nuo

ensinar a Lodos o,; brasileiros, atra- ,QUARTAS-FEIRAS:
- 6 horas. I sabe ler é povo que nao pode ter

vé.s da alfabclização. Não é fácil, 22.00�22.15 _ O Mundo Visto de'Auto-Vlação CatR!'lnense - :t.ag'uU saúde. Bastaria êsse argumento pa-
nem se faz de um dia para o ou- Rádio City.- 6,31> horas.

I hRâpido Sul Brasileiro - JolnV'lle - la ra justificar qualquer campan a
troo 1\1as, com disposição e boa "on- 22.15-22.30 _ Intermezzo, com HG-5 e 14· horas

f d If b' t'
.

_

BExpresso sao CristoVIlO - Laguna - em avor a a a e lzaçao no ra- tade, muHo já se tem feit.o. Preci- ward Barlow IC- sua.7 ����� Brusquense _ Brusque _ sil, onde temos inda hoje um índi-
samos fazer muito mais ainda, por orqllesLra e' solistas •

16 horas, .' ce de analfabetos elevadíssim.o. A motivos óbvios. E especialmente 22.30-22.45 _ Os Es(..ados Unidos;ra:.-utO-Viação Itaja1 - ltalá1 _ lllr

bO-I saúde pública não pode caminhar, para que' o nosso povo seja um po- " lSão Assim _ Tito-
Expresso BruSQuense _ Nova Trento

em nosso país, se não formos ex- ....-0 sadio, l)ara que nunca se possa Leite._ 16,30 boca•.
lWdoviárla Sul Brasil - POrrto Álegre tingindo o nalfabetismo. É a aI" dizer, com somibra de verossimi- 22.45-22.55 _ Desfile de Orques-_.. - ......·-·_••_..o ...... •

- 3 horas.
QUTh"TA.FEffiA fabetização a primeira medida a lhanc,a, que "somos um va;to hos- tras.

Viacão Aérea Al=-�w.r'hor�s�tarinense ,POrto
6er tomada, quando se qaer abrir piLaI". - O. L. R. 22.55-23.00 _ 'rópico do DIa.

_,
•• Auto-Vlação catarlneIlBe CUrttiba

QUI,NTAS-FEIRAS;Hora·.o - €i homs.
d

• 'P �o-V1açâO eaiarln;mse JolIlT11e 22.00.22.1'5 _ q Mundo Visto e

����Rseg:��rfei��!:e � -iii:� :::::: -� :::: 1l1enção,
.

Snrs. Industriais! �15-22.30 - r::�:��:�::.a,

_. 6,30 boras.PANAIR - f2,47 - Sul Expresso São Crtswvllo - Laguna -

VENDE�IOS OS SEGUINTES MA-' 1 Ventilador de ferro, manual, 22.30-22.45 _ Esta Terra e Seus.
CRUZEIRO DO SUL ,- 13,55 7 �;&.a GlÓIia. _ Laguna _ 6 1/2 QUINÁRIOS para arroz ,em casca. Homens.

e ����Í:-usquense :_ BrusqU. _ 1 Máquina p/benefi.ciar arroz, 2 11rato1'es "FORDSON", sendo 22.4'5.22.55 - Compositores Ameri·,
16A��'iação It8jál _ Itajal _ Il1 ho. com pouco uso, 'da afamàda mar- 'um funcionando e outr'o desmon- can.os.

raso ca "TONANNI" com dois brunido- tado. 22.55-23.00 - Tópico do Dia.
s �fld���. Brasileiro - JoinvUe- - àe

res e classificador de tipo "TRIER" 1 'rrilliadeira p/arrolZ. com capa- SEXTAS-FEIRAS:
Empresa Sul Oeste Uda - Xapecc)-ês capacidade para ,(}O sacos de 60 cidade para 250 sacos diários. 22.00-22.:1'5 - b Mundo Vi.sto de-

- 6 horas.
quilos, beneficiados em 10 horas 1 Arado de dois discos para tra- Rádio City.

Rodoviãr!a ���!rí� PÔl"tO AlegA de serviço<.
. tor, marca "OLIVER". 22.15-22.30, - !Caravana MusicaJ-i

-A�t!��O-' Catlli'inense Otrlt1ba 1 Motor DIESEL, sueco, de 20 1 Semeàd,eira de oito linhas, Buddy Clark.
_ 5 horas. H. P. efetivo, da afamada marca americana, marca "THOMAS" 22�3Q-22.45 - Gr.and.es Contos da.

AU1;<>YiaçAc catarlnen.se _ JolIlvUe
L·t tA''- 6 horas. "BOLLINDRS", completamente DO- p/arroz ou trigo. 1 era ura merlca-

Auto·Vlação Cartllrlnense _ Laguna VOo
. Os in t.eressados que-iram di,ri,gir- na - Ramos Calhe-

- 6,30 horas.
"hExpresso São Cristovão - Laguna - 1 Dinamo para 6.000 velas, com se á IRM..&OS (H..AVAM, Floriánó- '" a.

7 hOl·as.
22.45-22.55, _ O Samba nos EE�Auto-V1ação ltajal _' Itajsj - UI ho. instalações completas, isto é, qua- polis, Rua João PintOI n. 6 - Cor-

ra�xpre8S0 Brusquense _ B�ue dro de mármore com r,eostato, am- respondência para Caixa Post,al 42, UU.
16 horas. perimetro e demais pertences. Fpolis. 22.55�23.00: ..c.... Tópico do Dia.
Rápido Sul Brasllelro - J'ol.n,vU. - KillAOOS:às 5 e 14 boras. _

SAB.A:DO
catarlnense - cUrltlbli

Informações
o ESTADO
� • 0&1_ li lt\!III ;....

'�LiJ

DlNtu I RUBENS A. RAMOS
�•• DlrÃk""",

IIDNEI NOCBTI
DIréar, i. "'atlea
GUSTAVO NEVES
ClleI••• Paliuch:

IDAN€ISCO LAMUQUlI
CItei••• '••ntlIIhl

_QI"DI CABRAl- DAIILV.I
R�resen&lulte :
A. S. LARA

••• Ielul1o'!' Dantae. ... -� ,.
a.....

i!rs!. D-I'2� - Rio • ., JJI�.lr.
'

IUUL OASAMAYOR
�11 1'00•• '4Gl Onyoftra. J1 -

I� pi...
\lo!. '-1871 - 810 Pdt.
-

:t.SSINATlJRA'"
Na ezpltf1l

b C'lt $'-
�Q •••••• Cr3 'f,H
IM.aHtr. ..••.. Cr$ !�.J'�
�,� Crt; �,u
1I••l!'0 .v.llo .. Cr$ '.1_

No ....tsrt.lI' í
... .•.. ••••••• Cl't 1"." t
ha_ro '........ CJrt ",••

"'jl.'i.'ll2estt., • • • • • Cr'0 II,..
1fiBJ'ijhltl'e &v.1ee •.Clt ,..,

ru.t.1bJides IIUl�!I!i.tlll Hl!anta I
� .rlcIuI.. IIU"" .h
•""UcadM. nlo ..ri�

tlevolyl&ee.
fi. ilreçlo nAo se r_)l••-

n.hiU:;1.\ ,�Jfl>3 e01!lcElU"
41�md..o1!l D6.' arti...

ualllS4..

Norte
Terça-feira

CRUZEIRO DO SUL - 12,00
Norte
VARIG - :l2,aO - Sul

Qucrrta-feira
PANAIR - 9,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO

J1J�rte
VARIG - H.oiO - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 6,50 - Norte
PANAIR - 8,30 - Sul
VARIG - 12,3tl - Sul
CRUZEIRO .DO SUL 13,55

Norte
.cRUZEIRO DO SUL

fluI
15,30

Sexta�feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

Norte
PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

Sdbado
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte
Domingo.

PANAIR - 9,40 - Norte
Sul
CRUZEIRO DO SUL - 11,00
PANAIR - 12,47 ,.. Sul.

11.teís
, Horario das empre

sas rodovlarias

Auto·Vlaçl10
_ 5 horas.
Rál)idO Sul Brasileiro - JolnvUle -

às 5 e 19 horatl.
- 6 horas.

A�fá�ao Catarln.ense
- 6 horas.

A1.Lto-VIação Catarinense
- 6 horas. •

E�sso São Orlstovl!o - Laguna -.
7 horas.

IExpresso Brusquenae _ .Brusque -

14 horll-s,
,

A'Uw·Viação ItUja1 - ltàjaJ - 18 ho
ras.
Expresso Brusquenae _ Nova Trento
- 9.,31> horas.

,

Expresso Glória - Laguna - 6 1/2
e, 7 1/2 horas.

JolIlvile.

TubarAo

-- .------------�-----

«) VALE D0 ITÁJAl
Pl'OiI.':1ll'em na Agêlllfli2

Progresso,
LIVRARL.\ 43, LIVR.ARU

ROSA

Sociedade de 'sorteios e seguros contra acidentes
ijendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Floria'nópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da JÓ!:l

inicial de Cr$ llJ,oo ap.enas;
Participação ROS lucros

pessoais, conce-

Ácido sulfúrico; 2 Torres metálicas de 30 metros, cada urna,
Cf' antena tríplice; Gerador para fabricação de hidrogênio; Ma
caco hydráulico, �arca Blachlaw Jacl" para 12 toneladas; Ba
,teria completa para 120 volts e 650 amperes, equipada com qua
dro e chaves; Bomba de ar, manual, com tripé; Manometro para
garrafa de ar comprimido; tanque de zinc_o, com bomba, para
600 litros; Lâmpa'da extensiva, com 22 metros de fio flexível;
48 metros de fio flexível, para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé
trico flexível; Garrafas para ar comprimido; Jogo de mola,
completo, para auto Ford 1929; Balões para hydrogênio; Supor
te para pneus; Pneu grande e câmara de ar; bomba completa
para tambôr de gasolina; Máquina de furar elétrica; Ventila
dor.

Ver e tratar no aeródromo do Aéroelube, em São José.
, Informações iIlO Escritório de Asteróide & Cia.

Praça 15 de Novembro nO 22 - 20 andar - Telefone, 1.388.

R DIO

FARMÁCiA ESPERAI\'CA
do FDr&��UOO 1ff.tO LAU8
Bojo • uaaahl llM'1Í II, 11_ pr$l�

DrepIJ madsnal!l e -raJllrGdru - B:eID.eepitt!w - Perilto'
..&rl4!!J .- A� .. hmie:bs.

