
Ia Assembléia Lluiltifâ
4 sessão /de aDte-oDtem)lMd�::Qjtem!]oi
de homenagem a RodrigD�:s >4t�'.��1�,g:ls
corso do deputado ProtOue'D!:I,Jqnr�l;\
Na sessão da A,ssembléia Legis- A sessão de orPtem �'f()ii:;ae: ;ro:ereci-

.
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lativa de ante.ontem o projete da horneriagêm à mernõría {igl.S"I'an-
i5/48, que desanexa do 'I'abelona- .

de e di8fÓ1J71tFtFi:õq;hr;·oITo'b�ihei
Lo de Notas da Comarca de Joaçaba 1'0 Joaquim de Paula Rodrigues
o of'Icio de Feitos' da Fazenda, Alves.
entrou em primeira discussão e Dada a palavra ao nobre depu
como sObre o mesmo nenhum dos tado pessedista sr. Protógenes Vi
srs. deputados usasse da palavra, eira, proferiu Ü' ilustre parlamen-

As DOflas de K'!iageam11dO, SI'rOaV,.eãroDOno�deCbcl�IDeC8D-1 I :::����:::::E:';�� :.:.;::: :=:':e:;'::.�::,':��o." depu-

pro essor IDg
" Interno da Casa. Não havendo A nação; querendo reverenciar-

a o sGaOnVtiêargI10o ddoe Cch;��,e�tr�UçãoP.)Na- quem as discutisse foram po-stas a condignamente o centenário de
votos e aprovadas. nascimento de um seus filhos mais

0'1 t t d 't' d Ed
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Cd'

cíonal, hoje anunciado pelo pre- As emendas 'são; de autorta do eminenl es, decretou que a. data de
� us r.e ca e ra ,1CO e ucaçao ompara a e eminente professor sídente Gonzales Videla, compre- """, ti

de Sociologia Educacional, sr. Robert K,ing Hall, das Universidades de
d t d t Iíti

deputado Ribas Ramos � Alfredo hoje ficasse inserta na história pá.
,. . . en e o 08 os se ores po 1 100S na-

C PSD F I ôb
'

Colu.�b1a e de. Michigan, nos,�stados Un,idos, não é, c?mo [á .tive�os cionais, dos conservadores aos es-
.ampos - .'. .

- a ou so re Ir-ia como a da consagração ao ci-

oc�slao de sahe?tar, .�m espír-ito vulneravel aos respeitos convencio- quer-distas moderados. Mas os co-
o projeto-ele-lei n. 8 que manda o vísrno, ou, melhormente, o dia das

DaIS, quando esta em Jogo, nas suas declarações, a própria dignidade de munistas não foram incluidos.
Poder Executivo abril' o cl�di.to comemorações cívicas.

5CU renome de técnico eminente nas questões pedagógicas, nem só par- O novo ministro da exterior é de 150 mil erzs. para pagamento É que, sr. presidente, ela recor

ticularmente no que nelas se relacione com os meios e métodos de ensino, o senhon German Rieseo Erassu- das porcentagens a que se refere, o da acontecimento invulgar para a
ainâo ainda no a que visa a moderna pedagogia, com finalidade deniocrá- !IlZ do Partido Liberal. ríecreto-Iei 259.
tica. Eis porque as suas "Notas de viagem através do Estado de Santa

'

- Lopes Vieira - P. C" D.
Catarina" nos têm merecido os comentários, em que é nosso intuito Antes, porém, do deputado Alfredo
pôr em relêvo a significação do seu julgamento objetivo a, respeito das Campos, falou o deputado Lopes
realizações do govêrno catarinense no setor educacional. Já vimos, co- O,S termos do protos- Vieira que, após emitir judiciosas

, mo tendo visitado, oito anos antes, os vàrios municípios de colonização ti t nsideracõe opor .unas co SI eracoes, reque- Estas comemorações, que se rea-
alemã em o nosso Estado, manifesta agora, por ocasião de sua volta à to norte-americano reu à Casa a dispensa da redação lizam nêste instante em todos os
nossa terra, o seu expressivo contentamento e a sua admiração pelo que final e a consequente publicação I âmbitos do país" trazem-nos a eon-
acaba de verificar, como índice de um gigantesco passo avançado pelos Washington, 7 (U. P.) -;- Con-

I
v

poderes públicos de Santa Catarina na solução dos problemas do ensino tínua sendo mantido em segrêdo
do projeto i8/�8 de origem gover- seladora certeza de que, mercê de

oficial. o teor do protesto norte-americano, nam�ntal: projeto ess'c que trata

I' Deus, ainda ,nãO descemos ao, char-
Aludindo, ainda,- às zonas visitadas, onde se concentram as popula- entregue à, Russia. Consta, porém,

do I ecebimento pelo Estado das co remançoso e estagnado da indi

ções de origem europeia e especialmente germânica, teve o insigne que, além de um apelo' para sus- ações d� Emp,res�ul_que �sC>ende� I ferença, que siguif'íca decadência

me�tre norte-americano frases de verdadeiro espanto: "Ficámos", diz pensão imediata do bloqueio de �o v�IOI d:; fi �JlhO�� e 140 :nI11 �oi'al e espiritual dos Poros quan..

êle, "ficámos mesmo estupefactos com a prosperidade e progresso dessa Berlim, a nola contém mais os cruzeiros, Este 1 equerimento ver- I 00 fadados a mergulhar na vora-

famosa área". E, numa visão do panorama econômico das regiões ago- seguintes pontos: primeiro, ad- bal logrou aprovação unaníme. I '

.ra reintegradas no espirito nacional brasileiro, acrescenta: "O povo, verte que não haverá reunião dos ,Contin,ua na se. pá�.
tanto ode descendência germânica, como o de origem latina, está cons- �u;;���l'e�:n:��:':�, ��i�:a:t�c��� Declaraço-,es' do sr. lere"u Ramo'strulndo uma sólida base industrial para suplementar a excelente eco-

nornia rural e citadina". forem relaxadas as restrições em

Produto da escola nacionalizadora, êsse novo ambiente de trabalho Berlim; segundo, frisa mais uma O .

I V' P "d t dR·bl' dvez que a atual divisão da Alema- prec aro ice- resl en e a epu Ica e.lu-
construtivo da grandeza comum e da harmonia social presidida pelo '

'

b"nha foi provacada pela, recusa torl"ZI IS v�rso·as ud';'n,·st..s ,SO'" re OS motl·vo· darespeite às leis brasileiras e pela compreensão e penetração da alma .. ... ... u,'" .. ...

soviétioa de oumprir o acôr-' '

tipicamente' nacional do país, não escapou à percuciente observação. do t
. d S t C t

"

do de Postdam; terceiro, .res- .sUl recen e Vln • _I an a: ,ann•.
erudito sociólogo norte..:amedcanoJ para q�elU tais problemas não ofe- '

11 )\-l�abiliza a '.Rd�sia pôr (jual- Rio (v. A.) - O, sr; Nerêu Ramos, vice:presidente -da República e
recem eles;vãos sombrios. Çomo se sabe) ao PTQfesser -llobett King.. H311 qUel'" üscassez dn. 'Çfvere's que ve- presill!�nte do P. S, D.> fez)l imprensa as s�uintes declarações:
coube tarefa de magna responsabilidade e enverga,dura, neste após- "Não tem o Juenor fundamento um telegrama' divulgado nos ,iornais

nham a sofrer os alemães nos se- do Rio a respeito do caráter politico dado à minha ida a Florianópolis.guerr�, como ,encarregado pelo Govêrno de seu nobre pãís para reestru-
tor,eS ocidentais d�. Berlim; e Ela .teve caràter estritamente, particular, por motivo de saúde de pes-

. 'turar, sôbre os fundamentos das democracias, o ensino público' no J,apão. 'd
.'

1 t' 'I'
.
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d
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quarto, reitera as a'firmativas an- soa e mlllla amI la. c o e mau gosto aproveItarem-se e motivo
Note-se o mérito que uma tarefa dêsse vulto confére a quem, como o teriores de que os' Estados Unidos ,puramente íntimo como êste para tirar consequências de interêsse }lO
ilustre representante das cátedras universitárias dos Estados Unidos da lítico. Do mesmo P1odo, desminto formalmente que o governador Ader

não abaiIâonarão Berlim, apesar bal Silva esteja com o propósito de renunciar. Não o fará. Está com
América do 'Norte, poude realizá-la co1\1 êxito absoluto e o acúmulo de de todos .os esfor!}os russos. seis meses de licença para tratar da sua saúde, regularmente conce-

.cxpel1·ências na sua especialização cultural advindo de uma tal missão. didos pela Assembléia Legislativa. O telegrama a que aludi está re-
,

Não lhe minguariam autoridade e saber. portanto, para um pronuncia- cheiado de inverdades. Outra é que se pretende alterar a mesa da As-

mento como o que acaba de fazer à cêrca do .esfôrço governamental em O t
. sembléia catarinense. A secção pessedista de Santa Catarina rião cogi·

protes O contra O ta -absolutamente disso. Os correlegionários do sul, obedientes aos
Santa Catarina por inc.orporar à comunhão civico-sentimental brasHeJ-

, principios de honestidade política' que caraterizam sua solidariedade
Ta as populações infantís de decendência estrangeira. Dar-lhes escola�

,bloque·lo fUSSO
ao partido, estão firmes e coêsos, dispostos a prestigiar cada vez mais

não. .seria tudo; em dar-lhes bôas escolas, aparelhadas para o fiNalismo os, rumos traçados pelo P. S. D ....

nacionalizador, com o mestre-escola à altura da missão, nisso consistiram,
finalmente, as providências do govêrno do preclaro coestadu;mo sr. dr.
Nerêu Ramos, que assim poude dar solução definitiva e cabal a um dos
nossos mais, inquietadores problemas. Havia uma população escolar, cuja
alma, estanque à influência de quantos fatôres naturaís a cercavam, se

plasmára à feição do ambiente dos lares paternos, em que nada, - desde
a linguagem até as concepções .de vida, moral, cívica e esteticamente, pada

" sugeria a comunhão dos seus sentimentos com os nossos. O que parecê
ra milagre, operou-o a escola de nacionalização, pelo ensino da língua
pátria e pelas sugestões das grandezas morais da história brasileira.

O professo_r King Hall testemunhou os primeiros avanços nêsse

sent�do. E, como êle mesmo recorda, teve receio de que o Govêrno não

conseguisse "continuar as muitas despesas que um programa de nacio

nalização indubit?velmente envolveria". Agora, porêm, oito anos após,
declara, sem mais reserva: "Estou satisfeito, verificando que nêstes oito
.anos foram vencidas as dificuldades e as meus, receios' não se realiza-
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ram".

o TribuDol julgou-se
incompetente

,são ,Paulo, 7' (A. N.) - O Tri

bunal do Trabalho julgou-se in

competente para resolver o diss.í
dia' dos ferroviários da Mogiana.
'Diante disso, IJ processo será

remetido ao Tribunal Superior do

Trabalho.

- Washingon, (U. P.) - O pro
testo

'

norLe-americano oontra o

bloqueio de Berlim foi elaborado
com um cuidado todo especial.
Ísso .para" evitar que os russos

púdessem deturpar o' seu sentido,
apresentando-o como ofensiva de

paz aliada. É. o que informam fon

tes cliP.lolYJa�icas desta oapital.

Ainda bem que o reconheça uma, notabilidàde do porte do célebre
professor, cuJas palavras valem, já agora, como o depoimento que cc>n

sagra, numa vida pública tri1.!nfal, o homem que foi c.apaz de empreen
der e "efetivar essa relevante obra de patriotismo.

ijà, porêm, ainda outros aspectos das "Notas de viagem" que nos

50licitam atenção.

Sóbe O preço dos
automóveis
Detroit, 7 (U. P.) - A :fábrica

Kaiser anuncia um aumento de

quatro a sete por cento nos pre

ços 'dos seus automóveis de pas

sageiros. Ta·tnlbém a Ford aumen"
tou os preços dos seus caminhões
pesados, sendo a elevação de cin

.co, quatro por cento para o tipo
de duas toneladas e meia, e de no

v,e, tres por cento para o modêlo
de tres toneladas.A, Convenção Nacional do P,S.D.

Rio, (v. A.) - .S?b a orientação do sr .. Nerêu Ramos prosseguem os
trabalhos preparatorlOs da convenção do 'P. S. D., a efetuar-se nesta
capital no corrente mês. As solenidades de abertura e encer·ramento
realizar-se-ão no Teatro Municipal, devendo ser pronunciados na oca
sião importantes discursos ·politicos. Espera-se que no decurso da ton
venção sejam reformados os estatutos e revisto o programa do partido.

