
Presidente: Sr. Deputado Saulo OIlDEM-DO-DIA

TJ P l' B I FOI'am discutidos c aprovados os'
namOS -

. . .

Secretários: Srs. Deputados Pinto, projetos de lei n. 58/48, 59/48 e

.de Arruda e Alfredo Campos - P. ;(H/48.
S. D. , .

- �r. Deputado naul Schaefer --:
A requerimento (lo Sr. deputa-lo ' Sub-lider do P. S. D. Com a palavr a

Nunes Varella, nobre líder do P. s.1 S. Exa, solicitou a publicação das:

D., foi transcrito na áto dos traba- ! informações dadas pelo Poder Exe

lhos do dia o seguinte telegrama que; cutivo, e solicitadas pela Assem

o mesmo Sr. Deputado recebeu do ! bléia, respeito a certa publicação

Prefeito de Joaçaba, Sr. Oscar Da : em lingua alemã', publicação essa

Nova: i feita em Curitiba.
,

Sr. Deputado Nunes Varella I - ,Sr. Deputado Guilherm� Ur-

Assembléia Legislativa - Floria- : ban
- P. S. D. - Deu conhecimen-

nópolis. j to à Presidência que êle e o seu co-

A peste suina atualmente não, lega Max Colin, nomeados pela

"em trazendo muitos prejuízos, em II Mesa para �·e:>resentarem. a Casa

vista da proteção dada Ministério nas competições desportivas em

da Agricultura co ma remessa de va- Joinvile, se desincumbiram da co

cinas e vetcrínártos devidamen- 'missão.
te aprclhados, Não obstante, o go-

vêrno municipal procurou, por to- COMISSÃO DE DIVISÃO TERm-

dos os modos, dentro do possível, TORIAL DO ESTADO

salvaguardar a criaçâo de suínos, Presidente - Sra. Deputada An-

destacando práticos em todo o tonieta de Barros - P. S. D.
110 valor rle 50 cruzeiros, vinte CI'U-

mal debelado, :\lunicípio para vacinação. Membros - Srs, Deputados Raul
: zeiros, dois cruzeiros e um cruzeiro

Abraços. Oscar Da Nova. Schaefer - P. S. D. e Braz Alves
- que deverâo entrar em circula-

- SI'. Deputado Waldemàr Rupp P. T. B.
ç'ão dentro de breve tempo.

- U. D. N. - Falou sôhre a inser- Membros técnicos - Dr. Vitor
Nessas estampilhas aparece a se-

sào solicttada e dizendo que se Peluso, Arolde Caldeira e Rober-
guinte frase': "A Justiça , Eleitoral

salvou a democracia. Em' outra es-
aguardava para, em ocasrao precisa, to Lacerda.

Joaçaba, 22 de maio de 1948. tampilha, do valor .de 10 cruzeiros,
voltar ao assunto. t Reuniu-se logo após o termino

('IRCUI AR -;- Sr. Deputado Ricarte Freitas' da sessão plenária, apreciando di-
� -: aparece também o juiz eleitoral de t

14/3 - ava. ab, _:: U. D. N. - Falou sôbre a cons- versos processos.

d.o PÔsto de Compra Caxias, Luigi Pinaud.
.

BARRA DO PINHEIRO
lruçâo do grupo escolar de Videi-I COMISSÃO DE REDAÇõES DE

PESTE SUíNA
ra e sôbre a construção de uma LEIS

Pelas vil rias experiências que fizemos na vacinação dos suínos Defendem se as P?nte no Hio fIo Peixe onde corta a: Reuniu-se após a sessão, aprecio

quer em leitões, como.�m suil:lOs adultos, em virt.u�e da atual peste qU� - cIdade de Caçador. ando o projéto de lei 36/48.
assola esta vasta regiao, obtivemos resultados ótimos, injetando nos

I dannnars uma certa dose de querosene, razão porque vimos mostrar-lhe C asses pro utoras A d
-

as seguintes inst��1flskUíNos PEQUENOS E Mt:DIOS Pôrto Alegre, 14 (V. A.) - Sob propósilo .

OS projetos Antonieta
Injetor no quarto, bcm -íundo.ccom agulha comprida até 5 centime- a presidência do sr. Adcl Carvalho de Barros'

. ':',"1tros cúbicos dequerosene.' '; ,

.

PARA SUíNOS GHANDES
instalou-se, ontem à tarde, no Pa-

Injetar no quarto, bem fundo, com agulha comprida, elc 8 a 10 ccn-
lácio do Comércio, a comissão cous-

timetros cúbicos de querosene. ti tuida pejas entidades das classes

Fizemos aqui muitas aplicações como explicamos acima, com ótimos produtoras do Estado a fim ele es

r�sultados, e conseguimos até em suínos já afetados, salvá-los com inje
ç.ao de querosene.

"-
'

Sendo, pois, o que se nos ofcrece, firmamo-nos cOI'dialmente.
Com. e Ind. Saulle Pagnol1ccHi S. A.

(Ass.) Atílio Paglloncelli, Diretor.
. ,

'

�

O sr. Paglloncelli tem motivos de ser contl'a o nosso serviço que
lhe não adotou o médoto. O que niio deixa dúvidas é que o sr. Pilgnon
celJi está industrializando a peste suína para ver se o porco chcga àquc
le preço de 2 cruzeiros anunciado pelo Deputado 'Valdemal' nliD!J.

Essa vacinaçã() a .jueroscne poderá ser certa e mesmo P�\triri1.iea
como propaganda na campanha do petróleo, Em peste suína não e

nunca ...

Congrat11:lc:--se a Mc:r;" téria �om a il'U;s�re titular da Educação
A propósito dos projetes de erra-

I
SecretarIO ela Educaçã'o - Nesta _

ção das carreiras de Diretor de !)e Floianópolis - 11/9/48 - Por
tuclar em scus di versos aspectos a

.

Grupos Escolares e de Inspetor Es- motivo indicação sôbre carrera de
atuaJ situação financeira e propôr colar, apresentados na Assembléia Diretor de Grupo Escolar, apresen
aos poderes públicos aos medidas Lcgislativa pela professam Anto- tada à Asembléia Legislativa pe�

nieta de Barros, nobre representan- la Deputada Antonieta de' Barros,
te do P. S. D., o sr, dr. Armando Si-' expresso-lhe as mais ardentes con�

mone Pereira, ilustre Secretário da gratulações pela maneira com que

Justiça, E(lucação e Saúde, receheu V. Excia. vem amparando o magis
;Js tcl.egramas scguintes: tério catarinense, (a) M. da Glória

"Exmo. Sr. Dr. Secretario da Jus- Matos, Diretora do Grupo Escolar

tiça Educação e Saúde - Nesta -I Lam:o Müller".

De Florianópolis - 9/9/48 - Nos

';os aplausos pelo brilhante apôio
V. Excia. ao projéto de creação das

Rio, 14 (V. A.) - O minislTo �a carreiras ele Dil'c!or e Inspetor Es

"'farinha,. almirant.e Silvio de Noro- colar. Diretora e professoras do

nha, ao que assevera em manchete Grupo Escolar Arquidiocesano São

obras, assim intituladas: "O Divórcio", - "História da Filosofia", -

"A Jgreja, a Reforma e a Civilização", - "Ensino Religioso e Leigo, e

��tI;��d:::�I:,�.S",
- "Reliquias de uma Polêmica", - "A Crise do :Mun-

Limitação dos pode-,
Ao enumerar suas obras, vemos confirmada, mais uma vez, a as-

d C
A

sertiva consoladora do €ristianislllo: o valor de uma vida não reside, res a amara
na sua duração, mas no que hà realizado, em pról da humanidade. j

d ,�-
'

Falecendo com apenas, 55 anos de idade, deixou-nos o Pe. Leonel I OS IJords
Franca um patrimônio de conhecimentos tal, tão vasto cabeelal dc 'cul- Londres, 14 (U. P,) __ O H" J >.