Gualite-a. a ��••• J�� .BI�

22.eO-22.05 - Repórter' da NBC.
22.05-22.3ô - "Hit Parede", or

,questoo de A x e J

Stordahl, com Frank
Sinara e Beryl Da-
vis.

22.39-22.45 - Cpnheça os EStados
Unidos.

22.415-22.55 - Música e Romance•.
22.55-23.06 - TópiCO do Dia.

l-'--'Aluqa=-s'e
,

Lind!J. e confortaval resi
deneia, recen·temente cons-
tzuida à rua Souza Fumça.
Tratar com o proprieta1'ÍO'

à. rua Blumanau n. 68.
• •• .; ••••••••••••••••••••••••••• oi

n J II n. 1-1 t lV J 'J lE li- C E
PLACAS SIF'ILITICAS

Elixir de r�oguelra�.
Medicação cuxiUIlIZ' no trotamento

do �if;.li.
• • • • • • • • • • • • • • •• • iI!'

....,�

o Crédito Mutuo Predial, oferecI'
aos seus assodados o melllor pIa

1110' no. melhor sorteio, por Cr$ 5,oq
menSB1S.

...� ,. :...'J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE 12 DE AGôSTO PROGRAMA PARA O Y,lÊS DE JULHO - DIA 10, SABADO - SOIRÉE - DIA 17, SÁBADO SOIRRE. DIA 25

n�;

2,pROGRAMA PARA O MÊS DE AGôSTO - DIA 8 - DOMINGUEIRA _. DIA 12, s- FEIRA - JANTAR DE CONFRATERNISAÇAO PELA PASSAGEM

DA DATA, COM NÚMEROS DE CANTO E SHOW ARTlSTIL., ORGANISAÇÃO DA SENHORINHA LAI:A FREYESLEBEN. DIA 14, SÁBADO -:- GRANDE

. BAlLE DE GALA, EM· COMEMORAÇÃO DO 76° ANIVER' .l"H.) DO CLUBE. DIA 22, DOMINGO ....... FESTA INFANTIL, COM SHOW ARTISTlCO, ORGA·

NISAÇAO DA SENHORINHA MARIA LUlZA CAMPOS, DAS '15 ÀS 20 HORAS. DIA 28, SABADO - SOIRÉE.

AS DOMINGUEIRAS E SOIRtES TERÃO INICIO ÀS 21 HORAS.

Rodrjgue� Alves Hospital de Caridade e Irm, do

. '. (.O�C!USão) Senhor .Iesús dos Passos
'

Janeiro. tiveram IlllCIO em seu

Governo, sendo Ministro da In- RI· t d
·

t�·
.. �� t

dusír-ia, Vjação e Obras Públicas o lllO\lImen O e ass�s urUHH ao� Hhdgen es RITZ - Hoje às 5 e 7,30 horas

Foi a seguinte a assístõncía aos Metabolismo basal, 2; Hneutgen le-
- últimas exibições -

indigentes internados no Hospital rapia, 2f:i; Eletruoardiograma, 1; Walter Pidgeon - Illona Ylassey
(le Caridade durante o mês de ju- Consultas, 430; Curativos, 2159; In-

- José Iturbi - Jane Powell e Xa-

n ho do corrente ano: jI?ÇÕPS, 350·1; Exames no labaralo-

Aplicações de Raios X, 82; Ondas rio, flO; Operações 63 e formulas

curtas, 43; Infra Vermelho, 31; a víartas 2238.
com acerto e perseverança as ex

plorações carboniferas no Sul, de

senvolveu a navegação.
As forças armadas fôram reor-

ganizadas. .

Na pasta da Saúde colocou ou

tro vulto destacado de nossa His

torta. o Dr. Oswaldo Gonçalves

Cruz que saneou o Rio quando sob

o f'lagélo da fébre amarela e da

peste bpbôníca, havendo sido' as
sinada uma lei que obrigava a

vacinação, enfrentando assim o

pessimismo do povo e as intrigas

politicas, dando margem a que,

nos dias 11, 12 e 13 de Novembro

de 1.904 se travassem disturbtos,
tendo a Escola Militar, no dia 14

se revoltado, sob o comando do

General Silvestre 'I'ravassos e do

Coronel Lauro Sodré, cujo movi

mento foi sufocado pelo General

Argollo e ainda o da Escola do

Realengo que foi sufocado pelo
General Hermes da Fonseca.

Em 1.905 revoltou-se a 8 de

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

Continua O ESTADO Iasen

-do distribuições de valiosos H

�r;rros. inclttslve romances mo

dernos, entre as pessoas que

,<'Constam de seu cadastro soo

-eiat,
A� pessoas que ainda não

·haía.m preenchido o coupoti

que diariamente publicamos

rJPf!)derão faze-lo agor.a, habi

litando-se, assim, a concorre

lIl'am a tão interessants inicia

""tiva realizada sob o patroci
!.aio da LIVRARIA ROSA. à

Deodoro n. 33, nesta C,'pital

cal.arincnse Engenheiro Lauro Se

verino Muller; que iniciou tam

bém as dos portos de Recif'e, Ba

hia e Rio Grande; impulsionou

. _
r .. .......'. ,".",

ANIVERS_.\RIOS:

FAZEM ANOS HOJE:
- 0" srs. Àrtur Weber de' Melo,

'll'uJcíonário da Prefeitura Municí-,

'tipal de Curitibanos;
- d. Diva Regis, digna consorte

•.do CeI. João Artur Begis, resíden

'Ii» em Pôrto Alegre;
- d. Clarinda Goeldner, viúva

-do sr. Luiz Goeldner;
- d. Zoê Pessoa Guimarães, dig-

�:n.a espôsa do sr. Anatólio Pinhei ...

u:'0 Guimarães, alto funcionário do

·':.Banco. do Brasil.
- Augus-to Popp Júnior, residen

�:te em Valões.
'- os jovens Adernar Cláudio

-Gevacrd, hábil desenhista do De

pnrtamentD das Municipalidades,

,.filho do sr, Pedro Gevaerd e de d.

]iarla Deíchmmann Gevaerd;

.

- Valmor Gonçalves, filho do

-saudoso conterrâneo Porfírio Gon

''Yu1v€S;
- João ALanázio, do alto comér-

-cío local;
s.. srta. Eilina Martins, resíden

':te em Tubarão;
- srta, Lígia Mancelos Moura,

Jilda do saudoso conterrâneo sr.

-João Moura Júnior;
- srta. Lídia Froes Martins,

,;;residente no Rio de Janeiro, aplí-
d '1

desle mesmo ano, reuniu-se no Rio
·,,ca a 'a uno do Colégio! Vera Cruz, . '>0 ,

'

(curso científi"o) f'lh d H'
de JaneIro, o.., Congresso Pan-

v 1 a o sr. a- .

I�'oldo Martins '

' Amerlcano.

,

.

;?<I A 15 de Novembro de 1.906
... e. ..... • • . • • • •• •

passa o Governo ao Dr.. Afonso

Augusto IMoreira IPena, eleiLo jun
Lamenle com o Dr. ;Nilo Peeanha,
como Vice-presidente. É então

eleito Senador e mais iarele nova

mente PreSidenLe do Estado de

Sôo PauJo, que deixa, tempos de

pois, para voltar ao Senado, onele

se candidala novamente á Presi

dcncia da República; sendo eleito

para o qlladl'ienio 1.918/1.92.2, não

chegou a tomar posse, em virtu

de de seu melindroso estado de

saúde, assumindo então o Vice

presidente eleito, Dr. Delfim Mo

reira ela Costa Ribeiro, vindo o

Dr. Rodrigues Alves a falecer em

16 de Janeir<;>. de 1.919.. Foi elei

to, entüo, President.e da Repúbli

ca, o Dr. Epitácio Pessôa, que se

achava na 'Europa, como Delegado
á Conferência da Paz.

do "Aquidahan ", na baia de Ja

cuecanga, a 21 de Janeiro, .perc

cendo muitos oficias e. ,praças de

nossa Marinha de Guerra; e em

Mato Grosso irrompeu um movi

mento revolucionário, no qual

perdeu a vida o seu Presidente le

gal, Paes de Barros, a 2 de Julho.

De 23 de Julho a 27 de Agosto

PASTILHAS

VAlDA
É UMA FJ.ÔRESTA OE

PIHIfE1ROS e de EUCALIPTOS
paro as $UO.$

,ias
rêSpiralo�s

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

ARNOLDO 8U.� CUNEO
. (;Iiniea Odonti)lolPa

NOTURNA
Das t8 ás 22 ":oras, Ô!)1l;l hora

r�ar.ca,da, a cargo de abalizado pro..
<<tlSslOual

RI;!.. Arci1)reste Paiva 17
o,. • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • .

. A tã{) ilustre patrício preste-
mos no dia de hoje as nossas mais

calorosas m::(riÍfesLações de apre

ço, homenagendo-o como bem me-

OCIOSIDADE E SAÚDE, rece, por ter sido um dos brasi-

O trabalho e o exercicio devem
leiros dignos deste nome, traba

'fazer parte dos nnssbs hábitos de
lhador infatigavel pela grandeza

"cada dia. A vida sedentária é pr,e-
e ,prosperidade de nossa terra!

judicial à saúde p(}rque enfraque-
Reverenciando a sua persona-

'ce o organismo e acarre{a, muitos
.!idade inconfundivel saibamos bem

:lvaliar a soma de inestimaveis ser

males, entre êl,es a gordura exces-

siva ou {)besidade.
viços prestados li Pátria por tão

.

E
.

insigne patricio, e em sua home-
mie os male d "d d' s a OClOSl a e, nagem, respeitosamente, curvemo-

procul'a�o t1'abalhm' e pratican- nos com as manifestações de nos

do n.,stdu'a1nente mn esporte I sa gratidão ch'ica!
'

dl1Wl!J�le'l'. - S,YES. Honras ao imortal brasileiro! \
\

. PRECEITO DO DIA

te filme único, em maravilhoso tec

nicolor. Divirta-se com sua história

graciosa, com suas músicas Iíndís

símas ...

DOMINGO, 11 de julho: Censura LIVRE.

