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Na A�embléia Legisl�tiva ·1�r::eo4:r���li:!D-As' sessoes'· de ante-ontem" e �ntem estrangeiro .

'Na sessão de ante-ontem da As
.sembléia Legislativa, em que ocupou
a presidência o deputado sr. Saulo
Ramos, o deputado 'pressedista sr.

Biase Faraco ocupou a tribuna pa
ra fazer referências ao Memorial
enviado pela Câmara Municipal de
Serra Alta, relativo à linha dívisó
.tia daquela Comuna.' Prosseguindo,
afirmo� que tinha em seu poder um
JIíIlapa' daquele Municipio, dando

pormenores sôbre o particular. 'Fi
nalmente solicitou que o referido
mapa fôsse, por intermédio da Me
sa, encaminhando à Comissão de
Divisão Territorial, como subsidio
para. o estudo do assunto.

.

Foi discutida e aprovada a se

gÓinte matéria:
Requerimento n. 20/7, de Júlia

Pinheiro; idem, n. 60; projeto de
lei numero 35/48 (procedência go
vernamental); projeto de lei nume-

• 1'0 29/48, que autoriza a aquisição
de uma area de terra, por doação,
em Nova Trento; projeto de lei nu
mero 37/48" autorizando. a aquisi
ção, por doação, de uma area de
terra em Curitibanos. Os projetos
;J7/39 se referem a criação de duas
escolas rurais. • o 7 de Setembro
Ontem, havendo numero regi- na 4 rgeu tiDa

mental, foi aberta a séssão mandan- 'Buenos Aires, P (U. P,) O

..,.."._,.."._ _._._.wI" _ �;...._- exército argentino aderí.rará aos

festejos comemorativos da 'índepen-

Para salvar o'
S

- mentos, de fórma a poder 10co1110-

.,
. erpa PintO) ver-se numa cadeira apropria,:la.

Lisbôa,.lo (V, A.) - Os bombei- �

r�s 'lutam para salvar o "Serpa Relacoes da
Pmto", que· começou a fazer á crua '

'

através de uma, ,vávula, qua�do Espanha
atrac�do neste porto. Cai�o, 1° (C P.j - Um porta-
MaIS ,de 1,100 toneladas dágua já vóz da Legàção Espanhola

foram tu'adas do navio 'por meio de cíou que serão estabelecidas
·bombas,

�boque de trens
da' Central
São Paulo, 1° (A. N.) - Ocorreu

esta, manhã' um choque de trens de
súbúrbios da Central do Brasil, ,na

<Juarta parada,' à
'

Avenida •Alvat'o
Ramos, na capital bandeirante. É
elevado o numel'o de feridos, pois,
segundo as primeiras informq.ções,
já foram retiradas 60 vitimas dentre
os escombros, mas até agora não se

sabe se houve mortes. O povo, in

dignado, tentou incendiar' a esta

ção.

'eleceu Um diri�
gente russo
Londres, 1° (V. A.) A emis-

sora de Moscou anunciou a morte
de Andrei Alexandrevich Zhdanov,
11m dos principais dirigentes do
Politburo, Muitas vezes ,duránte a

sua carreira como membro de des
taque do Partido Comunista, o seu

"nome foi mencionado como pos
sivel' sucessor de Stalin. Zhda nov
foi' um dos organizadores do Co
minform, tendo ainda sido secretá
,rio do comité central do Partido
Comunista da Russia.

Todavia, o "Serpa Pinto", que
faz a carreira do Brasil, ainda se
-acha inclinado num âno:ulo de

,
�

graus.

EDUCAÇÃO E CULTURA

President.e, sr. deputado Ortí

Magalhães Machado (P. S. D.) .

Membros.. srs. deputadas Anto

nieta de Barros, Protógenes Vieira,

(P. S. D,).
Projeto 61 (governamental).

Aquisição de uma área de terras,

em Blurnenau, para a construção
de uma escola rur-al. Aprovado
unanimemente;
Projeto 58 (idem, Idem) Apro

vadó por unanimidaotle;
'Projeto 59 (idem) autorizando

:1 aquisição de uma área, de terras,
, , Carlos Prestes, resultantes ?a quei, cm Campos Novos, para a constru-

Nova coofer\êocia xa-crime apresentada pelo Minis- ção de uma escola, rural. Aprova-

M
tro da Justiça, enviou à policia o do.

em OSCO,u requerimento no qual solicita a rea- Projeto que regula as bolsas pa,

U P) o' I Iizaçâo das diligências no sentido Ta escolares para cursos super-lo-
Londres, 1° ( . »Ór,

-' jorna de ser incluido no mesmo processo f'issí téoní D'
"Dai ly Herald", orgão do Partido res, pro rssionais e . crncos. is-

Jorge Amado. O representante do t 'h id d L d" B AI
Tr-abalhista e geralmente bem in- ,1'1 UI os ao sr. epu a o raz'-

Ministério Público pediu ás autor-i- ves,
formado, diz que os representantes
aliados em )'[oscou combinaram a

dades policiais que juntem nos au-

as
tos a folha de antecedentes crimina- Projeto 66. Nova or íentaeão

realização duma conferência d \i

tê
, di ti

is de Jorge Amado, solicitando tam- Escola Prof'iss ional Feminina
quatro po encias, para ISCU Ir o 'o 'I'

bl I
- .

t O
bém seja ouvido o comandante Ota- Protógenes Vieira.

pro ema a emao em conjun o.
'

cilio Cunha, o qual, regressando.ria
jornal não dá pormenores.
". (. ����.t!'?�..:x.-::..S;..O:'..""C1!"'$....- Europa, fez declarações à imprensa

sôbre as .atividades de Jorge Ama-

do no Velho Continente.

Brasil-Uruguai =t= �

Rio, 1° (R P,) - Segundo inf01'- -OS servipos de bon-
ma telegràma de Montevidéu, U111

y

dos assun,tos a serem discutidos ell- des em S. 'Paulo
tre q Presidente Dutra e o Presiden-

te do Uruguai, na ocaSlao da Sa-'o Paulo 1° (A N) Os el Sec
-

9 L� , .,
- ,TI- çao - icença à funcioná-

'�isita ,dêste ao nosso pais é o pr6- pregados da Companhia 'Nacional ria casada CIOm funcionário ou mi
blema do comunismo. Também deve- de TransPQl:tes Coletivos, de que jitar. '

rá ser assinado o tratado cultural fazem parte os serviços de bondes
e discutidos vários probiemas de na capital paulista, entregaram l;m
interêsse comum dos dois paises memorial à diretoria, Pleiteam eles

O Presidente oriental, que chegará so uln aumento de 50 por cento nos

amanhã aqtii, regressará, via mari- salários, com.o ainda a extinção dos

tima depois de uma semana de esta bondes abertos, que ahleaçam a vi-

da no Brasil. da e a saúde ,dos condutores e '1119- COlVUSSÃO
torneiros.

senvolvidas nos dois congressos de

escritores realizados em Praga.' O
promotor Orlando Ribeiro Castro

que funciona no .proeesso instaura..:,
do pela justiça; contra o comité exe

cutivo do extinto P. C. B. e Luiz

Os trabalhos das Comissões Legislativas
As diversas Comissões do Legis- a opinar; lemlirou a criaçào, em

lalivo estadual têm-se rellnido, com BILlmenau, do distrito de ,J\�assa
i rcquõncta e l'.eg'ulal'�dadc, confia- randuna.

tias inteiramenle, às l'esVecliyas in-

cumbências, numa atividade que

muito recomenda o zêlo parlamen

tar é o espíriLo púhlioo cios seus

membros. Supridas no seu seio a

ausência dos deputa,dos -da U. D.

N" que lhes recusaram a colabora

ção a pretexto ele melindres in

justí ücávels, lôclas as eomissôes

têm prosseguído, sem desfalecimen

lo, no serviço das causas públicas,
dignificando os mandatos e oor-ress COMTSSAO DE REDAÇÃO DE LEIS

pondendo :i espectaüva popular. " REUNIÃO' EXTRAORDINÁRIA
Damos a seguir o noticiário re-' Hoje, precisamente às nove ho-

ferente aos lrabalhOs' de ontem, ras da manhã, e sob, a presidencia
dessas comissões: . do sr. deputado Ribas Ramos, esta

Comissão reuniu-se em caráter ex

traordinário elaborando a. redação
dos projetos de 'lei nOs. 35 - 37 e

39.
São seus componentes os srs. de

putados Ribas Ramos - Presiden
te - P. S. D.

Antonieta de Barros - P. S. D.

Armando Calil - P. S. D.

Cardoso, da Veiga - P. R. P.

Prefeito Salomão ,

de Almeida
Está nesta Capital, vindo de

Curitibanos,. ,de cujo município é
operoso 'e honrado prefeito, o nos

Presidente - Sra. deputada An- so ilustre correligionário sr. SaJo-·

I toni'eta de Barros; mão de Almeida.

i\![embros: Srs. deputados Cid Ao dedicado edil, os nossos vo�

'Loures Ribas, Raul Schaefer, Ma- tos .de feliz. 'e�tada nesta Capital..
g'alhães Machado e Braz Alves; drs.
Vitor Peluso, Aroldo Caldeira, Car�'
los Lacerda, Carlos Gomes de Oli
veira.

Pelo dr. V. P,ehíso foram rela

tados dois processos, referentes a

Jaraguú do Sul e Serra Alta. Na

exposição que fez, apresentou, do

cunjenLa,lldo-a, dois map3is para
melhor esclal�eciJl1.enLo. No qU.e se

referia à limite entre estes dois

municípios, foi pelo estudo "in

locun". Toda a Comissão o acom

panhou.
O deputado Raul Schaefer soli

citou fÔss.e o seu colega Alfredo
Campos convÍdado 'para assistir a

l'eurlHio, Esse deputado, c1onvidado

Idem 6/! - Avocado pelo depu
fado Magalhães Machado, pi-esíden
te desta Comissão.

r ,

OOMTSSAO DOS ESTATUTOS DOS

",,'UNCIONÁRIQS P(rBLTCOS DO ES
TADO

Presidente: Sr. deputado Protó
genes Vieira;
Membros: Ciq L. Ribas, Raul

Schaef'er, Saulo Ramos) Biase Fa

raco, Orty M. Machado, Anterior
Tavares.

O sr. Cardoso da Veig'a, tambem
deputado, foi convidado para as

sistir a reunião.
Fohm descuLidos as seguintes

matérias:
Cap. 25 - Das licenças. Secção

,sa. Lioenças para tratamento de
inter.esses particulares, relatado
pelo sr. deputado Protóg'enes Vi,ei
ra.

Secção 10 - Licença prêmio.
Hoje, €xtraordinaria111ente, e!sta

Comissão se reunirá às 9 hs. da
manhã.

DE DIVISÃO
1'ORIAL

,

(Extra-parlamentar)

TERRI·

do o sr. Presidente fosse lida a áta
da .anterior que foi aprovada sem

discussão. f

Hio, 1° (R. P.) - O ex-deputado
col'nunista Jórge Amado vai ser

chamado a prestar contas com a

justiça., Executando' velha técnica

comunista, Jorge Amado atirou con

tra o Brasil infâmias e injúria, du
rante as atividades subversivas de-

Sôbre a mudança .do nome de

Serra Alta para S, Bento, foi, por

lembl'ança elo sr. Peluso que foi

3companhado por tudos os mem

bros 'da Comissão, aee.il,a a mudan-

Na hora do expediente não houve

orador, e na "Ordem-da-dia" o sr.

Deputado Raul Schaeffer, com fun

damento no art. 40, alínea 16, do R.

l., solicitou que, na Oomissâo de

Finanças com a ausência do sr.

Deputado Almeida Corrêa, fôsse

designado para o substituir .o sr.

Deputado B. Faraco. O sr. Ptesi
dente atendeu 'a este pedido ..

dência do Brasil, segundo anunciou
,

hoje o ministra da Guerra, general
Sosa Molina, Determinou-se que em

todos os institutos e unidades mili

tares sejam pronu nciadas con ferên

r.:ias alusivas à proclamação da in·

dependência do Brasil.

Otimismo em
Be'rlim
Berlim, 1° (1.:. P.) - A crença de

que o bloqueio de Berlim será le
vantado breve foi estimulada pelas
noticias de que dois grandes trens

de �,u,primerrtos aliados ocidentais

já carregados estão na fronteira,
prontos pal'a rumar com destino a

Berlim.

ça acr.escentando-se, porem, uma

emenda, ficando, dessarte, mudado

para S. Bento do Sul.

COMISSÃO DE LEIS COMPLE-
MENTARES Á CONSTITUlÇÃ(1
Presidente -. Sr. deputado Lo-

pes Vieira :__ P. S. D.
' .

Mernbros : _c Srs. deputados -

Ant.enor Tavares - P. S.·D.
Magalhães Machado - P. S. D.

ProLógenes Vieira - P. S. D.

Raul Schaefer - P. S. D.

Biase Faraco - P. S. D.

Cardoso da Veiga - P. R. P.

Braz Alves - P. T. B.
A reu"ião desta �pmissão foi

breve, somente constando da lei

à Iura do seu expediente um tele
...... grama que lhe enviaram os estu

dantes d.e farmácia e odontologia.

COMISSAO DE FINANÇAS� ORÇA
MENTO E CONTAS DO ES�

TADd
Foi discutido 0- projeto de lei,

33/48, que autoriza as aquisições
de uma área de terra destinada à.

coristruçãç do campo de aviação,
em Lajes.

O parecer {lo relator foi aprova
do unanimemente.

Foram distribuidos os seg'uintes
projetos de lei:

57/118 _;_ à sra. deputada Anto.
nietà de Baréos - P. S. D.
47/48 - ao ,sr, deputado Wigand

Pel'sulm - P. S. D.
.

60/48 ao sr. deputado Saulo Ra-"
mos - p, T, B.

62/48 ao sr. deputada Biase Fa
raco - P. S. D.

,73/48 ao sr. deputado Saulo Ra
mos - P. T. B.

67/48 - (Proposta Orçamentá
ria) ao sr. deputado Haul Schae_
fel' - P. S, D.

Dr. Baul Caldas

Melhorou o almiran
te 8ago Coutinho
�io de Janeiro, 1° (A. N,) - Tem

:,nelhorado bastante o Almil'aJlle

......_-.---..-_-.._-_._-_..-- --�_. .- �

Nomeações
na Prefeitura

Regr.essou de sua 'Xiag'em ao Rio
de Janeiro, o Dr. Raul Caldas, DiDo.
Delegado do Ministério do TI'aba:...
lbo nes�a CapiLal, e elemento de
desl.aq ue na nossa soci.edade.
A sua viag'em foi coroa�a de ])le

lia exi.to com relaçào aos ·objelivos
visados, r,esultando no encaminha
mento de vários melhoramenlos.
nos serviços da importante repar
lição que dirige.