. .

'f' d'
,. t"d d

.

t 1 t 1 d
Cl • OI

tllra, que so se Jush lea na extraor mana. a IVl � e 111 e ec �la .. e �ue. ge Sexto inaugurou hDj'= a terc,'lra
era dotado; e que soube utilizar de maneIra maIS extraordmana am-I scssão do atual parian'enlo, ))"0-

da, realizando tanto em tão pouco tempo. DUl1eiando um dos mais eloqüentes
A geração de nossos tempos, mórmente a mocidade católica não: discursos dêstes últi(lllJS :lUas. Ad

esquecerà jamais, porque sempre hà de sentir, - o ar.dor de sua pa]a- ,SOl! apenas os Lords e ()� Illembros

vra profunda e persuasiva. '<la Câmara dos CvIlillT'.<; que só U

E as gerações vindouras o admirarão e conhecerão, cheias de or- Ilham um projeto de lei para de'j�

gulho e entusiasmo através de sua obra; invejando-nos por termos; pachar: - A lei visandô' limitar us

sido da época do imortal PADRE LEONEL FRANCA. f poderes (la Câmara dos 1,or<1s.

Pcopl'ieMrio e D.
O MAIS 'ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATAlUNA

Gerente: SIDNEI NOCETI - Dhetor Dr, RUBEXS DE ARRUDA RA:JIOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES'

Ixxxv Horllnópolls-,QuartaJeira ts d. Setembro de 1948 10.344

A peste o deputado Rupp D.omen8Qem �
,

e o querosene· Rio, ���.tl�,!_�!�Ui�!t�!
S,cubemos que o. _Deputado Waldernar RUI)I) leu, na Assembléia IIn1

telear 1 At I P
ela Câmara �[unicipal 'de São João

,,'" .�n�a (O SI'. 110 a.gnoncelli sôbre peste suína em Joaçaba que
o Díário" de ontem publicou. /

' do Mcrtti, no Estado do Rio, vai ser
Se ? Deputado Rupp quisesse alguma providência sôbre o referido prestada lima homenagem à Justiça

mal teria encanu!lhad.o aquele despacho á Inspetoria, aceitando os nos- Eleitoral na pessôa do ministro La-
sos constantes oferecimentos e convites

'

O oue S excía quer e t' j" f .f'avete 'de Andrade, atual presiden-
"1- " • ':: ' s a prova( o, e azer onda e escândalo em tôr- o

DO
•.do assunto ahl11�dc desprestigiar e diminuir quantos se empenham te do Tr-ibunal Superior da Justiça

a seno no combate a peste suina. Eleitoral e o desembargador Alva
Até .aqui evitámos toc?-r �m certos assuntos ligados ao problema

por motivos de ética par-tidár-ia.
' 1'01 Ferreira Pibet, presidente do

Como, porém, o �ePl!tado Wal?�ma�' Hupp, no seu intento não respeí- Tribunal Regional Eleitoral do Es

ta n�da! nem os �I OPl'l?S correligtonàríos, talvez na doce e ingênua [ado do Rio.
convicçao de que ele sej� dono do 110SS0 Partido, resolvemos ser mais

'

Trata-se da emissão de estampí-
francos com quem nos lê, j

.

Sabe o Deput�do Waldemar Rupp qual o maior entrave que o Ser-
has que ora está sendo impressa

VIÇO de Combate a Peste Suína encontron em Joaçaba? ,ha Casa da Moeda. São estampilhas
O sr. Atilio Pagnoncelli!
:Êsse industrial não tem interêsse nenhum em ver o

para poder adquirir porco barato e explorar o criador.
A prova do que dizemos?
Ei-Ia:

COM1:RCIO E INDúSTRIA SAULLE PAGNONCELLI S� A.
(CISPA)

Joaçaba - Sta. Catarina

-

SUIDa,

xx-xx

aconselhaveis que venham ali "iar
a premente escassez de créditos ban
cários que està sendo enfrentada

pela industria c comércio.

indíITcà�ão' do r·e·
guiamento da Escola

Naval�--

o vespertino
HA �oite", cm seu ,des

pacho de hoje côm o presidente da

República, levará a exposição de

motivos acompanhada do decreto

proponQu a modificação do regula
mento da Escola Naval no senti.do de

permitir a rcinclusã'o dos excluidos.

Uma vez assinado pclo chefc do

govêrno o dccreto sôbre o assunto

o titular da pasta da :\'Iarinha po
derá despa..:har o requerimento
feito pelos alunos desligados
eoJetíyamente em virtude dos acon

tccimcntos que são do conheci
mento público, e que vem solicitan
do reinclusão naquele estnbc1eci

mento de ensino naval.

Padre Leonel Franca
Rápida e dolorosa, a triste noticia de sua morLe é transmitida pelas

emissoras do país a' todos os lares do Brasil 'C do mundo inteiro, onde

sua personalidade marcante d'efinira, com esplendor incomparável, a

grandeza de sua vida! E todos sentiram, com pezar infindo, o desapa
recimento dcsta figul'a inconfundivel de sacerdote, dc sábio, de filoso

fo, de meslre, cuja inteligencia invulgar, cultura vastíssima e extraor

dinária, profunda sabedoria, tão alto elevou o nome da Igreja e da Pá

iria!

Se não fôra a morte, o principio da Vida, para aqueles que a sou

beram viver e se "um sábio não morre, porque a sua vida se perpetua

através de sua obra", - difici1n�ente aceitariamos, conformados, tão

dura realidade, como a da morte do inolvidavel Padre Leonel Franca!

Rio Grande doo Sul com justiça se orgulha dc ser o Estado' natal

dêste brasileiro ilustre entre os mais ilustres.

O ano ,de 1893 assinalua o seu nascimento, ocorrido a 7 de- janeiro.
Em 12 de novembro de 1908, ingressa na Companhia de Jesus, fazendo

QS últimos votos em 2 de fevereiro de 1926.

Excusado se torna acentuar que, na Companhia, célebre em todo o

mundo pela pleiade de santos e sábios, ,';- e aqui no Brasil também

por ser a pioneira de nossa civilização, - o Pe. Leonel Franca cons

titui uma das mais cxpressivas glósias de sua época, nobre orgulho

da grande familia jesuita.
Em 12 de dezembro de 1940 foi nomeado Reítor da Universidade

�atólica, cargo êste que exerceu até à morte, com eficiência e

doria inexcediveis. "-

Foi também Consultor do Conselho Nacional de Educação.

Relativamente ás obras que escreveu, é considerada sua obra pri
ma "A Psicologia da Fé", que influiu de maneira notável; na conver-

são do grande lideI' católico Tristão de Ataide. Operou também, o livro em

questão, inúmeras conversões. "Os títulos dos principais capitulas,

"Definição da Fé", "A Fé e a Inteligência", "A Conquista da Fé" -

não chegam a dar idéia da riqueza de informações, da profundidade

das conclusões, do quase carinho com CJue o autor se debruça sôbre a

alma humana, para construir êste movimento que é a P.sicologia" da
.Fé".