" Várias j:"ses abordando assuntos políticos, �,()ciais e administrativi:Os f,�'-

rão apresentadas e apreciadas pela convenção.
.

Ficou deliberado que qualquer correligionàrio, mesmo não' fazen
do parte de nenhuma delegação, poderia usar da palavra na conven

ção e apresentar suas propostas e sugestões, que serão a seguir enca

minhadas. O sr. Nerêu Ramos, ao que se not�cia, deverá ser reeleito
presidente do partido, devendo receber da convenção ampla outorga
de poderes para que sua função se exerça com todo o prestigio e auto
ridade.

nacionalidade, pois, nascia, justa�
mente no dia 7 de julho de 1848,
na cidade de Guaratínguetá, no Es�
tado de S. Paulo, Francisco de Pau"
la Rodrigues Alves.

A CRISE DA MADEIRA
O ,senador Ivo d'Aquino defende os
interêsses da indústria madeireira
Rio, 7 (V. A.) - o sr. Ivo d'Aquino também ocupou a tribuna do

Senado, ontem, para tratar da crise da .indústria madereira. Disse-o
ilustre senador: "Em 1946, a indústria da madeira, no Paraná, em San
ta Catarina e no RiO" Grande do Sul, havia atingido grande prosperida
de. Tinhamos abertos os mercados, não só do interior, como do exte
rior. Os industriais sejam os da madeira serrada ou de madeira, bene
ficiada, estavam contentes. O comércio era disciplinado pelo Instituto
Nacional do Pinho, num acôrdo oriundo das vontades dos produtores
e industriais. Assim, foi com verdadeiro estupor que os industriais e'

produtores de madeira, cm 1946, viram quase �C)'ni!ldament'2 {�erc('llda
a exportação de madeira para os mercados do exterior, por ato do en�

tão. ministro da Fazenda" .

Após considerações a respeito, o senador catarinense concluiu:
"O plano proposto pelos industriais de' madeira acaba de ser sucinta e

brilhantemente exposto pelo nobre representante do Paraná. O govêr·
no Federal terá ocasião de' apreciá-lo e os técnicos do Banco do Brasil,
por sua vez, oportunidade de estudá-lo. Confortante já é para os ma�

deireiros do sul o modo por que os recebeu e ouviu o ilustre ministro
sr..Correia e Castro. Não posso, no entanto, como representante de
Santa Catarina, deixar de fazer um apêlo aos Poderes Federais, solici
tando providências imediatas tendentes a resolver a crise que sufoca
a indústria madeireira do Sul do Brasil, e que, sem dúvida alguma•
constitui, nesta, hora, também um problema nacional".

Por mojivO, da
. criação do

Grupo Escolar' «Udo Deek»
•

Congratulam-se com o Governador o
Prefeito e o povo de Treviso

o sr. dr. José B9abaid, digno Presidente da Assembléia Legislativa,
no exercício do cargo de Governador do Estado, recebeu, ontem, o se

guinte telegrama:,
"Urussanga, 7 - Em nome do Município de Urnssanga, no meu

próprio nome -e especialmente no do povo de Treviso, queira V. Excia.
aceitar sinceras congratulações pela criação do Grupo Escolar "Udo
Deek" na vila de Treviso, neste Município. Cordiais saudações, (a)
Torquato Tasso, prefeito."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Inful-mações
Horario das empre
sas rodoviarias

A8SINATURAJi' Auto-Viação Catarinense TllbarAo

Na C.pl"al - 6 horas,
Expresso SAo Cristóvão _ Laguna _

b. . . � � .. � � ... Cr9 ".- i horas.
h._.." CIS 45.,... Ernprêsa Glória _ Laguna _ 7'A1
f"rúIeat..e ...... Cr' n..... ,. 6'h horas.

Expresso Brusquense _ Brusque -

�.!I. Cri '.IU l6 horas.
Ihb••r. a...dso .' e,'S '.'�' "'".to-Viação Jtajal - ltajal - 15 no-

No late..I_, i ra s -t..

!III. e.-. 1"." Rápido Sul Br ..stleíro _ Jolnvlle - às
- .. ......... 5 e 14 horas,

u.aol!!tr. Crt ..... QUARTA-FERA
Curitiba.......... Auto-Viaçlio Catarlnense

TrimeGU. Cr1 Ii,ee -- 5 horas.

ilYlllse .. cre 1.11 Auto-Viação Catavínense Joinvllll
mtlllll.r. - 6 horas.
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Viação.�érea
Horarlo
Segunda-feira

PANAIR - 9,40 - Norte

VARIG - 10,40 - Norte

PANAIR - 12,47 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte
Terça-feira

CRUZEIRO DO SUL - 12.00
Norte
VARIG - 12.30 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 9,40 - Norte

CRUZEIRO DO SUL - 11,00
Norte
VARIG - H,40 ;_ Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

_Quinta-feira
PANAIR - 6,50 - Norte
PANAIR - 8,30 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte
CRUZEIRO DO SUL - 15,30

Sul
Sexta-feira

CRUZEIRO DO SUL - 7,20
�orte
PANAIR - 9,40 - Norte

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

Sábado
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.

absoluto. I
RU/I..

CONSELH�'
IRO MAFRA, casa grande' com 6 quartos, sala Lu

nheiro, etc. Serve .amlbém para comércio. Preço Cr$ 220.000,00.
RUA CONSELH 1 IRO MAFHA, prédio de comércio com 2 pavímen

tos, Preço c-s 350. 00,00.
RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais instalações'. Pre

ço Cr$ 250.000,00 .

RUA ALMIRANTE LA':VIEGO, ótimo prédio, construido em terre
no de 17 x 30, todo murado, com !! quartos, etc. Preço Cr$ 190.000,00.

RUA RUI BARBOSA, casa com 5 quartos, construida em [.p.rrcno
ele 24 x 86. Preço Cr$ 120.000,00

aUA JOSÉ MENJ)E.S, bangalô novo, com 3 quartos, etc., construiAlegre do em terreno de marinha.. Preço Cr$ 50.000,00.
QUINTA-FEIRA RUA RIO GRANDE DO SUL, casa cor,n 2 quartos, tendo o terreno

Auto-Viaçlio Cat.arinense POrto 10 x 40. P1í.eço Cr$ 35.000,Ü'0. .

AlTu�_Viaç6ãohorê�tarlnense Curitiba RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas construídas em ter-
_ 5 horas. rena de 51 x 70. Preço Cr$ 80.000,00.
Auto-Viação Catarinenae JolnT1le RUA SANTOS SARAIVA (Estreito), bangalô completamente n�vo,- II horas.

Catarlnense _ Tuba:r4o
com 3 quartos ·e demais instalações. Preço Cr$ 100.000,00. .).

_ Agtb.';!:f.ãO RUA 7 DE SETEMBRO, casa com 2 quartos, etc. etc. Preço Cr$
Auto-Viação Catarlnense _ Laguna

_ 6,30 horas.
Expresso São Cristovrto - Laguna -

7 horas.
Emprêsa Glória _ Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.
Expresso Brusquenee _ BrusqJle -

16 horas.
Auto-Viação ltajat _ Itajal'- 15 bo

raso

Rápido Sul Brasileiro _ Joinvlle - àa
5 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste I.tda - Xapecó - és
- II horas.

SEXTA-FEmA
Rodoviária Sul Bras:1l _ POrto Alegre

- :I horas.
Auto-Vlação Catarinen.se

- 5 horas.
Auto-Ylaçrto Catarinense _ Joinv1le
'- II horas.

Auto-Viação CaJtM'lnense - Laa"una
- 6,00 horas.
Expresso SAo Cristovão

7 horas.
Auto-Viação ltajal _ najal _ lei bo

raso
EX'Presso Brusquense Brusque

16 horas.
Rápido Sul Brasileiro _ Jolnv1l. _

às 5 e 14 horas.
BABADO
Ca tai"lnense - Curitiba

SEGUNDA-FEIRA
Expresso São OistóvAo _ La.gJma

7 horas.
16 horas.
Auto-Viação Itaja! - ltajal - UI ho
Expresso Brusquense - BrIlsque -

ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Auto-Viação Catarinense - JoinvU�

- II horas.

Auto-Viação Catarlnense - Curitiba
- 5-horas.
Rodoviária Sul-Brll811 _ POrto Alegre

- 3 horas.
Rapido Sul-Brasll�lro - Jolnvll. -

As 5 e 14 horas.
TElRçA-FEmA

-

Auto-Viaçlio Catarlnense - POrto Ale
gre - 6 horas.
Auto-vtacão Catarinense CUritiba

- 5 horas
Auto-Viação oatartnense Jolnvlle

- 6 horas.

Auto-Viação Catarin-ense Lagtl!lUl
- 6,30 horas.
Rápido Sul Brasüeíro - Jolnvlle _ àl

5 e 14 horas. ,

Expresso Sâo Cristovao _ Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque _

16 horas. .

Auto-Viação ltajal _ Itajaí _ .11S ho-
ras.. .

Expresso' Brusquense _ Nova �nto
- 16,30 horas.
Rodovlâria Sul Brasí! - POrto

_ 3 horas,

Curitiba

Auto-Viação
- 5 horas.
Rápido Sul BrasUetro _ Joinvlle -

às 5 e 19 horas.
- II ho:ras.
Auto-Via!:âo Catarinense

- 8 horas.
Auto-Viação Ca,tarinense

- 6 horas.
EXDr'�sso Silo Crlstovl'lo _ Lagune _

7 horas.
E�resso Bru8Quense - Brusque -

14 horas,
Auto-Viação Itaja! - ltaja! - 13 bo·

raso

Expresso Brusquense - NoTa Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória - Laguna - G 1/2

e 7 1/2 horas.

Jolnvlle_

Tubarão

o VALE D0 ITAJÀt
Proe1U'em na Agbda

Progresso,
LIVRARIA 43. LIVR.ARIA

ROSA

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

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

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

inicial de Cr$ 1'-',00 ap.en�.
Participação nos lucros

II

Atenç-ão, Snrs. Industriais!
VENDEMOS OS SEGUINTES MA- 1 V"entilador de ferro, manual,

QUINÁRIOS para arroz em casca.

1 Máquina p/beneficiar arroz, 2 Tratores ."FORDSON", sendo

com pouco uso, da af'amada . mar- um funcionando' e outro desmon

ca "TONANNI" com dois brunido- tado,

Ires e classifícador de tipo "TRIER" 1 Trilhadeira p/arroz. com capa-

capacidade para 60 sacos de 60 cidade para 250 sacos diários.

quilos, beneficiados em 10 horas 1 Arado de dois discos para tra-

de serviço, tor, marca "OLIVER".

1 Maior DIESEL, sueco, de 20 1 Semeadeira de oito linhas,

H. P. efetivo, da afamada marca americana, marca "THOMAS"

"BOLLINDRS", completamente no- p/arroz ou trigo-
voo Os interessados queiram dirigir-

1 Dinamo para 6.000 velas, com se á IRMAOS GLAVAM, Florianó

instalações completas, isto é, qua- polis, Rua João Pinto. n. 6 - Cor

dro de mármore com reostato, am- respondência para Caixa Postal 42,
perlmetro e demais pertences, Fpolís.

TEte,ONe:
f�. 734

au« DCODOQO -3,5

nOO/AIVóPOLI5 -.5AHTA CArA�/NA

�
SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na entrega
de seus iornaes .

CASAS

.. ; . .... ....
....

40.000,00.
RUA 7 DE SETEMBRO (Estr.eito), casa\com 4' quartos, etc. Preço

Cr$ 55.000,00. .

,CAlPOEIRAS, casa com 2 quartos, etc., tendo o {erreno a área de'
86.000m2. Preço Cr$ 50.000,0.

CAPOEIRAS, casa desocupada com 3 quartos, banheiro, água quen
te e fria, instalação sanitária, etc. Preço Cr$ 60.000,00.

TERRENOS-
RUA RUI BARBOSA, tenelo 8,50 x 50. Preço Cr$ 15.001),00.
RUA CONSELHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 30. Preço Cr$

4.0.000,00.
RUA STA. LUZIA (Estreito), -tendo 50 x .40. Preço Cr$ 50.000,00.
RUA GERAL (Estreito), tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre

ço Cr$ 20.000,00.
FAZENDOLA E INDUSTRIA

BARREIROS, pequena fazenda, com pastagem para 30 cabeças,
com uma industria -de produtos de mandioca. sagu, etc., demais infor
mações dão-se neste Escritório. Preço Cr$ 280.000,00.