AGRADEÇO UM GRAÇA A SXO
JUDAS TADEU.
27/5/948 Hobélia

Gago Continha, atrupelado por Ulll

carro. O ilustre navegador já vem Por Mo do Prefeito Municipal,
mesmo readquirindo os movi- sr, dr. Adalberto Tolentino de Car-

anun

breve
�lente as relações diplomáticas en-

re a Espanha e a Arábia Saudita.
A Legação Arábe não fez comentá-

25
f
rios, porquanto o Ministro se encon

,tra a.nfermo.

valho, foram ilOmeados: Ó sr, Ma"
noel Ferreira de Melo para exercer

o cargo de Secretário-Geral da Pre
feHlII'a; o·sr. Ari Lentz para o car

go de Contáddr; o sr, Rel:noldo Al

ves, para o de Diretor ,ria Fazenda;
a sra, Asbelina Dias Mourão para 'O

carg'o de Diretor Admini(.;trativo'
o dr. Alvaro Millen da Silveira par�
o cargo de Procurador da Prefeitu
ra.

Deixou o cargo de Diretor da Se
cretaria da Câmara o sr. Manoel'
Ferreira d'e Melo, que foi substitui
do peJo jornalista João Frainer.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informacões
, ,

Dorario das empre..

sas rodoviarias

7�J'i�W���;�'- De 8 r u s q ue, l-Dr .

Auto-ViaçAo Itaja! - Itaja! _J 111 bo
ras.
Expresso Brusquense _ Brusque _

A D V O G A D O

16 horas.' :"ia dia 29 do corr-en íc," teve .lu- CJL]'" lodos os f'i lh os desta localida-
Expresso Brusquense - Nova Trento

,-

_ 16,30 noras. gar, a solene inauguração do novo dr, busquem nos bancos ria f'scala, o

Auto-víação C&tar1nense _ JoinvUe prédio escolar da Escola Mista seu saber, sua Instrução, para um

- I horas. Municipal de Pomerània, em Gua- grande BRASIL. Disse".

_A��!��O catarinense - CUritiba hiruba cujo programa, capricho- I �eguiram-se outros números es-

Rodoviária Sul-BruU _ POrto Alegre sarriente elaborado pelo senhor colares e foi quando, fêz uso da Elcrit6rio. R8IIidencia

_ 3 horas. ' Oscar 'Gusta\:o, Krieger, Inspetor

I
palavra; a aluna Sil"ia SChaer�l". Rua Tiradent.. '4 ...

bR:P�d�4 S;;;;;:"��s11elro - JolnTUe -, E.scolar Municipal, agradou a to- que aRSIm se expressou: - "Se- FONE •• '1468 �lr,TERÇA-FElRA dos os presentes. nhor Prefeito Paulo 'Lourenço'l'
Auto-Vla.;Ao Catarinense - POrto Ale· Precisamente ás 10 horas, da ma- Bianrhini. Em nome rlos morado- ----------------

gre - 6 horas.
Curitiba

nh ã do referido dia, com a pre- r es .de Pomerânia, é com o cora-'.... • ••••••••••..•• '

'_�����Çã1o CatarlneIlSe _

sença dos senhores Paulo Lonren- cão transbordado de alegr-ia, que O d II •

Auto-Yíeçãc Catarlnenae Jo1nvile co Bianchini; dinâmi-co Prefeito faço a f'ntreg'a 'ú Pref'eí tura Muni- pres O urUnUal
_ ti horas. Municipal,- Delegado da Junta de cipal, reprcsentada na pessoa de ," y ,

_ A�th�;:�o CatarlnenM 'l'llba<rlO A. MiliL�r: se�bo,r Tenenle Reinal- vossa senhoria, deste p�'ódio e t�l'- "begará ao 81·0
'

Expresso SAo CrI8t6TAo _ � _
do Eugênio J"os051\:l, senhora e reno, enriuuecendo aSSIm, o Pa-, �

17
horas filha, PresidenLe da Câmara, se-, trimônio Municipal. Esta genero-' d· 2

'

Emprêsa Glória - � - 'l� nhor di'. Gui lhcrme Renaux e se- sa dádiva dc nossos pais, represEm- 0.0 18
e 6>,2 hQras.·

.

S
-

Expresso Brusquense ..... Bruaque _.
nho ra, revmo. Padre Luiz Stem ,. ta para nós pequenino�, um gran- R' 31 (R P) Cbeeará

16 horas. ,C. J., dd. Diretor do Seminário S. d'ê tr-souro. Agradeço á vossa ;;e-
, �?, ,'.'

- }egal" l:!0<

A·�to.VlaçAo lUijaJ: _ !tajal _ 111 ho- Coração de' Jesus, sr. Carlos Cid
i nhoria e ao senhnr Deputado rir. proxirno ��a� dOIS o _I?r.e�]{le�t� LUIZ:

raRApido Sul> BcasUelro _ Join'YUe _ li
Renaux e senhora, Alvaro R. Car-' Raul Rchae[el', ludo quanto fize- Bat:e Bei-res, em H�ILa 011CHil ao,

5 e H horas. valho, Defegado de Policia, F'ran- I �am para que esta pequena Porne- �os:;o pais, para assIstl,r aos f�st�---
QUARTA.FERA ciscg' B. Dias, dd, Diretor do Gru- 'rânia, ficasse assinalada Lambém, JOs dc Scte_ ,de S�temt.1 �', O Presl-

Auto.Vla9fto Catllll"lnense Cul'1tlba po EscalaI' F, Pires e Auxiliar de no mapa do nosso i\'lunicínio. ,:\0 dent�. do UI Ug1.Jal . traI � em ,sua.

- A�t�.CZ;i::çAO catal"insnse Joll;ll'ilf! Inspeção, dr. José Tl'idapalli e Tns,pctoI\ �{rjeg'(,I:_' que fielm�Il.le (}��It�v�i várJa� pers?�ahdade? ?�'
_ ti horas, senlrora, Vereador Carlso Boas e seg'ue as lnstl'llç'oes do dr. ElpldlO P, � Iz_n�lO, .lllclusl\ e os mll1l�

Auto.VlaçAo catútnenM Lagun. senhora, industrial Artur Wipper Barbosa, riig'nissimo Diretor do Ll?s do ExterIOr e .das Obras Pu-'

_ 6,30 hllras. 'e senhora, professores, Hilário �il- Departamento de Rducaç1io, nos- bl���S, o ��na�or Rober�? J?erro, e

5 !Af�d�o��;.Bra8UeIro - JoinvUe - li
va, ?If:írio 'Dirsühuabel. Euclides 50 agTadecimento pelo milito que

o

r
speto :gel?1 do Exer�I��, ge

Expresso SAo CrlstovlO __ Lacuna _ Souza, Ida Silva e José Serafim e [em fcito, para que fudo se Lor-
ue ai �e?,:o .Swco. , O Pr e"ldcnte

7 horas, outras pessoas ele - destaque social nasse cm realidade. Disse". (Bat.!e lal-�e-a ��omp?nhal' de s_ua,

16E:preseo Bru9QuenS4! - Brueque - de Brusque e Guabiruba, tcve in�-, Presseg'uindo a festa civioo-es- �"�fsa, d. ,Mathllde, Hlba�ez Tal�ce
AU��la.;Ao Itajal _ Itaja! _ 115 'ho- cio, com o ha,steamcnto do PaVl- colal'-rclig-ios-a, o senhor Prefeito, a. e Berr es .c de seus fIlhos Jor ge-

ras. Ihão Nacional, pelo, sr. Ten. Ko-I cortou a fita simbólica, dando por
LUIZ e MaUlllde.

.

_ ���shor��9Quenae
- Nova Trento soski e ao som do Hino á Bandeira flherla, oficialmente, a sala de au-

•••••..•••...• • ••••••..•........ �

ROdoviária Sul BnAlU _ POrto .4le,re a fesLa üivico-escolar-r,elig.iosa. las.
_ � horas. O progT<l!ma, quc constou de três I Antes de lcr inicio a benção do

Auto..V!açA�ung-�!:!! POrto partes, f.oi fartamente aplaudido, prédio e do cruci:fixo. o Tnspetor

Alegre _ 6 hN'as. pela grande a,ssistência. Falou, em 'J{riegeI" ante uma surpr'esa g'eral,

Auto.Viação catarlnense CUrItiba nome do PC'IO de .Pomerânia, o es- 'usou, da palavra, para levar ao co�
_ A�t�X�;ÇAO Catarln_

forçado prof.essor Arry Corrêa da nhec,imento do senhor Pr,efeito

_ II horas.
'

JoinTUe Silva, cujo discurso trans-crevo: Bianchini, a gl'atidão do povo de

_"'uto.YiaçAo Catarinense _ TulbarAo: "�enhor PrefeHo Municipal, au- pomerânia para com s. s" inaugu-

_ a horas. Loridades ,civis, militáres e ecIe- Irando no recinto da sala de a91a5,

_ A�,��Y���. Catarinense - Laguna siásticas, minhas, senhoras, meus 10 retrato do mesmo.
I

'

Expresso São CrlstovAo _ Laguna _
s,enhores" crianças. S�nto-me dev.e-I Ao ser d.es-cerrado g reL�ato d?

7 horas. ras emOCIOnado ao fazei' uso da, senhor Echl, pela sr, .·\.1018 Keck,

JEmprêsa Glória _._ Laguna _ IS 1/2 palavra num momento tão festi-' ouviu-se uma "prolongada salva de

e '1 1/2 horas. vo ma� atendcndo a solicilação' palmas, expressão máxima, da ale-

16�:'so Bru9QueIllle, - BrullQue :- do' senh�r Inspetor Escolar Muni- gda reinante. Diante do Crucifixo,

12,00.:.... Auto-Viação ltaja! .- Itaja!.- 111 bo. cipal, organizador e orientador que foi capl'icllosamen Lc ornamcn-

�PldO Sul BraslÍelro _ Join'Ylle _ la
desta solenidad'e, meu -coração é tado pela senhora Jngeborg' L.

6 e 14 horas.
' quem vos 'fala, .Permitam-me, fa- Corrêa, digna espôsa do pl'off';;,s�r

Empresa Sul Oeste I.tda _ XapecO _ is zer um pequeno retrospecto: AQ regente, o revmo. Padl'e LUIZ

_ I boras, assumir a rcgência desta ,escola Stein, S. C. J" l)roIeriu o seg'uinte'

Quarta-feira SEXTA.FEmA
'

encontrava-se a mesma, em pré� discurso: "Exmo. sy. Prefeito.'

PANAIR _ 10,40 -'- Norte _�=Ia Sul Brasil - POrto .Alegre dio alugado, e bastante acanhado. mUlto dlg'nas autOl'ldades aqUl

CRUZEIRO DO SUL _ 11,00' _ A5Uto-hVl.aÇAo cata!l'lnense CUrI�tba Tã.o log'o passei aqtli, a exercer es- presentes, meus senhores, senho-

-

1_
oras ta árdua tarefa de ensinar esLu- ras, crianças, CordialmenLe conyi-

]\1orle A'IIto-ViaçAo catarlnense Joinvile dei a psicolog'ia dêste povo de Po- dado para assistir e proceder as

VARIG _ fi 40' _ Norte
- ti horas. merânia . .Povo bom meus senho- cerimônias religiosas da entroni-

.' Auto·Viação Catll4'lnense !.. La&'1lll8'
PANAIR _ ,13,50 _ Sul _ 6,30 horas. res, pOVO ('.'deiro e lrabalhador. zação do crucificado ncste estabe-

Quint (
. Expresso São Crlstovllo _ Laguna _ Penelrei bem fundo nos corações l,lecimento escolar, não pude nc-

'a- elra 7 horas. , desta gente simples, c vi que tudo gal' êsle h011roso convite feito pes-

PANAIR _ 10,40 - Norte ra�uto.VlaçAo Haja! .;._" ltaja,!' - UI ho- seria facil. Expuz a necessi'dade soalmenle pelo sr: Inspetor Esco-

PANAIR _ 13,50 _ Sul Expresso Brusquense Bru9Que de um prédio escolar mais ade- lal' ML1nicipal. Exmo. sr, prc'j'eiLo:

VARIG _ 12,30 _ Sul 16R�o��." quado, e foi ,quando, o Inspetor Sinceros admi�'ariores do vosso ta-

, às 5 � f4 ro�a:.rasilelro - JoinvUe - convocou uma" reunião prelimtnar, lento e, ,ap.r�C1adores das. vossas

CRUZEIRO DO SUL - 13,55 SÁBA,DO para ver o ,q.ue se poderia fazer. VIrtudes C1Vlcas, iall aqm a voz

Norte Auto·VlaçAo Catarinense -

CUrlt1baj
Heis que surge ',do meio dest.a gen- 'dêste povo a-qui

l:eun,ido,
que vem

CRUZEIRO DO SUL 15,30
-

R�p�g�a�í Brasileiro _ JoinvUe _

te boa, a r>��soa de Paulo Schmjdt, manifestar-vos o contenLamer_:to

eul
às 5 e J9 hora.. que, l)rontJ!Ílcou-se a doar o terre- que se apossou de scus coraçoes

- 6 horas. no, tanto quanto se fizesse neces- pela signi.fi.cativa vitória que al-

Auto·Vlacão Catarin.ense JolnvUe. sário. Não -ficou só nisso. O se- cançasles nas urnas, a qual vos

- fut����:�� catar1!oenae
nhor Inspetor Oscar Gustavo Krie- elevou ao posto ,de Prefeito dêste

_ 6-horas.
TubarAo ger, escolheu uma diretoria e que ,m unici pio dwogressivo de Brus-

7 �xorp,sso SAo CrlStoTAo - Laguna recaiu nas pessoas de 'Paulo Sch- <'Ine. Q municipio, o Estado ou di-

E���S80 Brusqu
midt, Alais .Reck e Ricardo Ertal g'amos o BRA'SIL, de que soi's um

14 horas,
ense - Bnlsque para assumir a chefia da constru� de seus extremosos fi1110s, quis ••••••.• , ••••• ,. • •.•.•.•••

-

Auto·ViaçAo Itajàl - ItajaJ: _ 13 bo'- ção dêste prédio, SQlb custódia dos por êsl.e elevado meio significar- I',�m,pan',bara�xp�sso Bru uen _
mOEadores de PO�1.erânia e orien- vos quanto ela cons.idera qqu�les • ,u

_ 9,30 horas.
sq se NaYa Trento taçao da }nspetorra Escolar Muni- Cldadao que como vos, sahem Im-

Expresso Glória _ Laguna '_ ti 1/2 Cil)al. Em menos de um mês, já l)Or-se a consideração pública por pela cri-anca
e 7 1/2 horas. estava concluida esta gigantesca um fervoroso e intransigente pa-

-- ---" obra. �inlJ llleus senhores, gigan- triotismü, por uma conduta irre- Ri?, �1 (R. P.) - ��mplamen-.-
O VALE De ITA..iAJ lesca para nossa humilde Iü-calida- preensivél, em que um só dia não te vItOrIOSO, chega a seu te1'm()'

Proeurem .a A.d_el. de, e que faz parte; embora dimi- vos haveis desviado da senda do amanhã o movimento financeiro

Pr nuta, desta nossa querida Brus- dever e da honeslidade e afinal pI'omovido pelas senhoras de noS-'

Ogre8IO, que, e tudo isto,' graças a vontade pela mag'nitude do vosso coraçã'Ü, sa socieda.de cm favor da ,Campa-
LIVRARIA 43, LI:VRARI.A: de um Paulo Schmidt, André talisman com qu'e haveis co'nquis- nba Naciolial da Criança, tendo em

ROSA Schaefer, Arnoldo Soave, Ricardo lado a benemerência geral. Lá na mIra reunir fundos para ser dis

Ertal, Vendulino, Baltazar e Sie- Prefeitura, onde ocuPilis, o justo tribuidos, proporcionalmente en-

gismundo Suave, Alberto Venskc, lugar, o povo confia na vossa no- tre as �nstit.ui(iões de assistência á.