De inestimável valor, em todo o sentido, são também as outras

sabe-

,

Na Ass'embléia L
o suíoa

Transcrito em ata
dirigido bO deputadO

lider do P.

caso da peste

José".

"De Florianópolis 11/9/48
Dr. Armando Simone Pereira - DD.
Secretário da Justiça, Educação e

Saúde - Nesta - Trazemos até
Vossa Excelência o,nosso vivo con1

tentamgnto ante a indidaç'ão sôbre
a carreira de Diretor e Inspetor
Escolar, lcvada a Assembléia pela
digna Deputada Antonieta de Bar
ros. (a) Otàvio da Costa Pereira,
Diretor do Grupo Getúlio Vargas".

"EXlllO. Sr. Dr. Armando Simone

Pereira - J)rf. Secretário da Jus

tiça, Educação e Saúde - Nesta -

De Fpolis � 10/9/48 - A alvi

çareira indicação da classe do ;,\1a

gistério apre'sentada no Congresso "De Inddial - 13/9/48 - Dr. Se�

pela Deputada AntonieLa de Barros cretário da Educação - Florianó.

enseja-me cumprimentar ilustre ti- polis - Congratulamo-nos C0111 o

ll!lar cssa Secretar' a, esperando sua prezado chefe e amigo pela indica ....

:10tnvel atuação no scntido de tOI'- ção apresentada pela Professora

ná-Ia realidade. Sds. (a)' Izaura Antonieta de Barros à Assembléia

Veiga de Faria, Diretora do Grupo i Legislativa, sôbre as carreiras de

Escolar "Padre Anchieta". I Diretor de Grupo e Inspetor Esco
lar. Sds. (a) José Vieira Côrte, Ins
petor Escolar, Dilma Silveira Wolff,
Diretora do Grupo".

"Dr. Armando Símone Percira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURAS
Na Capital

Ano - Cr$
Semestre , Cl'$

I,Trimestre Cr$
I'

Mês Cr$
Número avulso .. Cr$

90,00
45,00
25,00
9,00
0,50

/

llte-i_� Restiju.indo
OS roubos l

- Os quadros e tapetes de gran- í
de preço roubarias por von' Rihhen
trop duran te a guerra, serão res

tituidos, ú França. É uma centena

de preciosidades, que pertenciam
em sua maior-ia á coleção Rots

child.

Infornlações
Uorario das empre ..

S8S rodoviarias

Viacão Aérea
...

Horário
Segunda-feira

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG _ fO,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte

""��� Terça-feira ::-,;f�
-

,.,.I;dH - 10,40 _ Norte
-'n UZb:IRO DO SUL _. 12,00 _

iNorte
VARIG - t2,30 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

Quartá-feira
PANAIR _ 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - ,H,OO

Norte
•

Auto·Viação
- 5 horas.

VARIG - 11,40 - Norte Rápido Sul Braslle1ro - JolnTUe _

às 5 e 19 horas.
PANAIR - 13,50 _ Sul - 6 horas.

Quinta-feira Auto-Viacão �tarlnense - Jolnv1le.
- 6 horas.

PANAIR _ 10,40 _ Norte Auto-Viação Catarínense __ Tubarã-o
- 6 horas.PANAIR --13,50 - Sul Exr.r�sso São Orlstovão _ Laguna _

VARIG - 1·2,30 - Sul 7 horas.
Expresso Brusquense - BrusQ.ue _

CRUZEIRO DO SUL - 13,55 14 horas.

Norte Auto·Viação Itaja1 - Itaja! - 13 ho·

M t t··CRUZEIRO DO SUL - 15,31) raixpresso Brusquense - NOTa Trento onumen OS ii 10gl-- 9,80 horas.
"uI Expresso Gl6ria - Laguna - II 1/2 d p I gu liaSexta-feira

e 7 1/2 hora.. OS e a e�
CRUZEIRO DO SUL - 7,20 -.------- - A Direção dos Monumentos

.Norte Históricos fez o balanço dos es-

PANAIR - 10,40 - .Norte

I Dr. (LARNO G. tragos causados pela guerra. A

VARIG .,:_ 11,40 - Norte GALLETTI estatístíca das -destruições, no

DIANA IR - 13,50 - Sul A D V O G A D O
fim de 1914, é a seguinte.

Sdbado 1.200 edificios classificados mais
Crime e cível

VARIG - 12,30 - Sul Con.Utulçêio d. Socledaci.. ou menos gravemente atingidos
CRUZEIRO DO SUL - 13,55 NATURALlZAÇÔEB e 68 destruidos.

:Norte Títulol Deolarat6rlol Do Tirventário suplementar, 700

Domingo edifícios aí.ingidos e 274 destrui-

PANAIR - 10,40 _ Norte
Elcrit6rio e R.lidellcia dos.

CRUZEIRO DO SUL _ 11,00 RU;o�Éa�_·l��� n.

'I ,
O montante dOS. prejuízos sôbe

PANAIR - 13,50 Sul. a 50 bilhões 'de francos.

,
��__::::::::::::::::=�=::====� Graças ás medidas de p-roteção

A - DIVULGACÀO �:�'d��n�:,;�:�:n, ��,"'::,ai�n:�=:
Logo após a libertação, começa-

Revisia do Paraná para o Sul do Brasil ram os trabalhos para escorar os

Intercâmbio Cultural edifícios arneaçados: nenhum cor-

Economico Financeiro re perigo de desmoronamento.

bEm 1831 edifícios reparáveis, Se ricós quereis ficarPu licidade mensal. - A ssinaturas e Anúncios. I'(1 1.77.6 trabalhos fo.1'am iniciU'dos;

I
De modo fscil elegal !CAIXA POSTAL, 7% C"YRITIBAv maIS de 600 termmaram, �.150 es- Fazei hoje uma inscri�ãoI tão perto do Lermo. - No Credito Mutuo Predial>

No Interior
Ano Cr$ 100,00

I Semestre Cr$ 80,00
I Trimestre Cr$ 35,00
I

Número avulso .. Cr$ 0,60

Anúnciosme4iante contráto,

Os or-iginais, mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

� A direção não se respon-
• sabiliza pelos conceitos

L::==..J

S,EGUNDA·FEJ:RA

Além de umas quatro duzias de

Ford V-S,

JolnTilt! Es'critório de
Advocacia.

DRS.
.

Josê �jIlÓ) Perelrà
Sebastião -Adroaldo Pereira

Gabriel Pereira Borges Fortes

QUINTA-FEIRA
Auto .. Vlação Catarmense

Alegre - 6 horas.
Auto-Vlaçãe Catarlnense - Curitiba

- 5 horas,
Auto-Víaçãc Catarinenae - Joln...ne

- II horas.

Auto.Vlaçllo Catarlnense - Tubario
- li horas.
Auto·vli!;âo Catarinen.se - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso São Crlstovlo � Laguna -

7 horas.
Empuêsa Glórta - Laguna - II 1/2

e 7 112 horas .

EXpresso Brusquense - Br'usqu. -

16 horas.
-

Auto-Viação ItajaI - Italal - Ui ho-
1'88.'
RápidO Sul Brasllelro - JOlnvU. - li

IS e 14 horas.
Empresa Sul Oeste Ltda - Xapec{) - ta

- ti horas.
SEXTA-FEmA

RodoTiária Sul Brasll - Porto Alegre
- 3 horas.
Auto·Vioação Catarinense

- 5 horas.
Auto-Viação catarlnense

- II horas.

Auto-Viação CMlla'lnense
- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão ...:.

7 horas.
Auto-Viação Itajaí - ltajal - 111 ho

ras.