HIPOTECAS
Aceito capHal pa,ra empregar sôbre garantias hipoteCárias. Sigilio

Ácido sulfúrico; 2 Torres metáIicas de 30 metros, cada uma,
co antena tríplice; Gerador para fabricação de hidrogênio; Ma
caco hydráulico, marca Blachlaw Jack, 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 zinco, com bomba, para
600 litros; Lâmpada extensiva, com 22 metros de fio fle·xível;
48 metros de fio flexível, para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé
trico flexível; Garrafas para ar comprimido; Jogo jle mola,
completo, para auto Ford 1929; Balões paia 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 Aéroclube, em São José.

Informações mo Escritório de i\steróide & Cia .•
Praça 15 de Novembro nO 22 - 2° andar - Telefone, 1.388.

•

FARMÁCIA ESPERANÇA
do F.r:ma�..tleo �O LAUS
Hoj•••lD&llhl Hri ferWa

Urqu aael.lIJI.iII _ _trOE.i.... - H MIu _ redJa.
Illartu - Arttl.. d. ....rr�eH.

.

�ara.'.... a nata .iiNnbda _e r.eelt.'� IIIiIUlcti,

RADIO
Programas da N.B.C ...

pàra o Brasil
DOMINGOS:

22.00-22.05 - Repórter da NBC.

22.05-22.15 - A Semana ,em Revia

ta.

22.15-23.00 -,.- Sinfônica da NBC.

SEGUNDAS-FEIRAS:
22.00-22.15 _ O Mundo Visto de

Rádio City.
22.15-22.30 - ,MomenLo Musical,..

com Donald Vo

orhees e sua orques-.

tra e solistas.

.22.30-22.45 Revista do Ar.

22.45-22.55 - Da Broadway para,...
você. t

22.55-23.00 - Tópico do Dia.

TERÇAS-FEIRAS:
22.00-22.15 - O Mundo Visto de

Rádio Ci l.y •

22.15-22.30 - O Clube do "Swing'"
- Jordão Per,eira.

22.30-22.45 Responda por Favor,
22,115-22.55 - Compositores Ame-

rícanos.

22.55-23.00 - Tópico do Dia .

QUARTAS-FEIRAS:
22.00-22.15 - O Mundo Visto de

Rádio City.
22.15-22.30 - Intermezzo, com Ho

ward Barlow le sua

orquestra e solistas.

22.30-22.45 - Os Estados Unidos

São Assim - 'I'it6"

Leite.

22.45-22.55 - Desfile de Orqúes-·
tras.

22.55-23.00 - Tópico do Dia,

QmNTAS-FEIRAS:
22,00-22.1'5 - O Mundo Visto de"

Rádio City.
22.15-22.30 - Jazz em Revista

Jordão Pel'eira.

22.30-22.45 -'Esta Terra e Seus-
Homens.

.

22.45-22.55 - -Compositor·es Ameri-·
canos.

22.55-23.00 - Tópico do Dia.

SEXTAS-FEIRAS:
22.00-22.15 - O Mundo Visto de

Rádio City.
22.1'5-22.30, - iCaravana Musicai'

BU'ddy Clark.

22.�0-22.45 - Grand.es Contos da.·

Literatura America
na - Ramos Calhe-'

Iha.

22.45-22.55 - O Samba nos EE..
UU.

22,55-23.00 - Tópico do Dia.

SABADOS:
22.00-22.05 - 'Repórter

.

da NBC.

22.05-22.30 - "Hit Parede", or

questra de Axel:

Stordahl, com Frank
Sinara e Beryl Da

vis.
22.30-22.45 - Conheça os Estados.'

Unidos.
22.45-22.55 - Música e Romance� .

22.55-23.00 - Tópico do Dia.

I L�l�nd'alug;a�SereSl._e confortaveJ
dencia, recentemente cons

truida à rua Souza França.
Tratar com o proprietariO'

à rua Blumenau n. 68.

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIF'ILITICAS

Elixir de Nogueira \

Medicação auxiliar no tratamento-
.

da .iflli,
••••••• o ••• o •••• 4 ••••••••••••••• cr

O Crédito Mutuo Pred�l, oferece>'

aos seus associados o melhor pia
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,o�'
mensais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



3,.. RQrr6 .....() oue,,'•. 'eIr8 8 ele Julho de
,----�--------�----����------�

Vida
.,

bl ça da nação. Deu-lhe carta branca.

[10C1-al Na Assem êía•• , Que agisse, que êle estaria junto
para prestigi-a-lo. Era Rio Branco,

Conclusão
M Ina p3,La do Exterior; Lauro u-

gem da descrença, cujos caminhos iET, .. , Viação; Seabra, na Justiça;
o materialismo dissolvente sabe

o 'ld,ar,ochal Paula Argolo, na Guer

abrir, -ge utilizando da ignorancia ra: o vice-almirante Júlio Cesar de

e da ingenuidade das massas, co- Noronha, na Marinha; Osvaldo
mo a-rmas e instrumentos princi- Cruz, na Saúde Pública; Pereira

pais. ,Passos, o glorioso P-ereira Bota,'

Sr. Presidente, não há exemplo, abaixo, como o apelidaram, na Pre

na hi�tória republicana do país, feiLura do Distrito Federal. Oomo
de um quadriênio, de govêrno que ministro da Fazenda, Le-opoldo de
se aproxime, em realizações que se Bulhões.
tornaram perenes, ao do exercido Homens eminentes, de capacída
pelo Conselheiro Rodrigues Alves de e de ação, eram t.amhem gran
no período de 15 de novembro de does patriótas, no sentido mais ele-
1902 a 15 de novembro de 1906. vado que êsse vocábulo possa ter.
Foi gnvêrno f�rtilissimo em em- Faria com êles um grande gnvêr

preendímentos notáveis e de gran- no. E fê-lo, efetivamente:
de vulto, que primou pela sabedoria Sr. Presidente, a hlograf'ia de
política, pelo descortino, pela fi,rme- Rodrigues Alves poderia' ser traça
za, pelo. saber, pela honestidade, e 80.- da, como a de Rui, numa réta en

bretudo pelo absoluto respeito aos tre a pátria ,e o dever. Homem de .

eira.principias democráticos, mesmo
pensamento e dotado de serena

quando matulas de demagôgos e
f?�' rgia ; senhor de cultura genera

aproveitadores de desordens, sé ".�ada, servida por inteligência vi
voltavam contra medidas profilá- va e brilhantíssima, manifestada e

ticas que o genio do imortal sanea- admirada desde os bancos escola
dor Osvaldo Cruz. punha em práti- res, era tambem financista de r-e,

ca, para exterminar, como exter-
nome, o que lhe valera o ter ocu

minou, a mais execranda endemia pado, por duas vezes, a pasta .da
que assolava o Rio de então, - a Fazenda.
febre amarela, - que nivelava, ao Viúvo aos 41 anos, escreveu Gas- RITZ _ Hoje _ ROXY
tempo, a capital brasileira a An- tão Pereira da. Silva, passou a Às 5 e 7,30 horas _ as 7,45 horas
gola, pela sugidade e pela putres- transferir toda à sua efetividade _ Sessões Chies _ ,

cência ambiênte. A capital do país aos filhos. Nunca mais se viu a .:L. Um drama musical maravilha-
era o terror dos viajantes. Havia sombra de uma mulher passar, so, com Richard Montalban e Emi
exemplos de tripulações inteiras de embora de relance, pela vida dês- lia Guiu:
navios que se aventuravam pela

se homem singular. "Estadista, NOSOTROS
baía a dentr-o, terem sucumbido.

vindo do Império, a quem servira (:&lte nosso a:môr)
Eramos considerados, sem exagô-

lealmente, e onde desempenhara Tristezas, alegrias, músicas e r-o-

t
'

fs sui n rnance são as notas predominantesro, no ex error, corno pa S SUJO, o -

cargos de relêvo, quer na Assem.
, .

d deste filme maravilhoso, baseadode o estrangeiro oorr-ia o 'l'ISCO e
bléía Provincial, quer na presidên--,

d b
.

. na famosa canção "Nosotros",morrer ele febre ou e exiga, se
cia de São Paulo, 12 anos deêorrí-

I Censura LIVRE.não fôsse antes devorado por a -

dos de República for-am buscá-lo
N P. d' . o rograma:gum tigre esfaimado, ou ptca o

para a suprema magistratura do
Cinelandia Jornal _ Nac, Imp,por cobras apoealipticas... país. Em "Rodrigues Alves e su�. Flimes.Malfeitores perambulavam pelas época", do, autor citado, e_:lContreI Atualidades Warner Pathé _ .JOl'nruas. Incendiavam-se bondes. O ter-

I)IDa apreciação, de Otávio Manga- nal.l'or imperava. Campeava a revolt.a
beira, na qtÍal se lê: "Nenhum, en-

Preços:armada. Queriam depõr o presi- ire os homens .de Estado, que já Ritz _ Cr$ 4,80 e 3,00..·dente. Ele ,era um tirano,. Que,ria
ex,erceram na República a r:p.agis- Roxy _ Cr$ 4,00 e 3,00.vacinar o povo. Queria acabar com tratura suprema, compreendeu ou

.., • . ................•

as do'enças. Queria demolir o ve-
praticou melhor, que Francisco. de 'RITZ _ Domingo: _ Outro gigan...

lho Rio, -tortuoso e J.amacenlo. Pa-
Paula' Rodrigues Alves. o regIme tesco lançamento com Ginger Rogers

reci'a que a revolta l-evaria a me-
pr,esidenciaL E mais adeante: - _ David Niven e Gurgers Mere�

lhor. Houve momentos d_-e desani-
"Não teria talvez a Rodrigues AI- dith:

mo, mesmo nos que üereavam oves passaôo despercebido que, NO LIMIAR DA GLóRIA
presidente. Urgia sal�ar vida tão

s�mp.I'e que, em -qualquer- tempo, Um drama de rara beleza e de
preciosa. E é então quando ,o-e lhe

�e houvesse de celebrar, no, Ro de romance inebriante .. '.
chega um- 'chefe militar para ex� Janeiro, a a�.ão e a glória de Perei- ...• . ............•..••

por-lhe a gravidade da situação. I'a Pass;os, {} bom senso e a justiça CINES COROADOS
d . - Cartazes tio diaQue se recolhes'se a .bordo, e um dos póstel'üos. l1ão se €squec.enam

-0-navio de guerra. Dalí enfrentaria de apanhar algumas das flores da
estrategicamente o- inimigo, que comemoração, para entrega-las a

tlstaria avançando, poderoso e vio-
quem de direito _ ao Presidente,

lento. Mas o presidente era bravo. co-autor da' obra, e, como tal, .eu

Tinha, ademais, bem nítido, Qo !'oeul. volvido na mesma benemerência,.
80 da responsa'hilidade. O momen-

.

Sr. Presidente, Seria d,emasiado
to, 1)0,1' mais turvo que se- apreSEm- que en. me alonglVsse no bosquejo
tass,e, passa.ria. Havia, �r-em,. ,,0'1 que 'tentei fazer dessa fígur:a ,p�.JI,tiZO -inflexlyel da posterldade. É· derosa -e tão notável da lUSLona
aquí :0 meu lugar, dis-s,e com sim- pátria.
plicidade, e daqui só morto sairei". Francisco de Paula ROdrigues
�:, quanda Osvaldo Cruz veio de- Alyes morreu no dia 16 de janeiro'
pôr o -seu arduo cargo nas mãos do de 191'9 sem- 'ter püdido -assumir a

presidente, ,ar'gumentando que,mão presidê�cia da República, para a

queria que por sua caU8a, o país qual fôra eleito, pela, segunda vez.I.
Cmergulhasse no abismo, com o- rIS- Mas a morte, como acentúa ar-

co da' própria vida do seu chefe, neiro Ribeiro, só é adormecimen�
dissé-Ihe Rodrigues Alves: "Dou- lo e olvido para os espÍrtos co-

1.01', o sr. tem um 'compromisso de muns e mediocr,es; para .os gran
honn assumido com I} govêrno e das engenhos, porém, é antes revi
com � nação de eliminar da Capi� vescencia e ressurreição.
tal F,ederal, uma vez por _

todas, a E poris-&o mesmo, sr. Presidente,
febre amar'ela. Prossiga na sua Rodrgues Alves revive no coração
obra. Cumpra o seu d.e-ver, que o de todos os brasileiros, no dia de
g:ovêrno saberá cumprir o que lhe boJe, como nume tutelar de sua

corl·esponde". E, não. obstante lVS pátria; como exemplo magnífico
lutas tremendas a enfrentar, s'ém de pujança patriótica; que enso

embargo da rotina ali,ada aos ex- berbece a naçi,io; que ilumina o

ploradores, ,que sempre surg'em 1).os própriO' continente onde nasc·eu. ODEONmomentos de conf.usão" o sãbio O ilustre parlamentar terminou
médico venceu. Acabou com a fe- o seu brilhante dis·curso pedindo,
bI'e amarel.a, ,saneou a capital do cunsultada a Casa, ,se levantasse a

Brasil. Mas o agudo di·scernimento sas$ão ,que, -assim, seri,a de home
do presidente haviaJescolhido, um nagem à memória do grande Bra
ministério, cujos nomes, como êle sileiro Conselheiro F,rancisco de
próprio, dis-�e, poderiam figurar Paula Rodrigue·s Alves, 'dando-s,�
com honra na suprema governan- de tanto conhecimento à S. Exa.