Marcos Dirsehnabeh, _!\ndré Koller: breza dc ânimo, dareis o- i-I)wulso �laterl1JdaJde e á infância qtle 11a

e tantos outros, e dedicação de um na alfabetização do municipio, Jam colaborado nessa nobre cru

grande amigo .ctêsle bom povo, de fundando escolas p'ara assim - es- ,
zada.

um coração generoso c-omo o e o poucar as trvaes da ig'norância ---------------

do noss? inc.ansável Inspetor Krie- ainda tão grande no nosso amado instrução. Meus senhores: As ce-'

ger, al1lmador ,e"orientador segu- Bra.sil. De antemão este povo sen- rimônias que vamos assi,sLir é de'

1'0; de uma bondade extrema _ do te-se agradecido, saudando-vos a, suma importância, mormenle na

110S.S0 -querido Prefeito, que tudo vós que tão acertadamente fostes época, aluaI, ,pois, só assim, jamais
j'acllitou á Ins:pe,Lor.ia i\�unicil)al, escolh�do, para inLerpretar as suas I se apagará dos corações dêste po

para cheg'armos a meta flllal. SIm, nccessldadcs e c.urar -os seus ma- vo a -chama do grande amor que

A DIV'ULGA
-, meus amigos, é'a Paulo BianC:hin,i les. ,devemos Ler a Jesus Cristo, esma-'

,

'.' CAO que devemos nos curvar; pelo, COIl-' Ao 'vosso lado nesta empreende-I gando cada vez mais o nefasto co-

,.

forto moral e material. -com que dora obra, além dos fieis c.olabora- munismo". '

nos vinha e vem acompanhando. dores que enconLrais, na Câmara I Lo.g\o após o discurso, o reymo.

RevÍsia do Paraná para o Sul do Brasil E -lambém vos falo, senhores Pau- Muni-cipal, tendes um incansável Padre Luiz, iniciou a Benção do'

Intercâmbio Cultural
lo' Bianchini e Oscar Gustavo batalhador, na pessoa do muito cl'Ueifixo e do prédio escolar, cujo

'J
K_rieger, ém nome dêstes peque- rlig'no TnspeLor Municipal" a quem alo, reYe�tiLl-sf' de um bl'ilhantis-

1:"conomico FinanCel' rO nmos. Em n?me ,d�les, venho .ex- se de\'� .esta fes,ta civico-rclig'iosa, mo relig'iC?sD invulgar. Ao som do

,.Ir-" , ternal' o maI,S proJundo respeIto, O ;\1unIclplO esta de j)ar.abens, pe- Hl110 NaCIOnal, encerrou-se, com

Publicidade mensal. _ Assl'naturas A'e nuncios. p�la criação ela escola ele Pomerâ- lOS. 85['01'\'.os do modesLQ. e

oper-o.so
cllave ele omo, lão signHicativa

CAIXA PqST AL, 775 CURITIBA llla. Ontem, pequena e acanhada; cirladã.o que tem o cargo clc Jnspe- solenidade .

..--------7�--------�------------�1
hoje, grande e cOTlifortável e que lar, exercendo o mai� sagrado dos Brm:quc, 30-8-18, Do "Corres-

v
sintetiza vossa abnegaç[to', p,ara apostulados, a dis�eminação da I pondcllte".
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Viaçã,o Aérea
,

Horário
'

'

Segunda-feira
PANAIR - 10,40 - Norte

VARIG - 10.40 - Norte

PANAIR·_ 13,50 � Sul

OO:UZEIRO DO SUL - 13,55
Norte

,I ..,.. Terça-,eir� ���
,\'\:-,:',l8 10,40 - Norte 'I�ri

" l.tdHU UI) 8UL'
�ôrte
VARIG - 1.2.30 - Sul

PANAIR _' 13,50 - Sul

Se:cta-feira
CRUZEIRO DO SUL _ 7,20

Norte
PANAIR - 10,40 - Norte

VARIG _ 11,40 - Norte
MNAIR - 13,50 - Sul

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

'.Norte
Itqmingo

PANAIR - 10,40 :_ Norte
CRUZEIRO DO SU,L - 11,00
,PANAIR - 13,50 Sul.

BOM NEG'OCIO,
pau. quem .possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
�.rta d& 10 j. ao !no com recebimento de ;uros mensais.

lnformaçoes nesta redação.

I

CLARNO
GALLETTI

G.

Crime e cív.l
Conatituição d. Sociedad..

NATURALIZAÇÕES
Títuloa D.olarat6rioe

,

i:

RAO F4ÇA
CONFUSOES'!'
Trate a sua Bronquite e-ficará
livre da Tosse e do Catarro
.A bronquite. começa muitas'

Vl!zes c?m um SImples resfriado,
Sobreveem, então, a tosse rour,a

sêca ou sibilante. o cansativo

chiad� no peito e a obstrução'
das vras respiratórias pelo ca
tarro �ucoso ou mucopurulento.
:Estes SaQ os sintomas da brõn- '

qUite, E muitos prOCUram. com
batê-los. E' um ê�r0, O que deve
ser combatida é a bronqUite _

causa e origem daqueles males
-'- _por('jue quando os bronquios
estao Inflamados 'podem surgir'
graves complicações nas' vias
respiratórias.
Para tratar acertadamente 'Il;

inflamação dOIL bronquios, exist.e.
agora, um eficaz preparàdo. E'
o Parrnlnt, que' age direta�
mente sôbre as mucosas inter
nas dos bronquios, descOJ:;gestio_
nando.as completamente. Tra.
tada, assim, na lma origem a>,

bronquite desaparece e desapa- '
,

recem também a tosse, o catar·"
'

ro e a opressão do peito. Par.'
:minI tem proporcionado alívio
a muLtas sofredores. Se O Sr.,
sofre de bronquite ou traqueo
bronqUite, peça na sua farmá."
eia um vidro de Parmlnl" J
P-I6

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Venda "de vacas .leíteírcs
de raça holandesa

Bianchini, amamento socíal hrus- A distr-ibuição de reprodutores I em sua I produção e sanidade.,
queríse, filha do sr. Paulo Bian- bovinos, suínos ,e de aves pelos Foram padreadas por touros pu

váríos Munioípios e por diversas 1'OS do "pedigrée ", estão já devi
associações, a venda de forragens" «lamente aclimatados e rcom o

a facilidade de padroacão gral.ui-. contrôle de produção referente a

ta, e '0 combate aos ·carrapatos, uma lactação completa,
.

são' os meias, que estão sendo' ado- ,Como ponto de par-Lida para
Lados pela Diretoria .da Produção formação de um plantei de puro
Animal da Secretaria da Agricul- gado leiteiro· no Munircípio de
tura, para facilitar a melhoria dos Flor-ianópolis e circumvizlnhos,
nossos rebanhos, procurando auxi- a Diretoria da .Produção Animal
liar a conservação dei seu bom es- está procedéndo à venda dêsses
tado de sanidade, e Instr-uir aos animais. aos, colonos, e cr-iadores,
criadores as medidas e providên-I de preferência aos que fbrnecern
cías aconselháveis para proteção e leite à Usina de Beneficiamento,

.' : , .:..

desenvolvimento de seusrplantéis.: hem como aos estabelecimentos de

«Restaur!.lIJte··' Ros8' Segunda o desideratum traçado, ensino e hospitalares que dispu-Jubilosos nos sentimos ao asso-
.
u.

, »_ a Fazendá Bessacada, que, até 19Mi, zel-em de granjas para seu auto-
Conforme fora marcado, reali- const.ituia anerras um pôsto de abastecimento.

zou-se, ontem, pelas 9 horas, a iriau- isolamento dos' animais suspei- Esta venda se destina a bene-
-

d R_E'STAURA
.' tos de "brucelose", foi transror- f iciar, p.rincipalmente, os peque-guraçao o

.

' NTE HOSA, mada em Granja Leiteira, não •

nos produtores de leíf.e, e, por.ern moderno prédio da Praça 15 de sómenf.c com a função produtora, isso, os pagamentos poderão. serNovembro, A êsse áto estiveram de leite, mas também coin a de efetuados também a prazo. Os
PROF. FLÁVId FERRARI presentes o exmo. Sr. Governad�r fomento e melhor-ia, a-fim-de animais adquiridos não poderão

,
'

'J' 'B hai
. demonstrar que se pode produ- ..

did s tr muNatalícia-se, hoje, o 110SS0, pre- ose oa aid, o sr. dr. Armando Si" zir leite, contando com elernen- ser rever» I' o. para ou lOS -

. 'II nicípios sem autorização' prévia-zado conterrâneo Prof'. Flávio Fer- mone Pereira, Secretário da Justi- tos técnicos dentro de custo per- da Secretaria da' AgÍ'icultura. Es-
"ilrari, competente Diretor da Acade- ça, Educação e Saúde, o sr. dr. To- feitamente' econômico. tão 'em exposição Para os ínte-

C é
.

S lentino' de Carvalho, prefeito da. Ca- ,Para· tal cometimento, o Go-
ressados, na Granja Ressacada,-mia de om reio e do enae e di-

.
. vêrno do Estado adquiriu, poste-

":;Jlàmico Presidente da Federação pital, numerosas autoridades, cori- l'iormente, em Pelotas, um lote onde serão prestados esclareci-
mentos mais completos, assim

o;(;atarinense de Desportos. vidados, e representantes da im- "de 90 vaquilhonas, cujo trans-
como na Diretoria da Produção

O aniversariante. que, à .frente prensa. Foi servido aos presentes parle e alimentação constitui-
Animal, em Trindade.

. . ram verdadeira vitória do zêlo
04!essas' entidades tem se conduzido sab.oroso aper-itivo, O novo estab�- e dedicação dos funcionários en- Novas vendas serão efetua-
�1ll contento geral,' graças à sua e,,- lecimento, ontem entregue ao pu- carregados desses serviços, ÊS- das, em futuro, berief'íciando ou-

blico, está caprichosamente monta:' ses bovinos são registrados na tros muni-cípio�_", em .qu.e o proble-,��lar.ecida, Inteligência e à sua ex- '.. d I t t
7

. do e aparelhado. Vem preencher, Associação, cios Cri,adol'e$ de Ga- ma ?u pl'od_:Jçao o el e es a a
�tepcional operosidade, ,aliadas à·. ,.' , do Holandes elo RIO Grande do eXIgu' soluça0 imediata. tanto
fJ!':on:eção de maneiras, reúne' em

sem dUVIda, uma lacuna de há Sul e poetadores de atestados ne- pal'a 'abaStecimento da população
'mossa sociedade vasto cíl'culo de

muito existente na Capital, D:tí as gaLh'os de brucelose e tuberculo- ,C0l110 para industriais. Para tan-
felicitações que os seus dignos c se . .Na fazenda de. origem éram i to, novo lote de 60 vaquilhonas,''amigos e admirado.es que, como
esforçados proprietários receberam críados n.o regime de campo, I já foi adqu i ri-c;l o e está

.

sendo
.,nós, naturalment"l se'ntir-se-ão ufa- portanto com rllstieidade, e a se-I' submeLido a aclimatação sob os

t• I I'
ontem e que também são, as nossas, m i-esLabulação a que fora:m sub-., cuidados dos técnicos da Direlo-f, ,r,os. em, ,esuemun 1,ar- lle, neste .

I" .

PASTA DENTAL
metidos influllu f�vorávelmente ' ria .çla Produção Amma.<avento, a sua estima e o seu apre-

'"1:0. ROBINSON
.,

Y' . ODEON, hoje ás 4.,45 e 7,30 hOl'as••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: Sessões. Chies
RUBENS BOSCO JU,eZO de DI-rele,to da; · .-': Um dos maiores acontecirriento�

Cel'cado da simpatia e da est.ima : DR. ,
.

: cinematpgráficos
�.de se.tIs amigos, vê passar, mais um Coma. "eH dp, Ti]euca�! A DAMASC'�NO 'D-! SILVA

� ..
,: ne�l�to�r��mento da moderna ci-

ano de sua preciosa existência, ° • ' " I'.J . l\. .

• PARAMOUNT A Marca das Es�
R b B E.DITAL DE LEIL.\O, COM.O PRA- • • 1 ...sr. u ens osco, esforçado diretor-

• A D.V 9 G ADO. trr·-tlPresenta
: .

_,gerente da firma R. H. Bosco S. A. ZO DE VINTE DIAS • • .

ary Cooper - Ingrid Bergman
,de lta)ai. ,

O Doutor Belisário Ramos
.

da : AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS I. e 1:

Q ]\I

•

O ,aniversaria'nte, é pessôa 'Costa, Juiz de Direito da Comarca : ;,' • 'PPR ,UEM OS
..SJ�QS,POBRAl'i

de Tijuca�, do Estado jle Santa Ca- '. • ;' (Technicolor)
,

,.que �esfrl1ta dc"geral estima,pelos. •• Praça 15 de Novembro, 22 � 2° ando :. Com: Katina Pãxinou _ Akim-'Itos predl'cados' de que e' p�rtado". tarina, na forma da lei, etc.... , .

- v '. • Tamiroff - Michael RassumnyDentre as felicitações que o ben- FAZ SABER: aos que o presen' .' (Edifício Pérola) • Um espetáculo"de grandíosidad�
<quisto aniversariante irá receber; te édital virem ou 'd>ele conhecimen.:./ I ilimitada

.

