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o «insucesso)
Waldemilr

Casas para os

(,favelados)
Rio, 8 eH. P.) - Com:;l presen

r;a do Presidrnle Gaspar Dutra,
seeão inaug'uradas hoje as primei
ras casas populares destinadas aos

favelados residentes nos morros da

x x X
r

Don,de se conclui que, também onde há recurso e recurso gran(fe, a

coisa não vai 100%.
E, ainda que lá como aqui, muita gente que poderia ajudar, outra

,cois� não faz sinão atrapall}àr, uma vez que envereda por caminho que
não o indicado.

•

Os serviços de agua'
em Tubarão

NEY DE AHAGÃO PAZ
JAIME ARHUDA HAMOS

vernador em exercício, recebeu '0

seg'llinLe telegrama:
"Tu barão, 3 - Congratulo-me

com V. Exclia. pela chegada a esla
ddaele dos ',eng'enheiros ,BaLista
1\1 o la e Arnaurí, au lorizados a ini
ciarem os trabalhos de agua.
Por uma feliz coincidência na

da ta do aniversário natalício de S.
Excia o dr. Nerêu Ham�s. A popu

lação está satisfeitissima. Respeito
sas saudaçõ,es. (ass.)' Francisco
Carlos Reyis, Prefeito".

IK r,8nVerSavÕp.�
JAlJ)dre.�, 8 (U. P.) - Um porta

voz ela chancelaria Britânica in
formou .que haverá "llma pausa"
nas convElrsações de Berlim, entre
os quatro governadores mili tares
-aliados. Os relatóri.os sôbre as

Conferências já realizadas serão es

tudados aqui, antes de prossegui
l'em os lrabalhos.

Vive entre 08 índios
Rio, 8 (R. P.) - A mãr do ofi

cial que se enc10nLra nas malocas
nos Indios "Boc'as Negras" fez
llm apêlo às autoridades d,a Aero
náutica no sentido de ser manda
do sobrevoar a referida Região,
'Onde, a.firma-se, encon trar-se o r.e

ferido oficial.

"":',$1'. Deputado" Cardoso da Vei
ga - P. R P. - Enviou à Mesa uma

declaração apoiando as justas ho
menagens requeridas.
- Sr. Deputado Braz Alves - P�

T. B. - Disse que em o seu e no

do P. T. B. também apoiava as ho
menagens' solicitadas.
COMISSÃO ESPEClAL ELABOHA.
DORA DOS ESTATUTOS DOS

FUNCIONÁRIOS PúBLICOS ,

Presidente: Sr. Deputado Proto�
genes Vieira P. S. D.
Membros: Srs. Deputados:

Loures Ribas P. S. D.
Magalhães Machado P. S. D .

Raul Schaef'er P. S. D.
Anterior Tavares P. S. D.

Antonieta de Barros - P. S. D.
Biase Faraco P. S. D.'
Saulo Ramos P. T. B.
Cardoso da Veiga P. R P.
Estudando o assunto dos adicio�

nais aos funcionários públicos, esta
Comissão por designação do seu

---. LideI' udenista Sr. Deputado Presidente: atribuiu aos Srs. Depu.
João José - S. Exa. ,referiu-se aos tados Haul Scha'efer e Antenor Ta.
festejos comemorativos à nossa vares informarem-se I no Tesouro

!l,laior data CJue é 7 ,rle· Setembl:o. Estadual e C. E. S. P. de indespen
Comentou o garbo marcial. do 14 sáveis pormenores a-fim-de resol·
B. C., uni'dade do noSso Exército, ver a importante questão,
....,.........••.........•.•.........................

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
O Escritório Elo Partido Social Democrático, a rua Felipe . Schlmidt.
N. 42, atende aos seus correligionarios para qualificação eleitoral

/ das 9 ás 12, e das 14 ás 17 horas todos 'Os dias

Cid

dindo- a palavra .o deputado Biase exemplo digno a seguir. Pediu, ouvi
Faraco reportou-se ao transcurso da a' Casa, fosse parte da úta
do 34 aniversário da chegada ao dos trabalhos de ônte'm um voto com

nosso torrão de S. Excia. Revma. o gratulatório com o Exmo. Sr. Te-
Sr. Arcebispo Metropolitano e sub- nente-Coronél Paulo Gonçalves

d D t d O ·cousul dO Urugua.- sequente tomanda de. posse. Weber 'Vieira da Rosa, seu digno e

O epu a o Ir Declarou o orador que se refe- honrado comandante, e bem assim

Rupp . ao 6ouernador
'

I Iç'lo'as a esse fato não apenas pelos la- seus oficiais e mais integrantes da
• • de crença re ligiosa que o liga- brilhante e discíplina.da unidade,

IV do; i'lJstado vam ao ilustre Antistite, ma's sobre- dando-se dessa homenagem conheci-
Jamais afirmámos, como assegura o Deputado \Valdemar Rupp pj tudo porque S. Excia. Revma. era mento ao seu digno Comandante.

que a abundância de s·uinos era tal que o 'quilo de banha baixara con- Ao sr. dr. José Boabaíd, Governa- um 'expoente da nossa cultura e um Também referiu-se ás estabeleci-
lSiderávelmente nesta Capital. 191' em exercicio, o sr] Consul de admirador elos legisladores de San- mentos escolares gabando-lhes e

Contestámos, sim a afirmativa do Deputado Waldemar Rupp : Uruguai nesta capital dirigiu o se- ta Catarina. louvando a visível satisfação em

"Numerosos estabelecimentos que industrializam produtos suinos no guinte telegrama: Salientou o empenho do preclaro participarem das comemorações e

Vale do Rio Peixe, já tendo restringido considerávelmente sua produção, "Florianópolis, 4 - oficial n. 55 - Principe da Igreja em, possuir, no que tais louvores também se assen
.estão ameaçados de terem que fechar suas portas em futuro p rôximo. Nesta hora cm que a sua grande seu gabinete de trabalho um exeru- tassem na áta do dia, dando-se deles

Isso implica, como é claro, no desempr êgo de centenas e centenas Pátria hospeda carinhosallle�tc com plar da Constituição do Estado, conhecimentos as suas autoridades.
de operários, em considerável redução na circulação da. riqueza e no Lnvulgares demonstrações o Chefe exemplo eloquente da seriedade e - Sr. Deputado Lopes Vieira -

que é mais grave: na privação ou encarecimento brutal de um dos ali- do meu Pais, é-me grato apresentar admiração com que S. Excia. Revma. P. S. D. - S. Exa. falou em ;bono
mentos básicos do povo - a banha. a V. Excia. os meus cumprimentos encarava a obra dos constituintes das palavras do seu colega ude-

Dissemos intunuados seus temores, pois a peste invadira o Estado por ésse belo exemplo de snlídarie- catarinenses. nista, dizendo do acerto que as mes-

há cêrca de dois anos, no seu próprio testemunho, e a banha baixara dade fraternal. (a) Júlio N. Herrera, Fi nalizando o deputado Biase mas constituíram. As referências
de 22 para 14 cruzeiros. Consnl do 'Crnguai". _Faraco propôs um voto de regozi- ao Exército Brasileiro, visado ,nos

Agora, o Deputado Rupp vem confessar que enganara-se, natural-: jo por esse acontecimento reque- louvores a sua Iuzida e gloriosa
mente, que aquela baixa de preços não fôra em conseqüência da redução rendo, que da resolução fosse dada unidade que e o 14 B. C., tocou-lhe
na matança. d

ciência ao homenageado. bem de perto o seu coração de velho
Onde o Deputado escreveu: os Irigor-ificos "já tendo restringido Direfores ii - Arthur Müller - U. D. N. - Soldado, por isso era com satisfa-

oonsiderávelmente sua produção" leia-se, consoante o que agora alega, I
Em o seu e no nome ela U. D. N. çâo que, em o seu e no nome da

documentando a afirmativa corn o telegrama do Snr. Pagnoncelli : "os fri- Empressu apoiou as homenagens solicitadas. bancada do P. S. D., apoiava as

gorificos não restring"iram, entensificaram· .a matança".. O SI'. depulado José Boabaíd, Go- - Braz Alves - P. T: B. - Tal11- palavras do Iider udenista.
Mas, se o Snr. Rupp havia 'morto 95<;'0 da porcada, os frigoríficos vsrnador em exerc1Ício, recebeu a bém 110 seu e 110 nome do seu par-

estão intensificando a matança de quê? seguinle comunicação telegráfica: tido apoia o solicitado pelo seu co-

Temos as comunicações de matança em 14 estabelecimentos e rc- "Joinvile, 5, - Comunicamos a lega pessedista sr. Deputado Biase

ferentes ao mês de Julho p. passado: _ 31.134 suínos abatidos. V. Excia. que, em data de ontem, Faraco,

Ainda há poucos no Estado. Nem todos, o discurso elo Deputado fomos eleitos e empossados no - Cardoso da Veiga - P. H. P.

Wald'emar Rupp conseguiu liquidar. cargo de diretor da Empresa Sul- .- Em o seu e no nome do P. H. P.

Apenas falceou o nosso eorreliginário a verdade. Brasileira de Elell.'icidacle S. A. apoiou -as 'homenagens solicitadas

Aquêle final de telegrama do Snr. Pagnoncelli é como' uma previsão Agradecendo a eonüança e dis- pelo sr. Deputado Biase Faraco, ela
, do Tempo: Continuando assim ficaremos próximo ano sem matéria 1>l'Í- tincão da escolha, ludo faremos' bancada do P. S. D.

ma". para cumprir com fidelidade e de-
- Sr. Deputado :\1agalháes Ma-

Deus nos acuda do palpite do Snr. Pagnoncelli... "atamento o mandato que nos foi chado - P. S. D. - Com a palavra

Cabe, nesse terrena, da nossa parte, e em relação ás afirmativas do confiC!f.lo.
levou ao ('onhednlt'llto da Casa- ha-

Snr. Rupp, UUl AVISO AOS NAVEGANTES: Boia de luz restabelecida ! Aíencíosas sauducõcs. (ass.)
ver rccebl.Ic de S. S. Prefeito de Ca-

_ Não. é nosso 'propósito contar aqui a história dum colaborador que tdemar Gania" 1 vo Reis Moniene- noinhas, Sr. Otávio T;baJipa COIIllI-

vem aconselhando, até por meio de folhetos, a vacinação com' quero- (/'1'0"
nicaçâo radiográfica de qu: já foi

.sene, na dose de 5 cc, por via intramuscular, bem funda...
construída a escola pública estadual

SAb t
-

d I
do povoado de Valinhos, em Cano�

. o re a a uaçao esta nspetoria em Joaçaba, que diga o telegrama
n. 1Q4; -do Snr. Pagnoncelh, "Ele 28 de agôsto findo, em que aquêle grau-

inhas, há pouco iempo totalmente
de industrial solicita licença para fazer descarga de porcos à noite, Ió- 1 escola de Valinhos destruída por violento tufão. Dis-

:l'a de hora de inspecção, e cujo despacho termina assim: Grato pelas O sr, deputado José Boabaid, Go-
se ajuda S. Excia. que só foi possí-

'Vossas costumeiras providências _ Pagnoncelli. I'ernad�r em exercício, recebeu a
vel a nova cons�i'ução do ediÚcio

O Snr. Rupp, assim, não nos deu nenhum tiro de misericórdia. seguinte eomunioacão :

em que se aloja a citada escola de-

Praticou, SI'111, lI!11 I iti h
. . ".'ido ao ,cuidado 's'elllIJre devotad'o a''egl Imo ara-qmrl... "Canoin11'as, 4, - l� com gTande Il1stl'llção pública pelo Poder Exe-x x x satisfação óue levo ao con11ecimen- cutivo Estadual.Transáevel110S a seguir, um comentário do Prof. Otávio Dupont, to de V. Excia. que, achando-se já

publiclldo no "Diário de Noticias", do Hio, em sua edição de 5 do cor- i'eS\tontrllida a escola ele Valinhos,
rente, e na qual, se nos fôsse dado fazê-lo, trocariamos-Ihe o titulo por foram reiniciadas as aulas naquela
Cá e Lá...

esc1ola. Atenci6�'as sauclações. (ass.)
SITUAÇÃO ATUAL' DO COMBATE Á FEBRE AFTOSA NO MÉXICO Otávio S. Tabalipa".

Prof. Octavio Dupont
Os meios responsáveis ,do México e dos Estados Unidos mostram-se

alarmados como o rlimo que está tomando o aplano americano para a

-extinção da febre aftosa naquele país, a-fim-de proteger os rebanhos ao

norte dá linha 9,e quarentena, que passa hoje a 250 milhas apenas da
fronteira do Texas, no seu ponto mais próximo, através de uma linha
que vai de Tâmpico à Guadalajara.