19,00 - Sumário dos programas. No Programa:
•

CINES COROADOS 19,05 - Revista Técnica e Ci- Notícias da semana - Nacional.

Cartazes do dia entlf'íoa. Metro Jornal - Atualidades.

-0- J
19,15 - Notícíúrto, Preços: c-s 6,00 e 3,00 •

ODEON - Hoje às 5 e 7,30 horas 19,30 - A Semana na Grã-Bre- ...........•.. . •..•.••

_ Sessões das Moças _

tanha. ROXY - Hoje às 7,30 horas

-:- Uma agradabilíssima comédia 20,00 - Ensaios sôbre a Músi- - único dia de exibição -

romântica...
ca, palestra do Prof. Manoel Dennis Morgan - Jack Carsol -

_ As deliciosas aventuras de uma
Lazareno. Joan Leslie e Janis Paige - em:

20,30 - 1) "Página Feminina", UM TRONO POR UM AMôR

de Lya Cavalvante ; 2) Crô- Uma comédia cheia de humoris-

nica Londrina, por Ribei- mo, luxo e beleza.

ro Penna, Censura até 14 anos.

70,45 - Música da América

La-!
No Programa:

tina. Volta Redonda volta a funcionar

21,00 - Noticiário. ,� Nacional.

21.15 - Orquestra Sinfônica da' Preço: c-s 3,00 único.

BBC.

,22,00 - Sumário das Notícias. Ri:ri' _._�.����hã' à�' 5' �. 7,sÜ' .�����
22.05 - Palestro ou discussão. Richard Montalhan e Emília

22,20 - Epilogo. I Guiu
- em:

SEGUNDA-FEIRA, 12 de julho: NOS o T R O S

19,0,0 - Sumário dos progra-l (:€STE NOSSO AMóR
mas.

19,05 - •.\zas Brltânicas,

garota cheia de "rnimós":
CAPRICHOS DE ROBERTA

com:

Virgínia BRUCE

e Edward ASHLEY.
Luxo ...

Elegância .

Distinção .

Lindos e variados "toíllettes" ...

c-s 1,20
Cr$ 2,00

Cavalheiros Cr$ 3,00
"LIVRE" - Creanças maiores de

5 anos poderão entrar na sessão de

5 horas.

Novembro, a Fortaleza de Santa No Programa:
Cruz, que foi sufocada e a 6 de 1) - Notícias da Semána n?

Dezembro deu-se o caso da canho- 47 x 17 - Nac. lmp. Filmes.
neira alemã "Panter " em Itaja.í, 2) - Fome no Mundo - A Mar-

em nosso Estado, provocando diS-!cha do Tempo.

turbios. que fôram resolvidos di-· Preços:
plomaticamente. havendo a 'Ale- Sras e sritas, , .

manha dado amplas satisfações ao Estudantes . .

Brasil.

Em 1.906' deu-se o lutnoso caso

IMPERIAL - Hoje às 7,30 horas

- últimas exibições -

1)
NOITE DE DEZEMBRO

com:

Pirre BLANCHAR e René

Ciro

2) -,-

PAUIAÇO ATORMENTADO

com:

ARRELIA.

No Programa:

1) - .Jornal da Téla nO 123 ....,. Nac.

lmp. Filmes.

2) -- Fox Airplall. News
- A�uàlidades.
Preço: Cr$ 3,00 único.

30 x 48

"Imp. 14 anos".

Finalmente amanhã: ODEON
- Um dos melhores filmes de to

dos os tempos:
MIGUE� STROGOFF

-
- O Correio do Czar -

com:

Anton WALBROOK

e Akim TAMIROFF.
...........

ODEON - e -,- IMPERIAL

- Domingo .:._

- As arrojadas aventuras do mais

temível pirata cuja história o mundo

já conheceu:
A FILHA DO CORSÁRIO VERDE

Do livro de:
'

EMILIO SALGABI
- "Cospe-Fogo" - o teltor dos

mares, assaltaI\do todas à sua pas

sagem, para conquistar os fabulosos

tesouros ocultos em terras· tropi
cais ..•

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

Servivo BrasU,�lro
da B.RJL

vier Cugat e s/orquestra - em:

ROMANCE NO MÉXICO
Divirta-se e emocione-se com ês-

tra,

Tristezas, alegrias, músicas 'e 1'0.

pales-
mance, eis às notas dominantes

deste excelente filme.

Para. Ctt peS8QCUI de fino

pcüa.dor Café Otto. é

20,45 - Música ligeira - 28.. .em pOli.
·parfe. .. Ci: '" .·to Ilt •• � �

21,00 - Noliciál'iD. PASTA DENTAL

21,15 - Comentário da Grã- ROBINSON
Bretanha, de Vernon Bart- •••••• ••••••••••••••

• •••••

lett. Muitas felicidadee pelo naseime.

21,30 - Ol'questra de 'l'eatro da to de seu filhinh·o 1 .

BHC.

�!2,OO - Sumário das Notícias !;lo

Rádio-panorama.
QUARTA-FEIRA, 14 de julho:
19,00 - Sumário dos progra-

mas.

19,05 - Inglês pelo Rádio.

i 9.15 - ,Noticiário.

19.30 - Meia Hora na ópera -

"Tosca", de Puccini.

20,00 - Ráàio-te.atro: "O Ti-

ro", de Alexander Pushkín.

20,15 - Orquestra "Midland"

da BBC. - 1a parte.

20,30 - "A Renascença ão Ui

nema Britânico", de S.

Stokes.

20,45 - Orquestra "Midland" da

BBC. - 2a parte .

21,00 - Noticiário. COMPRA-SE QUANTIDADE E

21,15 - Nosso Correspondente PAGA-SE BOM PREÇO_ TRATAR

Informa... Á RUA CONSELHEIRO MAFJU 41,

21,30 - Eric I-Iope, piano. ! FLORIANóPOLIS - CAIXA POS";

22,00 - Sumário das Notícias ;TAL 124 .

19,15 - Notlclár io,

19,30 - Novo Conjunto LOndri

no de Cordas.

20,00 - Rádio-teatro: "Um Fio

de Luz". peça de R. S.

SC1'ive11.
_

20,30 - O Escritor e o Ambien-

te, palestra.
20,45 .- Ronnie Munro, piano.
21.00 - Notícíárto.

21,15 - 'Comentário por Bento

Fabião.

21,30 - 'Música ele câmara.

22,00 - Sumário das Notícias

,e Rádio-panorama.

TERÇA-FEIRA, 13 de julho:

19,00 - Sumário dos progra-

19,05 - Inglês ,pelo Rádio.

19,15 - Noticiário.

19,30 - Música de câmara.

20,00 - Crônica Es.portiva.

20,15 - ,Música ligeira _;_ ia.

parte,
20,30 -_. Palestra.

Si.

.... � .. � lO .. ,

RIT� -- Domingo: Outro extraordí

nário lançamento com Ginger Ro

gers e David Niven:

NO LIMIAR DA GLóRIA

Um vigoroso, bélíssimo e grandio
so romance de amôr ...

Mas� não esqueça, que o meJh••

presente pua o 8eu "PIMPOLHO"

é tnna caderneta do CRWITQ
MUTUO PREDIAL.

PASTA DENTAL
ROBINSON

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

Se ricos quereis ficar
De modo fseU elegal
Fazei hoje urp-s inscrição
No Credito Mutuo Predial
._�------,-------- .

,

fl�.IAM A REVISTA

O 'TALE DO ITA.iAl

oIêõ de-Pêixê
"
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•tt REPRESENTANTE OU REVENDEDOR
••••��<(i����••O••••'.@....iJ1.J.......... 'I: Firma de S. Paulo, fabricante & importadora de peças e aces-

sórios para automóveis, deseja nomear REPRESENTANTES

ou REVENDEDOR exclusivo nesta cidad= e em tôdo o

re O
Estado conquanto que o mesmo lenha ,- ."�()es Comer-

,

ciais com as demais principais praçr., do Estado.

Escrever enviando fontes de refcrências para:
.

::\1ETALúRGICA LEVORIN LTDA.

Rua Ezequiel Ramos, n? 441

• A tradição de seriedj:tda em Clube de Sarhios. da marcC1<:1arias QgorQ com. I São Paulo (Est. S. Paulo) .

., novos planos ad.a.ptado5 Q legislação em vigor 81-----------! I· TI LC�G

...

Dis'ribue 20 olo em premios ! I
fi
.,
I»
•
•

\. (t dos prerruos aumenta de acordo com •
O crescimento da ar recadaçêo

.

•
•

• •
••�®�.������$.��.���*����SG••••••".�

rtlira.
i

Fabrioants e-::tr!:;rl�ren dca af==:d:m co:.--'i:I '1!1 fecçõo8 "Dm�'INTA" ti RIVETi Pcm.Ufi 111m gro.n
de lliort1mGnto d� oQl!!Gmirru. rillcettOIll; D:fiu
boNl • ball'U'!:«)$, alqo.dõetJ,'mtllrinil 6 OW�(1:n'tI!_t'!!t�)l1
pal'a cUGiChtJi que I'GQe�

.

d.ir.. t<tllm�nt'lI da. I
molhofll)!l) �dbl'!gco� A Cr,uc <iA CAf'iTli.Ia'" gh:rirn.(OI a utG�gao dCfI 8nrfj� Corti.Mi.ntN do Intel'1íol' no ••ntido dtO Ah.� �",,'t.!',)r.'Clm �Ur.H� �

vÜ!it4 �n.t'il� d. <if�t���$i't1. ewt\r4 e=mpZ'alil� MATRl.Z om i:�lClrif.\l:.n6;'lcH� • ....t FILUUS em 'Blu.m'&to.l\'Il.1 e L'.:4iall.
'

�
..............an...N�*·EwmaumaualmD�aA�����������·��..m=�am��RmmmmH��,.�����������'�

.4tualolente 1 de Cr$6aOOO,OO, 5 de Cr$ 1000,00 e
5 de Cr$ 500,00

(.

FI,A
(orrespondelicla
(ornercial

DIREÇAO:
Amélia M P!gozZi

Confere
Diploma

TI' .Hl,jp H �6a r'-'lguiol'83 de corÇ!(lN (HI pôrtc de

840 FRAN�ISCO DO SUL paTa rlOV4 VORa
". Infol'roaç5afil corn OI."J Agentes

F lori�n6po 1& - Cedes HoepckeS/A - CI-,- 'Telefone 1.212 ( EI1:i. r e leg
S âo Eranciscc do Sul;_ Carlos Hcepcke S/A CI.- Telelone 6. MO)'� 8; MACK

METODO:
Modera0 e Ehcienfe

�l;jrlH1eDtes -4 ij

LAVA"e TINGE �.�UPAS
.