....,sfa folha junta as suas'. to tiverem, expedido nos autos ,fie: Fones: 1.324 e 1.388

.:
No 'programa: 10 Jornal ,da Téilli.

lê" "'!' ação executiva que se pr.ocessa nes- • n. 65 - Naéional Imperial Filmps
'.4,,1! J' C t'" d·

. - • 20 A Vóz do Mundo ---, AtualidiHle�
c

te lUZO, :no' ,ar OrlO o escnvao : Florianópolis _ Santa Cata.rina • Preços: Cr$ �,80, 3,60 e 3,00'frf/lv' ESCOVas. que êste subscreve, que atendendo ! .

, : (Imposto Incluso(

lek 'ao
que cios autos consta, autorizou Censura até '14 anos.

a venda, em leilão público, do imó- . . . . . . .. . .

, • .

IMPERIAL, hoje ás 7,30 horasvel abaixo descrito, com sua respec- CONTA TUDO ÁS ESTRELAS
tiv" avaliação, pertencente a Zefe- COM: Bob Livingston _ Rúth
dno Jerônimo· da Costa, que será Terry - Aurora Miranda
levado a públicO' pregão de venda CURITIB" TUEC...tA. PRqSE'BRAS • P"""N4 � No prografna: 10 jornal da Téla

n. 59. - Nacional 20 Caravanas dee arrematação, a quem mais der, --- �_ --- _-_ .. "'_.. _ - _ "' _ -

_.;-_
_.__._

,
_._-

Comercio _ Short
e maior lanço oferecer, por Alexan- PI'eço: Cr$ 3.00 único
dre Corrêa de Melo Filho, porteiro MAGROS E FRACOS Censura até 14 anos.

dos auditórios, 110 dia 24 de Setem- . . . . . . .. . .

bro. pv., ás 10 horas, no local' em .V'A N' AD'1.0 L FILMES DA SEMANA
A partir de sábado no ODEON o

que se realizam as vendas em hask'1
É indic'a,do nos casos de fraqUe- filme .(Jue deixa saudades L

pública determinadas por êste .Jui-
za, pall"dc'z, magl'eza e fastio, por-

DF. ILUSÃO TAM,BEM S,E VIVEn. NOEMíA SOUZA CARVALHO . .

�
-

.-\t -t.ia, à porta do edificio da Prefeitu-
(Iue em� sua fórmula entram subs- rJ'E ..(TenRç03 AL\TARO DE CARVALHONa capital da República, onde '

'D'
-

]' '" 11. ,

ra MunIcipal. escnçao 'e ava Ia-
tâncias tais, C01110 Vanadato de só- Sába,rlo ás 2 horas, Domingo ás�1Lualmente ,r,esid.e, vê passar hOJ'e a �' .,

I ''''d �

ça& do 111l0Ve que sera ven,i.ll o em
dio, Licilina, Glicerofosfa1!os, pe.p- 10 horas da manhã.$ua data natalícia a -exma. sra. d. Ileição: l.'m terreno sito no ugar sina, noz de cola, etc., de ação· ESPETACULOS INFANTIS

Perequê, municipio de Pôrto Be- .

p17on\a e eficaz. nos casos de fra- Apresentação de MAX &; MORfTZ
lo, nesta Comarca, com a. área. de

ql�eza e nelirastenias. Vanadiol, é • . .. . . . . . . . . .. ..; .. ' .

31.000 metros quadrados, tendo 118 indicado p:ara homens, l11,ulheres,
metros de frente que fazem ao Nor- .crianças, sendo sua fórmula conhe-
t<;> .COI11 a estrada ger�l e fundos que cida pelos grandes méd�cos e �stá
se achar ao sul em terras 'dos licenciádo pela Saúde Pública.
Cunllas; extrema pelo oeste em di-

tas de Nicolau Rocha e 'pel� leste
_ _

_\
__ -

: -"1"
.. _ __ .. - _ - _ --

C0111 terras de Marü! llocha, avalia
do por dois mil é quinheitos cruzei

ros (2.5'00,00). E, para que chegue
ao conhecimento dos interessados

e ninguem possa alegaI' "ignorância,
mandon expediv o presente edital

que seni afixado na séde dêste Jui

,io, no lugar do costume, .e, por có

pia, publicado uma vêz no jornal
"O ESTADO", de Florianópolis. EXPRI!;SSO BHUSQUENSE
Dado e passado nesta ci-rlade de 'Ti

jllca�" aos trióta di:'ls do mês de

agôsto do ano de mÍl novecentos e

quarenta e oito, El1 (a) Ge.rcy dos

Anjos, Escr'ivãci, O' djtilografei e

subes�revi. (a) Belisário Ramos da

Costa, .Juiz '(le Direito. Está COI1-

forme o original, ao qual me repor
to e dou fé,

Data supra.
'

O
'

Escriviio: Ge1"Cy dos Anjos

,'fl·V· id ..

,I \.1 a
/ANIVERSÁRIOS: .r

DR. � ELPíDIO BARBOSA
'Passa hoje a data natalícia' .dõ

�'lfI.i)SSO . distinto conterrâneo dr. El

'{lfdio Barbosa, provecto advogado
-e operoso Diretor do Departamen-

. "\110 de Educação.
Espírito olar ividenle e corri in,

-culgar capacidade -de' trabalho" o

mataliciant,e, que é ainda servido de

'i!l.llll coração generoso, se impôs .à

..estima e ao aprêço de quantos pri
-vam do seu trato. .

�.iar-nos a9s seus numerosos subor

"dinados, amigos e, admiratiores nas

�húnHmagens' que, pelo transcurso
<'{ta data lhe tributarem. ,.

'k

.Noemia Souza Carvalho, digna con

:Sorte do -sr: Aníbal CarvaUlO, ofi
,·,t(.ial inferiM ela Aviaçãp.

A dama nata1iciante os, nossos
. .:la.1elhores ,"ütos de felicid,ades.

xxx

liDilll!l!IIIlIIII!I.IiIIIIIl!III••••••

GDOR DE' .

.

ARGAITA ��J.
Friccione a garganta e cf :t- I I
weito com VapoRub\ Também
<lerret� um pouco ria Ifngua. -

-

VICIf-YAPORuB
•••••••••••••

FAZEM 'ANOS HOJE:,
a exma. sra. d. Sada Boabaid

.uós Reis, digna e'spô-sa do sr.' Aldo
Nrves dos .Reis;
- a exma. sra. d. Mahina Duar

le da Silva, digna consorle do .sr.
,Jo�é D. Silva;'
-- a prendada senhorinha Ma

ria�Laura Callaelo, alta fúncionaria
'da Cai�a Econômica, filha do sal1-
riloso jornalista Haroldo Oallado;
-. a g'enLil senhorinha Doris

Q, •

1cOCl·a
chini;

- a graciosa senhorinha Julita
Borba, filha do sr, José Oândido
Borba, dentista,
� a graciosa senhor-inha Marl

í

Brandão, inteligent.e. e aplicada
aluna do Colégio Coração de Jesus,
f'idha do dlstínts- casal Clotilde e

Oscar Brandão. i

Recorte êstc quadro e envie ao Cluhe dos Funcionários.
Rua Trãjano; 37 - Florianópolis

Carros para o interior do Estado
o horário dos carros de ,que é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RÁPIDO SUL BHASILEIRO - Diariamente - Curitiba

RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - JOinvile
EXPRESSO BRUSQUENSE Dia,riamente - Brusqne

cl excessão de sábado

6 horas

,13
16
14

16,�0

horas
horas
horas

- 2a., 4a. e 6a.· feiras
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOpS - 3a. e fia. feiras - 12,,10 horas

""""'_'_"_"'_ ... -_._._-_-_...._._.. -_-_._-_:_-_-_-_€J_-_-.__-..-_-_-_-.-_- ...__... ..- ..__

VOOÊ Ê CAVALHEIRO?
Escreva linha .abaixo 'o tílulo que deve ter o seu jornal

,

. " . . . . -' . . . . � . " . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . " . . . .. . .

(Ass.) ... " � " ; .

.................IIlI.llIa•••••__••IJI.,•••••••f!•••••�)

3

ClNE 'RITZ - Hoje às 5 e 7,3�
horas:

Sessões Chies
Gail STORM - Robert GtJMIN�

GS - C. Aubrey SMITH.
. QUERIDA

O filme que tem o encanto ,'')1,

briagador da dansa graciosa, A,
graça da comédia fina.,. a emo

ção .de um drama. empolgante ...
a ternura do amor romantico.

No Programa:
Jornal da téla _;_ Nacional

Dist. Imperial Filmes.
_ Atuajídades Warner Pathé
Joenal.
Preços: Cr$ 4,8 Oe 3,00
Censura l.IVHE. - .':J

ROXY. hoje ás 7,30 horas
Ultimas apresentações

Sessões das Moças
Na tela: O· grandioso filme nacio

nal com Luiza Gaivão e Rodclfo
AÍ-ena

'

SEMJ>RE HESTA UMA
ESPERANÇA

Uma história I encantadora que
arrebata e empolga.
No palco: Última 'e definitiva

apresentação do maior ventríloquo
da América do Sul

HUMBERTO SIMõES
e seus bonecos falantes Chiq111-

nho e Benedito
Preços: Cr$ 4,00, 3,00 e 2,00
Censura até 14 anos.

". "

.8DEON
",

Clnes·IHPERIAL

,I

VENDE-SE
um llungalou com

7 peças sito a rua José Cân

elido da Silva n. 4"86 - Es-

treito. Ó terreno mede 30 x

33 tipo chacara.
Tratar nesta Redação.

o TESOURO
Da instooQão estã ao alôanOlot

de todos. Dá. esse tesouro ao teQ
amigo analfa.beto, levando-o a uni'
curso de alfabetizacão no GrupO
Escolar São José, na Escola Indll�
trial de Flo.rianópolis ou na' Caw.
dral Metràpolitana.

Artigos de uso

doméstico
Você poderá ganhar de Cr$

150,00
à Cr$ 100,00 diários, venden

do artigos de consumo domestico.

Informações ,na Praça 1 de No-
1 �ellJlbro n. 22 - 2° andar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O PSTAPO uulnt�·fel'a 2 Ge Setembro ele ,.48 \

CLUBE DOZ E O·E AGOSTO
� PROGRAMA DE FESTAS PARA O MÊS DE SETEMBRO

DIA 5 - DOMINGUEIRA· DIA 11 - SÁBADO - SOIRÉE. DIA 19 - DOMINGUEIRA.
,
AS SOIRÉES E DOMINGUEIRAS TERÃO INICIO ÀS 21 HORAS.

C�A�M�P�A�N�H�A�D�E�A7L�F�A�B�E=T=I=ZA�ç7Á70---------------------�---
DE OPERÁRIOS ADULTOS � ••

Uma iniciativa de ggranda alcance �. " 1.1
.

de um engenheiro do D. N. E. R.

Esteve no Gabinete do Diretor Gc
ral do Departamento Nacional de

Educação o engenheiro Francisco
Costa Guimarães da Cooperativa Ro-

.

doviaria Lta. de que. fazem parte
os trabalhadores do Departamento
Nacional de Estradas cle \lodagem.

O Engenheiro Frencisco Guima- (Elétro Técnica Mecanográfica)
rães comunicou então, ao prof. ROBERTO LAPAGESSE FILHO
Lourenço Filho, Diretor Geral do Rua João Pinto, n. 32. - Floria-
D. N. E., que aquela Cooperativa vai nópolis - Santa Catarma

colaborar nos trabalhos da Campa- 'Consêrtos, Limpezas e Reconstru
nha Nacional de Educação de Ado- ções de Máquinas de escrever, cal.
lescentes e Adultos, estendendo sua cular, somar, Contabilidade, Regis
rede escolar para adolescentes e lradoras, Balanças automáticas,
adultos, analfabetos que, como ope- Chuveiros Elétricos, Ferros de en

rár ios. trabalhem nos serviços 1'0- gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

doviários daquele Departamento. Aparelhos Elétricos em geral
O!! cursos de educação de adultos Serviços rápidos e garantidos

a serem instalados pela referida Preços, Módicos
Cooperativa serão situados em vá- Orçamentos sem compromisso.
rios Estados, .aproveitando as sédes

dos serviços de construção de es

tradas de rodagem, .a fim de que
. seja dada oportunidade aos traba-

lhadores analfabetos "de se matri

cularem nas classes de alfabetiza-

,
-

!:'ET:J!;l'<TA i\HL CARTILHAS PARA

A, CAMPA0:HA DE EDUCAÇA0 Ím

•
ADULTOS

O Sr. Jorje Oscar de Mello Flô

rês, Dit'.elol· Isxecutívo da Funda

ção Getúlio Vargas, comunicou ao

Departamento Nacional de Educa

ção, que essa entidade eslá coope
rando ná Campanhea de Educação
de Adultos, com a imprenssâo de se-

.,

tenta mil cartilhas, as quais estãô
sendo preparadas para solicitação ria
Câmara de Incenf ivo e Cooperação.
Ao mesmo tempo, a Fundação

prontif'icou-se, por intermédio de
seu Departamento de Er.siuo, a mi
nisuar um curso de especialização.
para proressõras de cursos de ensi
no supletivo, com a duração de 3
D. 4 semanas. Terminado êste curso,
as lições serão reunidas em volu
me, com ovtitúlo do "Guia Prático ]'
de Professor de Adultos".

Oficina Celeste Relojoaria Progre�so
de JUGEND' � FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
.

ktEMB�LSO POSTAL
-

Faça seu pedido por carta ou telfllgYama e pague

8ó�ente quando receber,
t

Camilal, Gravat•• ; Pijamel,
Meia. da. melhore., pelo". me

nores preçe. .6 na CASA' MIS
CELANEA - RuaC, Marra.

N. 27' cr$ 350,00
�elogio .ui'sso- com pu'l.eira
de material pla.tico 6 rub.

. .Folheado em o'uro
N. 27-A' cr$ 580,00

O m'e.mo com 15 rubi. e .,idro-

CaixCl d. niqueL '. grono rnoderno \
No..o• .elogio. .ao aoompanhado. dos, re.pectivo. certificado,.

de garantia.
'

F:t;QAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba - Proça TiradeDt•• '260 - Pcraná

H. 14 cr$ 20000
Sui..p com pule.ira de ma

terial pla.tico.
Montado .rn 4 rubis
Marli:a VaI" e Foca.r08k

ção. 'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRU�·
A iniciativa daquell engenheiro TA P.' FABRICAR)

do D. N. E. R. mereceu a melhor Vende-se

acolhida no Ministerio da Educação Maq....iinárto Cr$ 25ú.OOO,?O
que vai fornecer cartilhas. guias de Prédio, Imóveis Cr$ 90.000,00
leituras, etç. fi fim de que possam Situada em Campo Alegre - S. C,

ser instaladas as classes de educação Vende-se tb. só maquinário
de adultos e adolecentes para ope- Informações com A. Wehmut'.l

r ários do D. N. E. R.. Brusque - Santa Catarina".

........................ '
....