.

A imprensa ligada à indústria animal comenta sem resel'va a "big
,question" em têrmos incisivos como êstes: "Collapse of the program,
arter some, '35.000,000 ha,eI gon� down the drain". etc.

Atribui-se o insucesso à complexidade do empreenchimento, à falta de
comunicações, falta de preparação do público pela palavra do chefe po
lítico, do prefeito e do padre da aldeia, à falta de cooperação da grande
'parte d.os fazendeiros mexicanos da zona infectada e, finalmente, ás in
trigas forjadas pOl' alguns deputados que o Journal of AVMA chama de
WHISPER CAMPAIGN".

'"

Paia, Pinto, Canta Galo, Hípica e

Areinha. As primeiras casas pron- O Sindicato dos Padeiros. no Rio, concordou em baixar sessenta
tas, construidas na área do paque- centavos no preço do quílo do pão
te ao proletario ela gávea têm dois HIO, 8 (V. A.) - Entrou em vigor hoje o novo tabelamento do pão.
CIuart.os"'" saJa, cosinha; banheiro·.e Ao contrário do que foi propalado, os padeiros acatarão as cqndições
,insLalaçõ.es eléctricas e sanitárias. conti,da's na portaria da Comissão Central de Preços e assim, póde a po.-

pulação carioca ficar tranquila, pois não haverá nenhuma solução de
continuidade no fornecimento desse alimento básico, que custará na vi·
gência do novo tahelame�to, menos sessenta centavos em quilo.

A propósito, o sr. Joaquim Gomes, presidente do Sindicato da Indús.
tria de Panificação e C�nfeitaria do Hio de Janeiro, disse o seguinte:O sr. deputadO José Boabaid, Go-

- "A nova tabela entrará em vigor no dia 8 e �' classe está pronta
para acatá-la. Mais uma vez vamós, embora, com �acrificio, colabora�
com as autoridades no seu propósito de melhorar a situação do, abaste·

Pão
•

mais

cimento 'do pão",
E acrescentou:
- Be uma coisa porém, discordamos: ,é ,do disp'ositivo da portari* I'

da C. C. P. que manda completar, com uma unidade de cinquenta "ra�t
mas o quilo de pão, quando levado à balança acusar falta de dez ;ra\. l
mas. Não é justo que se completl' Uma diferença de dez com cinquenta
gramas. Apenas essa a restrição I que fazemos". .

,

O pão de cinquenta gramas continuará pela nova tabela a custar'
quarenta centavos; o de cem. gramas custará setenta centavos, o de 250
gramas, Cr$ 1,60 e o preço de quilo descerá de seis cruzeiros para

Cr$ 5,40. Uma 'recluçã'o, portanto, de sessenta centavos.

/
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Na Capital
Ano '

'

.. Cr$
Semestre Cr$
Trimestre oCr$
Mês Cr$
Número avulso .: Cr$

'No Interior:
o Ano Cr$; 100,00
Semestre Cr$ 80,00
Trimestre Cr$ 35,00
Número avulso .. Cr$ '0,60

Anúncios medianté contráto,
..

Os originais, mesmo não

publicados, não serão
.

devolvidos.'
A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos -.

emitidos nos artigos

'ssinados.

Viacão 'Aérea I

, ''''Horário
Segunda-fe,ira

o

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 _: Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

.

CRUZEIRO DO SUL - 13,551 --
Norte

'J'erça-feira
ll.-\l\:JR - .fO,40 7 Norte '

--4'

11 U�IRO DO SUL -,- 12,00 -
N'orte
VARIG - t2,30 L Sul
PANAIR - 13,50-- Sul

Quarta-feira
.PANAIR - 10,40 - Norte
CRU�EIRO DO SUL - 11,00 r-

Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 13;50 - Sul

Quinta-feira
jPANAIR -,10,40 -Norte
PANAIR - 13,!)0 -' Sul
VARIG - 12,30 - Sul
C�UZEIRO DO BUL

Norte
CRUZEIRO DO SUL

13,55

15,30

Sexta-feira
CRUZEIRO DO �UL

jIlorte
.

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
P-t:\NAIR - 13,50 - Sul

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

Norte· ,

. Domingo
PANAIR � 10,40 -, Norte
CRUZEIRO ;PO SUL - 11,00
PANAIR - 13",50 Sul.

tltei�
Horario' das empre ..

S8S rodoviarias
!'lEGUNDA-FEIRA

CUr-itiba

Curitiba

Jolnv1le.

d a f( r u z Escritóri� Ildde .,

ISAAR CAMARGO 'It VOCaCII_
Quem analisa detidamente os en- sús Nazareno, Rei dos Judeus". DRS.

sinos 00 Jesús, verifica que há cer- Çristo, corno rei,' úa. uma ameaça José Plnõs Pereiratas palavras proferidas por 'êle que para César. ASSlm disseram Os ju-
.._

o

.
o

não têm sentido algum se nos lábios I Sebastlao Adroaldo Perelre� deus, Assim pensava Pilatos. Ali es- I
,de qualquer criatura humana, por I Fmais eminentes que sejam. Se algum tava, porém, o rei, não só dos :iu,- Gabriel Pereira Borges ortes:

grande filósofo afirmasse; "eu sou deus, mas o "Rei dos reis" e "Se-Ia luz do mundo", "eu soue o pão da .nhor 'dos senhores".
.

. Ruã Vigário 'José Inácio n. 35&:
vida", "eu sou a ressurreição, e a Estranho êsse rei que tem por 'Porto Alegre"-- Rio G. do Sul!!vida" e quejandas, ninguém lhes

trono uma cruz. Mas a cruz era, na
.

atribuiria o valor que tais assertos
realidade, o seu trono. Foi ali que

.

têm nos lábios de Cristo. F d V 8"Quando eu fôr levantado 'da ter- êle a?q�ürill autor-idade. Ele é o ar"-
ra, todos atrairei a mim". Aqui está prmcipro de todos os reis .da terra

uma afirmação estranha e que só porque morreu e se tornou o primo- Vende-se um usado, tipo FUR-o
tem sentido nos lábios de Jesús, "gêriito dos mortos. Desde aquela ho- GAO.
Ninguém mais do que êle, tinha ra em que disse "quando eu for 1e: Ver e tratar na Cia. de Cigarros"consciência plena de sua vocação e vantado sôbre a terra, todos atrairei
de seu destino. Não viera .a êste para mim", até aquêle momento em Souza Cruz - Rua João Pinto, 16�.
mundo sem uma íareta específica. que o vidente de Patmos ouviu a •................ . .. , ...........•

Essa tarefa, êle o sabia, custar-lhe- explosão de louvores mir'iades de
ia o maior dos sacrifí,cio,s, a mor�e mil'Íade� que cercam o trono do Ca.sa-Procu.ta-sena.cruz, Mas o estranho ê. que Jesys Cordeiro, cada referência que há no

afir�lOu que quando, em vlrtU?e dês-
Novo Testamento sôbre o domínio

se genero de morte a que se la sub-
meter, fôsse suspenso entre o çéu e

a Lenra, é que aLrairia para si o cora
ção dos homens.
Através de tôda\ a sua vida; Cris

to teve os seus· olhos voltados para
a cruz como a razão' de ser da -sua

vinda a este mundo. Nos momentos
aureos, êle antevia a cruz. Depois
que Pedro fez aquela belíssima con

fissão: "tu és o Cristo.. {) Filho do
Deus vivo", o seu pensamento vol
tou-se para a cruz. No alto do "mon
te da transfig-uração ", fala com

Moisés e Elias a respeito 'do penoso
cálice que teria de sorver. E agora,

quando alguns gregos desejam, vê
lo e êle tem um momento de glór-ia
novamente a sua imaginação Q leva
ao momento angustioso da cruz.

Na expressão "quando eu fôr le
vantado", êste último têrmo nos

le�a a alg�mas considerações inte
ressantes. Se era "maltito todo o

que fôsse levantado no madeiro", se
a crucifica�ão como ato externo era

maldição e igonominia, '.em, seu sentÍ-
do profúndo eL'a exallacJão e glória.
Por isso, Cristo seria levantádo, não
só porque a cruz estaria elevada aci
ma da i,e,rra na colina do calvário,
mas porque ela é o seu trono.
No titulo da cruz, 'estava a razão

por que cristo. fôra crucificado: "Je

Jo1:nTll.

JolnTllie

Porto

CUritiba'

Ouritibe

90,00
45,00
25,00
9,00
00\50

Expresso São Cistóvllo - Laguma
7 horas.
Auto-Viaçlo Itajal - Itaja! - 111 bo

NS.
Expresso Brusquenae - Brulqu. -

:i6 horas,
.

Expresso Brusquense -' Nova Trento
- 16,30 horas.'

,

Auto-Viação Catarlnellille - JOlnvUe
-', horas ..

Auto-Viação C8tarlnenae - CIJl1�ba
_. 5 horas,
Rodoviãria Sul·Brull - POrto Alecre

- 3 horas. ,

-

Rapldo Sul·BrasHeil'o - JomT1à -

A.s 5 e 14 boras. '

,

TERÇA:FEIRA
Auto-Viação Catar!nenee -r PÔ1"to Ale

gre - '-6' horas.
Auto-Vla.çl'to CatarlJlense
5' horas

Auto-Viação .Catll1'!nen..
'_ , horas.

,
, Auto-Viação Catarinen..
- 6 horas.
, Expresso Slo, CrlstóTlo - l.Al«una -

7 horas. ,

Emprêsa Gl6ria - IAà'lma -- 7%
e 6'12 horas,

. Expresso Brusquen.. - Bruaqll.·. -
16 horas •

.A'�to-ViBção ltajú' - ltajal - 111 oha
.ras,

RApldo Sul Bras�lelro - JoJnTU. - ia
5 e 14 horas. '

QUARTA·FERA
Auto-Viaç6o Cat2!nenee

- 5 ·horas.
.

Autb-ViaçAo Catall'!nen�
- II horas.

� Auto.Vláção CatarinenN Laguna
< • - 6,30 horas.- .

o

•

,

,
RApido SUI BrasUelro - Jomvll. - ia

o! 5 e 14 horas.
...

� Expresso Silo Cr'lstovlo -- Lacuna -

II 7 horas.
_ ,

-

'. I Expreseo Brusquen8f: - Bruaqu. -
.. 16 horas.

� Auto-Vla.,;ão Itajal ItalaJ - 111 no-

� ra�xpresSo Brusquense Nova Trento
J - 16,30 horas.
� RodovlArla Sul Brasil Parto Alegre
•

- Z horas,

\ ,,:

QUINTA.FEIRA
,

Auto--Vlação Catarlnense
Alegre - 6 horas.
Auto-víaçãc o Catarínense

- 5 horas.
Auto-Viaçllo Catar!nenlle

- II horas.

Auto-Viação Catar!nense - Tuball'Ao
- õ horas:
Auto-Vlaçllo Catar!nense - Laguna

- 6,aO horas.
Expre"sso São Cristovlo - Laguna -

7bor_ .'
Emprêsa Glória - Laguna - ti 1/2

e 7 1/2 hoo-as. '

Expresso. Brusquenlle - Brusqu. -

�born� ,

Auto·Vlaçllo . !taja! - Itajal - 115 ho-
ras.

. Rápido Sul Brasileiro - JolnTlle - 6.e
5 e 14 horas. '

Empresa Sul Oeste I.tda - Xapecõ - 6.s
- , horas.

SEXTA-FEmA
Rodoviária Sul Brasil - POrto Alegre

- li horas.
Auto·Viação Catll!'lnense

..- 5 horas.
Auto-Viaçl!9 Catarinense - Jo!nv1le

- II horas.

Auto-Viaçllo Catllll'lnense - La.JrUn8
- 6,30 horas.
Expresso São Cr'lstovllo - � -'

7 horas.
.

.

Auto·Viação ltaja1 - Itaja! - 111 ho-
rn� •

Ex'presso Brusquense Brusque
16 haras.
Rápido' Sul Brasileiro

àa 5 e 14 boras. '

SABADO
Cata1"inense �,Curitiba

Jo!nv1l. -

Auto·Vlaello
- 5.horas.

, ,Rápido Sul Brasileiro - Jo!nvU. -
às 5 e 19 horaa.

.

- 6 horas.