Expresso Brusquense
16 horas.
Rápldo Sul Brasíleíro -

àll 5 e 14 horas:
BÁBADO
Catarlnense - CUritiba Representações

ou Praci,�ta
Of'erecc-se par�l Laguna e Sul do

Estado, oferLas �01l1 detalhes à
Caixa Postal nO. �09

Laguna - f:Sta. CaLarina

POrto
- :\'liss Mary Smerville, que

ocupou, até recenLemente, o cargo

de Diretora das Escolas da BBC,
org-anização para a qual vem Ira

balhando desde 1924, acaba de 'ser

nomeada ConLroladora de Divisão
de Palestras da BBC. Míss Somer

viII é a primeira mulher que

consegue alcançar aquele cargç, o

mais elevado na hierarquia dos

í'uncionarios ela emissora hr itani

ca. Presentemente, Mlss Sorner
ville se encontra em viagem nos

Estados Unidos e Austraüa, a

serviço da BBC. Sua auíação como

Diretora das Escolas da BBC· foiCul'ltiba
notável e essas "escolas pejo Ar"

Jolnv1lé
tem sido ouvidas não somente por

- Laaruna crianças como também por gande
Laguna _ numero deadullos. Miss '.Vlary So-

merville nasceu na Naya Ze landia

e estudou no Cornerville College,
Brusque Oxford.
Jolnv1l. !_

. .•..
'

.

l

IOMPANHIA -AtlANtA DA IMAII �,

........ _ 1170 - RI!o� U, IA i,'OCElDIO'lJ II nulfIFÓJi'JJ:l1 I

CAPITAL B R::::�:SB.I
.. to d.

�:�41 80,900,606,30 1:",.",·.,•. ,

RespoDubilidane. Cr$ 5.978�401 ;755.97
Recete • 67.053.245.30

1_.
Ativo • 142:í76.603.8c -;.
Siniltrol pagos nOIl tíltimoll 10 anol 98.687.816.30
Relponlat.'lida<:fel • : 76.736.401.306,20

Diretorel'
Dr:�Pamphilo d'Útra Freire
de S6, Anilio M...orr.t� Dr.
e Jo.� Abreua

de Carvalbo, Dr: FrsnCllco
Joaquim Barreto de Araujo

A

VOCE
----"-I:"

tambem usará

KOLYN05
diz liI�I'
g)S�eyl :

famosa es tretc do Repu
h/ic Picfures, que aparece
em "Canção de Duo.·
Vido,l� �

ê�������.':
M,Cor..

Viage com conforto f
, (, ....

'

'.

-,

pelo

«RAPIDO SUL BRaSilEIRO,»
Diariamente entre

Fpolis .. -Ilajaf-Jcínvíle-Curittha
:í

AGENTES:

Fiuza Lima & Irmão

i
Telefone a esse' número' e II bJq

cicleta da

Tinturaria.
Cruzeiro ràpi.

damente irá buscar seu· terno.,
, R; Tiradentes, 44.' _i_i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vida

De nossa parle é com grande pra

.ze1' que lhe Iorrnulamos os 111e1i1O

-res
. votos de felicidades.

. :YIENINO OIUDES MARTINS

Festeja hoje o seu 4° aniversário

.natalício o in tercssante garoti nho
Orldes, encanto do lar do nosso

-estímado conterrâneo sr. Orlando

Martins, destacado componente da

Banda Musical do 14c B. C. e de sua

.exrna. espôsa d. :\'laria das Dôres
-

Martins.
Orides receberá por certo, mui

·tos abraços dos seus inúmeros ami

guinhos .
e parentes pela data de

:hoje.

FERNANDO MALTY
Natalicia-se hoje o interessante

- menino Fernando, aplicado aluno I
-do Colégio Catarinense, filho do
110SS0 estimado conterrâneo Miguel

· Malty, do alto comércio local e de

�sua exma. espôsa d. Rosinha Fedri-

20 Malty.
Ao inteligente Fernando, "O Es

;-.fado" apresenta seus cumprimentos.
-0--

l\lARIA LYGIA CúNEO

A efeméride de hoje regista o ani-
versário natalício da genti lissirna c

.•.encantadora senhorinha, Marla Ly
.gia Cúneo, fino ornamento da nossa

,�lta sociedade e diligente fundo-

.nár-ia da. importante companhia de

seguros Sul América Terrestres e

Maratimos, onde desfruta gerais
.. simpatias.

Tendo se formado no curso gina
'. si al do Instituto Coração ele .Jesus

.com notas brilhantíssimas, a distin
ia aniversariante ainela o ano pas

: sado conquistou com notas distintas

.-.() diploma .de Contador pela Acadê-
· mia de Comércio de Florianópolis;
em cuja turma se sobressaiu pela

: sua grande inteligência e amôr' aos
· estudos.

Contando com UI11 vasto circulo
- de solidas amizades em nossa socie

dade, a gentil nataliciante, que ó
· filha diléta .tlo nosso estimado con

terrâneo sr. Armando Cúneo, alto

funcionário público estadual e de

sua exma. espôsa d. Minerva Cúneo
· será por certo muito cumprimenta
"ilá, a cujas felicitações juntamos
;;prazerosamente as nossas.

• •

lE\l EM

SElEÇÕES DE

SE1EM8RO
ACABA DE SAIR

Nova conquista
contra o cancero �.,...-"115
Quem defende
o amôr livre ?
Nossas .fôrças
mentais.
Você sabe con

tar anedotas?
17 artigos
de grande
interêsse

CR. $140.000,00
esperam os leitores de "Seleções"!
P�ocure sua folha de inscrição
para êste sensacional concur

so no número de Setembro!
CC'Inpl-e seu exemplar hoje
mé'smo! Custa só Cl'.$ 3,00

o ESTADO Quaria �elr. 15 f!e Setembro de \.48
------�---------------"-------------��----------

3

eocial

",NIVERSÁIUO DE CASAMENTO

ANIVERSARIOS: FAZEM ANOS HOJE:

l\IENlNA ALDA SILVA ,'-
o sr. Paulo Scheidmantel do

. .•.. alto comércio local'
AI1l versaria-se hoje, a ínteressan- '

-te menina Alda, filhinha do nosso
- o dr. Wilf'redo CurrIin, advo-

.prpzado conterrâneo dr. Alfredo gado e diretor do "Itajai", jornal

.Damasceno da Silva, provecto ad- que se publica naquela próspera
cidade;

vogado, brilhante jornalista e Con-

.:sultor Jur idico da Secretaria de
- a cxrna. sra. d, Maria E. Lobo

Beirão, esposa do sr. Eugenio Bei-
Viação. -, .

. . . rao do comerclO local'
Alda, que conta COlll crescido nu-

'

. C
'

.. . .

.mero de amiguinhas, será; sem dú-
t

- o SI. Joel arrloso, hábil alfaia-

vida, muito cumprimentada pelo I
c;

f'eliz evento.
- o distinto jovem Carlos Alber-

to Barbosa Pinto, aplicado aluno
do Colégio Catarinense;

- a interessante menina Marlene

Vieira, Iilha do sr. Pro tenor Nunes

Vieira;
- a galante Terczinha, filhinha

do sr. Aurélio Seara, Sgto. rádio-te
legrafista do Exército.

Completa hoje o 20 aniversário
de casamento o pintor Acary Marga
rida e sua espôsa, d, Honorina A.

Margarida. Conta o distinto casal
os seguintes Filhos: João Albino,
Valdir, Rui, Plinio, Lauro, Terez i
nha 'Marlene, Maria Sularnar, Regi
na Sônia, Ilmar, Marcia.