SENHORITA!
A ultima cr.eação em retri
�erante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Prefer irído-o
acompanhando

está
a, moda. ParanáGuia 'do

Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende

reços.
Cada guia é vendido 'acompanhado de um mapa rodoviário da'

Paraná 'e Santa Catarina,
.

Redação: Rua Prudente -de Moraes, n. 626. - Curitiba.

Drs. NUNIDS VARELA e ANTENOR
TAVARES

Advogados
Causa civels comerciais, naturatt

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

Escritório: Rua Trajano, n. 33, 10
andar

-�

".l,.ALV.$�/'
m

----------------------------------.....---------------.-- -----

! .

,i HIPOTECA�
; AVALIAÇÕES
lE6AlI:AÇOES
ADHll'ilSlQAÇÃO
DE IMÓVEIS

LOJA OIS caSEMIRASi
"Florianópolis

..
"

.

Especializada em artigô-s para
homens

RECEBE'u VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS IE INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL,-CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça
Faça uma visita à nessa Casa e verifique

nossos preços e artigos
--------- - ._. -

DATILOGRAFIA

/lUA DCODODO -.1.5

•
rLOI7IA/'IOPOJ./S -SAlfTA CATARINA

TEUFOI'(C:
11.'1. 784

EXPOSIÇÃO DE ESMALTES DO

�IMOUSIN

(TC.

RUA ,CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, sala ba
nheiro etc. Serve também para comércio. Preço Cr$ 220.000,00.

RUA qONSELHEIRO MAFRA, prédio de comércio com 2 pavimen-
t.os. Preço Cr$ 350.000,00. /

RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais instalações. Pre
esmaltes do Lirnosin, dos séculos

co ors 250.000,00.
RUA ALMIRANTE LAMEGO, ótimo prédio, construido em terre- XII, XIII e XIV. Esse certame reves-

no de 17 x 30, todo murado, com 4 quartos, etc. Preço Cr$ 190.000,00. te importancia excepcional, pois des
RUA RUI BARBOSA,' casa com 5 quartos, construída em terreno de 1900, nunca' se haviam encontra-

de 24 x 86. Preço Cr$ 120.000,00 do reunidas em tão grande núme-
RUA 'JOSÉ MENDES, bangalô novo, com 3 quartos, etc., construi-

do em terreno de marinha. Preço Cr$ 50.000,00. ro famosas peças de ouri veseria,
RUA RIO GRANDE DO SUL, casa com.2 quartos, tendo o terreno caracteristicas do Limousin.

10 x 40. Preço Cr$ 35.000,00: •. . . . •. .. .. ..

RUA M.,lVIIR.A!NTE LAMEGO, 2 pequenas casas construidas em ter
reno de 51 x 70. Preço Cr$ 8.0.000,00.

RUA SA:NTOS SARAIVA (Estreito), bangalô completamente novo,
com 3 quartos e demais instaiações. Preço Cr$ 100.000,00.

RUA 7 DE SETEMBRO, casa com 2 quartos, etc. etc. Preço Cr$
40.000,00. ,

.

RUA 7 'DE SETEMBRO (Estreito), casa com 4 quartôs, etc. Preço Rua João Pinto 11. 6.
Cr$ 55.000,00.

CAlPOEIRAS, casa cprn 2 quartos, etc., tendo o terreno a área de VENDEM-SE POR MOTIVO 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, tendo $,50 x 50. Preço Cr$ 15.000,00.

.

RUA CONSEEHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 30. Preço Cr$
·lt'Ü.OOO,oo. ,

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

co 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 <Ião-se neste Escritório. Preço Cr$ 280.000.00.

'

'. HIPOTECAS
Aceito capital paea 'empregar sôbre garantias hipotecárias. Sigilio

absoluto.

-Até 12 de Setembro, no Museu

Municipal de Limogcs, estará aberta
uma gt-ande Exposição dos cel ebres

Sorveleria
Vende-se uma em ót�1110 estado.
Tratar. com Haroldo Glavan, à

(orrespondencla
(omerdal

DIREÇXO:
Amélia M Pigozzi

Confere
Diploma

VIAGEM
Móveis de sala, em perfeito es

tado e de quarto, i rádio marca

Esparto - móveis, diversos. reló-'

gios de parede antigos, tudo em

perfeito estado, 1 cristaleiro e di
versas louças e, mais alguns obje-
tos.'

-

METODO:
MGderno e Eficien.le

RUA ALVARO. DE CAR�ALHO, 65
Tratar á Rua Becaíuva, 13 REEMBOLSO POSTAL.............................................. � .

LEIAM A RENlSTA
O VALE DO lTAIAI

Para casem iras, Iinhos, brins, etc. precisa-se Tepresentante.
Ofertas dando fontes' de' referencías a "TECIDOS". Guarda-se sigilo..

r.aixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

o Sahie

-, "VfRCiEM ESPECIALIDADE"
rlA W'ETZEL, INDUSTRIAL-JOINVILLE . st>-����RCêlf?

ESPECIALIDADE
CMarca regls:

TORNA,.A liOUPA BRANQUISSIMA
•

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

'SETEMBRO - DIA 4, SÁBADO, SOIRÉE _, DIA 12 DOMINGO COOK-TAIL ÀS ,9 HORAS _' DIA 19, DOMINGO, CO,OK-TAIL ÀS 9 HORAS - �IA 25, SÁBA-

�DO - TRADicIONAL FESTA DA PRIMAVERA _ SOlRÉE PARADA DA ELEGÂNCIA:
'

.r-_'i@"""..,Ji'

0 ••••••• 0 ••••••••

Escritório de
Advocacia

DRS . ./
José Pinós Pereira

Sebastião Adroaldo Pereira
>�abriel Pereira Borges F-ortes

Rua Vigário José Inácio n. 358

.Porto Alegre·- Rio G. do Sul
.... ,' .

SEU' RELOStO PRECISA' DE
REVlSAO?

. '. "

NOSSA oFie'INA tESPECIALIZADA
NoSSos co.nc,rlos são. .

, garantidos '100%

ÓTIC!: MOD�LO
JOAO PINTO, �5 (frente 80 Tesouro

do Eatado)

INAUGURADA A FEIRA INTER�A;
CIONAL DE COMERCIO DE NO�

VA ORLEANS
-Uma nova Feira Internacional

de Comercio permanente que servi
rá de centro de negocies para os

comerciantes e industriais de muitas

partes do mundo .; principalmente
da America Latina, acaba de' ser

Inaugurada em Nova Orleães, Esta
dos Unidos.

Agora, 'em exposição num moder

no cdificio de cinco andares COilS
truido no coração do distrito comer

cial de Nova Orleans, estão 500 ti

pos diferentes de mercador-ias des

tinadas ao comercio internacional.

Vendedores, Interpretes e esteno

grafos cru duas Iinguas estão a pos
tos para facilitar a realização das

transações.
Os compradores extrangeiros po

dem. ver as aJ"lOstI:as exhlbidas, fa
zer encomendas e economizar as

despesas e os aborrec-imentos d-a5·

viagens a diferentes cidades para
tratar com diferentes fabricantes.
Os compradores americanos po

dem ver as mercadorias extrnngci
ras apresentadas e fazer suas enco

mendas sem neccssidad- de viagens
ao exterior.

I

Mais de 200 firmas já firmaram

Icontratos de t res anos de arrenda

mento de locais de exposição. Em
bora grande parte da area do andar
terreo esteja utilizada na exposição

_DR. RAF�EL G CRUZ LIMA de produtos norte americanos, 29%
e delas está sendo reservada para

,DR. CARLOS LOUREIRO mercador-ias cxtrangeiras. O prin-
DA LUZ cipa I arrendalario no momento é

.DVOGADO·S o governo belga. Os estoques de
/4 mercador las podem ser armazena-

Escritório: Rua Jo,ão Pinto cios na Zona Internacional de Co-
n.O 18 _o Florianópolis mercio rle Nova Orlcans c embarca-

o o o o o o o o o ••..-:-.-. das segundo as encoI1Jtmrlas feitas
FRAQUEZAS

-

EM. GERAL li Feira. C. (U SiI S)
V IN H O CORE OSQTA DO

«SILVEIRA«
-

.............. ., .

····c···· , .

o "Colég'io Barriga-Verde"
·está construido o seu malesto
·.80 prédio e necessita de sua
-valiosa cotaboração,

Seu Terno tem manchas '1
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

Muitas felicidades pelo nascímea
.'(0 de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melhor

presente para o seu "PIMPOLHO 'I

é uma caderneta do CRf:DITO
MUTUO PREDIAL.

- " .

CASA MISCELANEA di.trl
r buidora dOI Rádio. R ,':'C. A

Victor. Válvula. e DiICO.o
Rua Coneelhe-ro Mafrp

VENDE�8E
Um bonito grupo estufado com

.' três peças e mesinha de centro,
completamento novo. Ver á rua

Almirante Lamego 9.
..................... '. .. .. .. .. ..

Ã Tinturaria Cruzeiro é a que
melhor me serve - Tiradentes,

44

s·e ..
O maior e o mais anLigo Clube de Sorteios do Estado.
Sob au l or iznçâo e fiscalização do Govêrno Fe deral, de acôrdo com o decreto 7.930, de 3 de

tembio dE' 19',5.
Capi tal fixo - 0-1'$ 200.000,00. _

.Praça 15 de Novembro - 22 - 2° andar - Florianópolis - Santa: Catarina.
Endereço telegráfico - Cretomútuo" - 'I'elef'ones 1.324.- 1.388 - 'Caixa Postal n. ,5.
Distr-ibuição mensal de prêmios ,em mercado rias nos seguintes valores:
1° Prêmio: - Cr$ 6:000,00. '

5 Prêmios de Cr$ 1.000,00 cada um (aproxima �.ões superiores).
5 Prêmios de Cr$ 500,00 cada um (aproxima çõçs inJerior�s).

V. S. deseja cooperar na grande obra social de recuperação
dos mendigos'! Apresente súa idéia ou ofereça seus serviços, dei,
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social Catarí
uense, em poder desta redação.

B alaova �utomá lica
Compra-se uma em boas con

dições. Informações nesta redação.

Procura-seQuar'o -

u�,
. 'com ou

QU·E
Desenvolvimento da

sem pensão.
Informações nesta redação.

o o COMUNISMO QU�R
dialetica Os trabalhadores teoricos e os

materialista. manuais de filosofia, reeligidos por
Revisão da dealetica de Hegel Bukhat-ine, .Deborine e seus dis

.do ponto de vista do materialismo cipulos, foram cuidadosamente ex

do principio. de luta das classes, 'cluidos das bibliotecas e do uso em

d�s necessidades praticas decor- geral. O propr-io Stalin'encarregou-v
.rerites da realizaçào elo socialismo se de preencher a lacuna deixada,
e das doutr-inas modernas da ci- r-edigindo um pequeno opúsculo,
ê

ncia natural. intitulado: "Material ismo dialético
\

A educação

Representações
FIHMA IDONEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HA LONGC)S ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPHESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIHA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL; 245 - SÃO PAULO.

FARMACIA '-E'SPERANÇA
.0 l'ar..�.tIee :HLO LAU8
s.,. t) •__111 M,ri • na .rer .

aacl.aaú'. _r .íru _ S MIu
..ri.. - _.... hH.u'"

.

-P....

h'l'll ]r.ta t t1I . _U4_

Seu processo de naturelízacân
ainda' nâo foi despachàdo'?

Escreva sem demora ao Escritorio Jurídico e Administrativo
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
erttorío se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da
Justiça o que necessario for á sua concessão, bem como de registro
Je diploma, divorcie e novo casamento, certidão de nascimento e de
sasamento de qualquer parte do Paíz,

e reeducação dos c historico", que tornou-se o cate

cismo do Estado. Todos os escola-natura listas.
A mobilização cios filosofos e

pensadores, os quais, não sendo
membros do ppart ido, se coloca
ram porem, na plataforma ideoJo

Mica do marxismo.

A incenti vação ria propaganda
ateis ta.

.res, estuda ntes, professores, cam

poneses,.. operários etc. puzeram-se
a decorá-lo aplicadamente. temen

do passar por suspeitos. Esta obra
'foi publicada em milhares de. ex
emplares.
A academia de ciências em Lenin

grado, depurada e aterrorizada, ofe
receu à Stalin o título de academico
A direção da nova corrente filoso

fica fo iconfiada aos filosofos sta-

Luta implacável
caies -díplomados
'fieis."

É assim que os

contra "os la

do clero e os

filosofes sovieti-
cos começaram a guerra, sob a Iinistas M. Mitine e P. Tudinc. Es-

.ínsignia cio marxismo,' para '1.011-
tribuir para a Edificação do socía-

ti lismo num país". Verificou-se Jogo

Perca e.mpo.· entre eles uma cisão, pondo-se 10-
o',

go o grupo dos "marxistas", ao
Telefone para a Lmp'ressore Gra iaú Lide, (telefone grupo denominado "ideaistas men-

manual 767), e o' 'nosso agente o procurará pata receber chevistas", que tinha à sua frente
sua encomenda tipográfica, Serviço Esmerado. Entrega A. Deborine.·
imediata. Preços sem coricn rr e ncie

Não
este, trataram logo de prendá
se servilmente aos dognas do

Mestre, pois qualquer outro pro
cesso de pensamento colocaria
infalivelmente o autor, num cam...

po de "inimigos rio povo". Logo
após a purificação, o camarada Mi
tine encarregou-se, dividamente ins

Surgiu entre estas duas escolas pirado, de formular as novas tare-

do pensamento comunista, uma en- Ias da filosofia soviética: "publicar
carniçaria luta. Até o fim de 19�O, profundos estudos, com o fito de es

o partido observava 'esta luta em clarecer o papel e a elevação dos
silencio.

I
trabalhos' teoricos do camarada Sta-

O inicio de 191 marcou o come-IHn, começando por seus escritos [u
ço ·ele uma impiedosa Iimpesa. Com I venis, esclarescendo o papel e a sig
efeito, Stalin disse: ambas as esco- nificação de suas obras filosóficas e

las rivais foram declararias "eis- fazendo ressaltar toda a sua grande
maticas" e "anti�revolllcionarias". za ele sua atio.vidade teorica e pratí-
Bukharine c alguns outros foram ca, homenageando a sua personalí-

fuzilados. Debori ne, depois de inu- dade como sendo um grande gênio
I meros interrogatórios nas prisões construtivo do socialismo, o maior

) da N. K. V. D .. cnloqucceu. Todos homem dos tempos modernos e o

f os membros
..
rios dois grupos anta- chefe (" vojd - Fuehrer) do nosso

I gonislas foram liquidados, uns fi- partirlo c dos povos".
sicamente, outros moralmente. A. D. C..

'8a4io$�ftlle_e$
Da Fábrica ao consumidor. -� Grande estoque recebeu ii

«Fíuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35
\

firma dls tribnidora
- Fone 1565 - Fpoli��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 vezes.