ANIVERSARIOS pais, 1Sl'. dr. Joaquim Pinta- de Ar-

VELMA RICHTER ruda, deputado estadual pelo P. S.

A 'efeméríde de hoje é sobremo- D., e 'sua exma. espósa, d. Juracy
,..do grata aos nossos meios- adis- Pereira de Arruda.

tícos e sociais por assinalar o Cumprimentamos, por êsse mo ..

'�niversári-o natalício da prenda- Iivo, Q venturoso casal e des-eja
«da senhorinha V.elma Richter, fi- mos à Dulce-Jovina uma vida fe
'lha do distinto oon terr'ãneo sr. llz, para o contentamento perene
�RodoHo Richter, alto funcionário de seus pais.
-do Ministério da Fazenda e de sua

'�€'spôsa, a exma. sra. d. Olga Rich

ler, festejada »irtuose do piano.
A talentosa aniversariante, que

.{

por vocação e estudo, vai se cons-

"dituindo em continuadora brilhan-

te da arte sublime de sua genitora,
..'cursa com invulgar aproveitamen-
to o Conservatório Nacional de Mú

.síca do Rio de Janeiro, onde sem

",dúvida, cheia da mais .cornovedora

esaudades, recolherá com enterneci

.zmento as homenagens que, ao seu.
�alcnto certamente tríbutarão : da

,�quí os seus numerosos admirado
cres e familiares.

- o sr. Procópio Ouriques, an

'tigo e ,destllcado de,;,portista, Con-'
"lador da "A Lamina.dora";

-

- a srla. Antonieta Mariá d.os

�
.

.

--Passos, categorizada comerciá.ria,· O PRECEI�O �o. DIA "
.

'filha d.o sr. Antônin dos Passo-s DOENTES E NAO POSSESSOS
"'Costa; . Já se- foi 0/ tempo em que os do�
- o diligente Jair Fontão, in- entes mentais eram julgado:> cria,..

.--��.a.nça.yel,-v-en'de-di)i>-dêste -d-iá-rio. -, 'íuras "estranhas, -,"pO'Bsu·ídas", por
'.' tr entidades mi'steriosas ou diabóli-

, .

caso Atualmente são considerados

doentes que precisam dos 'mais

atento,:; cuidados médicos e sociais.

Procure dispensar aos doentes

mentais a cO'nsideração de qlle

êles necessitam. - SNEff.

SENHORINHA ANA CECíLIA DE
SOUZA

A data de hoje assinala a: passa
r,:gem do aniversário natalício da
-dístínta e inteligente senhorinha
.Ana Cecília de Souza,' destacada
.;::aluna do Ginásio Colegio "Coração
-de Jesus" e dileta filha de nosso

;;prezado conterrâneo, Doutor Jorge
. .José de Souza veterinári-o do Pôs-
to "Assis Brasil" e de d. Enedina
J:'vf. de Souza.

:Tec·erá, na residência de seus pais,
�às suas amiguinhas e condiscipu
las, muitos doces, e chocolate, numa
;reunião íntima, onde reinará a sã

,cfl!egria e a joviali�ade proverbial
,<da juventude.

No-ssos parabens.

ELJSETE MARIA MACIEL
Está em festas o lar do nosso

�llr'ezado correligionário sr. EJ.i.siá
tTio Maciel, prestigioso . elemento
«do dir,etórÍ'o distrital do P. S. D.
�m Caiac.anga, pelo tl'a,nscurso, ho
_je, do aniversário de sua dileta
'i'ilhinha Elisete Ma.ria �aciel, que
,,;é a alegria daquele nosso dj"tiIlto
;�igo -e de sua exma·. ,e.spôsa d.
Maria Júlia Maciel.
A galante Elisete Maria seTá

';1)0-1' esse evento, muito cumpri
-men.tada e terá alSsim 'ensejo de!
'uselltir o júb�lo em meio ao qual é
-.festejada a sua data natalícia.

FAZEM ANOS HOJE";
- o sr. Edmundo Silveira

"fSouza;
- d. Con.suelo Capela;
- a srta. ElISa Nunes·;

...

x x x

NASCIMENTO
Dulce-Jovina é o; nome de mais

'''Uma linda garotinha, nascida on

'lem na Maternidade "Carlos Cor-
--rêa ", ]1ara maior felicidade de seus

de

•

......_....�.
TOSSE ,,-:'
NOTURNA ..

Alivia-se rapidamente �..

friccionando o peito, .t garganta E
as costas do nenê com o suave .

VICK:YAPORuB
--_....__.....-

-O-
VIAJANTES

Para Rio do Sul, depois de ha

verem estado tres dias entre nós,
regressarão hoje, os srs. Aymoré
Russenk, "secretário da. Prefeitura
daquela progressista cidade, e sua

exma. senhora e Jaime Mendes,
dedicado inspetor da Fazenda Es
tadual.

xxx

"DEMOCRATA CLUBE"

De ordem do sr. Presidente do

"DEMOCRA1'A CLUBE" convoco

aos, senhores membros da Direto

ria para uma reunião no dia 9 do

corrente, sexta-f'eira, as dezenove

e trinta horas (7,30), a realizar
se na sede social do Clube.
Haroldo Brasil da Lus, -10 Se-

-1}
FAiLECIMillNTO

D. ROSINHA MEYER

Faleceu, ontem, pela madruga
da, em sua residencia lá rua Je

ronimo Coelho, a exma. sra. d.
Rosinha Meyer, irmã dó nosso

distinto coestaduano 81'. Ernesto

Meyer, represenante comercial
nesta pra\}a.
_ O set'lultam'ento do cadav'er se

efetuou ontem ,n1esmo, ás- 17 ho

ras, no Cemitério de São José,
com grande acompanhamento.
"O Estado" regita com pezar

o lutuoso fato 'e apresenta á fa
mília da extinta as suas condo-

lêllcias.

Snr. general Eurico Gaspar Dutra,

honrado Presiàen.te da Nação, a09

Presidentes do, Senado .3 Câmara:

]",ederal; Governador de S. Paulo,

Assembléia LegIslativa dõ' mesmo

Estado, Câmara. de Ver�adores e

Prefeito de Guaratinguetá, no re-
'$

ferido Estado.
_ Carneiro de Carvalho - U.

D. ri - Com a palavra, igualmen
te se reíertu ao grande patrício

que tanto, amou é honrou o Bra-sil,

dando-lhe um profícuo -govêrno.
Como o seu colega pessedísta Pro

tógenes Vieira, foi muito aplaudi
do pelos seus pares, ao terminar o

seu discurso. .

� Braz Alves - P. T. B. - Após
tecer' considerações sôbre a vida

do grande Pr-esidente Conselheiro

Rodrigues Alves, o digno legisla
dor te-rminou por apoiar as home

nagens solicitadas pelo nobre de

putado pessedista Protõgenes : Vi-

"

- . "

Consultada, a Casa apoiou as ho

menagens solicitadas, pelo que o

Presidente suspendeu a sessão

marcando ,uma outra para hoje.

CINEMAS

- Simultaneamente -
ODEÓN - Hoje às fi - 714 e 8�

boras
/

IMPERIAL - Hoje às 7% horas
- Sessões Chies -

- Um dos melhores filmes de to-
dos os tempos .••
SOFRIMENTO ..•
ABNEGAÇÃO.- ..
HEROISMO._.

- A grande obra de JÚlio VER...

NE:

. ::.:,�
:

�". I

�IGUEL STROOOFF
- O Correio do Czar

com:

Antoo Walbl"ook e Akim Tamiroff.
- Cenas de grandiosidade iIi

nútada. e que jamais serãO' esqueci
das ...

AÇÃO. .. VINGANÇA. . • BATA�
TALHAS ELETRIZANTE ..•

\.

No Programa:
1) - Jornal da TéIa nO 48 - Nac.

[mp. Filmes.
.

2) - A Grande Colheita - O '

Mundo de Hoje.
Preços:

Cr$ 4,80 e 3,00.
"Imp. 14 anos".

IMPERIAL-,-e
- Domingo

A FILHA DO CORSÁlUO VERDE

ARNOLDO SUAR.EZ CUNEO
Cliniea 'OdOntologia

NOTURNA
Das 18 ás 22 horas, oom bortt

mareada. a cargo de abalizado Vl"()J
fissiôDal

Rua �iQr�� �aiv& t1.
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REPRESENTANTE OU REVENDEDOR

Firma de S. Paulo, fabricante & importadora de peças e aces

sórios part, automóveis, deseja nomear REPRESENTANTES

ou REVENDEDOR exclusivo nestla cidade e em tôdo o

.bsta,do conquanto que o mesmo tenha relações Comer

ciais com as demais principais praças do Estado.

Escrever 'enviando fontes de referências para:

METALúRGICA LEVOHIN LTDA.

Rua Ezequiel Ramos, n? 441

W
A tradição de seriedade em Clube de Sorteios, de merca�orias agora com ! S_ã_o_P_a_u_lo_<_E_st_._S_._P_a_ulo�,--_---__----_

i
novos planos adaptados á legislaç60 em vigor

11 DATil.OG R A.F IA
t Distribue 200/0 em premies ,.•
� .

:: 4tualmen'te I de Cr$6eOOO.OO, '5 de Cr$ 1000,00 e :
: 5 de Cr$ 500,0-0 :
• •
• o,; (I dos prerruos aumenta de acordo com fi
• o crescimento da arrecadação •
• •
••••••••••••••••••e••••••••••••••••••

:···································:1

I Credito MutUOl Predial �I
•

do

1

fr,HÚp.Jrtei regulares de .corgas dO pôrto de

SÃO- FRANCISVO DO SUL para NOV4 fORK
Informaçõe. com 011 Agente.

F lorien6po i� - Carlos HoepckeS/A - 01- Teletone 1.212 ( Eni. t e leg
São Franei.co do Sul- Carlos Hoepcke S/A CI - Ti!!lelooe 6 MO) � & MACK

Correspondencla
(omercial

Confere
Diploma

METODO:
Moderno e Eficiente

I
Etlcrlt. - Prllçll 15 d. No•• ,23.

10. IIDdar.
a••ld. - Rua Tiradent•• 47.

Fo"NE -- 1468

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

RUA' ALVARO DE CARVALHO. 65

Dr, (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cívol

COD.tituição d. Soci.dodu
NA"l'URALIZAÇÕEB
Título. Declorot6riol

Ouçam, diàriamente, das 10 às [4 horas, as eudiçõe« da

ZYH � fi Radio 'Difusora de Laguna,

-------------------------�----------------------

TINTURARIA, CRUZEIRO
Tiradentes ·l4

LAVA e TING,E ROUPA.S
Heformcr chopeo�'

Profissional competente .. Servi�o rapido e garantido1

970 kilocicJos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina - Brasil

BOM NEGOCIO

!

I! -N-ã-o-p--er-c-a-t-e-m--p-o-!-'
jI-'-'-'-'....-.-.,-.-.-.-..-....-..-.-.-..-,-.-.-..-.-."::'.. i Telefone para a Impressora Graiaú Ltda. (telefone

: manual 767), e o nosso agente o procurará para receber

I � aa encomenda tipográfica, Serv iço Esmerado. En trega

1 imediata. Preçr s sem concorrencie,

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de iuros mensais.

Informações nesta redação .

QUER VESTIR-SE COM CONfORTO E ELEGANCIA 7
PROCURE A

Alfaiataria' Mello

. TECNICOS
o Brasil para seu

'

desenvolvimen.to
neCESsita � técnic,.

em todas as

profissões

fIIUA VOL\'NTÁRIOS OA PÁTRIA. N,e 68 _ V A"'OAR

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Scbmidt, 22--Sob.
C. Postal, 69· TeJ. «Protetora»

FLORÚ1NOPOLIS
Rua Felippe Schmidt 48

Casas Pré-Fabricadas
Desde CR$, 300,00 a, CR$ 500,00,�

metro quadrado
Consulte-aos sem compromisso

Reinisch s/a ... Rua João Pinto, 44
Te''l1grama ',RElI' ISCo P oríanõpolis

Livros Técnicos
,

em geral

r, IVRARIA ROSA
Rua DeodoJ'o, 33 - Fpoli•..
Atende pelo Serviço

Reembolso Po.atal.