Auto·Viacão Catarinense
-- 6 boras.
Auto-Viaçllo Ca-tarmen,se

- 6,horas.
Exnrp'Sso São Cr'isto"lo - Laguna _

7 horas.
Expresso Brusquense - Bl"usqu. _

14 noras. '

Auto-Viaçllo Uaja! - ItaJa1 ..- 13 ho
ra,s.

Expresso Brusquense - NOTa Trento.
- 9,30_ horas.
Expresso Glória

e 7 1/2 boru.

E.crit6rio e Relidencia
Rua Tiradente. 47.

FONE -- 1468

D,r. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

COD.titulção de oSocledQ�'.
NATURALIZAÇÕES
TitulOl Dealarqt6rio.

.

" ...,

A
.

DI-VULGACAO
Revisia do Paraná para o SuÍ' do Brasil

Intercâmbio Cultural
I

Economico Financeiro
mensal. - 'Assinaturas e Anúncios.
POST AL, 775 CURITIBA

I

Publicidade
CAIXA

A a·t r ação

de Cristo, vem ,acompanhada ?e
uma rcf'erência á sua cruz. Um C1'1s
tianismo sem uma cruz, é um cristia
nismo sem autoridade; e um Cristo
sem uma cruz, é um Cristo sem um

trono. Na cruz está o segredo do po
der' atrativo de Cristo. É o magnetis
mo da religião cristã. É o seg-redo
de sua influência univer a l. Eu rião

preciso enfatizar a adaptatibidade
da verdade cristã e da cruz de C1'IS
lo a" tôdas as necessidades buma.nas.
A despeito das diferenças de clima,
civilização, cultura, carater, ha UI?-l
mesmo diagnóstico para a humani
dade: "todos pecaram e estão desti
tuidos da glória de Deus". A cruz

_

é

a-única terapeutica para o pecado,
a epidemia universal. A cruz recon

'ciliao. o homem com Deus.

Entretanto um imam que levanta
centenares de quilos de ferro não
atrai i!lg-umas gramas de cortiça.
Por que será? É que par_:a ,:erific�r
se o fenômeno da atraçao fi oreCISO

que haja peterminadas. relações .en
tre o objeto que' atraI e o atraldo.
Tendo em vista êsse fato, compreen
deremos melhor porque é que a

.cruz atrai um grande número de in
divíduos, enquanto -outros permane
cem insensiveis.
Voltaremos ao' assunto.

Compao_"ia Catarinense
Cimento -Porfland

Assembléia Geral Extraordio8ria
•

(2d. Convocação)
São' convidados os senhores acionistas da ,Companhia Catarinen

se de .cimento Portland a se reunirem, em assembléia g-eral extra-'
ordinária, 'que se realizará na séde social, -à rua São Fràn-cisco, nO 31,
nesta -cidade de Uajaí, às 11 horas do dia 17 de setembro corrente,
com a seguinte

de

ORDEM DO DIA
a) Redução do �capilal 'social pela restituição

rentes às ações' não integralizadas; .

,b) ,Conse1quente refórma dos estatutos;
c) Outros assuntos de interêsse social.
Hajaí, 6 de setembro de 1.948.

das entradas reJe-

A DIRiETORIA

�o� ',CO�1r�
o

DO TRABALH�
SÊoe SOCIA ... :

PORTO ALEGRE

RUA volUNTÁRIOS DA PÁTRIA N,O 68 t.O ANDAR'

CAIXA POSY,L. 683 • TELEFONE 6640 • TELEGRAMAS: •."ROTECTORA'

4genca Geral pa-ra 8t8. Catarno
Rua Felipe Schmidt. 22 - Sob.

Caixa Postal, 69 - Tel. "Protectora" -' FLORIANOPOLIS
,--- ,_ - -ç .�

diariamente, das 9 às' 13 e das 17 às 21 horas .1RBDIO JUBA' ZVO 9
Ouçam

1530 kilocielos ondas médias de 196 metros

CATARINA
• ITUBARÃO -- S.

.'

_.

Casal sem filhos procura
dois.casa pequena, com um ou

quartos, até 1 km. 'do centro.

Ofertas para A. Junior.vna
ção dêste jornal.

reda-.

.......... ;. ";"lO�.

BRON�unE
ASMATICA
Durma bem: a noite fod�
Aqui está um remédio caseiro

e econômico que lhe dará alivio
rápido da tosse e da bronquite'
-asmática, proporcionando um.
sono reparador' a noite tôda_
Nada mais garantidO I1,o mím_

do do- que Parmin' - tomado>
duas ou três vêzes ao deita r -

pár.a !combater a. asma sufocante
e a tosse ·rebelde da', bronquite_
Compr.e 'hÇlje ·inesmo·· um vidré)
de ParQ>ln' nas boas farmá
cias. Gonhe em P.,.rmlIH qüe
lhe proporcionará alívio seguro
e rápido dêsse e,forço asfixiante
para respirar.'
P-19

Artigos de uso

doméstico
V0cê poderá ganhar de Cr$ ..• l

50;00 à Cr$ 100,00 diários, venden�"
do artigos de consumo domestico.

o

Informações na Praça 1 de No··

vembro n. 22 - 20 andar.
......... 0

.

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA�'i
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

"

ADVOGADOS
Escritório: Rua' João Pintf>

n.O 18 _. Florianópolis
I

VENDE-SE
um Bllng-alou com

7 peças sito 'a rua José Cân

dido da Silva n. 486. - Es

tI·eito. Q terreno mede 30 :'(

33 ti1.)o chacara.

Trat,ar nesta Redação.
. CHEVROLET' - ESPECIAL DE

'LUXO 1942

Vende-se de 4 portas em ex'ee

lentes condições: côr verde (duaS"
tonalidad.es), equi,pado com óti

mo 'rádio "Delco", faróis. de ne

blina, farolete Íateral, vent�lador e'

forrado com palhinha americana..

Preço - ,Cr$ 55.000,00. Tratar {t,

rua Bocaiuva 1, diáriamente at�

ás 11 horas.

.................'-.......... ..

.

.

COMERCIAN'J.':E: Di -um ti

no à Biblioteca do Centro 'IHJ
�émico XI d"� Fe'%"NJiro. Co."

trtbuiru, uaim, para • forJlllilB"

�o cultUral dOI eat.ariD�
lIe amanhi I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, ,

0. "STAPO Qulnta.felr.' G" Sétembro ti. "·48 l

menor, ao candidato casado e aos

viúvos de ambos os sexos:
c) serão acrescidos cinco pon

tos aos candidatos ,classificados
que não Ihajam conseguido no

meação, por f'alta de vagas,
AÚ. 8° - É obrigatória a aceí-

lação da nomeação para Grupo
Na sessão p lenarra ele 6 do cor- Depar-tamento ele Educação. na Escolar de qualquer caLegoria,

rente, ela Assembléia Legislativa, primeira quinzena após o encer- sob pena de revertei' o elireLor a a sua sensacional e eletrizante pe�
a proressora Antonieta de Bar- ramento do ano lelivo. sua anterior classe, na carreira licularos, da bancada do P. S. D,: apre- § 10 - Em correspondência I','- ele Professor Normalista, do Qua-
senlou a seguinte indicação: metida ao Departamento de Edu- d ro Único do Eslado.cc

Cria; a carreira de Diretor de cação, no prazo referido neste Art. 90 - A classificação no COM: Tyrone Power - George
G1'U.PO Escolar, no Q'uaclrO' artigo, 'Ü Inspetor Escolar presl '1· concurso para diretor de Grupo, Sanders - John Carradine - Rod-
Único do Estado. rá fundamentada informação s.r- �sc�l�r, a que �e ref'ere esla lei,

"
dy Mc Dowall _ Frances FarmerO Presidente da Assembléia bre os candidatos. e vá li da por dOIS anos e os can- ,',.,

oLegislat.iva, no exercício do car- � 20 _ As informações desravc- rlidatos classificados serão no- A pagina emocionante .. , o 'r -

,i.. distinta nal alioiante "O Esta- d (d d'- f t t lasg:o e ,0\'el'na 01' do Estado e ráveís, se forem aceitas, del.errn i meados à mediela que ::e· f'o rern : mance 01' c para os aman es {

(lo", apresenta respeitoso os seus Santa Datar-ina, narão a recusa da inscl'icão, dun \',erificarido vagas, obedecendo-se, I emoções profundas_ll1elhol'es votos de felicidades. Faço' saber a todos os habitantes do-se ciência ao interessado, l'lg,oro�amenle, a ordem da elas- No programa: 10 Imagens do Bra-déste Estado que a Assernhléi a Le- § 3° - Dessa decisão caberá sífícação.
. 1 N' 1 ')0 A V' dI g'islaliva decreta e eu saneiono a recurso ao Secretário da JL1,.Liç,:1, Art. 10° - O ocupante da car- sil n. 4 - aciona � oz o

'�egllinte lei: Educação e Saúele, reira de Professai' Xorrnalista, do Mundo - Atualidades
Art. 1° - Fica er iãda no Qua- "ArL. _5° - q Departamcnt n <le Quadro ún�co do l_':�taclo, que exe�'- Preços: Cr$ 4,80 e 3,00dio ('nico do Estado, a carreira Educação puhlicaiji at? vinil: e ca a f'unção giatí í'icada 'de Auxi-

C ' t' 14 anosele Direto!' ele Grupo Escolar, de cinco dias' anles d� início d,) ano

Iliar
de Direçân, e conle dois anos,

ensm a a e
,

'

con f'orrrrid ade com a labela ane- letivo, a lista dos inseri los e 111:1['-- pelo menos, no exercício dessa' Suspensas todas as entradas de
xa que integra esta lei. cará dia e hora para .a realizado função, poderá' inscreve!'-se. nos, favores e permanentes, excepto au-
ArL. 2° � O ingresso à classe do concurso de provas, ." Lermos dest� ler, no. co�curso pa- tor idades e imprensainicial da carreira de Diretor de Art. 6° - o COn?lll'SO ,'ou;;lar:íll'a, ingresso ,a classe IllJ,Cl<ll.da car-I Estudantes sem caderneta nãoGrupo Escolar será Iei to por con- ele prova escri la subre tese de t-err-a de DIretor de (,!'lIPO Esco-

_ ,

curso elp lítulo e de provas, reali- Pedagogia. compreendendr, ques- lar. com os seguintes pontos : gozarao dos abatimentos,
zado enlre os ocupantes da cerrei- lões de Didática c de Adminisfra-' I - um por mês, atei o máximo, FILMES DA SEMANA
ia de Professor Normalista; do ('50 esco:�r" sorteadas no Il1Cl1l:Il-,' de cento e' oitenta, ,c?l�rE;spon: ODEON _ IMPERIAL, domingoOuadrn Único do Estado, que- não Lo, r sela re�,za<!o no Depar l a- dente ao tempo de exei CJC10, con

O JUSTICEIROtenham penalidade nos últimos menlo de 'EcÍncaçao. ' tadn em meses, despresadas as
três anos, lo lados nos Grupos E's- § '1° - A prova terá a durucão frações; , • . . . . . .. ., .. ,.,.,.".".", .....•

rolares e com exercício anterior de ele três horas, a contar do sorteio II - freqüência média anual, RITZ, hoje-ás 5 e 7,30 horas
5 anos, pelo menos; da tése, não sendo permitida a do estabelecimento, dividida pelo I Sessões Chics :

Parágrafo único - O Departa- permanência no recinto, senão número de classes;
, I

menta de Educação publicará, no dos membros 'da banca examina- 1fT _. promoção do ostahelec i- Três astros de inconfundíveis va-

FAZEM: ANOS HOJE: Diário 'Oficial do Estado, o edital dora e dos candidatos. i menta, dividida pelo número de lor, reunidos num filme grandioso
- a gentil senhorinha Dilma, di- cómpete�te, "I § 2� - Os papéis ela� -peovas" classes.. ,_,

PAUL MUNI - ANNE BAXTER
-�ela filha do' sr D IS' 1 Al'l� 3 - Os candldato� a nO- q�le nao podel'ao seI' ass1n�das, le- 1 DrSPOSIçoES GERAIS

, CLAUDE RAINS.
.