R.eÍorma ehepeo-
.

Profissional competente ... Ser'/iço rapi.do e garantido

para quem possue de. Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda

c�rtlA de 10'/. 1i0 ano com recebirnerito de juros mensais.

Informações nesta redação.
------��----------------------------------

l(CHICOS)
! I

I
I

Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende

recoso
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário do

Paraná e Santa 6a.ta;dna.
Redação; nua Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba.

___________ . " .... _ ......M._..... _,.__..._, ..._� _

o Br aail para seu

desenvolvimento

necessita de técnic'lt

em tocla::l as

pI'ofis&Õeli- ..

Lívros Técnicos
.em .ger·al

J.IVRARIA ROSA
Run.Deodol'o,33 - FpoU••
Atend. pelo Serviço

Reembollllo POlltai.

I
uaw_ , r • _atr.!l.nN;il.i�M'_·

r

liCr.' C1.ARNO e, 1

A ���t��T� O !
Crim. Cf clvel

CO:UltttUiçãO dQl $ociedad.
NA'TURALIZAÇOES
Tíi:ulo. Oec1cl'ot6riol'l

E.orit. - Pl!'CljlO 15 ele Mo•• 23.
l0. edc::....

R••ld, - Rua 'l"il'od.nt.. e7.
FÚNE •• í46a

970 k ilociclos onda da 300 metros.

Laguna -- Santa. Catarina - Brasil

Guia do

Ouçam, diêriernetrte, das 10 às l4 horas, as euâiçõe« da

ZYII .., fi Radio DifltSOra de Laguna,

Já, pa-ssou UIn domínqo
. fora da cidade?

.

Passeando nas colónias, e viajando em (ílimas estradas. apreciaada
no decorrer do ônibus matas-virgens, e b-elas paisagens, afinal pas�I1do
um agradável domingo.

Não se esqueçam, par.a a venda de passagens, com poltronas nu-

I moradas, pod.el� dí:igir-se díáriamente à Agência Brasil a rua 7 de se

tembro, Flormopohs.

I
SAlDA DA AG'&NCIA BRASIL ÁS 9 HORAS VOLTANDO ÁS

. 18 e 30 HORAS

te'mpo !.
:':"....'":::':":-.. ::':"��. r Telefone para a Impressora GraiétÚ Ltda. (telefone

! manual 767), e o nosso alIente o procurará para. receber
1 sua encomenda tipográfica,'" Serv iço Esmerado. En trega
i irnedieüe, Pr'eç�s sem concorrencia.

'

;t -----

. QUER VESliR·SE COM CONfORTO E ELE<iANCiA 7; I
"". VOCUNTAA'OS O. PÁTRIA N.· ea • ' .• AHWo" -I i

PROCURE A

Age�·��;;�;;i�;:-�:�:;ina! I Ill'�ini�t!lrl�a·Rua Feflpe Schtnidt. 22--Sob. í H 10lu a
c. PosteI" 69· Tel. «Protetora» I Rue Felippe Scbmidt 48

FLORIANOPOLIS

ello

Desde CR$ 30'0,00 a CR$ -500,00 'o

metro quadrado
Consulte-aos sem compromisso

Reinisch S/A' - Roa João Pinto, 44
Te��g�"4tn-r�a R1:::1 � Ise" -- P)or�anõpoUs
-------------------_...... _.--------

w & e 'eM••
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TBilAl>ENTES i9-FPUI_IS. 1'''I'IGU

�I
I
I.

I

I

'i

(;

i,.

)
"

ao

EiVí CROMO
CO,,,,! S'�LTO DE
BORBACHA

consuertdcr

i
..J,I

CAPITAL E RESERVAS
Reepo!.1lJabmd:iiirlelll.
Recete
Ati'vo

OOHPANmA 'lJõAWN(1A DA 1mB
� .. tl'e - IDo!> IAI'
mCJlD!Ofi II Ollf�.H�

Cifr.� do Balanco de 1944r

Cri 80.900.606.30
• Cr$ �5�978l401;755.97
•.- .�, 67.o53.�45.30
• 142.176.603,8�

Sini.tJ'ofl pagoi no� 61timoa 10 2(10.

RellpoSl.at. ,Udlldeo
98.687.816,30

c :76.136.40t .306, 20

Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper.
Corupá. ."

. .

Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam cata lago gratuitamente.

'---�-----�------------------------------------�

� Ouçam diariamente. daa 9 11. u • da. 17 as 22 no,••

:.,.·...1·,..
jllOIO lUBI' ZYO 9

1530 kilocietos ondas médias de 19§. metros

TUBARÃO -- S. CATARINA
!'<I

DI lG o

5n t!:STAl)I,,)-- Qgartit �eila 7
�....._.._. u_._�_,_. . ----------------------------,_.,..: ..""'""'��

,

11tOl O i�t�r�
::'1 Da fabrica
.�

Oireto.t�'l
Dr� "Pamphil0 d'Utra Freire de CarvlAlbo. Dr: Franclilco

Ide Sã..
' Anilrio M.I..grr••� Dr. Joaquim Barreto de Araujo

.

e JOl6 'Abreu. .

·-'·--lrVõrif'fiütiferàs

Vende-se em ótimas condições.
__ ._.__ ,

Dimensões internas: Altura 61

S d t I-
- ctms, Largura 47 e 36 fundos..

eu processo e na ura Izaçao Trata-se à Rua Conselheiro Ma-
.

- '" h?
rrà no 35 - nesta cidade.

ainda nao ioi despac ado " 'l'"
.

Escreva sem demora ao Escrítorío Jurídico e Administrativo VENDE-SE-Caíxa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações, Esse Es-·
V f'

,.

I d ian,4}ritorio se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da ende-se. nussima sa a
.

e l. _

. Justiça o que necessarío for á sua concessão, bem como, de registro tar em estilo Renascença, Inteira

.de diploma, divórcio e novo casamento, certidão d-e nascimento e de mente trabalhada a mão e ainda

.casamento de qualquer parte do Paíz. não usada. Tratar à rua Saldanha
- I Marinho, 16.

;\',1 NÃO ESQ U E ç A!
;'<;j I A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago
�, .

ra dos melhores profíssíonaís da� I cidade para lavar, passar e tingir
I pelo sistema suiço.

R. Tiradentes 44 - Fone 1022.

,1
I Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

-
� Intercâmbio Cultural

:1
E

__c_o_n_O__tn'_i_c_O F.i_n_a_nce_i_ro , I
Publicidade mensal. - Assinat uras e Anúncios.

CAIXA POST :..1" 775 (;ÜRITIBA

c

Clube 12 de Agos to
A Diretoria do Clube 12 de

Agosto torna 'público, para conhe

cimeuto dos Sr:::. associados, que
a expedição de convites para í'es

tas só será feita excepcionalmente,
c até ás dezenove (19) horas do f

dia ela festa.

Avisa, outrossim, que está sus

pensa a admissão de sócios da ca

tegoria de ASPIHANTE, exceção f
feita aos filhos de sócios. I' "'-1-"'---" C

..

SECRETARIA, em Flcrianópo- J.errenos em oquelloslis, 2 de Julho de 1948. 1 .

.

Elpidio Praaoso, Secretario Geral.! :endem-�e dIverso:, CO�1 chácara, á be�ra-mar; diretamente �
I
por Intermédio e sob rinanciamento dos Institutos,

'FABRÍé.�· D'É 'FOSP()ROS' (pil'i)N- Planta e informações - Rua tralano, 16.

TA P. FABRICAH)

Apólice extravlijda I
Tendo-se extraviado a apólice I.

ele Pagamento Limitado n. 180.037,
C. 'emitida pelo Instituto de Previ

dência e Assistência dos' Servido

res do EsLado (IPASE) em meu

nome, em data de 27 de abril de
.. , , , '. -944, declaro nulo para todos os

íuns e efeitos de direito e respec
TIr. tivo originel, tendo em vista que

nesta data' requeri a emissão de
., • • •• fi •••••••••• ., • • • • • • • • • ••

un1a segunda via.

Florianópolis. 28 de junho de

1948.
A rorolu; T711JY de Campos

Reconheço a firma supra de

Ararahy Tupy .de Campos e dou
fé. Florianópolis, 28 de junho de

1948· Em test, nIPJ, da verdade.

João Machaao Pacheco Júnior.
tabelião elo 10 oficio.

( e

Agua Fixbril depois da bar
ba refresca a pele I

Use sempre Fixbril!

.,.

Vende-se

:V[atpinúrio Cr$ 250.000,00
Prédio, Imóveis Cr$ .90.000,00
Situada em Campo Alegre - S.
Vende-se HJ, só maquinário
fnformações com A. Wehmuth

Brusque - Santa Catarina".

o tAueus. da
Asma Dissolvido
Rapidamente
o� ataques desesperadores. e violen

tos da asma e bronquite e,!venenam
o organismo, minam a energia, arrut

uam a saúde e debilitam o coração. Em
;) minutos, • Mettda�o, nova f6rmula.
mêdioa, começa fi, eircular no sangue,

dominando rapidamente OS ataques.

Dê-de o primeiro dia começ.s a dosana
recer a. dificuldade em respirar e volta.

o sono )·epal'acior. Tudo o que eo (ar, ne
cessário ê tomar 2 pastilha. de Mendaco
ás refeiçõee e ficará. eompletament.e Il-:re
da aSUla 011 bronquite. A ação é muito

rápíd:l. mesmo QUB se, trate de o�s
rebeldes e antigos. Mtlndaco tem tido

tanto êxito Que se ofere�e·com.8 garapt.t�
de dar no paeient� resplração .livre e fáml

rapidífmente e -completo alíVIO.do soíri

mente da. ...ma em poucos dias. Peça
Mendaco. hoje meamo. em qualq�er
farmácia. A nosea garantia é n SUl> mBlQr

proteção.