�m(Jre hOffAADDO-fS StTCmQ1'l
Slf.é�6:cle sair!
CUSTA só CR. $ 3,00
• Como são atendidas
aossas ,retes

• Orçamento doméstica
versus carestia

• Nossas forças mentais
• Crime na uniYersillad.

*

17 artigo.
de grande
intfl!êsse!

,

*

CR. $ 140.000,00
esperam os leitores de'Beleções" J
Procure sua folha de inscrição
para êste sensacional concur

so no nÚmero de Setembro I

As

VERDAOÉIRAS
PASTILHAS

VALDA
evitam o

Ttleuramas
Na repartição do

ca I achani-se retidos

r�tidos
Telégrafo 10-

o inverno.
telegra1l1fls

para:

Joana Martins para Eusébio Mar

tins - Frrnando Lima e família -

Filomena Rita Maria - Arcanjo Pe

l'in - Silvana Souza Andrade -

Lina Cardo�o - Maria Orlando _::.

Guilherme ,Maquinista - Walter

Pires - Comércial Exporatdora -

Alberto Dias - Dauson Cinema Ri

Ir. - Roberto Mariano da Sil.va -

Aristides Natividade Vieira - "Vil

son Flores - Maria Luiza - Antô

nio Lemos - Geraldino Manoel da

Silva - Fernando Alberto Saclieck

_ Adauto Coelho - Paulo Lucche

si - Ivone Santos - Dante Ale

xandre Santos - Arlindo Pereira

Fleck -� Cicero Couto - Margarida
Gaspar - Doraci Costa - Dorval

:.\1accdo Simões - Dona Armanda

Milehiedcs Souza - Tomazia Ala-

Lira TeDis Clube
o simpático clube da Colina re-

solveuj este ano, comemorar a pas
sagem ele seu 220 aniversário de

fundação, com um grandioso pro
grama de festas. Assim é que, a

25 cio corrente sábado, seus salÕes
serão abertos para a já tradicio
nal festa da p cimavera. Grandiosa
"soi rée ", que se denominará de
"Parada da Elegância", será rea

lizada, marcando assim, de manei
ra retumbante, o advento da esta
ção das f'lôres. Durante esta festa,
aguardada j{t, com grande .ancie
dade, será eleita a senhorinha
mais elegante que será, ao mesmo

tempo, rainha do Clube. Prêmios
valiosos serão dístríbuidos às se

nhorinhas mais votadas. Para esta
"soirée ", os i nteressados poderão
reser\'ar suas mesas, a. pa(tir de

seg'unda feira, dia 20, na relojoaria
Mol'itz,
Ded icada à peUzada, dia 3 de

ontubl'o, domingo, às 16 horas, ha
verá u'a "matinée" infantil.
Finalmente dia 9 de outubro,

sábado, 8erú realizado gl'andoiso
baile a rig'or, em homenag'em ao

1° Congresso ele Hislória Catari-

1
nense, oportunidade em que, não
só sr fará enlrega da faixa sim

.

bóHca de rainha do Lira, como

também, serão apresenLadas à 80-
- Não há mo- ciedacle flot'ianopolitana, as debu

tivos para temer que a guerra �e.ia Lantes de 191.8. Durante esta noita
imÍlH;l1lc, declarou hoje o governa
dor militar norte-americano, gepc
eal Clay. Acrescentou que as dis
eussões quadripartites em BerEm
estão suspensas, mas não encerra

das. Finalmente, a nUl1ciou qlle o

abastecimento aéreo da capital al('
má será ainda aumentado dl.ll':mte

RITZ, hoje ás 5 e 7,30 horas

Marlene Dietrich - Jehn Wayne
- Randolph Scott

óDIO E PAIXÃO
No programa: Atualidades

pOS n. 19 - Nacional

Preços: c-s 4,00 e 3,00
Censura até 10 anos.

o ministro �a Guerra I Lamentáv�1 desastre
enaltece a Imprensa com um Irem,
!-lio, 14 (v. A.) - Por motivo do I'!.lrgueir"transcurso do dia da imprensa, o tlU I V

sreneral Canrobert Pereira da Cos- Rio de Janeiro, 14 (U. P.) - Mi

ta, ministro da Guerra, dirigiu ao lbares de suburbanos chegaram ho

presidente da ABI, o seguinte tele- je atrasados no serviço, devido à

grama: "B com intenso jubilo que paralização dos trens na Central

me valho desta oportunidade em do Brasil. O motivo foi o descarri-

grandecimento de nossa pátria, es- dos, e os três vagões ficaram atr a

cudados na prática integral dos vessados sôbre as linhas um e dr.is,

postulados democráticos. Atencio- interrompendo o tráfego durante

sas saudações". várias horas. Ficou parcialmente
Em resposta a essa mensagem, o inutilizada' a passagem subterrá-

sr. Herbert Mosés transmitiu ao ti- nea existente na Estação, e cum

tular ela Guerra o seguinte despa- pletamente arrazada uma pequena

cho : "A mensagem de V. excia. no construção que servia de depósito
dia da imprensa, foi motivo de in- e arquivo da Estação. A respc'to
tenso jubilo para os diretores da desta úfdma, o desastre teve nota

ABI, que lhe exprimem seus melho- pitoresca. É que naquela constru

res agradecimentos. Pode o ilus- ção dormia habitualmente um ra

tre general e ministro ficar certo I paz trabalha(�or no local.. Mas lin

da fidelidade dos jornalistas do 1 tem, tendo fedo uma f'arrinha e 1 �,

Brasil nos .anseios democráticos Imado fOl'�llidáveI carraspall�, H.fio
cuja defesa os militares e homens I

se recolhera ao pous_o. E s.. axsun

de imprensa desempenham com o escapou da morte, nao tende. ha

mesmo patriótico ardor. Atencio- vido vítimas no desastre.

sos cumprimentos".

Mas, não esqueça. que o meUun
.. . . . . ..

.

: �resente para 8 seu ''PIMPOLHO-f
FRAQUEZAS EM GERAr..

to: uma caderneta do CREDITO
V I N H O C R E O S O T A D O

.'''UTUO PR",TlIAL.«SILVEIRA.: .... .".....

Cam-
que se comemora o dia do jornalis
ta, para mais uma vez, testemu

nhar-lhe e aos caros amigos da im

prensa, a minha admiração pela
obra patrittiea que vem realizando
c formular-lhes votos para o pros

seguimento ininterrupto da ação
que emprccnderum em prol do en-

reda-

Ihamento dum cargueiro, que par
tira com destino a S. Paulo. Ao pas
sai' pela curva da Estação de Silva

Freire. três carros-tanques salta
ram dos trilhos e foram chocar-se
com a plataforma e em seguida ('Um

a própria Estação. Cêrca de dez

metros de trilhos foram arruuca-

ROXY, hoje ás 7,30 horas

Ultima Exibição
Glenn Ford - Janis Cárter

PAULA
Uma dramatica .histór!a de uma

mulher perversa .. ,

No programa: Noticias da Sema
na - Nacional - Atualidades War
ner Pathé - Jornal

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
Censura até 10 anos.

FILMES DA SEMANA

RITZ, amanhã"
O COVIL DO DIABO

RITZ, domingo
A SENTENÇA

.... � , ..

••••••• ' •• "" 0 •••••••••••••

'ela ele g'ala, serão empossados os

membros ela Di l'etoria que dil'ig'i
rão o Clube no periodo 194.8/119.
...................... .