<Guia
Publica r-elação dos comerciantes e industriais com seus ende

recoso '

Cada guia é vendido acompanhado' de um mapa rodoviário do

Paraná e Santa ·Ca,tarina.
.

.

Redação: Rua P-rudente de Moraes, n. 626. - Curitiba .

.Já pnssou um. domínqo
fora da cídode ?

.

Passeando: nas colonias, 'e viajando em ótimas estradas, apreciaado ,

no decorrer do ônibus matas-virgens, e belas paisagens, afinal passaado
um agradável domingo.

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

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

tembro, Florinópolis.
SAlDA DA AG:eNCIA BRASIL ÁS 9 HORAS VOLTANDO ÁS

18 e 30 HORAS

ia

riA! rftj ,Fabricant. 111 dilltribuidOr.'i:l1li da,R afcunada. cou
'11'11 fecçõoiJ kDISTINTA- 8 RI\l'ST. POIIIUf8, um grau

d. aortlmADnto do oasemirau. 1'iDCado.,. briDI
bon. e bal'ato•• a1Ilodões,;morinlli • ·en'iamento.

po:rG alfaiat''lIII. que I'Gcsh� dir�tCllm"nb doo
fd,bl'1call. ti CaDc •

A CAPrfAl/' Uhalmo G Gtl!:rt;tÃo dou 8nrll, Com"!''OI.mttt0 do bd.rio. no ar.ntido da Ih", fa\li!l!'.m. 'amea

vlldtl2 a.nt•• d.• mfc1ltu«:Ji'.m vUQ,� Qom1lt'c•• MATRIZ GIm Fic:r.otânI.>PQ!io, - FILUUS em �Ium.nau • Laje.. �

I
I .

"
&&LL&&&&LL&& seae
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,CLUBE 12. DE AGôSTO

5

. SOlRÉE. DIA 25PROGRAMA PARA O lVtt:S DE JULHO _. DIA 10, SABADO _ SOIRÉE _ DIA 17, SABADO

tOMPANHIA -WANÇA DA lill
....,...... 1•." - DUo': IAli
OCJlDIOI II ftlA]JrlrOBDIII

Cifru do BalRuco d. 1944.

CAPITAL E RESERVAS
RespoDlsbílidartel
Recetr
Ativo

Cri
Cr$

80.900.606,30
5.978�401 ;755.97

. 67.053.145.30
142.176.603.8c

Uo.,
:.PROGRAMA PARA O MÊS DE AGôSTO - DIA 8 - DOMINGUEIRA - DIA 12, s- FEIRA - JANTAR DE_ CONFRATERNISAÇÃO PELA PASSAGEM
DA DATA, COM riúMEROS DE CANTO E SHOW ARTíSTJCO, ORGANISAÇÃO DA SENHORINHA LAILA� FREYESLEBEN. DIA 14, SABADO - GRANDE
BA!LE DE GAo, EM COMEMORAÇÃO DO 76° ANíVtRSARIO DO CLUBE. DIA 22, DOMINGO - FESTA INFANTIL, COM SHOW ARTlSTlCO, ORGA-

NISAÇÃO DA SENHORINHA MARIA LUlZA CAMPOS, DAS 15 ÀS 20 HORAS. DIA 28, SABADO SOIRÉE.
AS DOMINGUEIRAS E SOIRÉES TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.

'1:

«

•

Sinistrol pagoe noe tíltilbOI U) anol

RelpoDilst. ;lidetJel

Díretoreei
�Dr. PaÍDphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr: Franclsco � �:.Il.de Sá, Anisio Mail.orr.t� Dr. Joaquim Barreto de Araujo �

e JOle Abre'.·
.

• i,'
i :

...� ..�,�,... •..•.�'-'"����êlljim.mm..-vnt..ftli!lií5lt' r�

98.687.816,30
c :76.736,401.306,20

Arvores frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flor-i-e Pomicultura

H. J. Cipper.
Corupá,
Mun. de Járaguá - Estado de
Peçam catalago gratuitamente.

Santa Catarina.

em cerâmica

i
"

Mais uma primazia elas fá·
bricas AC! As Velas AC
empregam um novo isola
dor patenteado de óxido
de alumínio na manufa

,

tura de seus isoladores de
cerâmica, mantendo uma

tradição criadora que já
na primeira guerramun
dial contribuiu para
equipar os motores ele

aviação Liberty com

velas de cerâ.nica! No
último conflito todos
os aviões americanos
foram equipados com

velas que aplicavam
êste sistema revolu
cionário,desenvolvido
e aperfeiçoado intei
ramente nas .fábrrcas
AC! Este mesmo ma

terial que coloca a

marca AC na van

guarda de perfeição e

durabilidade é aplica
do em tôdas as Velas
AC, para carros, ca

minhões, ônibus e

tratores. Prefira sem-

pre os produtos AC

para o seu carro!

Para vendas e serviço procure os

Distribuidores e Concessionários da

GENERAL MOIORS DO BRASil S.I.

Ouçam diariamente, das 9 às 1.3 e das 17 às 22 horas

RnDIO IOeA' ZYO 9
1530 kilocielos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA
•

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS DESANIMADAS!
HOMENS SEM ENERGIA!
Não é sua culpa!
É anemia que o deíxa cansado,

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

rouba as forças para o trabalho.
-v A N A D í O L

aumenta os glohulos sanguíneos e

VITAL.IZA o sangue enfraquecido. É de gôsto delieluso e póde
ser usado em todas as idades.

I
I
---

Clube 12 de Agosto
A Diretoria do Clube 12 de

Agosto torna público, para conhe
cimento dos Srs. associados, que.
a expedição de convites para tes-

I tas só será feita excepcionalmente,
e alé ás dezenove (19) 'horas do

.

dia da festa.

Avisa, outrossim, que está sus

pensa a admissão de socios da ca

tegorta de ASPIRANTE, exceção
feita aos filhos de sócios.

SECRETARIA, em Florianópo-
lis, 2 de Julho de 1948.

Elpidio Fragoso, Secretar�o Geral.

Quando se rQiem aI d.,...
agudas. após cada rereiçi.o c �

pareçam os ardores causRdOll pele
acesso de acido no estomago, -
.im.como a azia. que é um yercia
deiro vexame social, torna-.. •

vida Dovameate aprazivel.
Porque continuar a '1OÍftI' ,

A primeira d6se do saboroso cN
5igesti'iro DeWitt. dA alivio ime
diato. Este afamado prcduto res

llabelecerâ em pouco tempo a tunçio
normal de leu aparelho digestivo
de maneira suave e, p!'oporcioaa
alivio com a primeira dóse •

.1JJ Peça na Farmac�a o

�1),W(tt'

"�""""B6 _ HM.

.,. ..,
" .

Apólice extraviada
. Tendo-se extraviado a apólice
de Pagamento Limitado n. 180.037,
emitida pelo Instituto de Previ

dência e Assistência dos S;p'rvido

res do Estado (IPASE) em meu

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

funs e efeitos de direito e respec
t ivo original, tendo em visla que
nesta data requeri a emissão de

uma segunda via.

Flor-iunópofis. 28 de junho de
1918.

Ararahy Tu.py de Cam.pos
Reconheço a firma supra de

Ararahy Tupy de Campos e dou
fé. Florianópolis, 28 de junho de
1948. Em

J

test, JMPJ, da verdade.
Loão Machado Pacheco Júnior.
tabelião do 10 oficio.

LIRA TENIS CLUBE
PROGRAMA PARA O MftS DE JU
LHO DE 1948
Dia 11 - DOMINGO - COCK

TAIL com inicio as 9 horas.
Dia 24 - SABADO - SOIRÉE

com iníco' as 21 horas.
Dia 31 - SABADO - SOIRÉE

com Inicio as 21 horas.
SERVIRÁ DE INGRESSO O TA

L�:W DO M1l;S DE JULHO.

VENDE-SE
Vende-se finíssima sala de jan

tar em estilo Renascença, inteira
mente trabalhada a mão e ainda
não usada. Trátar à rua Saldanha
Marinho, 16.

"! •••• • •••

ti f
.

�O re Berla

Seu processo. de naturalização
ainda não foi' .despachade ?

Escreva s-em demora ao EscriLorio Jurídico e Administrativo
• Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
eritorío se encarrega de acompanhar e requerer n-o Ministério. da
Justiça o. que necessario for á sua concessão, bem como, de registro
de diploma, divórcio e novo- casamento, certidão de nascimento e de
casamento de qualquer parte do Paíz,

Vende-se em ótimas condições.
Dimensões internas: Altura 61
ctms. Largura 47 e 36 fundos.
Trata-se à I Rua Conselheiro Ma

fra nO 35 - nesta cidade.
• e > � , .

'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR)

Vende-se
Maquinário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imóveis c-s 90,000,00
.Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmut'r

Brusque - Santa Catarina".

Do Rio a

GENEBRA
em apenà.s 30 horas

c/e vôo
,

PARTIDAS DO RIO I para
Dskar, Lisboa. Genebra,
Copenhague, Oslo e Es
toc.Jmo.
Duas vêzes por semana.

5CANDIN4VIAN AIRUNES srsrElI

L I NtlAS AblE"S
ESCANDINAVAS

r-: Infortruições-e reserecs:

i Nos a entes em FIOl'lanÓPolls:.
I Co I i v e i r a & C la. - Rua

P. dr) Ivo, 7 - P. Voigt
:.!U'1 Te·1enf.e �Hveira. 50 e
nas ag:lncias e sucursais da
"SER v iÇOS A�REOS
CRUZEJ�O QO SUL"

). . . .. . .

Telefone a esse número e a bi.

cieleta da Tinturaria Cruzeiro ràDI.
damente irá buscar seu' terno.
R. Tiradentes, 44.

-

A' DIV lGACAO
Terrenos em Coqueiros

Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mar; diretamente ou

� por intermédio e sob financiamento dos Institutos.
Planta e informações - Rua: trajano, 16.

Revisia do Pi:raná para o Sul do Brasil
Intercâmbio Cultural

.

Economico Financeiro
Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.

CAIXA POST ""L, F5 CURITIBA

DISSOLVE "

A GORDURA
1'I!��t��m9�!!�n�e Pg!�a'!A!!.
gostaria de ter o corpo das beríseimas
Estrêlas do Cinema de Hollywood? Um
médico da Calif6rnia, Que presta assis
tência às estrêlas e aos mais tamoaos ar

tistas, descobriu um método rápido e se ..

guro de dissolver a gordura sem recorrer a

dietas drásticas ou a exercícios excessivos.
Esta descoberta. chamadaForlnode.
promove novn saúde e energia ao dissol
ver a goKi.uraj dernodo que V. se sent.rá
e parecePá. mais jovem 10 anos. Basta
tomar 2 pastilhas 3 vezes ao dia.
Forlnode é um preparado garantido
para remover o excesso de gordura. Peça
Forlnode hoje mesmo em qualquer
farnl.(\(:ia. A nossa garantia é a Bus

...
maior

prO�C'l.(l. .

.

. . . . .. . ..

CHEFE DE ESCRITóRIO-
Conheced6r de tod-os os servi

ços de escrítorío procura coloca

ção na Capital ou uo interior. -

Cartas para"CHEFE", Rua Vidal
Ramos, 52 - NESTA.

NÃO ESQ U E ç AI
A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago

ra dos melhores profissionais d.
cidade para lavar, passar e tingiJI
pelo sistema suiço.
R. 'I'Iradentes 44 - Fone 1022.

",
.

INDIGESTÃO

•
.•• 0.· ·.

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

«SILVEIRA({
.... ,.

" .

Seu Terno tem manchas?
Tinturaria CRUZEIRQ
Rua Tiradentes 44

...........