M d �. Acaba com

en a.eo -

oosma.

v

TINTURARIA,
Só a "CRUZEmO"

de-ntes,44

DR. :(?AFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: 'Rua João Pinto

f n.O 18 _, Florianópolis

Cofre Berta CHEFE . DE ESCRITóRIO

Seu Terno tem manchas 'I
Tinturaria CRUZEIRO

Rua Tiradentes 44

� . .......... f .

-,Conhecedor de todos os servi

ços de escritorio procura coloca

ção na Capital ou no interior- -

Cartas par-a"CHEFE", Rua Vida}
Ramos, 52 - NESTA.

LIRA TENIS CLUBE .

PROGRAMA PARA O MÊS DE J.1l1..
LHO 1)E 1948

.

Dia 11 - DOMINGO - COCK..
TAIL com inicio as 9 'horas.
Dia 24 - SABADO - SOIRÊm

com íníco as 21 horas.
Dia 31 - SABADO - SOIRÊ:0-

com Iaícío as 21 horas.
SERVIRA DE INGRESSO O TA:'

I,ÃO DO MÊS DE JULHO.

Acabe com as levo_as
� Noturnas e Sinta-se.
Muitos Anos Mais Jovem
Freqüente. levantadas ou mieções no

turnas, ardência, restduoa esbraaquiçadoa
na. urina, dôr na bcse da espinha dorsal ..
no. iugus, nss pernas, nervosismo, debi
lidade, perda de vigor, podem ser cau

sados por uma enfermidade na prôstata.
Esta glândula é um dos mais importantes
órgãos mnsculinos, Para controlar �8tec
tranatôrnos e restaurar rapidamente a

saúde e o vigor, siga. o novo tratamento
cientffico chamado Rogenu. Mesmo que
seu soírimento seja antigo, garantimos
que �ogéRa o aliviará, revigorizando sua

glândula. prostática e fazendo com que
V. se sinta muitos anos mais jovem. Peça
itogena em qualquer farmác;"', No.... ga
rantia é s. 8US. melhor proteção.
D - indicado no tra

�ogena tamento de pr""ta.·
tite!. urcti'ites e cistites.

•••••• OI •••• ' .

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

Telefone a esse número e a bl.

cicleta da Tinturaria Cruzeiro ràoi

damente irá buscar seu.' terno.

R. Tiradentes, M.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Direção de PEDRO PAULO MACHAlXJ'

Atingiu o mais retumbante sucesso 9 Torneio Extra de Voleibol feminino
Vitoriosa .0 representação de Brusque .

.

Com um programa caprichosa- equipe masculina do Olímpico, O segunda prélio reuniu os qua-] vorável a equipe da terra ele Ca1'- os 51'S. dr. Osmar Cunha, presíden-
mente orgauizado, a operosa Fe- Com a estada nesta capital da I dros de Voleibol marculíno do los Renaux, por 2 x O (15 x 7 e te da F. A. C.; o chef'e da delegaçãe
deração Atlética Catarinense fêz equipes couberam uma vítorta cada. Olímpico e do. Barrig'a verde, 15 � 10). Os quadros r Brusque - brus�uen�e o. depu{�do. dr. Osval.dG'
r-ealizar, nos dias 2, 3, e 4 do cor- de Blumenau, que fez parle da vencendo. este por 2 x O (15 X li e l� iú,. l!:lizabelh, Lídia, Gísela, Jen- Bulcão VIana, presidente do. Lira

rente, conforme foi amplamente delegação dessa cidade, foram i5 x 9). Os quadros jogaram assim ny e H.iltrudes. Flor ianópolís Ténis- Clube, sendo todos Iartamen-,

divulgado, o Torneio Extra de Vo- realizados jogos de basquete e constituídos : Barriga Verd-e Moema, Na.ir, Urânía, Ivete, Dir- te aplaudidos.
leibol Feminino, reunido na c�n- volei masculinos, os quais foram \Vilson, Edi, Sarny, Aldo, Chocola- ce e Iolanda. Foram dirigentes da Na manhã de domingo encerrou-

cha do Lira Tenis Clube, as repre- muito bem disputados, atraindo te e I Nappi. Olímpico - Wilson, pugna os srs. Osvaldo Silveira e se o certame, com a partida entre

sentações de Blumenau, Brusque, as atenções do numeroso público. Luiz (Aldo), F I e s h, Husadel Wilson Pess�a. Florianópolis e Blumenau, venceu-
.Joinville e desta Capital. O certame foi iniciado na noi- (Luiz), Nicolau e Décio. Osvaldo A seguir encerrando a noitada do este, por 2 x O (15 x 9 e 15 :x::

Pela sua magnif'icenoia e grandío- te de sexta-feira, com dois jogos. Silveira e Milton Prado serviram de sábado, defrontaram-se os con- 9). As equipes jogaram assim

sidade e pela enorme afluência Na partida inaugural as brusqueu- Colho juizes. ·1 juntos masculinos de basquete do constjíuidas : Blumenau - Ir-h;..
ele esportistas à quadra do clube da ses derrotaram as .joinvilenses O encontro inicial da noite

_

mar- Olímpico e do. Clube Doze, A vi- Ester, Ivonne, Rolita, Erika e<

colina, o certame constituiu um por 2 x O (15 x G o 15 x 5) cou a vitória da r-epresentação deltória sorriu ao clube.de BIumenau, Wilburger. Florianópolis - Moe-

acontecimento de relevo na histó- sendo estas as equipes: Brusque : Jninvi ile ' sôbre Blumenau, por 2
I por 19' x 14, jogando as equipes as- 111a (Reinalda), Nair, Urânia, Ive-

ria do voleibol feminino em nosso Érica, Lisolette, Lídia, Gtsela , Jen- x 1 (7 x '15, 15 x 9 e 15 x 9); jo- f sim fo.rmadas: Olímpico-Flash, Hu- te, Dirce (Judite e novamente Dirs-

Estado, estando da parabéns, uma ny e Hiltrudes. Joinvillc: Leda, gando as turmas assim f'ormadas :
:

sadel, Aldo, Nicolau e Raul. Clube te) e Iolanda. Juizes� Osní Barba-
vez mais, os abnegados dirigentes Zilca (Lovis), Iolanda (Eliza- Joinville _ Margot, Lindah, Eli-l Doze Adalberto, Serafim, Ondinaldo, 1:0 e Wilson Pessõa. A seguir encon-
(la "eclética" que não pouparam beth) , Margot, 'I'erezínha e Lin- zalieth, Lovis, Ivete e Judith.' Aldo e Honduras. Enquanto era traram-se os "fives" masculinos da

esforços para que a reunião volei- dah, Serviram corno JUIzes os Blumenau - Irís, Ester, lvonne, travado esse cotejo, no salão. de Lbiratan e do' Olímpico, saindo
bolística atingisse os seus verda- 81'8. Wilson Pessôa e Gumercindo Rol ita, Erika e Wilburger. Juizes: festas do Lira Tenis Clube, foi eíc- vencedor o primeiro. por 27 x 25.
deiros fins. TolomioUi. Wilson Pessóa e Teseu Muniz. tuada a solenídade da entrega do Os conjuntos tiveram a seguinte.
Quem foi à cancha do Lira assis- Havendo a délegnção de Blume- O segundo prélío, disputado en- troféu e medalhas á representação organização : Ubiratan - Vadieo,

til' espetáculos diurnos e notur-' nau Chegado um ·Po.uco retardada, tre brusquenses e locais, saiu f'a- de Brusque, falando nessa ocasião Edi, Marcos, NiltÍllho (Humberto) 3-

1105 de voleibol ainda a estas horas foi alterada a ordem dos jogos. Bitinho. Olímpico - Nicolau, Al-
naturalmente está comentando o Assiro. o segundo embale foi tra- do, Husadcl, Décio e Flesh. Jui,..
brilho ímpar de que se revestiu, vado entre Flo.rianórolis e Jninvil-

a'O Clt R. ALO.O.' LUZ
zes: Osni Barbato ·e Oscar Capela.

onde as garotas, representando a le, vencendo o prímeíro por 2 x O Após o encontro a ·dir·etoria do LÍ4
nata do voleibol catarinense, sou- (15 x 8 e 15 x 3). Os quadros : 1'11 Tcnis Clube orereceu um cock-
teram conduzir-se com elegancia e Flo.rianónolis: 'Moema, Iolanda, Nair tail dançante às delegações visi-
inimi.tável espírito combativo. ürânia,

-

Ivetc e Dirce. Joillville: tant.es.
Pre8entes ao desenrolar dos jo- Leda, Etizabeth, Lovis, 'rerezinha

gos, não escondemos a nossa satis- (Zilka e 110vamente Terezinha),
fação pelo brilhantismo �lcançado, Margot .e Lindah� Juizes: Osval
esperando. que a sempre querida e do Hilveira e Aldo Nunes. Após
valorosa F. A. C. r.ealize outro cer

ta.me d.e tamuhha envergadura,
pois inici,ativa não lhe falta, como

pOde provar peIas suas rcaliza·ções
coroadas sempre de estrondoso

defrontaram-se o� quadros mascu

linos de basquete do Barrig'f1, Ver
de fl do Lira, pelo camp.eona{o ci

ladino, ven�.endo o primeiro pOl"
20 x 1.8.