. a mo oare,,·
mraçao pa1'a a classe ll1IClal da rao uma parLe a ser desLacavel, an- Arl. 110 - �o concueso de U1-

- o traqull1as Mauro.Carlos, inte- caneira de Diretor ele Grupo Es- te.'; rio julgamenlo, que conterá além gresso à classe inicial da cal"rei- I'
BU E O SR. SATAN

Tessanle filhinho do sr. Manoel dos colaI' são inscrilos, mediante reque- cio nome do candidato, o me�mo ra de Diretor rle GI'UPO Escolar, No programa: O Esporte em

Anjos, propri,etário do "Salã M'- l'imento elirigid� ao Seci:etário ,da algarismo com qlle. elas [orclYl do Quadro l?nico do Est�do, de�- Marcha n. 226 - Nacional - Noti-
J181'va".

o 1 I Just.Jça, Educaçao e Sauele, e ms- nl1meradas, pal'a serem, po�te- tre os candIdatos, com 19l1al nu- ," "

aI Jornaltrllielo com os seguintes docllmen- dormente, idenlificadas pel() Pre- mel'O de pontos, !.crú prel'el:r'ncia C13rIO Umvels -

tos:
_ 'sidcnte. a quem ca1Jerá, igu'll- o ql1e li\'e1' ceetHicaclo cle .con-: 'Preços: Cr$ 4,80 e 3,00

1° - ficha de' assentamento for- m('l1le, a 'ua numei-ação. �1'lS�O do cUJ'so de ac1minisll'acão 1 Censura até 10 anos.
necida pelo Departamento ele dn- � 3° - A banca examinadl)ra e�colar; persistindo a igualdade,
cação; '"erú constituida do DiretoT' cio o ele maio!' tempo no ' exercício,······..

,

...
"

'"."
....

�·r�·s·······20 _ bolptim, ele modêlo oficial,' Departamento ele Educação il0l110 no magistério; persistindq, ainda, I' HOX:, hOJe as 7,30. h
..

fornecido pelo Diretor de Grupo Presidente, e ete mais trôs �'l) a ig-ualdade, o mais idoso, Contll1ua em cartaz o hlme que
Escola!', Auxiliar d-e Inspeção ou membros, Inspetores Escolar'f's, -ArL 120 - Dentro de três dias, maravilhou toda a cidade
InspeLor 'Escolar, com o visto do Di!'etores ou Lentes do Instituto contados da Publ.icac;:.ão no Diá-j VIUVA ALEGRE

, interessado, c com-os seguintes da- de Educação e Escolas Normais rio Oficial do EsLado, caberá 1'e-
Mc Donalddos: do Estado, designados todos pelo cur�o para o Secretário da Jusli-· COM: J�anne�e. _,-

a) lempo de exet'cício, contado Secretário de Estado dos Negó- ça, F.ducação e Saúde, da classifi- Maurice ChevalIer na versao Cll1e-
em meses, despre�adas as frações, cios da Justiçou, Educação e Saú- cacão cios candidatos ao concul'- matográfica da celebre opereta de

I
CO�lputa�ld,o-se 'l1m ponto paI', mês, de, por proP.95la do Departamen- so" p!'evisto. nes.ta lei. Franz Lehar.ate o maX1.J1l0 rle cenLo e oItenta to de Educaçao.

.

§ 10 - rmpet�'aclo o recurso,
(iRO) ponlos; , § '40 - ,Será desclassificado o de\'el'�í ser informado pplo Depar- 1 Musicas,., romances,.. breje'i-·
,b) número, d�, alllas-d ias elo C:'-11,-

.

caudidal.o.\ \ 9ue não comparece!, .

à Lamento de Edl1caç'ão, den lro, de rice, num filme aIcgr� e encanta;dlclato, mulLlphcado por um deCl- pJ'ova eS,crlta ou alcança.r' media qll:1,'enta e oilo horas, e, cm_Igual dor.. ,

mo' '.. inferior a cinqüênta.
o

prazo, decidido., _ i No pro";l'al1Hl: A M'â'rcha .da Vidac\ 11'eqoência média anual ela � 5° _. A nota da, prova sera a � 20 - A petll;;30 do recurso "
.

I
,

classe; média aritmética das notas dos de�'crá ser assinada �pelo candida- 198, - NacIOn;ll - Atuahdades
d) númel'o de alunos promovi- membros da banca ·examinadora, 1.0 ou procurador legalmente 11a- Warner Pathé - ,Jornal

dos no ano letivo não danclo direi- g!'aduadas 'rIe zero a cem, e apro- bilitado, sob pena de se não to- Preços' Cr$ 400. e 30.0to à inscriçã-o. promoção inferiOl� ximada's at*' décimos. mar conhecimento do recurso.
.

o' ,

a seis, em pl'iJ;neiros anos com alu- § 60 - O julgamento das pro- ArL. 130 _ Serão distribuidos Censura ate 14 anos.

nos que, ao matricularem-se, não \'as deverá eslar terminado dez os atuais ocupantes da função FILMES .DA SEMANA
falavam o idioma nacional;,inferior clias após a l'ealização cio concur- gTutificada de Direlo!' de Gr�po I RITZ, amanhã
a doze, nos pl'imeiros anos e classes 30 e o resultado, com a classifi- Escola,' ,pelas classes rIa careen'a O PIRATA DANSARINOfracas de segundos, terceirQs e cação g'era I dos api'ol'ado'S, será, ele Di ,'elO!' de Gmpo Escolar.' a

quartos anos; inferior a dezoito, -imediatamente, publicado no Diá- que se refere eslà lei, respeItada •....... ..', .... , ......•....•..••

nas classes não selecionada�, mé- rio Oncial do EsLado, a sua situação atual, na ordem RITZ, sábado
Dia 3 de ouluhro, domingo, terá elias e forles de segundos lercei- Al't. 7° - A classificação cios cleceescente da anLigui,dade �a I A VIDA DE CARLOS GARDEL

1 t'
, .

f L'l 1'0:0; e quartos anos, canelidatos será obticla pela soma classe,
. , , , ... ! ..... , .. , ...•••.•"ogar uma ma mee 111 au 1 para os T _ Pa!'a a cla"sificacão dos oan- apl'oximada até décimos dos se- Arl. HO _ Para efeilo de pro-

,

i'ilhos dos assoc>iàdos, com início ás diclalos, mllltiplica-se
.'

pOI' U111 o g-llintes elementos: moção, seriío o:: alllais oçupantes RITZ - ROXY, domingo
'16 horas, número ele alunos promovidos nas a) total cios pontos refeJ'idos da :classe "G", da carreira de pro- PAULA
E, finalmente, dia 9 de. outubro, classes fortest por um e três déci- no ad, 3°, dividido por dez; fesso,' Normalista, abrangidos paI:'

••.•••••...... . _, ......•.••

mo;: nas classps não -sele(;ionaelas; b) mr:'dia refel'ida no paeágraJo esta lei, classificados por ?rdem-sabado, üs salões do Lira se abri- por um e cinco elécimos nas clas- 50 do art. antel'ior, elividido por de antiguiclacle, tendo em vIsta a

tão para o grande baile, a\rigor, ses médias e por um e no\'e déci- dois.
'

Sl1a sillla�ão nos quadros a C]ue

'comemorat!vo ao seu aniv.ersário, mos, nas classes fracas. Paeágraf'o único - Antes· cla pertenciam anteriormente, e na

IT - Para a classiricação dos classificação final, serão
.

acres- forma das instruções que, nesse
posse ela nova Dir:eloria e em ho- candidatos que l'eja.m pl'inlPiros cidos ao toLal de pontos, referÍ- sentirlo, forem expedidas,
"menagem ao Pl;imei-ro Congresso' anos com alllnos que, ao mat1'icu- dos' no presente aeLigo:

, I ArL 150 - Os títulos dos, fun-
,de .HisLoria·CaLarinense. Neste bai- larem-se, não fala\-am O 'idioma a) três pontos ao ·candldato cionál'ios cujos 'ca,'g'os forem Oferece-se para Lag'una e Sul do

nacional, complllar-�e-á a promo- casado Oll yiú"o, com filhos me- aling'ielos' por esla lei, serão apos- J�stado, ofedas Cbr11 detalhes à
çÃo da segllinle forma: mllllipli- 1101'es e ao que prol'ar ser ar�mo ti lados pelo Secrelário ele Estaelo CV.ixa Poslal na: 10.9
ca-se pOl' um e nOI'e rlPcimos, o de 'familia;

. elos NegóciOS da JusLi�a, Educa-
o

1 I
'

1 1)' I f'll S 'd Laguna - Sta, Catarinanumero c c a unos promovlc os que ) maIs um 1?0n .. � p�1�_'.1 1-0 cão e au e, �

falayam o idioma nacional, e por I ..
'

AI'L, '160 - Esla lei entrará em

ql1aLro, núme!'o ele alnnos l)I'omo- I vig'ôr a 1 de _.ianei_r� de 19'19, re-

'\'idos que, ao Dlatriclllaeem-sc, não vogadas as cllspos1ç'oes em con-
falayam o iclioma, nacional. trário, ,

e) ao� professores encarregados DTC;'Po.STÇõRC; TRANSITóRIAS
rIas associa�ões auxiliares ela esco-' A1'I, ']70 - Os cargos vag'os l!-a
Ia que pel'maneceram como orien- carreira de Professor, Normahs-.
ta dores, durante todo o ano leti- ta elo Ouadro único cIo Estado,
'\'0, nos lermos cio decreto n, 2991, ddco'Trl;I('� rlrsla lei, exceto 'os
de 28 ele. ab/'il de 191/1 e elec"eto ela cla'ose inicial, n50 serão provi-
n, :l735, dr 17 ele dezembro ele 19'f6, dos, senão depois ele �etecen�os
inclusi\'e tesoureiro da Caixa Es- e t1'inLa dias, a conlar de 1 de Ja-
rolar (' orienl-aetor elr CooperatiYu neil'o elo 1919,"
Escolal', serão contados três ])on- ----.,------------

,

i�l�Ç�)�"l; ano ele exercício nessas

I Govê'rno' francêsf) total, atei Mcimo�, elos pont.os
oblielos com pssas parcelas, Paris, 8 (D. P,) - Muitos obser-

� 1° - Os cálculos all1dirlos nas ., vaclores diolomáti.cos dllV.idan� �uele(l'as O, c, ri e é do inciso 2, elêste
(I Presidenle Auriol tenha eXlto,

artigo, refel'el1'1-,:e aos elois últi- -

mos a'llOS de rxc,roíci,o', e:x:-lraída ADQUIRA o número de se· nos seus esfÕl'ços para a formaçao
a mrdia, e serão Uiproximados tembro de "Seleções", à de no\'o gabinete, depois que o go-
alé rlPcimos, venda dentro de alguns Y(Tno dr Se'humann bateu o "Re-

� 2° - C;rrão acrescirlos yinle dias, e leia as bases fa-1)ontos' ao tolal obliclo ao;; que
')l,,"snircm cedi ficado dr' cOllclu- cílinias do novo e grande
s50 de C\lrso de administra('ão concurso que a popular re-
escalar. vista "Seleções" fará entre

� 3° - Não poderã6 inscrpycr- os seus leitores brasileiros!se· os candielato," qlle liYel'em, llle
n()� rle oell10 p e1ez pontos,
ArL -\0 - Os' requerImentos "('_

ruo Pllcaminhaclo�, por intermé-
dio ria:, Inspetorias Escolares, ;'10

Na cidade de Il.aja í, onde reside
se deslaca pelas raros dotes de-C

,..dislinção, vê passar hoje, a sua

ilala natalícia a exrna. sra. d. Alzi

ra S. Espíndola, virtuosa espôsa do
nOSSO prezado coestaduano sr, Raul

Espíndola, categorizado funcioná
rio da acreditada firma Malhurg e

,.(:ia,

..- .

� �Jl!!'.�L1!�ção, desprender o fleuma,
aliviar a congestão, abrandar a
tosse rouca, é stJ friccionar com I

VICIVAPORuI
-_.------.._-

'Lira' ,Tp,ni� til-ube
Complelando o Lira Tenis Clube'

'no dia 7 de outubro o seu 22° ani

vel'sário de fundação, foi organir.a
,-da um programa de festas.

Assim, no dia 25 ·de setembro

'-corr.ente, realiza:r-se-â a tradicional
Festa da Primavera., grandiosa
Soil'é.e da Parada da Elegancia, du
Tante a qual será eleita a s,enl1ori
ia mais elegante da fesLa, que será

lambem a Rainha do Lira,

Je serão apresentadas á sociedade

florianopoliLalla as "Deottlallles de
,·J9i8".

Adquira o número dehsetembro
de "Sele·ções". Aí encontrará as

bases fadl�mas do grande con�

curso que "Seleções" fará entre

os seus leitores. Cr$ 140,000,00
de pr,êmios!

NÃO PERCA O NÚMER'O OE
SETEMBRO! À VENDA DENTRO

DE ALGUNS DIAS!

Vai ser criada
Diretor de

a cerreíre de
Grupo Escolar

Uma indicação da proiessora Antonieta de Barros, representante
do P,S,D. no Legislativo do Estado

.