TINTURARIA,
Só ao. "CRUZEIRO"

de-ntes, �_�
Tirá-

�------------------------------------------------------

/
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Eleivão da nova·diretoria do PaDI�oQ.l!�IQ!.�
se reunir hoje os dirigentes do Pau

la, Ramos, afim de eleger e em�os
sal' a nova diretoria, tendo em Vista

o afastamento de diversos membros,
inclusive o presidente, sr. Irajá Go

mide, o qual desde há muit�, vem

! se desinteressando pelos destmos do

; clube tricolor, sem dar a menor sa

tisfação de sua conduta, segundo nos

Direçio de PEDRO PAULO MACHAOO
� adiantaram.
I

,

Seleção das equipes para o Campec- ATITUDELOUVAVEL
I B "'1'" d VI"b 1 ' No domingo último; realizou-se no portistas do quilate do Sr. FirminO

na o raSl elro ,e" o el o sub-distrito de Lagôa, uma chur- Feijó, afim de podermos. =: ��n-Para a seleção e preparo de suas João Nunes, Carlos Neves Galluff,
I
dia Ristow, Jenny Ristow, Erica rascada promo�ida pelo Sr. �ermino .

sagrado o remo em Flonanri.0��.equipes que intervirão, no campeo- Nabôr Schlisting, Erico Straetz Jú- Orthmann, Hiltrudes Gums e Gisela Feijó, muito digno tesour-eír'o . dO', . C2,�=-'
nato brasileiro de voleibol, a Fede- nior, Ivete Gevaerd, Nair Daminel- von. Printz. Clube de' Regatas "Aldo Luz", em "UNÍV'"iRSIT,r'::ios-x FACULDADE
ração Atlética Catarinense requisi- li, Urânia Livramento e Iolanda De São Ludgero: Luiz Schlie- que foram homeaageados os cinco ';"'h DIREITO
10u os seguintes elementos: Bonnassis. mann, Paulo Buss, Fernando Buss, componeates da guarnição de o�tt- No gramado do Colégio Catari-
Desta Capital: Edi Campos, Aldo De Brusque: Liselotte Groth, Li- Teodoro Buss, João Schulz e Inácio rigers a quatro remos, com patrão.

"nense deverá ter lugar, amanhâ,
- .-----.�---,-_.--'----- Echliemann. Dentro de um ótimo amhiente, em "com inícío às 15 horas, um encon-

Santa Catarina no Campesnato De Joinville: Mário Timm c, Leda que prevaleceu sobret�do !l verda- 'tro pebolistico amistoso entre as
Silveira. deira camaradagem, dl�etore� e re-

�equipes de Universitários ,Catari-
Br'asíleíre de Volel"boi De Blumenau: Ir is Colin. madores, vdeteRranost e ,�iAm1dPahzLant;,s !'nenses, que estudam nas várias Uni-

,

, Segundo apuramos, outros atletas do Clube e ega as o uz, I versídaeds do pais e ora se ancon-
de valor serão requisitados. tudo fizeram afim de que a churr�s- i tram em férias nesta capital, e da

cada, tr�n�corresse dentro da maior

II.FaCUldade
de

Di,reitO
desta capital.

PROFESSOR . FLÁVIO VERRARI
cordialidade. x x x

.

E sobejamente grato aquí assina- Provàvelmente, também, na ma-

lar, a atitude louvável do Sr.
nhã de domingo próximo, na cancha

Firmino Feijó em promover aquela "dO Lira Tenis Clube, as mesmas
churrascada, uma ve� que �era gran-Iequlpes defrontar-se-ão em jogos de
de o seu resultado, Incentivando de

voleí e basquete.
'

uma maneira modesta, mas, tôda

especial, a rapaziada do Clube de INDEPENDENTE 2 X AVENCA 1

Regatas "AMo Luz". Em seu campo, na Trindade, OI

Eis porque seria de grande al- Independente derrotou no último.

cance si o clube da camiseta alvi-! domingo Q quadro do Avenca, de

rubra, assim como os demais, puctes-!Capoeiras, po: 2 x 1, vencendo tam

sem contar com o apúio unânime de: bém na preliminar entre os segun

uma meia dúzia de denodados des-' qOS quadros, por·3 x O.

Os esportes em Santa Catarina, possibilidades reais e não podemos
de uns tempos a esta parte, vêm afirmar que os resultados esperados
tendo um incremento notável em sejam .fotalmente obtidos, As gaú
tôdos os setores, muito principal- chas praticam um voleibol de pri
mente naqueles que são superinten- meira qualidade e são candidatas
didos pela benemérita Federação reais ao título máximo e uma vitó
!Atlética Catarinense, ou seja, o at�- ria das moças barriga-verdes sig
tismo, o basquetebol e o voleibol. nificaria uma transferência dessas
A F. A. C., que já tem no seu possibilidades dos nossos excelentes

, acervo uma série gloriosa de vitó- visinhos do sul.
rras, possui em sua séde flâmulas As representações de Santa Ca
de entidades de quasi todos os Es- tarina poderão perder ou ganhar,
tados brasileiros - desde o Rio mas o fato é qne a Federação Atlé
Grande do Sul até ao Pará - sim- tica Catarinense vem preparando a

','

bolizando o seu grande e eficiente sua gente com o melhor carinho pos
trabalho de aproximação entre to- sivel, prevendo a possibilidade de
dos os brasileiros; das mais diver- vencer. Sabe, também, a FAC que
sas regiões do País. os seus primeiros adversários são

I

Prepara-se, agora mesmo, a pres- 'temíveis, mercê 'de seu grande e,ex-
l

tiglosa entidade para mais U111 con- traordínárto preparo. Se vencedores,
fronto com outras Federações nes- os catarinenses saberão receber a

te Campeonato Barsileiro de Velei- vitória com a modéstia que lhes é
hol que a CBD fará realizar na se- peculiar. Se vencidas, 'as equipes de Uma semana apenas nos separa
O'uó'da quinzena dêste mês. A FAC Santa Catarina irão cumprimentar dos sensacionais cotejos de voleibol."

- Segunda-feira última, seguiu paratomará parte nêsse grande torneio, aos seus vencedores com o seu tra-
a Capital da República, via-aérea, o entre gaúchos e catarinenscs, em

para o qual estão inscritos 10 Es- dicional cavalheirismo.
prefessor Flávio Ferrari, presidente disputa de uma eliminatória pelo

tados, com suas equipes masculina De qualquer maneira a represen- campeonato brasileiro de 1948.da Federação Catartnense de Des-
e feminina. tação do Rio Grande do Sul será re- Nesta semana, que é como que aportos.No voleibol masculino vai a FAC cebida na capital catarinense, com reta final de um páreo ardorosa-No impedimento do maioral da
eredencíada com o desempenho bo- tôda a distinção, estando reservadas mente disputado por atletas de ele-entidade, responderá o vice-presí-nito obtido no ano passado, na ca- grandes homenagens para as suas vada classe, devemos. tudo .rieligen-dente, sr: Orlando Scarpelli.pital paulist'a, no Campeonato ex- moças e rapazes.

'

ciar 110 sentido de dar aos represen-
tra de voleibol, quando obteve o vi- No -final haverá um único e ex-

.

OPERÁRIO 2 X BRASIlL Z tantes catarinenses naquele certame
ce_campeonato. clusivo vencedor: o fortalecimento Sábado à tarde, no campo da Vi- a certeza de que Santa Catarina es-

Pela primeira vez Santa Catarina da cordialidade e da nacionalidade la Operária do Saco dos Limões, portiva está a seu lado e de que con

se inscreve num torneio feminino para o engrandecimento da Pátri\ defrontaram-se os quadros juvenis fia cegamente na sua fibra e no seu

interestadual. Para ísso a FAC fez pois gaúchos e catarinenses estarão do C. A. Operário e do Brasil, ten, coração, para que as gloriosas co

vir à capital do Estado as suas re- ainda mais irmanados neste senti- do a partida finalizada com um em- res de nossa terra possam, mais uma

presentações do interior, tendo se- mento comum a tôdos os brasileiros. pate de dois tentos. vez, sair triunfantes dessa peleja
lecionado a equipe que a represen- que se anuncia árdua, porque te-
tará, num torneio de grande enver- 'remos de enfrentar um adversário
gadura, Ganhou-o a representação 'Adàranão' Náutica de Santa C'atar'·108 valente e naturalmente bem' prepa-
da cidade de Brusque, que terá sob U U Y.' , .rado como sempre. Isso, entretan-
sua responsabilidade o jogi frente Segundo conseguimos apurar, os da entidade à Confederação' Brasí- to, não nos deverá entibiar o âní-
� poderosa equipe feminina do Rio dirigentes da Federação Náutica de .leíra de Desportos, estando no 1'110-

mo, pelo l'contrârio, deverá servir
Grande do Sul. As suas atletas, ago- Santa Catarina já tomaram tôdas as mento, espanhados na confecção nos de estimulo' em busca de uma

ra desconhecidas no cenário des- providências necessárias à, filiação dos estatutos. vitória que nos credencie a levar o

portivo brasileiro,' talvez ganhem nome do esporte barriga-verde ao

projeção com essa partida iilteresta- mais adiantado centro esportivo na-

::�. ;:;:: :f�:=�;�ss��:i�::� O ]pir.anga",ioi ,veDe,ido em�.Brtlsque ��:��l��eo:â�ã:e �����z����::�;
se temos ou nuo razuo quandi di- Brusque, 7 '(De O. T., nosso en· Eduardo (Pilolo); Sarará, Hélio, Jú- gos finàis do certame brasileiro dês-
zemos que elas terão um nome de viado especial) - Perante unia as· lio, Aderbal e Di�ceu (Érico). te ano.

projeção nacional dentro dos es- sistência calculada em 2.000 pessôas,
'

Ipiranga - Ari, Serapião e Zizico; A Federação Atlética Catarinense
portes brasileiros, depois de ter�m realizou.se domingo �J.ltimo nesta

i Nenem,
Arí e Botelho; Maneca, Ro- está cumprindo o seu devm- de 01'

enfrentado as gaúchas nos próximos cidade, e confronto amistoso entre mão, Mandico, Flávio (Demerval) e ganizar . e preparar as equipes
dias 16, 17 e 18 na capital catari- Ipiranga, de Saco dos Limões (Flo- Alica. que intervirão nos jogos dos dias
nense. São elas: Hiltrudes Gums,

IrianÓPOliS),
e Clube Atlético Carlos Os melhores foram Afonso, Pilolo, 16, 17 e 18 do an.dante. Apesar .das

Jenny Ristow,. Lidia Ristow, Lise- Renanx, local. Após um desfecho Hélio, Dirceu, Serapião, Zizico, Man- dificuldades de ordem financeira,
10Ue Groth, Erica Orthamann � Gi- empolgante, onde a disciplina in- dico e o gual'diáo Arí. que sempre entravaram o progresso
sela Von Printz. Complementando fluiu no sucesso da peleja, venceu o _, -- __ o ... do esporte amador em nossa terra,

O "SCRATCH" DA SEMANAêsse brilhante sexteto·a FAC inscre- Carlos Renaux, por 5 x O, tentos de vem a FAC cumprindo sem desfa-
veu para o campeonato brasileiro Hélio (3), Dirceu e Júlio. Na dire- Dando a nossa apreciação sôbre o lecimentos as suas obrigações de
mais lris Colin, de Blumenau, Leda ção do prélio con-1uziram-se muito prélio Aval x Figueirense, organi· mentora dos esportes atléticos entre
Silveira, de Joinvile e Nair Daminel- bem os srs. Ewaldo Schaefer, na zamos o lieguinte "scratch" da se- nós, e o cuidado pôsto no preparo do
li, Ivete Ana Gevaerd, Urânia Li- primeira fase, e Newton MOIígui- mana: Adolfinho (A.), Fatéco (A.) "six" catarinense, .para o próximo
vramento e Yolanda Bonnassis, da lhot, na 2a• ,e ·Diamantino (F.); Bitinho (A.), certame, bem demonstra o seu em

capital do Estado. Os quadros jogaram assim cons- Jair (F.) 'e Gastão (F.); Felipe (A.), penho em elevar cada vez mais, no
Será, cOIllO já dissemos, Ul�a pri- tituidos: Nede (F.), Pinto (A.), Bráulio' (A.) conceito nacional, os esportes cata-

meira experiência dos catarinenses. Carlos Renaux - Norival, Afon- e Saul ,(A.). \rinenSes sob sua tutela,_
Será, pois, uma aferição de suas ISO e Antônio; Waldir, Aloisio e Crack absoluto da semana: Saul, Justo, portanto, que àquela vito-

',).:.
"

QUINZENA DO VOLEIBOL
_____ o ______

F. A. C. é o nosso llevefPrestigiar' a
diretores dêem os nossos conterrâ
neos tôdo o seu apôio, quer moral
quer material, e os prestigiem com �

sua presença aos jogos programa
dos e os seus aplausos aos atletas
incumbidos de defender as côres de
Santa Catarina.
riosa entidade e aos seus abnegados.

'êENTRO ACADJl;MICO XI DE F:&
VEREIRO

Comunicação
Comunico a todos' os' colegas da.

Falculdade que, em reunião ontem

realizada, apresenfêl, em caráter

ãrr-evogavet, o meu pedido de de
missão do cargo de 'Presidente da
Diretório, poe haver perdido a OOlli

fiança da: maioria dos colegas di
retores.
Ao afastar-me do cargo de Pre

sidente, desejo agradecer não só o
apõío como- a colaboração que re
cebí sempre da classe acadêmica
de direito de Santa Catarina, para
a qual .está traçado um grande des
tino.