SllcessD. Sábado foram realizados ci.I1CO
A equipe representatiwl de Brus- enco.ntros, sendo dois à tarde e os

que coube as honras de vencer o rnstantes à noite. O prImeiro en

certame, e da forma mais h1'i1l1an- contra da sabatina foi disput.ado
te, lanio que, nos três jogos que in· enLf.() Brusque ,e Blumenau, saindo
terviu, ma-nteve-s,e invicla., con-I \'enceclor o. primeiro' pOI' 2 x O

quistando, destarte, riquJssIma I.a- (15 x 10 e 15 x 7), sendo estas as

ça e medalhas, ofertadas pela ex- as equipes: Brllsque - :Ériea, Li
ma. sra. Ezaumar J·orge Câ.rnara, seloLLe, LídIa, Gísela, Jenny e

verdadeira expressão. da cultur,a Hilt.l'udes. Blnfuenau - Iris (lsa),
fia educação física em nosso Esta� Ester (1ris), Erika, Rolita, 1vonne
do, a quem a entidade prestou sig- e Wilburger. Juizes: Milton Prado
nificativa homenagem. As demais e Wilson Pessõu ,

QUINZENA DO VOLh�L
---"""""------

IN·DICE DE SUCESSO
. j>{)UCO mais de uma ",,'emana nos

I
para estimular os r·epresent.antes

separa da primeira partida da sé- de Santa Catarina naquele magno
de de três que devemos disputar acontecimento para o esporte bar
com li! seleção gaucha de' voleibol, rig'a-verde.
tlesta capital, em confronto elimi� É de\,.er'· dos
natório da zona sul.

catarincnses presti
giar sem vaiilações o trabalho que
vem realizando a Federação Atlé
tica Catarinense no seiltidol de pre
parar cOfiyenientemente. uma equi
pe que repre·s,ente condignamente
o voleibol de nossa terra, e os nos

sos jogadol'es, quer masculjno.s
quer femininos, cumpre acataI' as

ordens e as decisões da entidade e

da sua dil'eção. técnica, para que
as turmas que nos represéntarão
atinjam o seu mais alto nível téc-Inico e ,entrem na cancha com es- ..

r írif de lui b t t 1 d ,Três aspectos da interessante festa caipira levada a efeito pelo Clube
,) �o· a as 8.n e e eva 0, pa- de Regatas Aldo Luz na noite de 28 de junho p. p., vendo-se ao alto à
ra que o Estado. &e cubra de glória! esquerda Maria Pulquéria (Sr. Ocy Campos) e seu "noivo" Zé Perfei
na memorável jornada que está I'

to (Arnoldo Santos), após o feliz "enlace". na gravura à direita o

para se inici·ur. "juiz" (Waldir Brasil) e o "escrivão" (Mário Schmidt). Em baixo:
um flagrante da "cerimônia matrimonial".

O sucesso que alcançou o torneio.
('':tra de vo.leibol fem.inino., que a

l�. C. D. realizou sexta, sábado e

domingo último, no. fntuito de sel-e
cionar a sua equipe que dev'erá in
tervir no campeonato brasileiro,
faz prever. que os jogos de 16, 17
e 18 do corrente alcançarão êxito
'sem pl'ecedentes na história do vo-

1eibol cátarinense, po.is o:s jogos
. preparatórios a que acima nos re

ferimos levaram à quadra do Lira
Tenis Clube uma- assistência nu

merosa e entusiasta, que estamos
'certos ali r-etornará nos dias dos

jogos oficiais do oertame nacional,

O penúltimo encontro -do pr imei-
1'(1 turno, em disputa do Campeo
nato de Profissiouais-Míxlo, deve
rá ser Lravadq no' próximo domin

go' enlre os 4onjuntos do F'iguei-
I rense 'e do Bccaiuva, os quais se

encontram em último lugar com li

pOD Los perdidos. Ambos buscarão
a rehabilit'aeão pata. a qual estão
em francos preparatlVGs. (

VENDE-SE o prédio da Av. Mau-'
ro Ramos, 269. Tratar no mesmo.

o goverruuiOlt do
Paranà DO 810
Rio, 6 (A. N.) - Procedente de

Curitiba, chegou ontem a esta ca

pital o senhor Mo.isés Lupion, Go
vernador do Paraná, que se fazia
acompanhar do Chefe do seu Gabi
nete, jornalista Osvaldo QueiroX'�
Sua excia. veio tratar .de assuntos.
ligados ao seu Estado, como seja (J>

aparelhamento do porto de Parana;..
guá e a crise que assoberba a indús
tria madeireira do Paraná.
�--------.�------------------

Querem opor-se
Washington, 6 (U. P.) - Os

mocratas' contrário.s a Trumann lan
çaram-se numa procura desespera
da par outro candidato., que possa�
opor ao atual presidente nas prú
ximas eleições.

:Bsses' ·elemento.s esperavam apre�·
sentar o 'nome' de Eisenhowei, 'mas<
a recusa formal do po.pular general
veio desfazer essa esperanÇ9:.

�:A:SA MISCELANEA di.Ui
buidora dOI .RádiOl Ri C. A
Victor. 'Válvula. e Dilcoa.
Rua C'Onllelb�jro Mafra

Regressou o sr.
Osvaldo Aranba

I Rio, fi (A. N.) - Regresso.u elas
Estados Uni.dos, viajando por via...

aérea, o. embaixador Oswaldo Ara-

nha, presidente da Assembléia Ge
ral da ONU, que fôra àquele país
receber a alta distinção das univer-:
sidildes de Princepton e Harward"
que o agraciaram com o título de·
"Doutor Honol'is-.Causa" ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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POLYDORO ERNANI DE

SITHIAGO
Médico e partei!Q

Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, espe
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiróide e demais glan
dulas internas

Clinica e cirurgia de senhoraso=
Partos

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: - Pe
la manhã: Das 7 ás 10,30 horas no

Hospital de Caridade. Das 10,30 ás

12 horas na Materni,dade (Clínica
de gestantes)

A tarde no con���:��íO das 15 ás is '----riR-.-A-.-SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacio-

CONSULTóRIO: nal de Medicina da Universidade

Rua Vitor Meireles n. 18 do Brasll)
.. Médico por concurso da Assiôtên-

Fone manual 1.702 ela a Psiê.opatas do Dtstrtto
Federal

RESIDENCIA: Ex-interno de Hospital P�qujá-
Avenida Trompowski 62 rríco e Manicômio Judici{l.r!o

da Capital Federal .

Fone manual 766 Ex-interno da Santa Casa de Mi-
serfcõrdta do Rio de Janeiro
OLOOCA mDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
Oonsultl1r!o: Edifício Amélia

Neto - saIa 3.
.

Re'Sidêl1da: Rua Alvaro de Oar·
valho, '10.

Das 15 às 18 horas
'l'elefone:

C()USUlt6rio -- 1.208,
Residência - 1,305.

DR.

Do

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS -; CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle e tratamento:
especializado da gravidês, Distur

bios da adolescência e da menopau
sa. Pertubações menstruais, i/l�lq,
mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.

Operações do utero, ovários. trem
pas, apendice, hérnias, vartzes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
:ASSJSTENCIA AÓ PARTO E él�R·

.
RAÇõES OBSTÉTRICAS

Doensas glandulares,. tiroide, ová

rios, hipopise, etc.)
Disturbias nervosos - Esterilidade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto 7 - TeJ.
1.461

'

Resid. R. 7 de Setembro - Edif.
Cruz c Souza - Tel. 846.

Dr. Newt-on DiAviJa
Operações .- Vias tJrinári�s .:...

Doenças dos intestinos, réto, anuo e
Hemorroidas. 'Tratamento da colite

.
amebiana_

Fisioterapia - Infra Vermelho.
�on�ulta: Vitor M<:ireles, 2'3. Atende
diànamente ãs 11,30 hrs. e ã tarde,
d";S 16 hrs, em diante Residência:
V,doJ Ramos. n. 66 - Fone 1.667
--_._----

V. S. deseja cooperar na grande ob1'a social de recuperação
dos mendigos? Apresente sua idéia ou ofereça seus SBrviços, dei
_xando seu nome na lista de Volun.tários da Ação Social Uatari
nense, em poder desta r,ooacão.

------ -'.'�--- -

Dr. Paolo FORte.
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor MdreJea, 26.
Telefone: 1.40'5

Consultas das W ás 12 e das 14 l,
13 brs, :Residência: Rua Blumenau, '

22, - T"lefone: 1.620 R
.

No.&. 'd D" 1
.

.

Dr. Mário WendhaUlelÍ .eglSrtlfOS· e
'

.IP OInaS
Olnica médióa de adultos e eriança. DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Superior) - Nos têrmos

Consultório - Trajano, 29 do Pl'o'jeto 521.B/47, deverão ,requerer a valida(.ião dos seus diplomas·
Telef. M. 769 d 90 d'

Consulta das 4 ás 6 bor.s
no, praz.o e Ias.

llesidência: Fclipe ScIlmidt n. 1I8.
I DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Comércio) - Nos têr-

Telef. 812 mos do Pr{)j.eto 520/47, poderão registrar os seus diplomas.
REGISTROS DE PROFESSORES: Deverão requerer a substiutição

dos .seus registros provIsórios por def�nitiv.os.,. .

Tendo necessidade de comprar
PROFISSIONA�S ESTRANGEI�OS. De aeord� com o Parecer 221 uma ENCERADEIRA ELÉTRIC.\,

do Consultor Jurf{}ICo, podBm regIstrar os. seus dlpl?mas. afim de facilitar minha profissão de
DENTISTAS ESTADUAIS: PodBm vahar seus d1plomas. ENCERADOR t l'b d 1 d

TRATAMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO
. , omo, a 1 er af�e e

. apelar para as pessoas de bom co-
BUREAU UNIVERSI�ARI.o ração, afim de conseguir reunir a

Av. Alte•. Ba�roso, 11, ,1° andar - Cal:xa PDstal 3.932 - Rio importância necessária á referida
DU',eçao do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES aquisição. Muito grato fica-lhes o

Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA.
FpoJis., 1 - 7 - L18.

Clínica l\'lédica e.Cirúrgica do
.

DR. AUJOR LUZ
Médico-Op-erador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Fígado

Tratamento da Tuberculose

Pulmonar
Radiologia Clínica (Raios X)
Eletroeardiografia -'Ondas Curtas

Indutotermia Eletro Cirurgia
UItra-Violeta - Infra-Vermelho

Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, D. 8.
G-onsultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

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

Dr. M. S. Cavalcanti
C1inLca exclusivamente de criançu

«ua Saldanha Mãíinho. 10
Telefone M. 132 .

Dr. Roldão CODSOni
CIRURGIA GERM - ALTA CIo
RUR�A -,- MOL:eSTlAS DE S:&-

NRORAS - PARTOS
.

Pormado Pela Faculdade. de Medi-;
cína da Universidade de São Paulo,
onde, foi assistente por váribs anos do
Serviço Cirúrgico' do Prof, Alípio,

Corrêia Neto
Cirurgia do estl>mag:o e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, ti rei

de, rins, próstata, bexiga, uterp,
evãrios' e trompas. Varií:ocele, hidro

ceIe, varizeS e hernas.
Consultas: Das 3 ás 5 horas, â rua
Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa

.

Paraiso). Telef. 1.598
Residência: Rua Esteves Junior, 170;

Telef. M. 764

Representações
FIRMA IDÓNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

a II
IV

IIIII

egl�tr�

,
.

Vendas à vista e prazo
Distribuidores exclusivos:
AUiEIDA. BASTOS & CIA.