,Raul - 2 pnntos - jogou 1 Ve-

--------------------,-----------
0\ fST \00 Uulnta-felne 2, I u" Setembro de "48

Empolgante' e'grandioso será o clássico da cidade, marcado para �OmiDg8
'\
'.

I.'
'I'óda Florianópolis esportiva, 'gul'inn,se ostenta g"I'a,nd� for�a.,

vibra de entusiasmo pelo ,próxi- 'I o mesmo s� podendo. �lZel' '.

de

mo encontro do -certame cí tadi- Avaí, qu.e aH�?� - pao, foi v,eucldo

no de .Iutebol, 'no qual se defron- ,em pelejas oí'ícíaís, este ano. ,

U�rã?, os aguerr idos e y'adicionals, I' -Aguardemo.s o. choque m��5'
rIVaIS do. soc�er calarmense -

.sensacion'a I Ida t,e,m1poI'a<da! Alvi-,
Avaí e Flguell'ense. . , " celestes e alvi-llegros tudo. env),-o

Vindo ambos de \lma vitór-ia
. , . � o.

sobre o Paula Ramos, campeão, darão. pela vitória das Stla�, I? r
de 47 ser-nos-á dificil dar palpi- res, l)l'oporconando ao púb ico
l.es Sôbre o resultado que o. mar- um espet.áculo tOO% emo.cJOna.n-

cador acusará domingo. O Fi- te l

"CHIRA" S. A ..

,

A operosa F.ecleração

Atlética!
voleibol. Por esia. sorridente FIo

Calarinense é uma .entid�de qL�e J'i.anópolis ja ,desfIlaram, te,m�e��gosa de conceito e simpa tias admí- equipes de basquete e de voleibol,

ráv-eis nos meios êspQrtivos catar-i- I de ':Çubarão, de Blumenau, de

nenses.
.

I
Beusque e da Jo invi lle, numa de-

As realizações no 'setor do vo- mostração inequívoca de grande

j.eibol, do basquetebol e do atletis- polencialida·de.
.mo têm sido realmenle sspetacu- Agora, a FAC organ'iza, de ��n-

, formidadE! com o seu calendário,lares,
E

Aqui, . êsle ano, já estiveram (J CA.MPEONATO ESTADUAL D

equipes do Rio d� Janeiro - Bota- BASQPETEB9L E VOLEIBOL,

f'ogo de. Futebol .e Regalas; de S. masculino e feminino.

Paulo - B. B. C_o e do' Rio Grande O local desse certame s.ensaeio-'

do Sul - Selecionado gaúcho de Dal será a cidade de Joinville, pois
.,.;._ ... _._. .......,_..........•_•••••_........... a simpática entidade faz o rodízio

Na efeméride que hoje transcor- t
_A 'CAlMPANHA DO CA'lYl'PEÃO DA anual de seus campeona os.

I'P aniversaria-se o nosso estimado tl. - •

I '

LANC Na .Manchester catarmense se-

conterr ãneo professor Flávio Fer-
_ , rão concenlradas nos dias 11 e 12

rari. elemento de larga' projeção Escreveu Al"i da, Cosia Pereira
de RETEMBRO corrente as melho-

nos 'cI'rclllo;; espor-í.ivos � educacio- 'fU'RNO dj,
res e mais ho.mogêneas equipes a

nais
.

do Estado. C t
.

1 ° jogo.)· ,C. �>-' Cruzeiro. do Sul- todo o Estado de Santa a arma e;
Presiden té da Federação Catarí- I

-

. 59 x S. S. S. U. de Joinvile - 16 dessas púgnas que empo garao,
nense de Desportos, diretor ela Aca- , ' ,'. .. . _.

d t d20 jogo ). C. N. Cruzeiro. do. SuI- certamenle, a população e o o o-

demia de Comércio de Ranla Cala-
40 x Palmeiras-30 norte cal.arinense. ,

rína e Delegado do Seriac n,o Es� . SI' t30 jogo) C." N. Cruzeiro do U Para alí acorrerão as represen a-
Lado, cargos para os quais foi ele-

� 27 x Guarany 24 cões da capital do Estado de 'I'u-
vado graça.'> ao. seu , espírito �ntc- RETURNO barão, de Brusqqe, de Blumenau e

11'g',eI1te 'e, bondoso, sempre 'Ilronto �

'e N C
.

d S' I1 ° jo.go), '. . ruze1ro o. u
de São Francisco do Sul, represeD-

a.· auxi'lÍar as bo.as i�iéialivas; o
_ 6t :x: '�. S. S. G. de joinvíle 22

lando as respectivas zonas.

professo.r Flávio Ferrari terá hoje 2Q jo.go) C. N. ",éruzeiro do S1..)1 Grande's e suntuosa.s paradas cí-
.a, satisfação �e receber as mfiores - 22 x Gllaran�' � 37

vicas ,rs,lão programadas pal'a esse

demonslrações de simpatia I por 3° jogo) C. �. Cl'Uzeiro cio Sul
c.ampeonato que, certan;ente, será

par.·le de seu vasto círe,ulo-/e.. ami- - 33 ]c Palmeiras - 32 -

uma scnsaça.o.
gos' e admiradores. ,COLOCAÇ,lO FINAL DOS CO:.\'-

Além disso projela a FAC lor-,
"O Eslado Esportivo" / cumpri- C0RRE:-iTES

nar êsse campeonato o melhor e

menLá�o cOl'dialmenle ,�eseJ'ando- tO CAMPEÃO - C. N. Cruzeiro
mais brilhante de tôdas as époCJas.

lhe felicidades.
.

do SuJ - :2 n, p. - 10 p. g. Ii\1ôças ,e rapazes de loe os os qua-
2° V[CE - '4uarany E.. C.

'dI'antes da terra Barriga-Verde 811-
4 p. p. � 8 p. g.

trarão em colejo esportivo, cada
3° - Palmeiras S. E. 6 p. p.

do tl'-I qu,al procurando as honras
- 6 [l. g.,

c.' G J"l 1') ,tl.lID de campeõ,es, nüma demons-
4.0 T S. fi..�. . OlllVl e -

-

tração sádia de civismo e de real
p. p. - O p. g.

CRS'rr'NHAS CAiVIoPEõES progresso' no.s esportes do sul dI)
. Kul'L - 78 pontos - jogou 6' país.

da crônica. esportiva E\'elásio líei- \'ezes
_....._--

ra.

r Qii'eção de ��DRO PAULO MACHADO/

.1' JOGOS· ABERTOS DO INTERIOR
#, Os esporte·s· amadores brilhaI!" inte�sa-

. mente ·em Santa Catarina
• r \ '

..fl.Avio Ferrari
.Prosseguern adiantados os trabalhos de organizaçãõ :__ Oferecido pe1a
"Chira" S: A.·o troféu "Cidade de Santos" - Alimen'tação - Cartazes
de Propaganda - V;aliosa contribuição da Cia. City e Expresso Brasi
leiro - Solicitada a F. P. F. a transferência de jogos de Profissionais

marcados para a data do certame.

Prosseguem num ritirno satisfatório os trabalhos d� organização
dos Jogos do. XIII Campeonato Aberto do Interior, 'que serão realizados
na cidade de Santos no período de 3 a 10 de Outubro vindouro.

A C. 'C. O. tem encontrado o máximo apoio por' parte dos .esportis
tas, clubes e estabelecimentos comerciais da cidade, nas solicitações que
Jhes tem sido feita para maior grandeza do certame.

Os Jogos Abertos do." Interior, considerados a maior competição do
interior do Brasil, é sôbre tudo uma festa de "confraternização de tôda
a mocidade do. Brasil. ,

Participar deles, é proporcionar esta grande oportunidade de aproo
ximar braaileiros de todos os rincões da Pátriá. É dar uma demonstra
ção. de que o Interior está perfeitamente aparelhado para proporcionar
aos seus filhos, uma vida sadia e higienica dentro. dos diversos setores

esportivos. É mostrar que a mocidade do Brasil, procura com os espor
tes e a Educação Física, ser forte, para forte e prospero. ser a sua Pá-
tria:'

{
.

Por todos esses motivos, espera a cidade de Santos, podei' hospe
dar de 3 a 10 de Outubro uma delegação Esportiva de cada. cidade do
Interior do. Brasil. ,

As inscrições já foram remetidas para as cidades que as solicita
ram as quais serão. encerradas dia 10 de Setembro, pois somente após
a sua inscrição as cidades' receberão o material necessário para as 1:1S'

crições individuais, as quais deverão dar entrada na secretaria das F,e
derações Especializadas e na secretaria da Comissão. Central Organi-

� zadora 'até' o dia, 18 de Setembro.
.

Oferecido pela "Chira" S. A. o troféu "Cida'de de Santos"
Ã Uzina de' Leite, Comércio e Indústria "Chira" S. A., estabelecida

em Santos, vem de oferecer a C. C. O. o Troféu "Cidade de Santos", que
será conferido ao. vencedo.r abso.luto. da grande olimpiada de Outubro..

O, gesto magnanimo da grande emprêsa santlsta, calou fundo. no

espirito de nossos esportistàs pela grandeza do oferecimentó.

·Depo.is de muit'os estudos para a aquisição do troféu, 'fo.i en�arrega
da da sua confécção a, firma J. Panelli & Irmão da Capitai, sendo mais
ou ,menos as seguintes caracteristicas do troféu:

A b�se terá vinte e cinco centimetro.s de altura na parte mais al
ta e será de marmo.re, oontendo na face principal uma placa de bronze,
com, os seguintes dizeres: "JOGOS DO XIII CAMPEONATO ABERTO
DO INTERIOR - TROFÉl} "CIDADE DE SANTOS" - AO CAMPEÃO
- 1948 - OFERTA DA UZINA DE LEITE, COMÉRCIO E INDúSTRIA

o próximo Campeonato Estadual de Voleibol e 'Basquetebol'
será em Joinvi1le

.

, .

Sôbre, á base será colocada uma 'estátua de bro.nze dourado. com um

metro de altura aproximadamente, sustentando. no. cimo uma corôa de
louros, simbolizando. a "VITóRIA".

'

Alimentação
A C. C. O. já manteve entendimento co.m O sindicato. dos Ho.téis Si

milares, 'afim' de o.bter preço.s para a alimentação aos atletas que' partici
param do certame.

Independente desses entendimentos a C. C. O. espera dentl'O de bre
ves dias, levar ao conhecimento de todas as cidades intefessádas uma no.

ticia que ira causar sensação invulgar.
Trata'se de lim Restaurante Olimpico" sob a direção. do S. A. P. S., a

preço.s razoaveis e em lo.cal pl-oprio"devidamente aparelhada com o que
de mais .lJloderno ha no. genero., co.m capacidade pa!,!l fornecer alimenta
ção a um numero muito superior dos que geralmente participam dós,Jo
gos abertos.

EDIÇÃO ESPOl'tTIVA
Recebemos e agead.ecemos a re

mcssa de váeios' numeros de Eeli

ção Esportiva dj)- jornal "Barriga
Verde", que se edita em Canoinlhas
sob a direcão de Albino R. Budant
e redação 'do no.sso. distinto colega'

gOLl 5 vrzes

Galrlino - 3t ponlos jog'ou

\

Participação
BeZel'l'a !,7 pontos jogou

6 "ezes

Mafra - �.f pontos jog'OU
Osn�' Câmara da Silva e Al

bertina Rampinelli Silva par

licipam aos parentes e pes
sôas de suas relações (j) na.3ci
menlo de seu filho Jait'o Al

do ela Silva, ocorrido a 19 de

Agoslo de 1948 �m São José.

Cartazes de propaganda
A.lem elo regulamento que já se acham impressos, estão tambem con

feccionados os cartazes de propaganda elos Jogos,
. �ada menos do {[U,e

12.500 exemplares foram inwressos em papel comum e 2. 50.0 em cartólina.
O cartaz dêste 'ano é sobremodo al,tistico e 'sugestivo. Foi ,o autor

do desenho o mesmo artistil cujo. trabalho, en1 1946, foi o premiado no

concurso instituido.,' naquele ano, para a escolha do melhor cattaz de
lJrOpaganda: Ferreira.

Impresso magnificamente, o cartaz dos Jogos de 1948, pela escolha o

fixarem, há de concorrer, certamente;, para que, neste ano, nnnca, uma

grande multidão de torcedores acompanhe, entusiasmado., os seus atletas.
Todos hão de querer v'er de perto e a� naltural, o que �li está pintado.

. Passemos a uma ligeira descrição do cartaz oficial dos Jogos de 1948:
No centro, a figura altaneira do '''Vencedor'', com sua corôa de :tou-

,

I
ros. •

A penas a cabeça, com seus traço.s firmes, Jogo acima, do lado direito,
os cinco.circulos o.límpico.s, nas cores classicas: azul, amarelo., preto, Ver
de e Vermelho.

Na parte superior ela folhaJ em grandes e harmoniosas letras venne
]has"a inscrição: "Jogos do XIII Campeonato Aberto do Interior". Em

tipos menores, em preto.: "Organização da Prefeitura Municipal".
Na mesma altura da cabeça do "Vencedor", o.s nomes das seis moda

lidades que co.nstam os jogos: Atletismo, nat.ação, basketball, voleibol,
ten is, e xaclrês, masculinos e, femininos. ,

Do outro lado da cabeça, em ll;rancles Jetras brancas, sôbre fundo
,azul do céu, a palavra "ANTOS", cielade séde dos jogos.

E na parte inferior, então, sôbre uma faixa irregular, verde: 3 a 10
de outubro de 1948, tendo. ainda uma reprodLição artistica, em lindas cô
res do porto, com o Monte Serrat, ao fundo, ,com seu bondinho, a Capela de
Nossa Senhora e o Casino. A faixa do cais, com seusarmazens, um grande
navio que sue puxado. por rebocadores, o mar level\lente ondlllado e,

pairando no ar, as azas cheias de graça dr gaivotas.
Valiosa contribuição da Cia. City e Expresso Brasileiro

Flc+rEIRA 4 x ATLANTICO 1
Teve lugar doming'o. úllimo

em Aril'iú, o. ,ell'conl-l'o ami5to�0 6
entre as cq uipes ·do Figuci1'a e do
Atlantico. A partida foi disputa
da com mu.ito al'dor pelas duas
'falanges, encenando-se com a vi
tÓl'Ía 'do Eig,ueita por 4 x 1.

Os quadros fOl'maram no gra
Figueira - Abl'ell, Juea e Ani

bal; Leovanir, Frederico e Lau
dares; Pardal. Jaime, Moa, Tavi-
nho e Meireles.

.