CINEMAS

NÃO PERCA
O NÚMERO DE SETEMBRO!

cord" de apó� guerra com, apenas

sessenta e lrps horas de ,-ida. Ao

(l11" ronsta, Anrio! dsa agora a for

mação dum govôrno de :enião Na

cioanl, incluindo tactos os grtipos ria

extrema dil'E'ila atI' o� socialistas,

I incluindo 'portanto �s degalllist.a�,
mas n;í,) os ciomunisl as.

Simultaneamente
ODEON, hoje ás 5, 7,15 e 8,45 11s.

IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas

20TH. CENTURY FOX apresenta

óDIO NO CORAÇÃO

RepresentaçDes
OU Pracista

394
UM DE

20.000

'IEm seu númera de setembro
você encontrará as bases fa
cH

....

unos do grande concurso

de "Seleções", que distribuirá
Cr$ 140.000,00 entre os

concorrentes.

.NÃO DEIXE DE ADQUIRIR O

NÚMERO DE SETEMBRO DE

"SELEÇÕES", À VENDA DEN

TRO DE ALGUNS DIAS I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\ PROGRAMA DE FESTAS. PARA O MÊS DE SETEMBRO
DIA 11 - SÁBADO - SOIRÉE. DIA 19 - DOMINGUEIRA.
AS SOIRÉES E DOMINGUEIRAS TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.

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

, f

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• ••
· '

.

.
• • D� •
• •

:' :
: A. �DAMASCENO DA SILVA :
: ADVOGADO :
• •
• •

: AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS :
• o
• •
• Praça '15 de Novembro, 22 - 2° ando •
• •
• •

: (Edifício Pérola) :
• •
• •

, • Fones: 1.324 e 1.388 •
• •
• •

: Florianópolis - Santa Catarina' :
· \

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

Relojoaria ,:Progre'iSO
de JUGEND- 8}> FILHO

\ - CO�PRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO- DE
REEMBOLSO POSTAL

Faço. seu pediào por carta ou tel(!,g·rarna e pague
sómente quando receber.

,

:N, 14 c1r$ .200.00

.,.S.";;ff':��:
N. 27 cr$ 350,00

Sui••o com pula.ira d. ma- �logio .aui••o' eom pul••ira
.

. teriaI plaltico. , d. ;matarial plOlticp. 6 rubi.
Montado .m 4 rubla Folheado ·.m ouro

Marca Vai" • Focaro.k N. 27-A cr$ 580,00
. I.

. O m••mo com 15 rulili•• �idro
Caixc> d. niqueI, gro..o mod.rno

.

No"ol relogio. ·.ão acompanhado. do. r ••p.ctivol certificado.
o·. garantia. ,

PEÇAM-NOS CATlt.LOGOS •• ENVIAMOS G�ATIS'. . .

'JUdENI) � FILHO
Curitiba - Prcça 'Tir,cdentel 260 - Paraná

ORIENTE racionalmen:te sua' publicidade, tornando-a
intensa. e profícua .

,
Um veiculo de grande utilidade e ·ao seu alcance lhe é oferecido

pela onda da' IYH - 6
. R.<\.DIO DIFUSORA DE LAGUNA

- 970 kilociclos - 309 metros _

Para dedicatórias musicais procurar ° sr. Waldir Brasil, à Rua
Fernando Machado 3.

NOTA: - Estes pedidos deverão ser encaminhados com 3
dias de antecedência.

Yiage com ·conforto
.

,

, pelo

«RIPIDO :SUL BRASILEIRO"
Diariamente entre

'.

Fpolis, .. - Ita'jaí ...Joínvile-Curitiba

AGENTES
,

Fiuza lima & Irmão

.

t

, .. reune som .. _ acabamento ••

solidez, •. no piano perfeito!

Além de vários modêlos para .

pronta entrega .. , êste maraVl-

. lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de
pagamento a longo pr,�1:.Q.!

. ScbwartzmaUD··
REPRES.ENTANTE
par'a Santa

'KNOT
Catarina

S/A
Cx. 134 - Tel. KNOT

Florianópolis
. • • • • •• • II

VENDEM-SE POR MOTIVO DE

VIAGEM

Móveis de sala, em perfeito es

tado e. de quarto, 1 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.

I

Tratar á Rua Bocaiuva, 13
......uando se trata de
seu carro eie a melhor so-.

luçêo: Amortecedores DELCO!
.

Suavidade'de ·marcha ..• maior
.1,

durabilidade para 65 pneus ... pro-

teção do molejo ... facilidade de
. direção ... estas-são -as 'vantagens ..

oferecidas- pelos AMortecedores

Delco. �ais de 65 milhões de
I Amortecedores Delco es- �

��: r��::!:���a�:�::::�> ��=_;::;-�,.�bilistas de todo o mundo!

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

LEIAM A· RE:vISTA
O VALE DO ITAJAI .

J,

A'mortecedores ... \ . , . , ........ " -

'FABRICA DE FOSFOROS (PRtJN
TAP. FABRICAR)

'Vende-se
Maqaínário c-s 250.000,00
Prédio, lmoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. c.
Vende-se (IJ. só maquinári�
Informações com A. Wehmut':l

Brusque - Santa Cataríng"

DELCO
PRODUTO DA GENERAL MOTORS

.. �. .. . ..

VENDE-SE

l'Jm bonito grupo estufado com

três peças e mesinha de centro.

comp letarnente novo. Ver. á rua

Almirante Lamego 9.
-

PARA VENo.AS E SERViÇO PRpCURE OS

DISTRIBUIDOR ES E CONC ESS 10NARI.OS DA

'.

.

GENERAL -MOTORS DO BRASIL S. A.

Transportes Iregu aNS de cargas do pôrto de

slo, FRANCISCO DO SUL para NOV! fORI
Informações com 011 Agente. ,

FlorisnópoHp - Carlos HoepckeS/A - 01- Teletone 1.212 ( �n 1. r�I:g,
Sso Franciecc do Sui - Carlos Hoepcke S/A -CI - Telelo"l� j, '.I{)) � � MACK

i

,
-.;.....---------------;-t--o:-- .__..,_,--_._--,_'-_._ _......

-:

.

I
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• Número de palavras: trezentas no maxime. correntes remeterão, juntamente com uma cópia dó trabalho, o

., Os trabalhos deverão ser datilografados em espaço 2" com larga' nome e endereço completos.
margem à esquerda, não 'se admitindo os que .forern batidos nos 2 e Os trabalhos premiados t!?rnar,se-.ão propriedade da, Sul Amertca
lados da fôlha. que poderá utilizá-los como entender. ',\' "',,
e Tôdas as provas serão firmadas com pseudônimo e enviadas à •• A Companhia não ríevolvêré os originais apresentados, nem rnan-

Sul America ::...:._ Companhia Nacional de Seguros ge Vida - Con-
'. ,terá córrespondincia sôbre 2�ç;,R);lc}lrso. '"

,I, �l
' cu�s:6' - Cáixa p'ostal 5.104 - Rio de Jariéiro. Ei!.(ou..tI;'g J�hvelop� __.... A decisão dos juízes será definitiva.

.. . fechado, com indicação do pseudônimo ...na parte externa, os con-
oe Só será' permitida a' apresentação d -= uma cornpcsiçao por pessoa.
e A .identificação dos autores 'premiados será pública, anunciada a

cerimônia com a necess�ria antecedência.
UM DÊSTES PRÊMIOS 'PODERÁ SER O SEU! • OS JUÍZES - Uma comissão de ilustres Escritores julgará impar

cialmente o seu trabalho. Estes são os juízes, dignos de sua inteira

I
'I '

"

!

>;1
I

4:

•

-.'.,,;..;, . .

recebidos até 30 de setembro. ôs ,trl�àlhôs que aosSerão
-

concorrerao

ir.

"�

Jn tenso vem sendo o trabalho de classificação e julgamento das

colaborações já enviadas ao grande concurso da Sul Amer ica,
Mas ainda há tempo! Você ainda pode concorrer e �an�idatar
se a qualquer dos valiolsos 313 prêrrrios �m dinheiro que a Sul

I

Amerlca lhe oferece. Sõmente a- 31) de setembro 'será �ncerrado
o prazo par; recebimento dos trabalhos. Não' deixe de concorrer!
Estude cuidadosamente as condições. dês te corrctmso ao alcance
de· todos e envie, com a possível urgência, a sua çolabo�ação.

•

CONDIÇÕES DO GRANJ)E CONCURSO SUL A�ERICA
Tema: - IIPorque considero o seguro de vida a melho.r proteção à família e valioso

I

bepefício de interêsse socialll •

•

t.· PR1!:MIO . cio $ 10.000,00 confiança:
Rachel de Queiroz, Alvaro Lins,' Carlos Drurnrnond de Andrade,
Manuel Bandeira, 'Octávio Tarquiruo de Souza.

E MAIS UMA APÓLICE DE SEGURO DE VIDA DE

IGUAL VALOR, LIBERADA DE PAGAMENTO DE
PRÊMIOS.

2.· PR1!:MIO... . .Cr$ to�ooo,OO A LEITURA DÊSTE FOLHETO FAftILlTAR-LHE-Á A �ITÓRIA
NO GRANDE CONCURSO SUL AMERICA I3.· PR1!:MIO .......•••..•....

10 PRÊMIOS DE CR$ 1.000,00.
,Cr$ 5.000,00.
. Cr $ 10.000,00 Se quer .eiltar aparelhado para vencer, es tude 9 pe

queno folheto, que a Sul America 1.he enviará gra
tri i tam en te e no rnais curto prazo. Para isso preencha
o coriprrn abaixo e

remeta-o ao enrle-

50 PRÊMIOS •• CR$ 500,00. • ••••••..Cr $ 25,000.00
100 PRÊMIOS" CR$ 300,00. ,Cr $ 30.000�O4,).
150'PRÊMIOS •• CR$ 200,00. .Cr$ 30.000.00

êr $ �20.000,OO
•

rêço nêle indicado. À SUL AltlERICA
Coml"�ll ".a. 11"1 de :Seguros de Vida
c/ x : O'i';ll 5104 - ido d e J�nejro

Que;'·a.,., i emeter- me o folheto "0 Seçuro de Vida'·.·
P')'S p'etcll;"! p'linrn r-me pn ru participar do "Con
curso dus 120,O()(J cruze+ros".

'1· 6.AA·l 78 4)

SIII . Ameriea Nome I •••••••••••••

D;�!c1 do Nasc.: dia mês ano .

I

I

I

P!·o.::�s�;�\() .........•..••••..•.................•...•....• ''','t0' ....... �

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

FUNDADA EM 1895

Ca.sad o 't......•... � ......••..... Tem filhos? •.••........ � .

,L18. ..••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••

Cida de EsÍâdo ......•••..... : ,- .•..••

Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende

. .reços.
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário do

.Paraná e Santa Catarina,
'.

I

Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 62� _' Curitiba. /
�I .- • .:>.,__.._�

Páraná A E PJ L E PSI A 'É H E R E O I TÁ R I·A ?Escritório Técnico.
Cid Rocha, Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que,
tendo' regressado de sua viajem aos I

Estados Unidos da América do Nor- I

te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu escritório

(Rua Presidente Coutinho n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar-a merecer as espe
ciais atenções de seus amigos e

clientes;
Pedro Medeiros, Auxiliar

Guia do
o que e a "pi.lepsia? Saoemos -r=: í os sint<;?mas na ,glanae n;aiori,a dos

nas que é um açoite que durante- casos. Este. notável remédio e des

anos tem flagelado ,ricos e pobres, crite em linguagem �J(nples_ num.

grandes e humildes. Júlio Cesar, interessante folheto ":tI:;J!�do: '�Po
Napoleão e Byron sofreram dêste de curar-se a epilepsia? . Este livro

mal. A epilepsia sempre interessou não se' vende, mas, of�rece-se gra·
aos homens de ciência, cujos esfor·1 tUltan;'cnte a rodos os interessados.

ços foram finalmente coroados .de Nenhum enfermo de epilepsia deve

êxito porque conseguiram dês:
I
demorar em solicitar um exemplar

cobrir um preparado que alivia .graruito dêste" folheto sensacional.

r-;�-�;�;T�:;:�-;�;S��N��e:a:t:n::�---�F-J6�-
- -

-"j

J 535 Pifth Avenue, New York
.