-�I"8"ffirlnrente� -dl%ejn'7Pei'3ll"- '"J)lIt'a. .•• --,
Lodos os colega,,,, no s�mtido de qU0
sempre mais, continuem procuran-
do se interessar pelos problemas
do estudante e do povo catarinen-
�e, que êste sempre foi o papel da
juventude. tão hem" compreendido
entre nós, felizmente:
Florianópo'ln; 7 de julho de

1948.
Hamilton Valente Ferreim

,,_..._-.-.r••-.·_0-..-..-.... _ ...... �. _ .,

URGENTE
"Procura-se Sub-Agentes nas:

principais praças do Estado, pa
ra colocação de artigos de fácil
venda.; paga-se ótima comissão.
Dirigir-se á caixa postal, 225 -

Joinvile - N/Estado, com as de
vidas reIerenclas".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 -; Florianópolis),

tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros.

e 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,IlO g.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

tOú cm3.
SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA �CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

de 100 cm3.
VACINA ANTI-RÁBICA: Ampolas de 5 cm3 e de. lO cm3 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
dr}, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessarro

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

.

Brevemente .o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Ternerina (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stílbestrol, e ainda, Vacina Contra a

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc .

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças

DR. A. SANTAELA
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-
nento de Veterinária.

(Formado pela Faculdade Naclo· '

nal de Medicina da Universidade Pelo sistema: de r<*-�b6.1§._�.pp.stal, f) INSTITUTO PINHEIROS aten-
do Brasil) '. derá "díretamênte ã todos os pedidos de seus produtos, quando não en-

Médico por' concurso da Assístên-
'cta a Psicopatas do Distrito contrados na localidade de residência de solicitante.

Federal
Ex·interno dr Hospital PP.lquiá
trtco e. Manicômio Judiciário

da Capital Federal
Ex-Interno da Santa Casa de MI·
sericórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!."RVOSAS
Consultõ'rlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residencla: Rua Alvaro de oar

valho, 70.
Das 15 às 18 horas'

Telefone:
Consultório' - 1.208.
Residência - 1.305.
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DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteíze
Do Hospital de Caridade de FIn-'

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, espe-.

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
dulas internas

Clinica e cirurgia de senhoras -

Partos

FISIOTERAPIA - ELECTROCAB
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: - Pe

la manhã: Das 7 ás 10,30 horas no

Hospital de Caridade. Das 10,30 ás

12 horas na Maternidade (Clínica
de gestantes)

A tarde no consultório das 15 ás 19

horas
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESID:f;NCIA:
Avenida Trompowski 62

" Fone manual 766

Clíníea Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR' LUZ
Médico-Operador-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
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, D. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital ·de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CIo

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle e tratamento

especializado da gravidês, Disrnr

bios da adolescência e da menopau

sa. Pertubações menstruais, inf1<j'

mações e tumores do aparelho geni-
tal feminino.

.

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

Cirurgia plástica do .. perineo (ru
turas)
ASSISTEN_CIA AO PARTO E OiE ..

RAÇõES OBSTÉTRICAS

Doenças glandulares, tiroide, ová

rios, hipopise, etc.)
Disturbios mervosos - Esterililiadc
_. Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tcl,
1.461
Hesíd. R. 7 de Setembro _. Edif.

Cruz e Souza - Tel. 846.

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho. 10
Telefone M. 732
-

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
'RURGA. - MOLltSTIAS, DE S�.

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi.

cína da Universidade de São Paulo.
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula'
res, intestinos delgado e grosso, tiroi·
de, rins, próstata, bexiga, utero,

ovários e trompas. Varicocele, hidra
cele, varizes e hernas.

Consultas: Das - 3 ás 5 horas, à rua
Felipe Schrnidt, 21 (altos da Casa

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

Telef. M. 764

Dr. Paulo Fontes
Clínico e operador

ConlIultório: Rua Vitor Meireles. 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e das 14 i.
I! hrs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto, anua e

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebiana.

Fisioterapia - Infra Vermelho.
Consulta: Vitor Meireles 23. Atende
diàriamente às 11,30 hr;' e á tarde,
das 16 hrs, em diante Residência:
Vidal Ramos. n, 66 - Fone 1.667

Dr. Mário WendhaIReu
Cllnica médica de adultos e criança.

Consultório - 'I'raiano, 29 do
Telef. M. 769' no

Consulta rias 4 ás 6 boras I

Residência: Felipe Schmidt n, 38.
Telef. 812

IV.
S. deseja cooperar na grande obra social de recuP����CãO

dos mendigos? APrese�te sua idéia ou ofereça seus serviços, d-ei
xando seu nome na lísta de Voluntários da Ação Social üatart

nense, em poder desta redação.

.

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

RESPOSTAS Â CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.
'

I'Re II
. IVegititradoras

Vendas à vista e prazo
Distribuidores exclusivos:

ALMEIDA, BASTOS & CIA.

Felipe Schmidt, 2 � 10 andar

I

Produtos Veterinarios

nos CO�lr�
TRABALH04

S E OE SOCIAL!

POIR.TO ALEGRE

RUA VOL(JNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1.° ANDA�

CAIXA POSTAL. 583 - TELEFONE 6640 • TELEGRAMAS: _PROTECTORA'

Agencia Deral para Sta� Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22 - Sob.

Caixa Postal, 69 - Tel. "Protectora" .

- FLORIANOPOLIS

REEMBOLSO POSTAL
Para casemíras, limos, brins, etc. precisa-se re:p,resentante.

Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.
Caixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

de DiplomesRegistros
DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES:, (Superior) - Nos têrrnos
Projeto 521.B/47, deverão requerer a validação dos seus- diplomas
prazo de 90 dias.
DrPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Comércio) - Nós têr

mos do Projeto 520/47, poderã-o registrar os seus diplomas.
REGISTROS DE PROFESSORES: Deverão requerer a substíutíção

dos seus registros provisórios por definitivos.
'

PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De acôrdo com o Parecer 221
do Consultor Jurídico, podem registrar os seus diplomas.

DENTISTAS ESTADUAIS: Podem valíar seus diplomas.
TRATAMOS 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

Barafa «Chrvsler»
estado - 110 H. P. Tratar comVende-se uma, em ótimo

Almeida :- telefone 1.406.
Lourival

Dr. Lindolfo 4. 6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conlltituiçõe. de loeiedada.
e "l'9j�. corebtorr, em geral,

OrgQnizoçõ.. contahel•.
RegÍlltroa e mtlrca., diapon'do,
no Rio. de corrupondente,
Eaerit6l'io: Rua Alvaro de

Carvalho n. 43.
Da. 8 ã. 12 horal.
Telefona 1494

•
oi •••

Ori·eina Ce�este
(Elétro Técnica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAGESSE FILHO
Rua João Pinto, n. 32 - Floria

nópolis - Santa Catarina

Consêrtos, Limpezas e Reconstru
ções de Máquinas de escrever, cal.
cular, somar, Contahilidade, Regis
tradoras, Balanças automáticas,
Chuveiros Elétricos, Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos
Orçamentos sem compromisso.

l •• t ••••••••••• .. .... . ...

"

Assegure desde já um

NATAL FARTO E fELIZ
.
eem eacrtficiof'inanceiro, adquiriu
do, em auaves mensalidades uma

CESTA DE NATAL

'ê?��
Agente nesta Cidade:

B. SOUZA,
Caixa Postal, 326
.. ... . .. .. .. � � ..

Encerador
Tendo necessidade de comprar

uma ENCERADEIRA ELÉTRICA
afim de facilitar minha profissão d�
ENCERADOR, tomo a liberdade de
apelar para as pessôas de bom co

ração, afim de conseguir reunir a:
importância necessária á referida
aquisição. Muito grato fica-lhes o
Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA.
Fpolis., 1 - 7 - 48.
-

Camila., Gravata'i Pijamel,
Meia, da. melhore.;�,pelo. me

nores .preço••6;'Da\CASA'M!S
CELANEA - RuaC. Matu,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o rresidenle Outra agradeceRio, 7 (A. N.) - o Presidente
da . República telegrafou ao go
vernador -Ballbosa Lima Sobrinho,
nos seguintes termos: "Venho a

gradecer ao govêrno e ao povo de
Pernambuco suas manifestações
de a'Prêço e estima por ocaslao
da minha visita a esse Estado.

Confesso-me altamente sê'hsibili
zado ]leIa maneira carinhosa com
que fui recebido por tôdas as
classes e instituições do grande
Estado de Pernambuco, cujas. as- Economize adquirindopirações veem merecendo do meu titulos da União Americl-govêrno toda a atenção e simpa- .

tia. Os atos de administração que na de Capitalização S.A.tive o prazer de assinar na culta I _.____
_

�a 'Ulho de 1948

Os fonerais de
Monteiro Lobato
8. PAULO, 7 (Agencia Nacio

nal) Realizaram-se ontem,
com. grande acompanhamento, os

funerais do escritor Monteiro Lo

bato, no 'Cemitério da C<msolação,
onde, em terreno doado"pcJa Mu

nicipalidade, e por iniciativa �o
Estado, scná erguida um mausoléu
em homenagem ao grande crca-,
dor de "Jesl Tatu". Seu corpo �s
teve exposto á visitação pubucn
no salão nobre da Bibliot,eca Mu�
n icipal. 'Por volta das quinze ho

ras, compacta multidão se com

primia �na Praça adjacente, a

guardando à saída do feretro para
acompanha-lo pé, até a Necropo
le. O caíxão foi transportado por
autoridades, amigos e admirado
res do ilustre morto.
.: A saída, viam-se, segurando as

alças do esquife os 81'S. Adernar
de Barros, governador ,do Estad.o,
João Cardoso de Melo, secretarro de arrumar o jardim.
da Justiça, José Fajardo, secreta- Volta-se, para' casa (casai o pro
rio do Trabalho, Paulo Lauro, grama o permita) por volta do
prefeito municipal, depl.:tad05, meio dia e o almõçd já está a nos
escritores e figuras da SOCiedade sa espera,
local. Depois vem a segunda parte.A multidão, calculada eID dez Os jor-nais, durante a semanamil pessoas, acompanhou o. corte- que 'precedeu o domingo, fizeramjo 'em todo o trajeto. A be�l'a tu-

.tanta propaganda do -jOgO de Cu- SERVIÇO DE METEOROLOGIAI f" eram ouvir dIversosmu o se iz tebol que a 'gente acaba invaria- Previsão do Tempo, até 14 horassd nalwcendo a persano- ,
,ora ores, e

vulto velmente, indo ao campo da' Fe- do dia 8rdade e a obra dó grandeI
deraeão ! Como nem todos possuem Tembo bom com nebulosidade ....brasileiro.
automóvel e como' a fila do ônibus
está muito comprida (isso a gen
te sabe sem sair de casa), geral
mente fazemos o percurso a pé !
Em lá chegando ternos um .pro-

HUJ'e, no passado. :m.
a ""''''' poi, o ""'O da

A DATA DE HOJE RECORDA- viuva de �ussolini quer vir
NOS'QUE:

.
. para a Argen'ina

I

- em 1785, no Rio de Janeiro,
,

RIO, 6 .- (�. �.) -"Procedente de Génova, chegou a esta capital onasceu Francisco de Lima e Silva tt ansatlantico ltal!an? Francesco Morazini", trazendo entre outros ..(pai de Caxias'), que foi General passag�lI:os .em tran�/to, a"senhora Ursula Mussolini, espôsa de Vitorio,Mussoh�l, filho do Duce, que se encontra na Argentina, e seus fio.do Exército, comandante das tro- ll�lOS GUIda, de �e� anos, e Ada, de oito. Disse a dama italiana que apas imperrais durante a revolução vlUva, de Mussolini se .encontra na Itália e aguarda permissão para virtambém-para a Argentina. O mesmo acontece com Eda Ciano viuva do-
de Pernambuco, em 1824, tendo Conde Ciano, que vive atualmente em Roma. "

falecido em 2 ele Dezembro de

1853;
_ em 1827, na ilha de São Se-

bastião, o 10 Tenente de Artilharia,
Antônio de Almeida, repeliu e der
rotou um dest�'camento argentino
que teve dez martas, na maioria
ingleses e noi-te.arnecícanos:
- em 1869, o General Portínho

obrigou os soldados de Solano Lo

pes a abandonarem as margens do
rio Piraporú. Este mesmo General
havia sido um dos melhores sol
dados da revolução r.epublicana
dos Farrapos;
- em 1875, no Rio Grande do

Sul, faleceu o Dr. Manuel Pereira
da Silva Ubatuba.

CASA MISCELANEA distri
buidora dOi

.