Atlantico -- Chico, Acácio e

JOl'Clelino; Nilo, ArgemiJ'o e Do
rotell; Mário, Nerêu, Delamar,
Jaime e 'Tolenlin'o,

yrzes

'Luiz Cirilo 3!1 ponlos - jo-

6 vezeS

Hamilton - 6 pontos jogo u

zes.

Tola I dos pontos assinalados pe

lo Campeão.

• •••••••••••••••••••••••••••.!.

Lasa-Pr(Jc,u'ra-� e
Casi( sem filhos procura

casa pequena, com um ou

quartos, até 1 km. do centro.

Ofertas para A. Jun�o.Í', na

ção. .dêste jornal.
'

uma

doi�Mais duas valiosas colaborações recebeu a C. C. O., na semana' fin°
ria, uma dá Co!npanhia City c o.lÜra do Expresso Brasileiro 'Viação, Ltda.

Após ,os enten�limentos havielos com o sr. H. 'L W. Pilnea'l11 e José

J)'aurea, respectivamente gerente ela grande empresa canadense e 'diretor

da modelar empresa santista, ficou ssnntada a instituição de passes olinl

picos para o.s boneles e ônibus.
E nos grato assinalar, que ambas as empresas receberam com a

maior simpatia as so.licitações feitas nesse sentido e sem mais delongas
puzeram os seus valiosissimos pl'éstimos a dispo!,ição. da C. C. O.

Assim, todos os atletas, técnicos e dirigentes de tôdas as delegações
que participarep1 elos JOgos, terão passes Olimpicos que lhes darão.

passagens gratuitas nos bondes e ônibus da cidade, em tôdas as linhas.

Solicitada a transferência dos jogos profissionais
Afim de não scr desviada a atenção do público esportivo. da cidade

com a realiz;ção ele o.utras competições espo.rtivas na época dos Jogos
Abertos cio Interiór, o Departamento de Esportes do Estado, solicitou

a Federação Paulista 'de Futebol, a transferência cios jogos do seu cam

peonato de profissIonais quc se acham mar'caelos para a cidade de'
Santos. I

É de se esperar, a exempl0 do sucedido em 1946, q�le a mentora do

nosso esporte pro.fissio.nal, atenda ao solicitado. ficando (lessa forma

transferielo.s os encontros em apreço, em benefício do Sucesso sem par

(los Jogos Abertos do ] nterior, q'ue êste ano, promete 11m recorde de ci

daçles particlpantes.

reda-

Vende-se um usado, tipo
GÃO.
Ver e tratar na Cia. de Cigarros

Souza Cruz - Rua João Pinto, 16.

FUR-

;' '

Ford V-8

................ . � .

,ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Cirurgião-Dendista
Raios X - Infra_Vermelho-Diater

Raios \ X - Infra-Vermelho
Diatermia

Curso de especialização. em

dentaduras
Exclusivamente com hora marcada

Rua Arcipreste Paiva n. 17 - TE'-'

lefone 1.427

Florianl�polis
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Milton Simone I'
. 'Pereira

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene
dicto �Iontenegro e Piragibe No

gueira ,(São Paulo)
Consultas : Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
C!.iNICA DE SENHORAS"_ CI-

RURGIA PARTOS
Diagnóstico" controle e tratamento

especíalígado da gravidês, Di�tur
bíos da adolescência e da menopau
sa. Pertubações menstruais, i;l�l'l'
mações e tumores do aparelho geui
itlt feminino.
Operações d'�--lÍte�o, ovários, trem:
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.
«Iirurgia plástica do perineo (ru
mras)
ASSrSTENCIA AO PARTO E Oi'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS ç

Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
Disturbios nervosos- - Esterilidade
- Regimes.
4Ionsultório R. João Pinto, 7 � Tcl.
1.461 '

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

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e' parteíze
Do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
<a Maternidade

•
Doenças dos órgãos internos, esie
eialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

C]inica e cirurgia de senhora-á-c
Partos

FISIOTERAPIA' - ELECTROCAR

mO,GRAFIA - METABOLISMO
BASAL

HORÁRIO DE CONSULTAS: _.

"Pela manhã das 10,30 ás 12·
horas

Á tarde das 15 ás 19 ho.ras"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles iIl. 18,
Fone' manual 1.7.02

RESIDÉNCIA:

&IL �venida Trempowski 62
.

Fone manual '766,

Clínica 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 _. Estornago - Ftgado

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Radiologia Clínica (Raios X)
Eletrocardiografia _ Ondas Curtas

Indutotermia Eletro .' Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra:Vermelho

. Consultório e residêncià:
Praça Pereira e Oliveira (atráz ,do.
Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 {is 12 e das 3 ás 6

�-Fone 841. FLORIANóPOLIS

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacio·
nal de Medkin� da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Asststên
ela a Psicopatas do. Distrito

Federal
Ex-interno dr. Hospital P�iquiã
tríco e Manicômio Judiciário

da capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro·

.

CLtNICA MÉDICA _ DOENÇAS
N}!;RVOSAS

oonsuttõrto: Edifício Amélia
Neto - 'Sala 3. ,

Residência: Rua Alvaro de car
valho, 70.

Das 15 às 18 horas
Telefone: \

Consultório - 1:208.
Residência - 1.305.'

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

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

pessoais, conce-

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA - MOLÉSTIAS DE SE

NHORAS _ PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

cina 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, intestil\9s delgado e grosso, tirei
de, rins) próstata, bexiga, utero,

ovários e trompas. Varicocele, hídro-'
cele, varizes e hernas.

Consultas: Da. 3 ás 5 horas, à rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa
,

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

Telef. M. 764

�. Paulo Fontes
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e das 14' ia
I! hrs,' Residência: Rua Blumenau,

22: _ Telefone: 1.620
-

Dr. Mário Wendhauea
Cllnica médica de adultos e criançal

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás' 6. horu
Residência: Felipe Scbmidt n. J8.

Telef. 812 �

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

Rua Saldanha Marinho. 10
Telefone M.. 732

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

inicial de Cr$ 1\1,00 apenas. I

Dr. Liudolfo '4. G.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial '

Constituições da sociãdades
e serviços cerelatos, em geral.

Organizações contabei•.
Registro. e marSa•• di.pondo,
no Rio, de correapondente.
E.erit6rio: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43.
Da. 8 às 12 hora••

Telefone 1494

Aluga-se
o primeiro andar do prédio
n. 5, da rua Arcipreste Pai-

.
.

"-a.

1 ratar. à t uaAr tieta Bit ten
court, 28.

Participação nos lucros

/

,.

Dr. Newton D'Avila
Operações _ Via. Urinária. -

Doenças dos intestinos, réto, anua e

Hemorroidas. Tratamento da colite
all;l,ebiana.

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

QUER VESTIR-SE COM CONfORTO E ELECiANCIA 1
PROCURE

�Alfaiataria
A

Mello

elA eATARINEHSl
DE TRANSPORTES AÉREOS LTDA

Casa no centro
.

Vende-se uma, pata reei
dencià.
Escritório Imobiliário A.

L� Alve«.
, Rua Deodoro, 35.
� • • • • • • ••• • • • •• • •• o ••••••••••••

a s.c s
J",J ...

Vendem-se '�'de US. 92" 94 e 70.
situadas na Rua Alves de Brito e a

n. 50, na Rua D. Jaime Câmara, tô
das, nesta Capital.
Tratar à Rua Bocaiúva n, 139.
...................

- .

Rue Felippe Schmidt 48

Escritório Técnico
Cid Rocha Am�ral
ENGENHEIRO CIVIL

. Aviso aos srs. interessados que)

fendo regressado de sua viajem aos

'Estados Unidos da América do Nor
te 'e paises visinhos, .0 Dr. Cid Ro-

.

cha Amaral reabrirá seu escritório

(Rua Presidente Coutinhc n. 22).
rÍ'ôs príi-rí'eiros dias: de' agõsto, espe
rando continuar a merecer as espe
ciais atenções de seus amigos e

clientes,

Produtos Veterinarios

Pedro Medeiros, Auxiliar
••••••• o o o. o •••• o •• o. o, ••• 0-.....

O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis),
tem o prazer .de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, que está iniciando ° lançamento. de uma .grande série
dêsses produtos.

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

�,60 g.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de' 10 cm3 e frascos de

tOu em3.
SóRO ANTI-TETÂNICO: ampolas
VACINA CONTRA BRUCELOSE:

de 100 cm3.

de 20 cm3.1
Ampolas I de 20 cm3 e frascos

VACINA ANTI-RÃBI,CA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos
de 100 cm3.

.

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen;
te cui tos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden
do, 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, corno: 'Pernerrna (Buco-Vacina contra

diarréia infecciosa 'dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

Bouba Aviâria, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . .

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

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO 'PINHEIROS aten-,
der-á diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en
contrados na localidade de residência do solicitartte.

�
•

"�o ,.IIPANIIIA .·AI:IU". DA. ,I�·
...� ...·1.'. - ..� IIII
"(m0101 ........0....

Cifra. do Baluço di 1944.

;...-: .. _ ..
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PAGA-SE BOM PREÇO. TRATAR

I Á RUA CONSELHEIRO MAFR.\. 41,
FLORIANÇ>POLIS - CAIXA POS
TAL 124.
..... oo o .. .

CASA
Vende-se uma com 8 comparti

mentes situada em terreno de

20in.x 13m na rua Osvaldo Cruz,.
Estreito, distante da praia 75

metros.

Preço Cr$ 35.000,00.
Tratar à rua Joinville (D. Jaime

Câmara nO. 1,1.) Nesta.

.

Cri
Cr$

CAPITAL E RESERVAS
Respon.abUidartel
Recete
Ativo

80.900.606.30
5.978:401.755.97

67 .o-53.�45;30
142.i"76.603.80

.. �. .... .... .... .... ..
'
..

O Crédito Mutuo Predial, oferee�
aos seus associados o melhor pi.'
no, ne melhor sorteio. por Cr$ 5,ot
mensais.

Pracislas
.

Escritório reêem organizad()�
precisa de "pracistas" para traba
lharem nesta cidade e no interior,.
com artigos de fácil venda, 'e com

boa margem de lucro.
Informações á Praça 15 de No

vembro 22, 20 andar, das 8 ás 12

•

«

�..-------- ----..�------ ------�---..------ --------._------------------�-------

I " CA,-,-rA,-r8IIriiIIIIII
fabricante e distribuidores da. afama=a. con-.

.' '11 '11 fecções -DISTINTA- • RIVET. Po••ue um gral\-
.

".,
. .' d. aortimento d. oasemiral. riacacic ••

' brina

I
.

bana • barato., Il!godõea. morin. • aviamentos
piua alfaiate.. que recebe db·.tament. da.

m.lhol''''lIII fdbrtco... A Ca.a '"li CAPITAL- ahama a Q.tCIPql!o doe Snrl. ComerclQll/lu. do lntario!' n(ll ••ntirlo ti. Ih .. four.m "SOOO

vblito antel! d.e efotuolI'em aua. compra.; MATRIZ em Flol'icr:l6poUfl. _ FILIAIS em B1uraenau • Lojel!l.

Sini.trol pagai no, 61timol 10 .nol
RelpoDla 1:. ;lida.;!e.

. 98..687.816.30
« :76.736.401.306,20

I
I

Diretorel'
Dr ;"'Pamphila d'Utra

.

Freire
de Sé, Ani.io Ma••arra,: Dr.
e JOl6 Abreu.

.

de Cal'�.lhoi Dr� Francllco
Joaquim Barreto de

.

Araujo

ÁcidQ sulfúrico; 2 Tortes metálicas 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 volt$ e 650 amperes. equipada com qua

dr'o e. chaves; Bomba de ar, manual; com'tripé; Manometro para

garrafa de ar comprimido;, tanque de zinco, c.om bomba, pa-ra

600 litros; Lâmpada extensiva, cam 22 metros de fio flexível;
48 metros de fio flexível, para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé-

"

trico, flexível; Ga,rrafas 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 c6mpleta
para tambôr de gasolina; Máquina de furar elétrica; Ventila-

dor.
r

Ver e tratar no aeródromo do Aéroclube, em São José.

Informações 1Il0' Escritório de Asteróide & Cia.

Praça 15 'de Novembrl) n� 22 - 2°' andar - Telefone. 1.388.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



TOIIIlCO, CÁPU.AR
;P'óR"�ict"Êth.(IA :

"

Rio, t (R.P:) U�g�nte0-A Cemíssãe de Finanças do Senado rejeitou' duas emendas
apresentadas ao projeto de' lei de rea justamente dos vencimentos do íuncicnalisms

e dos militares e opinou pela aprovação do projeto como veio da Câmara ..

, Casa-Compro,
Tipo "bu,ngalow", no centro da

cidade ou imediações, de preferên
cia com terreno na frente e fun
,dos.

Detalhes e condições de negócio
para o Escritório Imobili'ário A. L .

Alves. Rua Deodoro n. 35 - Fone
784.

H�t!�A �� H!��!�Rq� O .problemfla�habilaçãi
:\"OS QUE: Eng, HELIO LORETO

_ em 16'15, os babiLantes da Pa- (Copyright Rurpress=e-Especuú. para «O Estado»)
raíba insurgiram-se contra o do- _-I,. orise .de 'habitação assola atu- sidir perto do centro., E3ta' .foi'
mínio holandês; almente lodo o mundo. )ia Euro- sem dúvida a principal deLI'rmi_.

pa a. guerra, .devastando campos nante do crescimento vertical tia- em 1673, o povo de Campos -

e cidades, impediu, ao mesmo Rio nos últimos tempos, e qUI? '}
elege seus oficiais e insLala a vila, tempo que se pensasse em novas demagogia apontou como siua! d�,
segundo foi anunciado ao ouvidor construções. Nos Estados Unidos" progresso, A procura se, concen.,
da, comarca do Rio de Janeiro; a concenrracão de atividade . na trando

.

nas zonas centrais e nos
preparação para a guerra praU- I bairros de mais 'fácil acesso fel

- em 1737, terminou o terceiro c'amente" narálízou, a consí.ru- subir, o preço dos terrenos l'H)
sitio á Colônia do Sacramento.i ini- cão de moradias, como mostram pro'porções nunca dantes rrnag-.
ciado pelos hesponhóis a 3 de Ou- ás estatísticas.