'J
. Queiram enviar ..me gratuitamen:e, t!n. envelope particular, um exemplar do

j folhem intitulado; "Pode curar-se a epilepsia?' . ./
-

Ouçam, diariamente, das 12 às 13 horas
ZYO·9 - RÁDIO TUBÁ

"A Voz das Te�ras de Anita"
Frequência 1530 klcs. _ Onda de 196 metros

TUBARÃO SANTA 'CATARINA

'terrenos em Coqueiros
Vendem-se diversos, .com chácara, á heira-mar ; diretamente ou

.por in I ermédio e. sob financiamento dos Institutos.
Planta e informações _ Rua trajano, i6.

� NOME .•. , _
0 .

I' (Favor escrever,em letra de formo)
(
IFRAQUEZAS EM GERAL

VINHQ CREOSOTADO
«5ILVEIRA«

�. CIDADE ; pl)ís .

, ,

•

\

, \
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VINGOU-SE O FIGUEIRE"SE, DERpOJANDO O AVal POR 4 ft ·2

.,' ,

I Em sensacional cotejo pela posse ""?" da taça "PArefe,itO 11:01en
I
tino de Carvalh?", o Figueirense derrotou ante-ontem o vai pe .a ex-

, pressiva contagem de 4x2, vingando-se assim da derrota sofrida domin-

go último.

Em nossa edição de amanhã daremos maiores detalhes.

Direção �e PEDRO PAULO MACHADO

� � i �f�n[� mínima o . Vií �rrl ou � i�ueir!n��
em-���:-�}_�.Q ";a� ......Y:"���'B=:aa'$l!@ftlMJ:E .'

,�enChl o t'lguell'tn�e pur l x l.-j X l, ,8 contagem fioal.-Pi,nto, Gastão (penalti), Augusto, .Sanl
e Nlzeta, os· marcadores, na ordem.- 4dolfinbo, Nede, Diamantino e Pinto, os mtlbores. -- JUIZ,
.

,
' , quadros, renda e 08 'resultadós nas demais categorias.

"

DIante ode um público numeroso, bora surgissem algumas boas opor- Ivani a jogar na aza média esquer- grande coisa, muito promete, 'Brim- os quadros de aspirantes dos mes

cumprru-se, domingo, no "sta-. tu nirlades que foram lamentavel- dá. lio e Augusto fraquissimos e os res- .mos clubes, vencendo o Figueiren-
dium" da rua Bocaiuva, a segunda I mente perdidas para a alteração do Aos 16 minutos da fase derradei- tantes regulares. se por 4 x 2, após um primeiro tem-

rodada do campeonato da cidade, escore, A primeira etapa pertencei! ra sur-giu o empate que foi desfei- Os qtadros po fávorável ao Avai por 2 x 1.

na qual foram adversários os clás- totalmente ao Figueirense, Atacou to para surpresa de todos aos 20 mi- IZ,comobzrn"oadcidade,a Marcaram os tentos: Edgar, Papico,
sicos rivais do futebol Iocal r. Avaf mais que o adversário e embora não nutos. Avai _ Adolfinho, Fatéco e Ivani Ney e Castiçal; para o vencedor, e
c Figueirense. fossem lá tão expressivos seus dois Passara o Figueirense a ser infe- (Verzola); Quido, Boos e Verzola Galego 'e Helinho, para o Avaí. Os

Como espetáculo o cotejo n. 1 da "goals" conquistados nessa fase rior na contagem. Debalde os seus (Ivani ) ; Felipinho, Nizeta, (Bráu- quadros foram estes: Figueirense
cidade agradou, Técnicamente .. � pelo, menos refletiram o desenrolar desesperados 'esforços, não conse- lio), Pinto, Bráulio (Nizeta)" e Saul. - Isaias, Castiçal e Abreu; MOD-

assim. " assim .. '. da luta, O Avai sentiu-se enfraque- guiu o alvi-negro modificar o m'rr- Figueirense - Mafra, Marco e .guilhot, Ney e Papico ; Edgar, Ge-

O Avaí, que perdeu o titulo de cido com a sua linha média desar- cador que, assim, chegou ao final Diamantino; Minela, Jair e Gastão; raldo, Hélio, Hamilton e Gllnther.
Iider para ser campeão de um tor- ticulada, onde cada um dos mé•.iios com a vitória do pelotão avaiano Capeta, Néde,' Augusto, Nicolau e Aval - Rubinho, Pedro e Aníbal;
neio municipal nascido de uma deixou a desejar, pela apertada contagem de 3 x 2, lijoeccia. I Benjamin, Frederico e Romeu ; Ga-,
reunião nas salas da F. C, D" não mantendo-se invicto em pelejas ofi- O juiz legt, Helinho, Póvoas, Tavares e

t t d d domi A etapa final modificou completa- P 11' J' M 1 T
.

1se apresen ou na ar e e ornm- ciais no ano corrente, A partida foi, em demasia, difi- ' o 1. • urz : f anoe ourm 10.

go com o seu costumeiro "traiu" mente o panorama da luta, então
A marcha do escore cil de ser arbitrada. O sr. Aldo. I Sábado à tarde defrontaram-se

d· E t t 1 foi d favorável ao . Figueirense por 2 x 01" B' 1 Cc Jogo. n re a11. o oi o vence or Aos 5 minutos de jog« Boos com Fernánrles apresentou algum,as fa-I
imprco c

,

ocaiuva, pe o ,amp.eo-
d:> porfia. 1. O Figueirense continuou 'até o

a pelota serviu a Bráulio que ati- lhas. Falhou validando o segundo nato de Aspirantes. Venceu o Oh11l-.
) Figueirense, desde os primeiros fim no mesmo ritmo de jogo, en-

100U para a frente aproveitando tento do Fisuci rense e o último do pico pela larga contagem de 5 x O.
.

t d' f
' . quanto o Avai passou a jogar com "t t d S' di "(3) N

.

A 1Tmmu os' e Jogo 01 superror nas Pinto par.i golear, após vencer Aval 'e não reprimiu com a devida en os e a I ,1 ery e (I ro..

ações" dominando em muitas oca-
mais acerto que na primeira face,

Marco em sensacional corrida pela eneruia o ioso desleal de alguns jo- O quadro vencedor jogou assim
. -

II
. talvez .devi do a troca de. posições " <::o

tituid H 'I' N I o e Dídí ;smes
:

o seu ve 10 antagOVlsta e posse da pelota. cadores. S. s. foi mal auxiliado pe- cons 1 Ulo, o: e 10, e s n 1 ,

dando a impressão de que inevita- feita entre Ivani e Verzola. É sabido
Aos 23 minutos, Guido _ CD.mete los dois "linesmans", sendo êste Américo, na e Início; Sadi, Edi, Ne.-

que o primeiro como médioesquer-' G til Adili J' N tvelmente venceria 'a peleja. "foul" violento em Nicolau quan- um dos fatores que lhe impediram .ry, en I, e '110. UlZ: ew on

do atua adiantado, con�tituindo um M ill t C r' dTodavia o lesquadrão alvi-negro do êste, a um metro apenas orla ci- uma bôa alhação. ongu 10. omo pra nmnar a sa-

não soube oferecer situações'peri- atua adiantado, constituindo um
dadela de Adolfinho, se preparava

batina jogaram os quadros-iuvenís
d

,.

d sexto atacante. Porém Iva ni não se A renda do.s mesmos clubes, vencendo o Bo-gosas ao arco a versarro, on e para executar um 'dos seus podere-
Adolfinho aparecia como. urna bar- encontrava com bôá disposição pa- sos "shoots", O árbitro, acertada- Atingiu a Cr$ 6.200,00 a renda do caiuva por 6 x 2.

reira dificil de vencer, ao centrá-
j
ra a Juta, exzotado corno se apre- encontro. Domingo, pela manhã, teve 10-

,
� mente puniu a falta, com uma pe-

rio do 1vaí que sempre se ,rlirigia! sentava, devido a ausência de exer- nalidade máxima que, batida muito
firme ent direção ao último reduto cicios fisicos, mas mesmo assim me- bem por Gastão, tr-ansformou-se.' no
do antagonista. É conveniente sa- lhorou o quadro, embora hou�essem "goal" de empate.
lientar essa nossa afirmação como certas dúvidas quanto à segurança Aos 32 minutos Augusto desem
um dos fatores da derrota do' "es- de Verzola ao lado de Fatéco. Na patou a partida, completamente im
quadrão de aço". O quadro aznrra nossa 'opinião, Tavinho deve figu- pedido, falhando o juiz que validou

,
foi mais positivo nos ataques em- rar na zaga com Fatéco, passando o tento.

Nas demais categorias
, Preliminarmenle ao prélio de

domingo á tarde defrontaram-se

Página

gar o encontro entre Avaí e Figuei
rense, pelo certame infanto-juvenil..
Venceu o Figueirense por 3 x 2.

O CAMPEONATO CARIOCA

-Mova para escritoriol _

Procura-se uma que disponha. de t'Ll:dUl'>l:> t<EUMATISMO E

prática e 'que saiba escrever à má- PLACAS SIFILITICAS

quina. Ordenado inicial de Cr$ Elixir de Nogueira500,00. Cartas do próprio punho aos
Medicação auxiliar no trotamento

cuidados deste JornaI. da IliflJi.

Catarjnens'e
Vem causando ótima impressão aparece- iodos os scíbados, repor

DOS m�ios esportivos do Estado a tando todos os acontecimenLos es

Página Calarinensc da "GazeLa Es- porti\·os de Santa Catarina,

pOl'Li\'a ", grande diário esporLi vo Atrayés a ação inint,crrupl,a des

paulisLa, que obedece à direção elo s,es três hábeis correspondenles, a

pr,csligio�o jomaHsta. Tomaz Baz- página clatarinense da "GazeLa Es

"Qni \OlimllicllS). portiva" lm·a ao conhecimenlo do
0l1f'rlrc1cndo h direção dos nossos I mundo 'esportivo brasileiro, todos
llllpntosos col('gas Aribaldo PÚ--{ I

(,� lalos dpsclll'olados em nosso

\ Drb. \Yalrlir de OliYE'lra Santos c E:--tado. ..

Moacir SCllllt,pl, a JHígina catari-j' Aos co � f'g2.S Al'ihaldo, \Yaldir e

I:;_pnoe do conceiluado matulino :"Ilu::tcir a< 11 ,3 :,S j E:1L�<.'õ 's,

Rio, ti (A. N.) - A décima roda- I
da dó Campeonato de futebol da

cida,de apresentou (is seguintes re

sultados: Botafogo 2; Flamengo 1;

Vasco, 6; Madureira 1; Fluminen
se 4; América O; Canto do Rio 2;
Süo Cristóvão 1.

O, ,pu'_bll·CO e'sper�a melhor tratamento osA�iSal�:i�:�I1l:��;I'l�a r::���:�l� z:
nifica combinação de'passes; a pelo-

Permita-nos a "Rádio Guarujá"
I
nas com uma radiofusora, não se ta vai aos pés, de Felipinho e êste

que estranhemos a delibera«ão, visse humilha.da, no tocante ao seu inteligentemente serve a Sanl que

evidentemente inconsiderada, .. Que 1 desenvolvimento eSI)Ortivo, por es- completamnte li '(I°e de marcação
tomou, de alheiar-se por inteiro, sa absoluta aqsência da crônica ir- envia ao seu objeti vo, empat�ndo a

nos seus co�entári�s esportivos, ao
I

radiada, a respeito dos cotejos es- partida.
movimento futebolistico desta ca- portivos. Transcorridos 4 minutos do tento

)ita1. Uma estação de rádios vive Ou muito nos enganamos, ou o do perigoso extrema canhoto, o

dos favores públicos e não nos público ouvinte' m.erece melhor tra- Figueirense concede esca,nteio; Saul
é encarregado de cobrar e o faz

muito bem, provocan,do uma gran
de confus::ío diante da meta de Ma

fra, do que aproveitou Nizeta para
fazer balançar as redes, conquis-

TQRCIDA INCONVENIENTE

Rio, fi (H. P,) - A peleja Olaria

e Bom· Sucesso, realiz,ada no Call1po Ido pril�eiro, decorreu acidentada,
tanto (iUe ,foram jogados apenas

trinta minutos, findos os quais o

juiz da pali:ida recebeu Ullla pedra
da no ombro, necessitando de sus

pender a partida quando restavam

aínda sessenta minutos de jogo, o

qual deverá ser disputad,p esta se-
.

consta que razões mais imperiosas tamento da "Guarujá", que, aliás,
que os simples melindres dum cro- não é orientadá por ninguem com

nista radiofônico hajam aberto tão propensão a uma campanha de hos
irreconciliáveis incompatibilidad�s tilidade ao nosso progresso espor
entre os clubes de futebol ,de Flo- tivo. Se os melindres Jlessoais fo

rianópolts e a popular e acredita- rem elevados a tão altas consequêll
da difusora local. Aihda, porém, cias, não sabemos a ,que subversões
que tais razões existissem em cará- serão lançados' os deveres da im
ter de tamanha gravidade, um inte- prensa e do rádio, aos qllais cabe
l'êsse mais alto que o de satisfazer informar, esclarecer, orientar, den
ás solicitações do amôr próprio de tro de principios de ética que não
'alg-uem justificaria um entendimell- compartam, em absoluto, atitucles
to entre iaS partes, de modo a que I como a Que determina· esta nota.
a capital do Estado, que conta ape-) Cosme

tando o "goal" da vitória, goa 1 este

injustalll�lite validado, �'isto haver mana.