Rádio. R. Ci A
V\ctQr. 'Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra

MINHA CRONICA
VAPE

"Morreu Monteiro Lobato" anunciaram' os rádios e os jornais detodo o Brasil. Entretanto, esta fórmula não encerra a verdade certa.Apenas, cerrou os olhos para êste mundo, a figura física do grandepensador, porque realmente, só agora, é que êle começará a viver namemória e na admiração dos brasileiros, redivivo na maravilhosa expressão da sua fôrça criadora e renovadora das letras e do pensamen-to literário nacional.
.

•

_ A perspectiva é que delineia os contôrnos dos monumentos. Emverdade, só à distância é que pudemos medir as proporções do que égrande. Só agora também, na Jigura tambada do genial criador do JecaTatú, engrandecida pela morte, saberemos apreciar realmente a pujança daquela portentosa cerebração que, no períodísmo, doutrinário oucombativo, no conto, no romance, no ensaio social, na crítica e, sobretudo, no conto infantil exerceu e continuará exercendo viva e profunda influência o espirita dos seus compatriotas.Na mesma semana de sua morte, já o povo de São Paulo e do Brasil, através de uma poderosa rêde de opinião - os Diários �ssociados- se movimenta para perpetuar no bronze o nome e a figura do excel-1'0 presador. Du.la I l Hh invctcruda 11:!�;I ••;·i Ih'.! e 11 cultuar os grandes'nomes nacionais, surpreende e encanta essa espontânea e instantâneademonstração popular de carinho e admiração ao genial escritor morto. Contudo, mais que os contemporâneos, saberão os pósteros avaliara enorme contribuição de Monteiro Lobato à maior glória do Brasil.Brasileiro antes de tudo, sem as peias do convencionalismo estreitodos espíritos mediacres, Monteiro Lobato sentiu, melhor que ninguém,o drama do sertanejo e o pintou magistralmente no seu admirável ".Teca Tatú", e foi ainda por ser tão brasileiro que comprometeu a liberdade e as finanças na ruidosa campanha do petróleo . Punha sempresua pena ao serviço das grandes causas e as vozes que, muitas \,.;':lCS,levantou contra si revelam apenas quc viveu acima do pensamento médio do seu tempo. A Critica serena e desapaixonada da posteridade fixará a figura e influência de Monteiro Lobato, dentro das letras nacionais, com as suas verdadeiras cores e em suas reais proporções.Muito se escreverá, futuramente, sôbre o escritor que acaba demorrer em São Paulo. Creio, porém, que os biógrafos de Monteiro Lobato encontrarão na vasta obra do pensador insigne. contribuição subsidiária ao estudo da sua complexa personalidade, mas que, o vérdadeí-1'0 "Abre-te Sézano" daquela grande alma está na sua volwnosa Iiteratura infantil, �ressão máxima do seu polimorfo espírito criador.Iniciador e primaz do conto infantil no Brasil, Monteiro Lobatoentrou para sempre no. coração da criança brasileira, que compreendeu e atendeu como ninguém. O volume e a qualidade da sua contribuição à literatura infantil universal, acabarão por escrever o nome deMonteiro Lobato ao lado de Anderson e dos irmãos Grimm.Mesmo o espírito superficial que folheie a volumosa obra 'de Monteíro Lobato, sentirá que, mais que nos livros que, escreveu para osadultos, revelou-se nos que escreveu para as crianças (certamenteconfiava mais nestas e na sua desinteressada e incondicional admiração). Por isso, é que terão os futuros estudiosos da obra lobatiana deesmiudar os "Serões de Dona Benta", "Emília no País da Gramática","Reinações de Narizinho" e todos os mais desta vasta coleção paraencontrar o verdadeiro Monteiro Lobato.
Quer-me parecer que é na endiabrada "EmÚia", na feia bruxa depano, ex-marqueza de Rabicó, que Monteiro se refugiou para a posteridade. Aquela bonequinha é muita coisa que nós sabemos que Monteiro Lobato foi: feia, genial e petulante. Seu cérebro recheiado de macela sêca, pensava ágil e agudamente e sua bôca, desenhada a retrós, sóse abrja para deixar passar os pensamentos mais atrevidos e maisacertados sôbre as coisas e sôbre os homens.Sua influência revolucionária no sítio do Picapáu Amarelo lembra bem a influência de Monteiro na literatura contemporânea do Brasil. Pequenina, rude,

.

quaseanti-social, briguenta, ma", no fundo, generosa. Emilia, afinal, subjugava todos ao seu gênio inventiva e ao seu domínio espiritual. MonteiroLobato não foi tudo isto? A critica do futuro o dirá.Fpolis., 7/7/48.

Prêmio de Cr. $ 3.000,00o Ministério da Agricultura estabelece um prêmio de três mil cruzeiros (Cr$ 3 JI;O.I}O; á todo () cria(];)r uue "o""lr:,lr lJITI b,I'I�';-:r,) 1':11'rapaticida, embora para uso exclusivo- de seus rebanhos. Para recebimento dêsse prêmio é apenas exigido que o criador seja inscrito noRegistro de Lavradores e, Criadores do Mínistério da Agricultura e queo banheiro obedeça à planta do mesmo Ministério, planta que poderáser fornecida pela Inspetoria Regional da D. D. S. A.; em Florianópolis.Uma vez terminada a construção do banheiro, o criador solicitará àcitada Inspetoria a competente inspecção.

Dr. Laudelino
Solon ,Galloffi
Depois de alguns dias de per

manência em nos's-a e sua terra,
l'etornará, hoje, via aér·ea para S.
Paulo o Dr. Laudelino Solon Galloi
ti, procurador do IAPETEC naque
la importanLe metropole.
Inúmeí'as foram as provas de

Ilmizad,e ·e simpatia que S. S. teve
oportunidade de receber, durante
sua permanência nesta cap'ital e

por ocasião' do rude golpe que so�
freu com 'a perda de seu extremo
so p�i.
ms de "O Estado" almejãmos

lhe feliz viagem com votos de bre
ve regllesso.

e alwrosa cidade do Recife ,repre·
sentam atos de. justiça.
Espero em Ibreves dias ter o

portunidade de ·encaminhar ou
tras soluções em benefí.cio do po
vo pernabucano. Pode Vossa Ex
celência ficar certo de que tanto
Pernambuco quanto o seu ,escla
recido gov.erno terão' toda coo

peração em beneficio do,s seus
problemas. Saudações cord�ais."

I'ITIDLIII
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conRA CASPA,
QUEDA O.OS CA·

Dominuo, dia de �descans,
AREAO JUNIOR

Todos nós, em g.erál, desde pe- arquibancáda.é de dez cruzeíros.,
quenos, nos habituamos a dizer: enquanto que a geral é de apenas
Bem, amanhã é domingo e vou cinco.
aproveitá-lo para descansar a von-.

- Tomamo-s então o rumo. da ge-"
tade ! ral e lá, sentados nos degráos de'
Seria o ideal se segu issernos à cimento ou encostados à cêrca, 80-

rísca o nosso pensamento, pois af'i- mos impiedosamente castigados=
nal de contas todo o indivíduo, que pelo sol 1
trabalha ou que estuda, merece Depois de um bate-bola enfado-·
11m dia de repouso por semana. nho o [õgo termina, Por volta das
Mas vejamos o quanto estamos cinco e 'meia. Volvemos ao lar e O' .

enganados ! jantar está, assim como, o alrnôço-:
O domingo amanheceu bonito já esteve, à nossa espera!

e convidativo a um passeio! Aí, Come-se-o 'e.,. rua! Os. filmes.'
então, de acôrdo com o gôsto de não agradam e não existe outra di- .

cada um, é tracado o programa. Uns versão. Vamos então fazer (fo-:
pr-ef'erem subir O morro até a cruz; of ing" na Felipe, Schmidt! Depols
outros saem para uma. caçada, de umas três horas de um vai-evem:·
uma pescaria ou um banho de constante; olhamos o relógio e nos:
mar. Mas há ainda' a turma que despedimos dos amigos. Enfim,__
gosta de passear de bícícleta ou cansados abatidos e mortos de 80-"

no, jogamos-nos à cama para um·

sono reouperador 1
E é assim, amigos leitores, que"

geralmente passamos os nossos do-·
míngos, êsses domingos feitos pe-�
Ia inteligência humana, para o re-.

pouso, para a paz do espírito f.

Nevo·eiro;
Temperatura estável; r

Ventos : De Norte a Leste, f'res-«
CO'S:
....� j
Caté Otto traduz qualidadel
Peco-o ao seu fornecedor.

•••
, Enten�eu. o ,comentarista das eleições renovadas em Corupa, de atrrhuir a, U. I? N .. um prestigio tamanho, que lhe foipos�Ivel, ao partido, Influir na colocação dos candidatos pessedístas. Nada menos verdadeiro.Mal o Superior Tribunal Eleitoral anulava duas secções.cOFupaen�es, o deputado Artur Müller que - justiça lhe sejafeita -- tivera o destemor de sustentar com o seu prestigiopessoal a U. D. �. em Jaraguá, amolecia a fibra e procuravaamparo e proteçao no P. H. P,! Para as renovações houve umacordo secreto entre o deputado udenista e o chefe local dos.perrepístas. Dêsse ,acôrdo resultou que o sr, Luís de Souza passasse a dírígír o jornal do sr. Artur Müller, em troca de alguns votos populistas na legenda. da U. D. N. E foi por isso>que, enquanto aqui na -Capital o sr. Artur Müller frequenta-.va o Palácio e constantemente se avistava caiu o GovernadorAderbal R. da Silva, em Jaraguá o jornàl dêise mesmo sr_Artur �üller, sob o controle do sr. Luís de Souza, atacavadesabndamente o Chefe do E�ecutivo. Êsse jogo de dois bicos.era o prêço que o sr. Artur Müller pagava pelos votos perrepistas de Çorupâ. Em vésperas das renovadas, um representante udemsta, com responsabilidades na direção do Diário.em. aparte dad� �a Assembléia, tachou os integralistas d�traIdores da Patna. Essa pecha, entretanto, foi dispensadf1.pelos udenistas de Jaraguá e esquecida e perdoada pelos dirigentes do P. R. P..•.
Nas eleições. renovadas, como já adeantamos, a U. D. N•.descarregou .tôda sua votação nos srs. João Lúcio da Costa(2 votos) - e Rodolfo Zimmermann - (39) votos).Êste último, candidato. de Corupá, foi fragorosamente derrotado. Enquanto isso o P. S. D. atribuia a sua votação aos srs�Luis Maes e Max Thieme Junior, candidatos corupaenses.ambos eleitos! Porqüe o P. S. D. votára nesses

.

candidatos �.não nos srs. Roberto Marquardt e Walter Breithandt respec-.tiv�men�e preside!lte e vÍ<;e-presidente do P. S. D.? À resposta e facIl: CoruPíl, no pleIto de 23 de novembro, dera a sua.votação preferencial aos srs. Carlos Ruthen, Luís Maes e MaxThieme Junior, com 135, 50 e 46 votos respectivamente, nas.secções anuladas. Aos srs. Marquardt e Breithandt que em.Corupá, não haviam recebido nenhum voto, a 23 de no�embro, seriã incoerente, na renovação, atribuir votos. Chefes.ambos, e chefes de prestigio irrecusável, deram no momento.exato a prova de que sabem comandar! A disciplina partidáriapoderia levá-los ao sacrifício dos cargos que ocupavam na· Câ-.mara. Acima de!;ses postos, ambos colocaram o partido e acoerência. Agiram como verdadeiros chefes. Os números acima citados mostram que êles entregaram seus mandatos aos.companheiros do P. S. D. Se dividissem entre os dois menos da.metade dos 261 ·votos pessedistas, no pleito renovado conti-.nuariam na Câmara. Não o quiseram. Os magros votos'da U. D.N. - apenas 41 - somados aos minguados sufrágios populista - apenas 25 - não poderiam influir no P. S. D. se êste não.decidisse, como decidiu, eleger os srs. Luís Maes � Max Thieme Junior. Note-se que o sr. Carlos Ruthen não foi votado na ,renovação por já estar eleito, e, muito embora haver perdido,135 com a anulação das duas secções de Corupá, continuou.sendo o mais votado de todos os 11 vereadores de Jaraguá .
. Se alguem precisar de mais algumas verdades sôbre o pleito de Corupá... é só avisar. Esfamos aqui para isso. ,E antesde encerrar, lá vão afetuosos abraços correligionários aos nobres amigos Marquardt e Breithandt, pelas espetaculares vitórias em .Taraguá - municfpio que a U. D. N. garantia e juravaque era o seu principal reduto· em Santa Catarina!Mas era.,. hein ?

-

Guilherme Tal
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