.

nadas. 'Combinado com as cir..
No Brasil, pelas razões conhe- cunstàncias decorrentes da guertubro de 173·4, estando a praça de-

cidas as construções tiveram na ra, entre as quais porre .ser colo.
fendida pelo Br-igadeiro Antônio époc� da guerra grande �l'lcre- cada a. Lei do Inquilinato o roltl)
Pedro de Vasconcelos, socorrido menta, enquanto parudoxailrnente preço dos terrenos ,obrtgfli� as

se acentuava a, escassês 'de mora- construções com muitos fJ:1V1I1:·!n.por Gomes Freire de Andrade, go-
dias. Tivessem tido, 'por�m, n9s- tos, bem mais car:as" [',elatt_va,n�!,-vernador do Rio e Minas; sas cidades, melhor or-ientação, te, que as casas 1ll�:11Ylflu3iS. Nü)},

- em 1744, na cidade do Pôrto outra seria a situação atual. . serão totalmente ef'icazes, .pül't:m-
foi batisado Tomaz Antônio Gonza-: As cidades brasileiras, aliás, to, as soluções do' 'problema .o,a

sempre se desenvolveram desor- moradia que esqueceram as diíí-.
ga, filho de pais brasileiros, nasci- denadamente;' a começar pelo. cuksades de' transporte. I)S g'J u-
do acidentalmente na Europa, cu- Rio ele Janeiro, Nas décadas que pos resídenciais que est_ã::> scndo..

ja data se ignora; o poéta de Ma- sc seguiram à sua fundação a �I- construídos por alguns Instítutcs
dade do Rio se extendeu em ruas de Previdênucia nao che�an!) o:. '

l,ilia figura nos conciliábulos de
estreitas pela planície l itorãnoa 'preencher a sua finalidade �e ·nao,'

1789 "Inconf'idencia Mineira); compreendida entre os morros forem servidos por co_nOl'I;}1v fa-·
- em 1806, o General Curado em do 'Castelo, 'Sto. Antônio. S. Ben- cil, rápida e ba�·ata. ��S�':! aspee-.

Ordem-do-dia de Passo do Rosário, Lo e Conceição. Até o advento da lo da questão nao tem sido e.n

República apenas til!h,a�n ,ido geral abordado. Tem, ê'� .:nt��t;!n-autor-izou os habitantes a se reuni- aterrados charcos ,e iniciados as to uma ponderável '!'t_Juen�!a no :

rem em guerr-ilhas para atacar as vias em direção às aluais zona, caso do Rio, e sem dúvida ja }II'.I'-
Sul e ,Nort.e. Apesar dos grandes cisa ser 'considerado _f'1I1 tôúliS as'fôrças de Artigas: •

melhoramentos da época de Pe- nossas principais cidades, 50}).
- em 1810, na povoação do Cer- reira Passos, o Rio conUnuou �em pena de acontecer o mesmo que

rito (mais tarde vila e cidade do um rplano racional de 'urb:411za- a lantos outros pr,?blem�s, 1.'111-

Jaguarão, Rio Grande do Sul) nas- ção alf. 1928. geral '�ó enfrentados
.. ?eb,alxo, do<'

Em todas as outras nossas agllllhao das' consequenclas.
ceu Joaquim Caetano da Silva, fa-

grandes cidades, �om exceção ,de V I' S'-hlecendo em 28 de Fevereiro d.e Belo Horizonte, se deu mais ou Q�n.to·P. I ,r c en o',
1873; menos a mesma' coisa.' Nossas c!- participam aos parentes e amigo:\.

I
'

d P dades <ll'esceram sem ruas, 1.0,'-, .,- em 1835, 'na eSLanCla e e-
nando-se vel�dadeiros

amont.oa-I
(. nascImento de sua fllha G1orJ'llI

derneiras, junt.o a Rio· Pardo, Rio dos de casas. Ma'_"ia.
Grande do Sul, nasceu Manó.el Ve- '

Em face dessa <leficiênci;i dp Fpolis, 18-8-48.
loso Paranho Pederneiras, falecen- vias, os problemas Ide tranS'po�·te
do no Rio de Janeiro em 6 de Mar- urbano sempl'e t�veram .soluçop.s Ulmar Silve � S.nhor"i.ncompletas, prlllClpalmente no
ço de 1907; Rio" em virtude do cerco dos
- em 1866, o Conde de Pôrto morros.

I MIM Com Lransportes precáribs, ouAlegr.e, Genera aI,Ioe. I arques
mal distribuidos, a população i".

de Souza, desembarca com o 2° boriosa procura J;latllralmen:.e rE,
Exército no Forte de Curuzú. ::.:.:..:..:.::..:__::._--__:---:---:------:--::-----'-------=--

Na CâIDara, Municipal
Renúncia de' mandato de, uni vertador'

udenisia.-Discussão do projero
?

do, Código de Pos túras.

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

FIorlanõ'polI,. 2 'ele Sel.embro de 1948

()COM'ido a 19 do córrente ,na MaW"-
, llidade de' Florianópolis,

Biguaçu. 23/8/48.
'

,

A ExpOSição do livro infantil
ODY F, e S"

O, Instituto Brasil-Estados

uni-l.infantiJ.
Estes estúpidos heróis

dos é 'uma das raras instituições são 'Obras de editores inescrupu..

culturais, entre nós, que tem ofe- �s que vêem na criança 11m

J'eéido, não só aos seus associa- meio de lucro e não um ser ao

idos, como ao público em geral, qual é preciso munir de elemen-
oportunídades excepcionais para tos para se aprímorar como ser
!Se educarem e aumentar sua cul- humano. '

,

tura. Sua bibliotéca preciosa pe- Aqtri no Brasil, na parte j(!
la var-iedade de obras c, mais literatura infantil, em vez de
ainda, por sua grande. va riedade aproveítqrmos o que o norte
de assuntos, onde podemos 00· americano tem de bom, ele MIl,
'contra r obras sôbre música, lite- nossos editores de revistas, sem
s-atura pintura, poesia, obras li· a mínima falta de respeite à
ierál'i�s em geral etc. Sua disco- personalidade da criança, e' sem

teca, a única que 'existe entre nós, o .minirno sentimento. patriota"
de grande valor pelas obras que trazem dos Estados Unidos o que
contém podendo-se nela tomar co- êr� têm de pior" porque só !fUt:l-
mheolrnento desde os grandes rem lucros.
clássicos aos mestres da, músic-a '

clássicos aos mestres .da mú- A exposição atual, porém, po s-.
sícà moderna, É, sem dúvida. sue inestimável valor, sôbre va

'Pelos elementos que, oferece, J rios aspectos. Bom seria, que, toInstituto Brasil-Estados Unidos, I
dos os' pais, se detivessem algu

a mais completa instituição cui- mas horas diante <das obras en '.re
tural do nosso Estado. Mas i!'it.o gues à visitação pública, na sé.:lf.
não é tumio. Preocupa-se o lns- do Instituto,' Veriam como d'3ve
tuto em trazer, ii. noss'� capital, s,er psicol�g'Ícam�nte dirigida,. ._a.ex,posições e _ferenclstas. � c lIteratura lIlfantll e como �al)

,caso da aLuaI mostra do livro perniciosos não só êstes SUi)le-
infantil norte-amerjcano. mentos aventul'CSCOS, como ó»,
O sr. Eurico Hostemo, que in- próprios contos de fada, belo;; e

'.cansavélmente vela pelo InsLitu- famosos, que são mais recomeu

to, sempre pronto a prestar uma dados', para os adullos dó que pa-
jnforma�ão, auxiliar uma pl,S- ra crianças.
,quisa, r.ec.ome�dal' esta 9u aquc- Os livros exp?stos, dentro da
la obra deu-nos oportumdade de sua grande varIedade, g'uartlam,tomarm'os conhecimento da expo· entre si o mesmo objetivo: cdu
sição que comentar·emos. caro Tôdas as obras P?ssucm t�-,

Há um falso cril;ério quando se mas de cultura g.eral, mdo POS51-
;pensa na literatura infantil nO!:- 'bilitando. a criança de elellle�Jt�)S
tt'-americana. Tomam-se por )1- para a VIda. E uma grantle uçaJ
terat,ura infanLil es'tas D'1blica- ,esta mostr.a que nos oj'e!'t�ilP I)

,(lÕC,; rivadas de principe-suumari- Instituto BrasiHEstaidos Unifio5,
no:;, Flash Gordon, Hom'�m To- Outro aspecto inter�ssanle é
chas e outros animai.s desla ,fau- a feitura da obra, sua i3ncadcr
na berrante. Esta literatura :3xis- nação, as ilustrações, mas istD é
te nos Estados Unidos, m�s Dãu é. probIema para ser analizado pDI'
I3bsollltamenle, ai sua Ji�et'atun um técnico.

pal'ticipàm o nascimento de sUa fiDul'
lSETE MARIA VIRISSIMO DA SLVA-

André Nilo Tadasco

360 mil porcos foram abatidos
A Inspetoria Regional recebeu a ;im, as proibiç_ões estabelecidas pe

seguinte nota, publicada na impren- la Divisão de Defesa Sanitária Ani

sa do Rio pela Diretoria da D. D. mal quando não havia vacinas em

S. A" sob o titulo acima: cluantidad,e suficiente para imuni-

"A propósito de um telegrama da zação dos rebanbos do Estadõ foi

Asapress, dando conhecimento de providenciado o escoamento das

comentários em torno do combate porcadas para os frigorificos e fábri
à peste suina, em Santa Catarina, cas de bainha antes de serem atin- a Divisão de Defesa Sanitária 4ni-
feitos pelo deputado Wademar gidas pela zoonose, a fim de se evi- mal de proceder à vacinação em to

J'\upp na Assembléia Legislativa de tar maoires prejuizos. Como con- das proprieda.des dos municipios
Florianópolis, a Divisã'o de Defesa sequência ,dessa diretriz, foram catarinenses ameaçados 'e atingidos
Sanitária AniJ:na,J do Ministério da abatidos no ano passado em Santa destac:}ndo para esse fim 10 vete

Agricultura esclarec� que a cam- Catal'ina, 360 mil porcos contra a rinários e grande numero de vaci
panha movida contr� a virose em média anual- ant�rior de 250 mil, e nadores remetentes 350 seringas, 2
aprêço vem se desenvolvendo I'a- produzidas 14 mil toneladas, de mil agulhas e 1 milhão de dóses de
tisfatóriàmente em todos os setores, banha em lugar das 8 mil dos tem- vacinas, jeeps e recursos monetá
notando-se a rápida recuperação pos normais., Dai a impressão do �ios, Quanto à efiéiência das vaci
dos rebanhos nas regiões que foram deputado Wal.demar Rupp de. ]1aver nas. utilizadas pela Defesa da Divi
mais prejudicadas, Organizada que a peste suina liquidado os rebanhos são Sanitária ,Animal nã'o pode'foi pelo Ministério da Agricultura catarinenses, quando na verdade, pairar a menor dúvida, por quanto
em colaboração com laboratórios apenas houve �por medida de pru- todas as partidas são, deVIdamente
particulares, a industria da produ- dência, deduçã'o mais acentua,na nos testadas em rigorosas experiências
ção de vacina cristal-violeta con- seus efetivos com o aumento da sa- antes de serem libemdas, sendo
tra a peste suina, existe hoje quan- fra, providência aliás acertada, inutiliza.das as que não revelan'1 re
tida.rle suficiente do produto essen- uma vez que assegurou maior pro- sultados satisfatórios. Não fôra a

�ial pa;a COIJ1bate à zoonose. Quan- dução e evitou a iminente calami- orientação traçada e executadá pe
do ocorreu a invasão da-peste sui- dade do morticinio em massas dos lo Ministério da Agricultura, não
na em Santa Catarina; em meados suinos, pois na época não s'e dis-' estariamos hoje observando ressur
do ano pass;tdo, vinda rumo a oeste, punha ainda ,de v;lcina em quanti- gimento da suinocultura do país e
trazida por comerciantes de porcos�. dade suficiente. Resolvida a questão estariam os sofrendo angustiosa fal
que os foram buscar na Argentina, 1 básica da fabriçação em grande es-· ta de banha, obrigados talvez a im
-Sl1 'opul1pnq B.IFllUO.IJ Bp' Buoi rua cala do produto antigênico tratou porta-la' do exterior".

À sessão ele ante-ontem, presidi- Ferrei ea de Melo, para o alto car-'

da pelo sr. Batista P,ereira" estive- go de Secrelário Geral da Prefejtu

. ram prtlsentes 13 srs, vereadores., 1'a, cujo ato do Chefe do ExecuU--

Lida e aprovada a ata da' sessão '\'0 veio premiar funcionário que'

anterior foi esta aprovada, s,em tem dado aos servias públicos l>'

emendas, 'sendo, .em seguida, lida melhor de sua intelig'ônci�, propon-
a maLéria de eX;ltldíentr, qhle cons- do Iif' nserção, em ata, de voto de'

tau de vários tel,eg-ramas e ofícios. aplausos e agradecirri,ento -àquele'-
REN'ÇiNCIA servidor que na SeC'1'etaria da Ci-

À Câmara en\'IOU o sr. Antenor mara, se houve com proficiência_'
Taulois de Mesquita a sua renún- - O sr, Gercino' Silva, da U: D. N."
cia do mandato de vereador, elei- manif'estou o apôio de sua bancada:
to. que fô.ra sob a leg�nda da U. à proposta pessedista.
D. N. Ao ser votada a proposição, o 81'_

O sr. Gercino Silva, Iíd'er da mi- presid.enle ag-rade(.,eu' a colaboraçãO','
noria, referju-se à essa renúncia, .do sr. Manoel F. de Melo emptes
propondo voto de louvor pelá fada à Câmara Municipal, ·soliciLan-'
sua criteriosa atuação, tendi) o cio-lhe que, n.o '8xercíC'Ío de seu no

sr, Oswaldo Machado, do P; S. vo cargo, con[inúe a cooperar COIm

]i" lamentando o afastamento dá" 'êss.e poder, em bene{ícío do lpuni-·
quele ilustre conterran>!wj apravou Aír.iió.·,
a proposta. ORDEM-DO-DIA
VOTO DE L01;rVOR E AGRADIDCI- Da ordem-da-dia constou a di,s-'

MENTO\ cussão, em prosseguimento, do CÓ--
Continuando com a palavra" o re- digo de Posturas.

'.'

pr.esentante pl'ssedista diss'� da sa- .-\ seguir. foi a se'ssão encerrad311
lisfação com que foi r.ec<ebida a 11(iJ- e outra c'Çlnvocada para o dia ime---·
tícia da nomeação do sr. Manoel diálo.

r P:I'IDLIIR
!IIIRI[DIR

'. FR"ECHANDO • ••

CONTRA caSPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABEL�DO.

Um assiduo escrevinhadot' do Diário" veio ontem com o:
elogio dos adesistas. Estava ,demol'll'lJ,do, > aliás',!' 'Adesista' tam
bém, Jlão lhe' fiea. mal. o papel, de panegirista dos colegas. E,..
P41ra que não nos acusem de: partidar,ismo extremado, declara-
mos que o diploma de adesista, entregue a êsse precursor, ,foi
passado peJo próprio. Diário. O homem;' assim, é um adesista.

comPleto, batizado· adesista' pela oposição e crismado adesista.

por nós outros.

É, em outros termos, um traidor!':.
E dessa gente, dfst-ância... ",

GUILHERlvIE TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