Quando suspenso o jogo,: o Olaria

vencia por dois a um.
o guardião alvi-ncgro sido violenta
mente atingido por Pinto,

Apreciação individual
Adolfinho foi a' miüor figma do

gramado. O arrojado guardião
avaiano praticou defesas que deixa
ram pasmados os qu e encontravam
no estádio, Foi um dos alicerces da

Gest·O elegante do F'fi· • vitória azurra. É sem dúvida o
,

16Uetrense", mais completo guar,rlião do Estado.
i\a tarde de domir1qn, mjnu- co-irmão Avaí, p�r motivo do 270 Néde e Diamantino, secundaram-

tos antes do sensacfona_l jogo, no ani \·crsa1'1o do grêmio alvi-celesle �o, O prim'eiro demonstrou suas

nn l1'o do gramado, p,erante altas ll'anscorl'ido dia lOdo corren [oe. I grandes qualidades através UllJa ex

au loeidades, inclusive o pref'e4to Em nome do Figucirens(' :falou plêndida atuação e o segundo, ape
Adalberto Tolentino de Carvalho, de im]wo\'iso o sr. José Gusmão de I sal' de veterano, defendeu com ener

:J direloria do Figueirens'e f,ez so- Anclrade, secr,etário do Cllllw ha- gia e precisão o reduto alvi-negro
lenemente a entr,ega de belíssima, ycndo agradecido o sr. Pa lllo 'Lau-, contra os attques adversários. É
"clorbeilc" de flores naturais ao s,eu g'c, ma,ioral do Ayaí. ainda o melhor zagueiro esquerdo

da cidade·e talvez do Esta,do, Pinto

-�,J- • - • - - .._- - ••• - - - • - -_...... '

Vitorias do Pau�a Ram'os em RiO do Sul
Excursionando à cidade de Rio do Sul, o Paula RaillOs enfrentou e

"elieeu domingo último o conjunto local do E. C. Concórdia pelo escore
de 4x3. �ovo encontro entl'l� os mesmos a,dveJosários foi efetuado' ante
ontem, lrull1fando novamente ,o campeão desta capital por 3x2,

foi o máximo elemento do ataquE'
avaiaflo,

N.izeta, Jair, Gastão, :\'linela, Saul
e Fatéco jogaram bem,
Freccia, o novo extrema do Fi

gueirense, embora não tenha feifo·

tambem usará
KOLYN05

diz

Bfian.
Don(evv
=---

A

VOCE
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o ESTAfY'-Qulnta tetrll ,9 de 'elembro CSe '.48 1

Dr. Milton Simone
.Pereíra

'

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA 'GERAL
'Dos Serviços dos Professores Berre
dícto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14. ás 17 horas

nua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

IDiagnóstico, 'Controle 'e tratamento

especializado da gravidês. Distur
bios da adolescência e da menopau
N. Pertubações menstruais, i�1�1'4'
mações � tumores do aparelho geui
tal feminino. ,

Operações do utero, ovários, ti-cm

p3S, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru-'
toras)

I

ASSISTENCIA AO PARTO E Ol'E
RAÇõES OBSTÉTRICAS

Doenças glandulares, tiroide, ová
ríos, hipopise, etc.)

, Distúrbios nervosos - Esterilidade
-, Regimes.
Consultório R. João Pinto 7 - Tcl.

I ,I ,

1.461
Besíd, B,. 7 de Setembro - EdU.

Cruz e Souza - Tel. 846.

JBR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e partei,.Q
Hospital de Caridade de

ríanópolís. Assistente da
'Maternidade

Do

Doenças dos órgãos internos, es )e·
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían-
dulas internas

'

Cllnica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL.
HORÁRIO DE CONSULTAS: -,

"Pela manhã das 10,30 ás 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vdor Meireles n. 18
Fone manual 1.702

RESIDENCIAo:

III' �"feDida l'roDlpowski 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 l.}finárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Eigado

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Radiologia Clínica (Raios X)
Eletro.cardiografia - Ondas Curtas

Indutotermia Eletro Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

Consultório. e residência:

Praça Pereira e' Oliveira (atráz do

Tr-ibunal) Ruà Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. 'FLORIANóPOLIS

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Naclo·
nal de Medicina da Universidade

do Brasll)
Médico PQr concurso da Assistên
cia a !>sicopatas do Distrito.

Federal
Ex·lnterno de Hospital P�iqul(l..
trico e Mallicômio Judiciario

.da Capital Federal
, Ex·interno d" Santa Casa de Mi·

sericórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDIOA - DOENÇAS

Nl!.'RVOSAS
Consultõrlo: ,Edifício Amélia,

Neto - Sala 3,
Residência: Rua Alvaro de car

valho, 70:
Das 15 às 18 horas

Telefone':
Oonsultórío - 1.208,
Residência - 1.305.

F!ü:-. _

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA '- MOLÉSTIAS • DE S�

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

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

Corrêia Neto
Cirurgia do e�ômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso

.

tirei
de, rins, próstata, bexiga, tltero,

ovários e jrompas. Varicocele, hidro
cele, varizes e hernas.

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

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

Telef, M. 764

Dr. Paulo Fontes
Clinico e operado;

Con.ultório: Rua Vitor Meireles, 26.
,

'

Telefone: 1.405 "
,

Consultas das 10 ás 12 e das 14 i.
l,! brs. Residência: Rua

Blqmenau,!
' 22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário Wendhaulelf
Cllnica, médica de adultos e criança.

, Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 iis 6 horas
Ile.idência: Felipe Scbmidt n. J8.

Telef. 812 \

Dr. M; S. Cavalcanti
CliDica exc1usivâmente de criança.

Rua Saldanba Marinho, 10
1'plpf�np M 7.1? I

DATI LOGRA FIA.
•

Correspondencla
Comercial

DIREÇAo:
Améli� M Pigozzi

RUA
,

ALVA.() DE CARVALHO. 65

(onrere
Diploma

METODO:
Moderno e Eficiente

Arvores frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ernamentaís nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
,

Flori e Pomicultura
H. J. Cipper.
Corupá. rMun, de Jaraguá - Estado de
Peçam catalago gratuitamente.

Santa ,Catarina.

,/

"
,

Gosta DE FAZER PÃO EM CASA?

Não passe sem pão. porquanto o pão é um

alimento indispensável. E, se gosta de fazer,

pão em casa, nuno.. dispense o Fermento Sêco
F'leischmann ... Porque::' uma garantia de qua

lidade, no volume. na aparência, na textura da

mas�a e no sabor. E, lembre-se: agor� êste
famoso, produto IDade dispensar a re- ,

frigeração, bastando guardá-lo em lugar
sêco e fresco. Veja a receita nos di
zeres da latinha.

FERMENTO SÊCO,
J

f L, E I S C� H M a N N
Produto dà Standard Brands of BraziJ,

Dr. Antônio
Modesto'

Médico

Formado pela Faculdade de
Medicina da Bahia, Chefe dos
serviços de Hadiologia do Hos
pital de Caridade,
Cursos de especialização no

Rio e São Paulo e de aperfeí
çoamento em Buenos Aires e

Montevidéu.
Especialidades:

.R410S X
R4DIHM.

:RADIOTERAPIA
Exames radiológicos do Es
tômago, Intestinos, Pulmões,
Coração, Esqueleto, Vias bi-

liares e Urinárias .

RADIOTERAPIA dos Tumores
- Câncer - lnflamações -

Doenças da pele - Hipertiroi
dismos - Reumatismos -

Disturbios da menopausa-etc.
Atende diáriamente no HOS-

PITAL DE CARIDADE.
•

/. •.. � . �����I����� .

Aluga-se
-,

,

i
'o primeiro andar do prédio

ln. 5, da rua Arcipreste Pai
va.

I 1 ratar à ruaAttista Bit ten
. court; 28.

,

A Cena. ·A CAPITAL- ahamo a utVIQ{!l!c do.
o,nbli d. iIIfehu,v-om .ua.. acmp!"Qa: MATRIZ ,!m

•

LOJft OIS -CftSEMlRIS
Especializada em artigos para

homens·'
...

RECEBEU VARIADO, SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA

CIONAIS� E INGLESAS PARA. HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHÓ EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço. da praça:
Faça oma visita à nessa Casa e verifique

nossos preços e artigos
---------

REEMBOLSO·POSTAL
Para easemiras, ;linlhos, brins, etc. preoísa-gs ;representante.

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

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS DESANIMADAS!
HOMENS SEM ENERGIA!

Não e sua' culpa !

E anemia que o deixa, cansado,
aumen ta os glóbulos sanguíneos e

,

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

rouba as forças para o trabalho.
VANADI0L

VITALIZA o sangue enfraquecido. É de gôsto delicioso e póde
ser usado em todas as idades.
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Florlan6polb, 9 cte Setembro de 1948

O, aniversário do sr..Nerêu Ramos
Noticiando o transcurso do ani

versário natalício do sr. Nerêu Ra

rnos, "O Globo", de 3 do corrente,
escreve o seguinte :

vendo apenas de seu cargo eletí

vo, e não desempenhando fora do

Senado outras funções ou ativida

des, que não sejam as de presiden
te do seu partido, em cuja sede é

sempre encontrado às primeiras
horas da manhã" o Sr. Nerêu Ra

, mos constitue de falo um exemplo
b, parte no quadro da nossa políti
ca, tal como já lhe ocorria à testa

do Govêrno de Santa Catarina, de

onde só se afastou, e raramente,
durante onze anos, a chamado do

chefe da Nação, ou para cuidar dos

propiíos interesses do Estado.

Figura de destaque na penúltí
ma Constituinte, e presidente da'

grande comissão da última, o' aní.,'
versaríante a ambas serviu com a

mesma eficiencia e autoridade mo

ral .corn que ora serve ao seu par
Lido e às inslituições, graças aos

seus escrúpulos, e vivo sentimento
da def'esa ela Constítulçâo, de que

.

foi um dos maiores autores".
, "O Sr. Nerêu Ramos, há muito! .4. Manhã, da mesma data, assim

que te incorporou na lista esca,ssa) registrou a data, encimada do

dos nossos políticos cuja data aní-] cliché do sr. Nerêu Ramos:

versárlo, longe de interessar ape-] "Passa hoje o aniversário natalí

Las ao seu círqulo de amigos e in- do do sr. Nerêu Ramos, více-pre
tímos, e de r�lamar registos con- sidente da República e presidente
vencionais de acordo com as opor- do P. S. D.

tunidades ou círcustaneías de uma Portador: de larga folha de ser

.evideneia preearia e transitaria, viços ao país, a que tem dedicado
'interessa sobretudo à opinião pú- o melhor de seus esforços, o sr.

blica, sempre tão grata ao exern- Ncrôu Ramos, imprimiu fe'tio·pró
pIo dos homens que se sabem man- prio 11 atuação que vem desenvol
ter fiéis à sua consciência e voca- vendo nas mais diversas funções a

ção atentos às responsablidades de que o elevou o seu alto espír-ito
seus cargos e funções, e á' defesa público. Quer no seu EsLado natal,
das causas do bem, coletivo. Não Santa Catarina" de que foi g'over
p, de rsfl'anha:r portanto q-ue {1'ans- nadar e interventor, tendo alí rea

corl'endo hoje o aniversário do pre- lizado uma admi.nistração equili
sí,denLe do P. S. D. e vic1e-presi- brada e fertil em iniciativas pro
dente da República, valha a ocasião gressistas, quer nos posLos da repre
como um' pretexto para ainda uma sentação nacional, .e já agora na

vez, se fixar como o. eminente ani- presidencia dp Senado, o sr. Nerêu

versal'ianle, conscio dos deveres do Ramos manifestou, sempre acenLua

do seu cargo, dá diariamente, pela do espírito ci\ri.co a sillcera c'om

sua assiduidade na presirlencia do preensão do elevado sentido de n�s
Senado, uma prova de como esse sa vocação histórica.

posto, Lradi,cionalmenle decorativo, A essas ql)ali.dades juntam-se
;>e reveste da importancia exoep- ainda os dotes de caráter e inteli:
cional 'que' lhe empresta nesta fase gência que o deslacam como uma

da vida republicana a compenetra- das figuras eminentes do nosso

ção dos ,deveres de qllem o exerce. mundo social e poIUiclo".
Todos os dias, e não raro pela noi- Na sessão da Câmara Municipal
te a dentro, está em verdade o Sr. do Rio, do dia 3, o vereador José
Nerêu Ramos à testa dos trabalhos Junqueira solicitou da Casa um te
do Senado, atendendo ao seu expe- legrama de congTatulações ao pre
diente, empregando o melhor de claro Vice-Presidente da Repúbli
sua inteligencia, operosidade ,e ca, Sr. Nerêu Ramos, sendo essa

cul[.ura a serviço do bom andamen- solicitação aprova9.a por unânimi
to dos negocias aa Câmara Alta. Vi� dade.

léro Clube de Sanla (alariDa
Vôos de instruc'ão e treinamento

,

Terão reinício no dia' 20 do corrente as' �tivida,des dêste
aéro-Clube.