Casa-Procura-se
Casal sem filhos procura

casa pequena, com um ou

quartos, até 1 km. do centro.

Ofertas para A. Junior, na

ção dêste jornal.
..... o." o. o ..... o .....

Coleções
Vendem-se uma coleção de His

tória do Brasil de "Rocha Pom

bo", 'tuna coleção de selos. e uma

coleção de moedas de mquel (3
quilos). Preço de ocasião.
Tratar á Rua Feliciano Nunes

Pires n. 164.
............ o· o ••• o •••••••

TERRENO

Rio, 14 (R. P.) - A respeito do
lamentável desastre hoje ocorrido
na Estação Silva Freire com um

cargueiro que se destinava a S.
Paulo, o prédio da mesma foi par
cialmente destruido e existe ainda
o perigo duma explosão ou incên
dio, em virtude de um trem ter-se

chocado, ao ser composto, com vá
rios carros tanques de óleo, pro
curamos ouvir o diretor da Central
do Brasil, general Dori vai de Bri
to, o qual acabava de regressar do
local do desastre. Sua senhoria
disse que nada podia adiantar à
imprensa, pois ainda não estava
positivado quais as causas do aci
dente. Entretanto lhe havia pare
cido que um dos trucks de um dos

carros-tanques. estava defeituoso,
forçando assim o desastre casual,
felizmente sem registro. de nenhu
ma vítima. Quanto á possibilidado
de uma explosão Oll incêndio. in
formou que havia tomado tôdas aS

providências para evitar que isso
acontecesse.

SEtr·RElQ.GIÓ. PRECISA DÊ
, " REVISAO? .-

NQS�A'OFIC'NA,t ESPEélAlIZADA
fióSsOs concertos são

.

.

.'

:. ,>' .' garantidos 100%

ÓTiQ��:M()D:F;LO';
jO:�Ô PINTÔ;.'25 ('ftenteAio T8$ourci:
\,. 'c :': :. do E$tad.ol' <. '.

.

•

Vende-se um à rua Irmão Joaquim,
nesta C�pital, medindo 10 x 40 m.

Tratar à rua Vítor Meireles, n, 39.

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

CASA
Aluga-se com ou sem móveis .

Tratar á Rua Feliciano Nunes
Pires 11. 164,

Drs. NUNES VARELA e' ANTENOR
TAVARES

ODEON, hoje ás 5 c 7,30 horas
Sessões das Moças

PASSOS PECADORES
CO:\f: John Hubbard - Rita Qui

ghley
Mistério Isondá vel. Romance En-

.cruecedor
No programa: Noticias da Sema-

na -,Nacional Imperial Filmes
Preços:
Sras, e Srtas. .. . . . . .. Cr$ 1,20
Estudantes Cr::; 200
Cavalheiros Cr$ 3,00
Censura áté 10 anos.

IMPElUAL, hoje ás 7.30
JUSTICEIRO

(BOO:.\IERANG )

horas

uma

dois'

/

/

COM: Dana

Wyatt
Andrews - Jane

Advogados
Causa civeis coonot'clais, naturaU·

zações, consultas e parece.t'es
Das 9 ás 12 e das 16 á& 18 horas

Escritório: Rua Trajano, n. 33, 10

andar
F19rianópolis

Aluga-se
uma casa de material recem-cons�

truída, sita no Estreito à rua 'Osval
do Cruz.
Tratar na mesma localidade à rua

Cél. Pedro Demoro n, 1.472,

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

Muitas felicidades pelo nascimeB
to de seu filhinho I

No programa: 1° Cinelandia Jor
na] - Nacional Imperial Filmes 2e
Fox Airplan News 30 x 68 - Atua
lidades

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
Censura até 14 anos.

FILMES DA SEl"-lANA
ODEON, amanhã

COMANDO NEGRO
. . . . .

. .. . .

Não é iminente
a guerra
Berlim, 14 (D, P.)

levàntadas Noturnas
Envelhecem os Homen s
Freqüente. levantada. ou micções no,

turnss, ardência, resíduo! e8branqui�ado.
na urina, dór na. base da. e!pinba dor.al,
na. ingua, nas p-ernaB, nervosismo, debi
lídade, perda de yigor" pedem ser eau

I$ado_e; por uma enfermidade na prol5tata.
E!tta. glândula. é um. dos mate importantes
órglios ma.�culino6. Para controlar êete.
transtôrn03 e restaurar rapidamente a

!a(lde e o vigor, siga o novo tratamento
científico chamado Rogena. Mesmo que
seu sofrimento seja. antigo, garantimos
que Rogena o aliviará, reyigorizando �ua.

�lândula prostática ..e fazendo com que
v. �e sinta muitos anos mai"s jovem. Peça
Rogana em qualquer farmácia. Noeea ga
rantia. é a sua. melhor proteção.
'WB - indicado no tra

�ogena tamento de prolta-
';ites, uretrites e eistitea. -

no de Oliveira"':'" :Maria Luiz - Be·

nedito Avila Fernannes - Osmar

Raff e Estação Rádio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o BSfr\f)O Ou Iria ·felra IS a. Sei ambro tj� �.. 484

cta
r,1 ,

I

� t'3:'l,
'

)
-

'\

DIA 12, DOMINGO, COOK-TAIL ÀS 9 HORAS - DIA 19, DO MINGO, COOK-TAIL ÀS 9 HORAS - DIA 25, SÁBA
DO - TRADiCIONAL FESTA DA PRIMAVERA - SOIRÉE PARADA DA ELEGÂNCIA.

SETEMBRO -

it -

_""N-i o E S Q-U E-Ç AI Guria Metropolitana i
5° CONGRESSO EUCARISTICO

,

NACIOANL !
Na qualidade de Presidente da;

Comissão Arquidiocesana do 5°
IGongresso Eucarístico Nac�onal a.

todos os fieis e demais interessados
que o mesmo se realizará de 28 a

31 de Outubro do corrente ano, na

cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande I
do Sul. I
Outrossim, comunico as facilida-l

des de viagem, entre outras, as for-I
necidas pela Ernpreza Turismo,
Pontual-Machado-Bensaude S. A.,
com quatro tipo de perigrinação
a) uma Aérea, em aviões especiais,
a partir do Maranhão, escalando em

Itodos os Estados; b) urna em navio,
esjsecialmente fretado, e conduzin
do exclusivamente per"'gcinos; c)
uma terrestre, prosseguindo de
São Paulo em confortavcís "uni

bus", através do Paraná t:. Santa
Catarina; d) outra terrestre, partin
do do Rio de Janeiro, pelo trem

internacional, diretamente a Pôrto

Alegre.
São essas as viagens obedecendo

ao tipo peregrinação.
Evidentemente, poderão os fieis O maior c o mais antigo Clube de Sorteios do Estado.

. . . . . . . . . . . . .. ........•....... proferir outros meios ao seu alcan Soh autcrização e fiscalização do Governo Fe deral, de acôrdo com ° decreto 7.930, de 3 de

E d �e, com viagem de anto, onibus, Iemhro dr 1915.

ncera or I·
t d Capital fixo - 'Cril' 2,00.000,00.

. rviação, etc., na cer eza e que o
Praça 15 ele Xovernbro _ 22 _ 20 andar - Florianópolis _ Santa Catarina.

Tendo necessidade de comprar
nosso Estado, e em particular a Endereço telegráfico _ Cretomútuo" - Telefones 1.32i - 1.388 - Caixa Postal n. 5.

uma ENCERADEIRA ELÉTRICA, Arquidiocese não deixarão de se Distr ihniçâo mensal de prómlos em mercado rias nos seguintes va lores :

afim de facilitar minha profissão de fazer representar naquela parada
I 1° Prêmio: - Cr$ G,OOO,oo.