Felipe Schrnidt, 2 - 10 andar

Produtos
O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).

tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros

() Farmacêuticos; que está iniciando o lançamento de uma grande série

dêsses produtos.
Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

e,60 g;
VACINA CONT,RA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

tOú cm3.
SóRO ANTI�TETANICO: ampolas de 20 cm3.

VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

de 100 'cm3.
VACINA ANTI-HABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cruê e frascos

de 100 cm3.
.

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden
do entretanto, a qualquer pedido dentro dó prazo mínimo necessario

ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abse
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Terner'ina (Buco-Vacina contra
diarréia infecéiosa dos bezerros); Stilbestrel, e ainda, Vacina Contra a

Souba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .... .. . .•.........

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôhre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
nento de Veterinária.

Pelo sistema de reernbôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten;

derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en-

centrados na Iocalidade de residência: do solicitante.
-

OOMlPAN�� [)
� ACCIDENTES

RO§J CONTRA'
DO TRABALHO A

SEOE S.OCIA��

PORTO AUEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N." 68 • 1.0 ANDAR

cAIXA poa:rAL. �8S - TE!.EFONE 6MO • TELEGlRAMAS••,Jton::CTOlió\.
,

Agencia ft.eral para Sta. Catarina
Rua Feiíve Schmldf. 22 -, Sob.

Caixa Postai, 69 Te!. "Protectora" FLORIANOPOLIS

REEMBOLSO POSTAL
Para. caseÍniras, linihos. brins, etc. precisa-se representante;

Ofert.as dando fonles de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.
lJaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

Baraia «Chrysler})
estado - 110 H. P. Tratar com LourivalVende-se uma, em ótimo

Almeida - telefone 1.406.

,

Dr. Lindolfo l. 6.
Pefeh18

Advogado�Contabmsta
Civel -- Comereiai

ColUItituiçae. .: do lSO.ciedade.
., fI.erl1Íço:e C'oreb t·Di'I, aro ge!,(ll.

OrgQZliZOÇÕla contohetl.
R.eg:iatron B ID:u'OQlII. di.pón'do.
no Rio" de COl":r�dentlil.
Eaentério: Rua Alvaro d.

Cnrvolho n. 43.
Da. 8 ã. 12 horas.
'X'.I.fOne 1494

.... '.. . . .. . �

Oficina Celeste
(Elétro Técnica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAGESSE FILHO
Rua João Pinto, n. 32 - Floria

nópolis - Santa Catarina
Consêrtos, Limpezas e Reconstru

eões de MáqUinas de escrever, cal.

eular, somar, Contahilidade, Regis
tradoras, Balanças automáticas,
Chuveiros Elétricos, Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Ser-viços rápidos e garantidos
Preços Módicos
Orçamentos sem compromisso.
................

Ass�gure desde já um

NATAL FARTO E FELll
.em.sacrificiofínanceiro, kdquirin.
do. em suaves mensalítlades uma

CESTA DE NATAL

��
Agente nesta Cidade:

B. SOUZA
Caixa Postal, 325

Encerador

CBlmi3liG, Gravatai Pijamec,
Meiel da•.melboreli�pelol1 ;i,lDe
cores plfeçel IÔ"lUl\CASA I'MIS
("ELANEA - R.� ·,C. h�,!I[râ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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10 �ep. Ba�re� Pinto Para combater a peste suína
V81, casar 88 • Do sr. Ministro da Agricultura, recebeu, o dr. Leoberto Leal, Se-

, cretário da Viação, Obras Públicas e Agricultura, o seguinte e auspi
RIO, (i (V. A.)- O "Diário da cioso telegrama:

Dr. Leoberto Leal.
Secretário Agricultura ..
Fpolis., 30. ,

Rio, DF. - N° 1650 de 2-7-48 - Comunico prezado amigo scginrao
amanhã avião FAB seiscentos quilos vacinas contra peste suína deven-"
do seguir próxima segunda-feira mais quatrocentos quilos. Diretor Ge-"
ral Produção Animal considera estoque seringas e agulhas existente' ,

Inspetoria Defesa Sanitária Animal, suficiente combate epizootia peste,
suina. Inspetor foi autorizado admitir maior número vacinadores
tendo recebido instruções sentido aplicar todo esfôrço recursos exis- '

tentes na eliminação fócos Vale Itajaí. Sds. Daniel de Carvalho, Mín;
Agricultura.

Noite" acaba de dar curso a sensa

cional novidade: o deputado Bar

reto Pinto viajou para a Argenti
na.af'im de casar-se com a viúva do

multi-milionário José Ma.rtinelli,
Iuleeido há dois anos em círcuns-

Ainda o crime de anle-onteB

tâncias fÓl'a do' comum," as quais
dr-ram lugar a comeuttiríos de sen-

ACACIO S. THIAGO sação, O deputado trabalhista, se-

(Acadêmieo de Ciêrunes Ecé'ndmic8s) [;'undo diz o "Diár.io da Noite", Lc-
. ria ja àquele tempo relações de

Afirmam os sábios, desde tempos grande nome: esclareceu aos
amizade muito intimas com Rina

ímeroriais, que o carater de um brasileiros orúas verdades €11CO-
, I bi Martinelli, o qu e teria apressado

i)lQmem só pode ser aquilatado pe- bertas críminosamente pe a co 1-

'las ações praticadas e pelas obras ça desmedida de brasileiros cujos '1 morte daquele mui [i-milionário.

,legadas. A julgar pela veracidade
I
nomes estão fadados a fíS:lrar en- A espetacular reportagem é &s-! Frederíce Veras, O crlmínese

dessa afirmativa, poucos são os tre os aureolados da .Pátría, sinada por João Batista da Costa,
,

'f
,

.

f" 11 A' b de I abato seja e está causando r-uidosos cornen-

'd dque merecerram igurar no 1'0 Imensa o ra , ,.

apresen'toa-se as' auterí a esdos homens célebres. Il1a coleção infantil, ou nos mara- táríos, U .ti

Mas o homem, deturpando as

I vílhosos contos, em que traçou --------------- A propósito do crime que, em a a versão tio "Diário ela Tarde", se--
leiç,oos naturais que Deus lhe ou- nitidamente profundos traços VI-da MI-li-lar nossa edição de ontem, fomos os gundo a qual Frederico Veras esta-s-

·tor�ou. vai desvian�o os cal'acte-I ear�c�er�sticos �e no:�á gent:," re- ,
primeiros a noticiar, colhemos, aín, ria recolhido ao Estado Maior da-.

lJ'istIcos da personalidade para os sistirú a próprla açao destruído- da ontem, os seguintes dados; quela corporação.
eamínhos mais curtos da ricção e ra do tempo, pois ela. representa MANOBR.AS DA E. A. O. Frederico Veras apresentou-se às Essa versão não tem nenhum fun�.,
do artificialismo, sem se preocu- o melhor legado que um homem RrO, 6 (Via arrp-a) A Escola autoridades policiais, sendo 'reco- darnento, E' deshonesta,
!par '00In "aquele predicado essen- pode deixar ás futuras gerações. de Aperfeiçoamento de oficiais Ilhidl) a um xadrez da Polícia Mi"
oial, que é a elevação moral ací- É essa obra, o resultado do esf'ôr- realizará no próximo dia doze, no! litar.'

. __III'_Bl IIIIICII"II·l!i1I!SUSUIlillO."Il!IIII!IlIoIIIII:I2aillllll9l

ma de tudo. ço de uma vida inteira dedicada quilomctro 47 da .osu-ada Rio-São I O estado de sua vitima inspira sé- e"conomize edquirindo.,O Brasil perdeu, nestes últimos ao bem C' á verdade, o maior mo- Paulo, grandes manobras com o

I
rios cuidados, por haver sido atín

dias, uma dessas figuras íncon- numento 'que se pode erigir. COncurso de todas as armas e com gido um dos pulmões. Gilberto Co- títulos da União Americ:a--
\fundiveis, não só ppla nobreza de Monteiro Lobato já ergueu bem

II participação de 350 oficiais alu- michoJi, a respeito de quem são na d- Capl·t.II·ZI��O S.A- ..sentimentos e de Cal'llter, como alto o seu nome, pão nos pedes La- 'IrO .. T- -

nos de todos os cursos. Assist irão

"
unânimes tôdas as rodas em reco-

!pelo muito 'que fez e lutou pelo is Lemporários, de granito e bron- '

engrandecimento da P:HJ>ia; no ze, mas nos corações de todos os as: �anobras, � Juntamente COI:1, ..
fo nhece-�o" um Óll�110 chefe de Iamíüa

Ministro da Gl.rerra, --altas---itcrtentes e operarro ordeiro e honesto, conta
entanto, ainda não foi o $1',\ }1' - brasileiros. das Forças Armadas. 3H anos de idade e não há nenhum
me devidamente inscrito entre, l):i

I antecedente em seu desfavor, O con- L'IMA, 6' (UP) _ Parece que foLe
dos grandes homens que o Bra-

M' � F'<' . l\A" Lei 'L b I ano rance POLlGNO DE MARAMBAIA trário é o que ocorre quanto ao tid ln ante das gnarn içõessi! J�. !flOss,m.
Mas mon erro ' o

a-I
' :, con 1 o o 'oV' i �'

RIO 6 (Via aérea) O General criminoso, cui a conduta moral não "

t dto não é desses nomes que neces-
' . militares direitistas, no sues e ro-

Canrobert Pereira da Costa, Minis- o recomenda, segundo é voz 'ger,aI. 'M 'd P' tá
"'

sítam figur,ar, pomposamente, em

l V,ia aérea chegou sábado á Flo- pais, 1 as "o o o eru es a SUJel-'

I " tJ>O da Guerra, seguiu hOJ'e para o d id "I'
P acas d� ruas e de praças, nem rianópolis proceâente de S. Paulo, to a me I as _que equrva em a

t
' .

d
I Poligno de Tiro de Marambaía, on- A propósito do tópico do Diário "

I,amv,?llCO sua mernorra carece' "e I onde reside, o Sr. Mal'jo Franco lei marciat.

ser Iíxada em bustos ou pedestais. elemento de destaque no alto co-
de .a·ssi-stirá as experíencias com da Tarde", em que estranha haver Não se conhece ainda o caráter

Lobato é um nome que Iigura no mercio daquela importante me-
as mais modernas armas, illClusi- sido () criminoso recolhido à cadeia políLiso do levante, selildo certo po

coração de todos quantos sou-be- trolJOle.
ve canhões de long'o alcance, re- da Policia Mílitar e não ao xadrez J'(3m que seu dirigente, tenente-'

ram compreender sua grandiosa O SI'. Jiál>io Fr'aIlco é aU tam- cem adquiridos. Aproveitará a da Policia Civil, estamos autoriza- coronel Alfonso Ilosa Gonz·alez, é,

obra, de quantos amam a yerdade bém
I

procurador da grande orga-
oca�ião para inspecionar as obras dos a esclarecer que isso se justi- um yigoroso adversário do Parf.i-

desLiLuida de aparatos. Ilização cafa1'ineIlSe Carlos Hoep- em conculsão elo mesmo Poligno. tifica pelas seguintes razões: as ca-
do Aprisla dirigido por Haya de:-.