Os interessados deverão tomar conhecimento das insttu
ções aprovadas na última reunião do conselho diretor, as quais
acham-se fixadas no angar e na séde socUll à praça 15 de No
vembro n. 22 - 2° andar.

Segundo as instruções
vôos aos pilotos ou alunos

depósito correspondente.
Florianópoli's, /6:'9-948.

acima referidas só serão permitidos
que, tenham feito antecipadamente o

A DIRETORIA

NUNCR EXISTIU IGUJ:lL

gen;
- em 1820, foi o município de

Lajes desmembrado da Cap ítania
de São Paulo e incluido na de San

ta Catarina;
- em 18,27, o "Profeta Bandar

ra ''. corsário argentino comandado
por César Fournier quando fugia
perseguido pela canhoeira hrasi
lei ra "Leal Paulistana" comandada
por António Carlos FelTeira, foi
de �nconj,ro à c'osLa de Maldonaclo,
naufragando, conseg'uindo a sua

tl'ipulação salvar-se;
- em 1851, nasceu Bibiano Ma

cedo da Fonloura Coslalat, Gene-
ral de Divisão do Exército, que foi 'Navl·'os para OS p'ortos patarl-neJl,S',e�,TV[inislro da Guena nomeado em 11 lI.r
de Janeiro de 1894 e qu,e faleceu a

\) de Dezembl'o de 1904;
• O sr. dr. José Boabaid, Presidente da Assembléia Legislativa no,,,

exercício do cargo d'e Governador .do Estado, recebeu o seguinte tele-'
- etn 1919, o Dr, Nerêu de Oli-

grama:veira Ramos, então Depu lado pelo "Hio, 7 - Em resposta ao cabograma de v. excia. de 22 de agôsto,
,")0 Distrilo, renunciou sua cadeira " " _ '. .

l d··'
"

' conÍlrmo a lllformaçao do DIretor do Lorde de terem sido destacados os'·
em cal' a lI'Ig'lda a lVIesa do Con-. , " , . .

o' ,

navIOS "Dra", "MIdoSI" e "CuntIba", com capaCIdade total de 19.30a b

",r,esso, I 'b' f'
. .

metros cu ICOS, a uu de serVIrem 'especIalmente o Estado de Santa Ca-

II

- em 192,3,. faleceu o Marechal tarina. Para atender 'ao pôrto de Florianópolis foi destacado também �

erI�leS Rodngues
e
da Fonseca. navio "Cubatão", cujo reduzido calado permitirá o recebimento de car

naSCIdo a, 12 de MaIO de 1856 em ga com relativa facilidade. Atenciosas saudações. (a) Clovis Pestana",'-
São Gabnel, no Ri.Q Gl'and,e dã Sul. Ministro da Viação".

'

•

AndI'é Nilo Tadasco

no preço' da banha
Previsão do Tempo, até 14 ho-I RIO, 8 (V. A.) - Os preços da banha cairam sensivelmente nos últi., .'

ras do dia 9. ,mos dias, em face da abundancia do produto no mercado local. Basta.

Tempo: Bom, com nebulosidade !dizer, para que se possa avaliar o vulto da redução nas cotações dessa '.

: gordura, que o prêço máximo para o varejo é de dezoito cruzeiros o quil�·'
e tanto nas feiras livres como nos armazens, merca-dinhos, etc., está (}

quadrante Norte, artigo custando dezessete 'e Cr$ 16,50. Também no atacado, segundo con

segll_imos aj:mrar, o preço da banha baixou cerca de cento e sessenta cru-

Federacão de Comér
cio de S. Catarina
Com destino ao Rio de Janeiro

seguiram ôntem os nossos coes ta

cluanos, Charles Edgar Moritz e pro
fessor Flávio Ferrari, respectiva
mente, Presidente da Federação do

Comércio e Delegado elo Serviço
Social do Comércio c Serviço Na

cional de' Aprendizagem Comer

cial de Santa Catarina.
A ida de Ss. Ss. à Capital da Re

púb lica tem o fim especial de re

ceber de S. Excia. o Senhor :vlinis

tro do Trabalho o diploma da Fe

deração do Comércio de Santa Ca

tarina,
Esse documento há pOllCOS dias

assinado' pelo Exmo. General Euri

co Gaspar Dutra; enquadra o co

mércio catarinense dentro 'dos. pre

ceitos da legislação hodierna, dan

do-�he personalidade [uridiea e

autonômia administrativa, aconteci
mento que nos induz a manifestar

os nossos parabéns e as nossas efu

sivas congratulações ao comércio

valoroso de nosso Estado,

Hoje, no passadO
A data de hoje recorda-nos que:
- em 1645, enlre as esquadras

portuguesas do Capitão-mór Jero

nimo Sert-ão de Paiva e a holande,

sa do Almirante Licbthardt,
vou-se o oornhate naval de 'I'arnan
daré;

- em 16/17, quando em viagem
de Recife, de onde partira a 28 de

Agôsto, para Holanda, faleceu o

Almirante Joost van T'rappen Ban

ckert, sendo sepultado em' Vlissíu-

METEOROLOGIA

nevoeiro.

Temperatura:
Venlos: Do

Estável.

fre'scos.
'Temperaturas extremas de hoje:

lVIáxima 18,0, Mínima 15,8.
ARNOLDO SDAREZ CUNEO

Cirurg-ião-Dendista
Raios X _:_ lhfra-Verlllelho

Diatermia
Curso de especialização em

dentaduras
,Exclusivamente com hora marcada
Rua Arcipreste Paiva n, 17 - Te

lefone 1.427

Florianópolis

PARA' FERIDAS,
E C Z E M A'S,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R A S_,
F R E R A�S,
ESPINHAS, ET·C.

f

o desfile Setembrode de7
nesta capital

"

Constituiu 11l0.ti"Q de extraordi- I das; 10) Grupamento de Metralha-.
nár io entusiasmo civico \

a par-aria I claras, conduzindo Metralhadoras'
militar, ante-ontem realizada pelo Madsen ; 11) Grupamento ele Trans-
14° B, C" em comemoração ao "Dia missões, com todo o material; 12)
ela Inrlej.endê ncía". (irllpan)ellto PV (Patrulha de Vigi-.
As 10 horas o 14° B. C" sob o co- lància ) ou Tropa de Choque.

mando cio 1° Tte. Eelison ;\iIachado Essa or-ganização, desconhecida
Lima, de cujo Estado :VIaior faziam

parte os 10() Ttes. Luiz Felippe da

Gama Lobo d'Eça e 2°s Ttes, Avrton
Capel!a e João Bueno da Fonseca,
desfilou frente ao palanque oficial,
armado à rua Felipe Schmidt, e o n

de se encontrava, acompanhado dos

srs. Secretários de Estado e outras

altas autoridades civis, militares e

eclesiasticas, s. exa. o sr. deputado
José Boabaid, Governador do Es

tado em exercicio. Aquela brilhan

te unidade de nosso Estado estava

assim organizada no desfile:

1) :'vlanrla de :,IIúsica; 2) Comando

do Batalhão; 3) Flarnula ; 4) Estado

Maior ; 5) Bandeira e sua Guarda

de Honra; G) Grupamento de Vol�'
teadores, com armas cruzadas; 7)
Grupameuto de Fuzileiros, com Fu

zis Metralhadoras; 8) Grupamen
to com materí al contra gazes, con

duzindo máscaras; 9)' Grupamen-'
to de Granadei ros, com Fuzis e bo

cais D:\1B para Iançaruento de grana-

até agora, nesta capital, emprestou
ao imponente desfile um caráter ex

pressivo do ótimo aparelhamento da
defesa nacional, tendo sido os gar

bosos soldados alvo de aplausos de-·

Jirantes do público:

Também merece uma referência '

muito especial a ordem do desfile
dos colares, que impressionou vi-·

vamente a quantos a êle asststí-:

rarn, aplaudindo os milhares rle .

alunos que nele tomaram parte.
Os grupos escolares, a Escola

Normal Regional, o lnstituto de,

Educação, o Colégio "Coração, de

Jesus.", o Colégio Catarinense, a

Escola Industrial e o Abrigo de Me- -

nores, êste com a sua banda de mú- .

sica, provocaram entusiasmo pela
garbo e solenidade com que' mar- _

charam.

Shtlin ,,�r�u� Tito
Londres, 8 ,(D. P.) � Peia pr-i- '

tl'a- meira vez, a imprensa Russa lan

çou um ataque direto' .eontra ():,

:\Iarrctlal 'I'it o. Atê agora, so vi
n11al11 sendo produzidos em Moscou.:

os ataques oriundos dos países Sa
vai fazer um curso de tática, deve- Lélites contra o regime. Iugoslavo. '

rá deixar esta capital, dentro em :VIas hoje, o "Pravda" acusa TiL(}
breve, o sr. capitão-aviador Raphael de "oprimir cruelmente" a maioria."
L. dos Santos; que comandava a do povo Iugoslavo mantendo 'um

Base, Aérea de �1.oI"ianópo.lis: I r-egime terrorista 'com prisões e'

O
.
.!_lustre patrício, que e, mcon-.

I assassinatos em massa. O orgão'
testavelmente, brilhante e valoroso R

.

'f, usso nega que o comRn orme es-"
elemento da gloriosa Fôrça Aérea

tei f d
-

teja azen apressa0 -con ra o po-,
Brasileira, fêz, entre nós, grandes e

vo Iugoslavo, acll'.e,scem-tando que"
indestrutíveis amizades, dados o,

.

este continua sendo -considerado
um bom aliado, mas que Tito re

presenta apenas uma "Pràção da"
Partido Comunista' em .seu País",

tJapHão-aviador Ra
pha�1 L dos Santos
Transferido para Sâo Paulo, onde

seu cavalheirismo e as suas nobres

qualidades de espírito.
Formulamos ao capitão-aviador

Raphael L. dos Santos os melhores

votos de felici.dades na sua c3ITei-

ra, em que já tantas demonstrações
de Gapacidade técnica e ele valor

moral lhe têm valido eleyados pos

tos.
DE TRANSPORTES AÉP.EOS'UDA

Baíxa ' sensível

zeiros em caixa.
Ainda a, respeito das previsões da próxima safra nos Estados produ�

tores podemos adiantar que são elas as 'mais animadoras esperando-s'e·'
que o volume da produção supere o da 'safra do corrente ano.

FRECHANDO •••

Em processo regulac, 110rmal, um professor, cliente do

sr. Wanderley Júnior, pleiteou. a sua r.eintegração. Em pri
meira in�tância, a causa não teve sucesso. T:;imbém na instân

cia superior não colheu melhor resultado, segundo a 'afirma

ção descritiva de ôntem, do Diário. Deu-lhe provimento, ,entre- '

tanto, a última instãncia. Nas cOlltrovérsias de Direito, mor

mente quando é parte um professor as afirmações não poelem
sair ,do terreno das teses. Declarar, como' o fêz o advogado,
([ue o Supremo reparou uma grave injustiça, é levantar dúvidas

quanto aos julgamentos nas primeiras instâncias. Se o profes
sor 'estava com a razão, o seu direito está agora assegurado,.
sem as entrelinhas da notícia de ôntem ...

E por falar em injustiça porque o Diário não se retrata das

miserá�eis calunias levanta,das contra o Hospital Nerêll

Ramos ,?

GUIL}�ERME TAL
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