ENCERADOR, tomo a liberdade de de Fé e demonstração de amor a
5 Prémios de Cr!\i 1.0OD,oo cada um (aproxima çõcs superiores).

apelar para as pessôas de bom co-
_ d

5 Prêrní os de Cr$ 500,00 cada um (aproxima ções inferiores). ,

ração, afim de conseguir reunir a
Nosso .Senhor Sacramenta o. ,----,-, =:'> _.,-� -"._- ... _ -----------------

importância necessária á referida Fpnlis, 1 de Março de 1948 Balan"8 �utomá t,·C'laquisição. Muito grato fica-lhes o Conego Frederico Hobold - Presí
I

foi \1'1 ' U
Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA. dente da C. A. Compra-se uma em boas con-
•••••.••••••••••

"
• • • • • • • • ••

. . . . . . . . . . . . .. . . . . ãições. Informações nesta redação.
Para a. peS!OOil de firo A Tinturaria Cruzeiro é a que Q�'

-

11'.
'''.

-p
..........._ .....

paladar Café Otto é nar O'
rocurc-se

melhor me serve - Tiradentes, -

um, com ou.em por. 44

A Tinturaria Cruzeiro di!>põe ago
ra dos melhores prefíssíonaís d.
cidade para lavar, passar e tingi!
pelo sistema suíço.
R. 'I'iradentes 4" - Fone 1022.

Cemialu, Grllvate'j Piiam'<;l,
Mei81 d.. melhorei, pelai mf

norea preçe. só na CASA' M,iS
CELANEA - RuaC. Maftli\.

oõmhJxs tiII' ",..:m'"
'

CI9B :!te Jrcl'lraUe8 chll ......!.ml
1A!\l�'\ )til ;loQ)ll� 11erv�, !ilsallillt.
1JT".ttJ.!i4lis �1iiI teBip_',' do ._hHI p4li'
f'''''t.<, ....�lIih rellll��ilh'eill:. O tl!lr,<Jlul",,!
;níi;:flfi, !'nhl' Q,1l 19aoa-AlI!.d4. � '$u
r� Tc;;��i�'i\Y &� ll1l.dhfll!iiII''''' lIf""t�'_ �
f ,,->' i!lt;fC>ll'm�<Íh,cid. O filn.,i�. NR
�!"'''II!;I '<111 Dgeiil:!;U lI'UI..taltl 4IllI!flllIi
114 .. �1Iê ,ÁJlt;ihaJAtlirl•• 411" .�!8e.. SFIl'
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SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

zn srt re qualquer irre
gularidade na entre�a
de seus iornees. DE

/

TECNICOS
sem pensão.
InfoTmações nesta. redação.

o

e uel"l"olvim�r.to

nt ce•.!Jita a,fI técnico.Seu processo de naturalização
ainda nao foi despachado?

I
Escreva sem demora ao Escritorio Juridico e Administrativo

.UA VOLUN"R,OS DA PATRIA N'" ,. ANDAR Caixa. Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informaç�e�. Es.se Es-
c.""."",'� '''''�, .." m'.......�.,"'".. erttor-ío se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da

.
. Justiça o que necessario for á sua concessão, bem como, de registroAgencla Geral para S. Catarina Je diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de

Rua Felipe Schmidt. 22--Sob. sasarneuto de Qualquer parte do Paiz.
C. Pcstal, 69 - Tel. <Protetore»

FLORIANOPOLIS

em

Ouçam, diàriamente, das 10 às [4 horas, as eudiçõe« da
o "CoIég'io Barriga-Verde"

está construido o seu majesto
so prédio e necessita de sua

:valiosa colaboração.
Seu Terno tem manchas?
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

ZYH -- 6 Radio Difusora de Laguna.
970 k ilocicloe onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina - Brasil

. . . . . .. . ,� . . . . . .. . .

Não perca tempo!
Telefone para a Impressora Gra;aú· Ltda. (telefone I .. ,,_ LIVRARIA ROSA

manual 767), e o nosso agente o procurará para receber Livros TeCDICOS RUG Deodoro, 33 - Fpoü••
sua encomenda tipográfica, Serv iço Esraeteâs , En trega

geral
Atende pelo Serviçoimediata. Preços sem cOllcorrencia. em Reembolso Poate l.

��"",,_.__,,_ ,-_._.__.__._"__... .._..__. • . ...-_-.M_-.M.-............_,.

CASA MISCELANEA dhtri
buidora dOI Rádio. R,";'Ci A
Victor; Válvula. e Di.col.
Rua Conselheiro Mafr a

....... ••• o. o •••••••••••••••••••••

O·fieina Celeste
Representações

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

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

'(Elétro Técnica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAGESSE FILHO
Hua João Pinto, n. 32 - Floria

nópolis - Santa Catarina
Consêrtos, Limpezas e Becenstru
ções de Máquinas de escrever, cal.
cuIar, somar, Contabilidade, Regis
tradoras, Balanças automáticas,
Chuveiros Elétricos, Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos é garantidos
Preços Médices
Orçamentos sem compromisso.

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

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a
.

intensa e proficua r.
Um veiculo de grande utilidade c ao seu alcance lhe é oferecido

pela onda da IYH - 6

RÁDIO DIFUSORA DE LAGUNA
-->- i70 kilociclos - 309 metros -

Para dedicatórias musicais procurar o sr, Waldir Brasil, à Rua

Fernando Machado 3.
NOTA: - Estes pedidos deverão ser encaminhados com 3

dias de antecedência •

f"ARMACIA ESPERANÇ,A
CO :rarlU�.t18 lOLO LAU8

BoJe 1 ..ri • na ..nr .

III........d _r ru _ a: 'üIu _ rufa..
..'riu - � •• lten<1.i:ha.

hra..... o:&ta ....nl•• ao he8ltúrbt .1iI...

4)�(
(

Da Fábrica ao consumidor. Grande estoque recebeu a

Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mair, a -

11I1ma distribuidora'
35 Fone 1565«Fíuza

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Serviçn Nacional de Aprendizagem
Industrial [Senaí]

. Departamento Nacional dos Estados do Parenà
e Santa Catarina

De ordem do Sr. Diretor Regional elo SENAI, para os Estados 0.0
Paraná e Santa Catarina, faço público achar-se aberta a inscrição pa
ra concurso de Escriturário-Datilográfo deste Serviço.

A inscrição estará aberta até as 11 horas do dia 18 do corrente, sá
.bado.

Os interessados poderão obter as informações necessárias, diária

mente, das 8 ás 11 e elas 13 ás 17 horas, na Inspetoria ele Ensino do

SENAI, á Rua Marechal Guilherme n. 23.
MILTON l\IAHQUES DE OLlVETHA ;_ Inspetor de Ensino

........D Il••••••II G �•••• !!'.IJ!llIlIl.__

QU�R VESTIR-SE COM (ONFORTO E ElECiANCJA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rue Felippc Schooidt 48

·,.••••••••••••1 ,
..... DR. :

•

•• •

'i A. DAMASCENO DA SILVA !
': ADVOGADO :1o. .

/ . .

�: AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS :
1 :

i
Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando

I.
'. (Edifício Pérola) •
• •
.. .

, • Fones: 1.324 e 1.388 •
-. .
• •

.: Florianópolis _ Santa Catarina :
.. ..