�le representa uma personalí- cke S. A. _ Comel'cio e Industria.�� ddas cio edifício da Secretaria de La Torre.
da:de como pouca,cs já teve o. Bra- Seu cavalheirism.o inato e boa ?Jon- Novo jlt.ro-Clnba

Segurança estão sendo tranferidas

sil; não - é nos fastos misticos de tade em servir, tm'I'Jsforrna todos ti II li para a Delegacia de Ordem Política

nossa sociedade pericliLa:n.te, nem aqueles que tem oportuIlidade de c Social, onde ainda não estão con-

f é· 'f t
-

b' 1 Curitiba, 6 (A. N. - Deverá ini- venI"elltell1ellte I'Ilstaladas. O u'nl'conas r geIs mam es a\:,oes a,lu a- com ele privar, eTn verdadeiros
e,
ciar brevemente suas atividades ,

tórias do mundo oficial, que va- amigos, e, ern nossa capital xac.rez existente na Polícia Civil é

'''''os encontrá-lo', êle é visto sem-
-

mais um Aero-Clube no Estado, do o destinado às prisões correcionais,m crescido o seu numero, razao por Paraná, na cidade de Andi�rá. O
'Pre enClabe�ando a defesa dos que tem s. s. g'ido muito cumpn- não oferecendo aliás muita seguran- Goiania, 6 (A. N.) - O deputado-·

.

t
funcionamento da nova entidade 'J"á E' 1'� C C tmenos favoreCIdos da SOl' e, na i mentado. ça. sse o mohvo por que, tewo-se üerson de astro osta apresen OUi",

luta pe,los 1deiais .(le seus conci.! I Nós de O Estado que também
foi autorizado pela A'eronáutica Ci- 'apresentado à Pilicia, o criminoso um projeto de lei, autorizando {l"

dadões, nos anseios que alimenta-' temos a saUsfação de tel-o como
vil. foi recolhido, por determinação do' govêrno a comprar tratores para a.

mos pela nossa· inde.pe.ndência e- amigo, registmmos sua visita á

p
sr. dr. Secretário da Segurança Pú- construção de estradas e para a la-

eonômica, eserevendo páginas í'ul- no.ssa terra alm,ej<mdo.!lhe feliz eron falou ])lica, a um xadrez da Policia Mi- tribui,nas pelos. municípios goianos''>
gurantes de arrôjo e dedicação, estada e grande exito em seus ne- _ litar. que poderiam. pagá-las em quinze:
em que, verdadeiro heroi, arris- gocios. assim... Não é absolutamente verdadeira

I
anos.,

cou a própria vida. Viveu uma.

H
·

dépoca de completa derrocada mo- i 81e no passa 8ral, em que os h�me'ils, e�v�i-deCi-:
'

'

dos pelas couqmstas SOelaIS, Já-I ,
{leis e passageiras, não têm a f1- j A DATA DE HOJE, RECORDA
bra e o discernimento indispen�' NOS QUE:
ISllveis, para' encarar, com a âigni- - em 1822, na Bahia, foi insta
fjade precisa, certas verdades in- lado o Governo Provisório que
'contestáveis ,que lhes ferem o funcionára, durantle a gue;rra da
:amôr próprio. "d d" C I

"

ln ·epen enCIa, em ac 10e1ra;
,Monteiro Lobato não precisa _ em 1821., em Pôrto AI,egre,

que se lhe penpetúe a memória Ilaseeu João Manoel Menna Barre
em bronze ou granito: êle próprio

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

1 de .lu.,ha de '948

MONTEIRO LOBATO

Buenos Aires, 6 (U. P.) - No
banquete que lhe foi oferecido pelas
classes armadas, o presidente Pe
ron atacou, de maneira violenta, os
elementos que criticam a sua admi
nistração. E afirmou que estes são
inspirados pelos "Trusts interna�
cionais" e pelos "exploradores ca

pitalistas". Mas afirmou que fra�
cassaram as tentativas de semear

inquietação e desconfiança, p;is GS

sentimentos de unidade entre os

países vizinhos são tão fortes, que
nada poderá dividi-los.

to, que, como General do Exército
e à frente de suas tropas, foi mor
to no ataque á Peribebuí, em 12 de

Agosto de 1869;

ergueu o seu monumento; a gran

de olbra que deixou, legando ás

gerações vindouras um acêruo de

4lxemplos e de ·ensinamentos, va�

�em mais do .que muitos monu.
- ,em 1848, em Guaratinguetá,

me,ntos. Escreveu com profundo São Paulo, nasceu o Dr. Francisco

ardor, lutando, a principio, pela d: Paula Rodri�u-e� �lves, �o Pr.e

l'acio'llaJização do ensino primá. sldente da RepublIca, falecIdo em

Fio, estampada na maravilhosa co- 16 de Jan,eiro de 1919;

leçãQ in.fantil, hoje tão justamen.! - em 1855, ·em São Luiz, Mara

te ·espaH'tada de norte a sul, ,c]e- nhão:, nasceu o teatrologo Artur

pois, não podendo refrear a r.evol- Nabantino Bélo Gonçalves de Aze

ta. intima que lh'e dilacerava o v.cdo, falecendo no Rio de Janeiro

eoração <le verdadeiro patriota em 22 de Outubro de 1908;
·que foi, deixou transbordar da - 1877, foi inaugurada a esLra-

!pena 'exuberante e arrojada, o da de ferro Rio-São Paulo.

inolvidavel monumento ao seu André Nilo Tadasco

Protestos contra
a Rússia

li ' __ ii" 1ilfR"'H5: _A

Levante no Perú

Plano de auxílio
á lavoura

Londres, 6 (lJ. P.) - Aind!l hoje,
será 'entregue ao embaixador sovie
tico nesta capital a nota -de protes�
10 das potências ocidentais contra
o bloqueio de Berlim. É pelo me

nos o que anunciam f«ntes autori
zadas. Notas idêntica:s "provavelmen
te Serão entregues simultaneamente
aos embaixa,dores russos em

Washington e Paris.

oFRECH, 8••

Prosseguindo: Afirml.)il o articulista do Diário: ," A Câ
mara de Jar'aguá possuia 6 vereadores pessedistas, 3 udenistas
e 2 perrepistas. Co�u os resultados" do pieito· anterior, o máxi:-,"
mo que a U. D. N. poderia fazer era. apenas um vereador, fi�"··
cando assim 4 udenistas e fazer mais um perrepista, o 3° e

perdendo o P. S. D. duas cadeiras.,"
Compõe-se, a Câmara de Jaragi.rá, de 11 vereadores. COIU

os resultados de 23 de novembro o P." S. D. elegeu fi de seus

canc;lidato$. Se a U. D. N., lograsse mais alguns votos, (16) te
ria o P. S. D. eleito apenas 5 vereador.es;" Anuladas duas sec-,·

ções, em, Corupá, os eleitos passaram a. ser: 5 pessedistas, 4
udenistas e 2 populistas. :ll:sses números; com os resultados da,
l'enovação, não foram alterados.

São vereadores pessedistas os srs. Augusto Sardi, Luís
Maes, Carlos Rutten, Max Thieme Junior e Arquimedes Dan
tas. O P. S. D. possuiu 6 cadei.ra-s antes do" pl-eito ser decidido.
pela Justiça Eleitoral. Com a decisão, e consequente anulação.
de 2 urnas, restou ainda partido majoritário, com 5 represen
tantes na Câmara. Mentiu, pois, o articulista, quando afirmou
·que o P. S. D. perdera 2 lugares. Ainda', que baseado, em seus.

dificeis cálculos, no pleito não' passado em: julgado; o escriba.
fa Iscou a verdade. Se 6 eram os vereadores pessedistas, àquela.
-época, e 5 são hoje, como poderia, o P." S; D:', perder 2 ,cádei
ras'! Deve ser. Quem de seis tira dois ...

A mentira número um é essa"! A número dois ê' outra.,
O escrevedor do dia 3 insinua que a" U .. D. N. traqou um

plano para realizar nas renovações;. AI:mou hipo�e�es, .fez pre
visões, e dirigiu os trabalhos para o' fnu que fOI mtClramente"

alcançado. Em outras palavras: fez o que bem entendeu fa-
zer dispondo livre e soberanamente do seu: e}eitórado (sic).
-o �lesmo, o mesmíssimo Diário; com iss'O, prova" que' as tre

mendas e esmagadoras coacções por êlé mesmo alegadas DO'

pleito renovado, s�o mentira ."g�ossa. Se coa,cção houvess�, €."

'segundo o Diário, de forma tragIca e cerceadora total da lIber
dade como explicar a inteira liberdade de aC!ção e de movi

ment'o agora, descrita pelo mesmo Diário? Uma afirmação re

pele a outra. Nesse róI" de contradições e mentiras, a verda-

de é a seguinte: '

1° - ° pleito renovado não alterou U' representação nu

mérica dos partidos, na Câmara, desde o julgamento, pela
última instância, das eleições de 23 de novembro.

2° - A renovação decorreu sob inteira liberdade.
3° - A U. D. N. embora alegue que. influiu na-chapa pes

sedista, não o fez, porque, em Corupá, t} fi menos prestigiado
e prestigioso de todos os partidos, não disjJ'ljhdO'; por isso. de

eleitorado, mas sim de alguns eleitores.
"

Concluiremos amanhã, com algumas novIdades ...
Guilherme Tal

PARA fERIDAS,
E C Z E M, AS.
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
f R E I R AS,
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