,�••••••••••••••••••••••••••••••••••i••••••••••••••••,
Terrenos em Coqueiros

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

4)or intermédio e sob financiamento dos Institutos.
Planta e informações - Rua trajano, 16.

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

"A Voz das Terras de Anita"
Frequência 1530 klcs. - Onda de 196 metros

'

TUBARÃO - SANTA CATARINA

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 BHASILEIRÚ -- Diariamente - Curitiba
RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile
EXPHESSO BHUSQUENSE Diariamente - Brusque

6 horas
13 horas
16 horas
14 horas

16,30 horas
cf excess�o de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE - 2"., 4a. e 6". feiras
Nova-Trento

.:E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3". e 6a. feiras 12,10 horas

OOMíP�H� fD
__ ACCIDENTES

�OS'CO�T�
DO TRABALHO :=4

SED!!" SOC'AL:

PORTO A�!=GRS
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 . L" ANDAR

C"XA POSTAL. 583 - TELEFONE ee.co - TELEGRAMAS: ·I'ROTECTORA·

Relojoaria Progre'iSO
de JUGEND-l}j> FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
�iEMBlLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrarna e paguEI
sómente quando receber.

09 Rina que devem eliminar
todos os traços de substancias
toxicas ou impurezas do organis
mo, estão permitindo que um

excesso de acido urico se acu

mule e penetre em todo o

organismo .

A falta de cumprimento de SUIl

tarefa por parte dos rins é a

causa fundamental das dôres

reumáticas, lumbago e irregula
ridades urinarias. 1
Este acido urico rapidamente fôr-

1ma cristais agudos, que se alo

jam nas articulações, causando !
a sua inflamação e rigidez, as I

cruciantes dôres do reumatismo !
e outros males do sistema urina- í
rio. O tratamento apropriado de- !

ve fazer voltar os rins ao seu 1
estado normal, afim de poder !
ser filtrado o acido urico. }j; por !
isso que as Pilulas De Witt coa

seguem dar alivio, permanente '

nos mais rebeldes casos.

As Pílulas De Witt atúam di

retamente sobre os rins, de

volvendo-lhes a sua ação natural i

de filtros das impurezas do

organismo.
Acham-se á venda em todas as

farmacias.
PILULAS

DE WITTj
Para os Rins e a Bexiga

EM VIDROS DE 40 E 100 PILULAS.
o GRAf'DE É MAIS ECONOMICO!

"
..�

--------------------------------�----�����---���-------�
. '"7

Dr. Liodolfo 4. G.
Pereira

Advogado-Contahilista
CiveJ -- Comerciei

Conatitui'fõe. d. .ocied�••
• sel'viçoa c<l.l'all2to-.. am gUGI.

Organizações conta.beia'•
Reg'ÍAltrw e _arcaa, diapon�o.
tiO Rio., de CCll'1'••pondent••
Eu:rit6rio: Rua Alvaro d.

Carvalho n. 4'3.
Da. 8 à. 12 hel'G'.

Te1efoR·. 1494

..
.

�

N 10 cr$ 80,00 N, 12 cr$ 180 00 '�I
RelogiO Suino _istema Roa. Marca nevoris com 4 rubis. '

Jkopt. modelo resistente para Mostrador cor de rOlfa,

qualquer serviço. Caixa da niquei .�
2 modelos; eimpl.. e o que N, 12-A cr$ 200,00 c§!

ilumina à noite O mesmo com o mo.trador'
CaixCl da niquei. b!Q.nco e um ponteiro central �

Nonos relogios são aoompanhados dos relpectivol oertificado!l ,�de garantia. �
-

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba Praça 'rirodeot.. 260 - Paraná.

V. 8. deseja cooperar na grande obra social de recuperação
dos mendigos'! Apresen te sua idéia ou ofereça seus serviços, dei
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação 80cial üatarr

uense, em poder desta redação.

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

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto

n.O 18 _. Florianópolis
•••••••••• lO

IO.".•••••••••••••

Sorveteria'
Vende-se uma em ótimo estado •

Tratar com Haroldo Glavan, à
Rua João Pinto n. 6.

Agenca Gerat parai Sta� CatarU8'
Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob. .

'Caixa Postai, 69 - Tel. "Protectora" - FLflRIANOPOLIS
.�-.�.�.-m�E�u�.�����.-.�.�a���..-.�.��-.�R�a�.�u�E�R�a�.�.-.�.�.�s-R--m�.�N�.-m�..�.-a�.�.-�

�

�.·� -.-.-.--.-.--.,_.-.·_;....----·.-.-.-.-
-

...•-.- ..

'1' ,.. " "
� riIltl.

Fabricant5 ti d\!ltribuidore81 da. afomada. con- I1:1 '1JI fecçõ•• "DISTINTA- II RIVET. Po••ue um gran.
d. lIortlmemto d. casemira.. ri.cedo." brinl

I
bona • boroto•• algodõllIl!I,lmcrin. GI cniameotol: 1-·

para a)fa!c,hllt que f{cceh. dil'otamonb da.
t.b11l1hol'''. fcib!'1ca.iIi. fi;, Call1tl "IA OAPI·l'JU.,,· ahamc a Qt'!lIl�ao doa S:Wti. OQlmeu.'eICn'it00D da In to I'itu' fiO §entldo d. lha fa.eram �uno g

vhlitCl (lIn't,�;� d\!! 'lI>l$t'!.H7'i'''1In. IIH\l(li§ oompralll� MATRIZ em !-"'to�h'r>6t"oHf$4 - F'ltJAIS em 8huu.no'tll .. Laie.. �
�?woçm,MPWm"reWBmAAWgh�������-���·5�U�{#-=E�,EmDm�"5&�$�t�z=aaga.mm..mB�RM..��........maUEmE....Bm2D�......amam..aaBB..m�aaES�amaaM5m........a"""BI·�

slo FR4NCISVO DO SUL para NOVA VOBI
Informaçõe. com oa Agente.

Florian6polis - Carlos HoepckeS/A - CI- Teletone l.212 ( Eni, teleg.
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A -cr - Telelon: 6 MX) R � M !\CK

Auto-caminhão Internacional
Iróco por madeira

.

VENDE-SE um auto caminhão INTERNATIONAL, tipo 1948, modêlo
K-B-S-6 de "158" de distância entre eixos, rodas duplas, com carroceria
de 5,80x2,30xO,65 mts., semi-reboque COI1) rodas da trazeira duplas me

dida 8,25x20, todos pneus novos, caminhão com pouco uso, andou 16.000

quilometros, lotação de 8 a 10 toneladas, especial para transporte de ma

deira. Preço Cr8 120.000,00 - cento e vinte mil cruzeiros. Recebo no

negócio parte em taboas de pinho. Entrega imediata. Informações com

POSATO lVIANFHEDINI - Caixa Ü9 - Rua Campos Sales 722 - CAM·

PINAS - C. P. - Est. São Paulo.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁ'fICO
o Escritório ao Partido Social Democrático, a rua Felipe Schírnídt

N. 42, atende aos seus correligionarios para qualificação eleitoral
das 9 ás 12, e das 14 ás 17 horas todos os dias

VOCÊ É CAVALHEIRO?

Escreva linha abaixo o título que deve ter o seu jornal

.
(Ass.) __ •

Recorte êste quadro e envie ao Clube elos Funcionários.
Rua Trajano, 37 - Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1110, resultou nU111 prélio emocío-
O AVAÍ DISPE�SOU SILVW nante e cheio de lances interessan-

,

SUAREZ tes, tendo a longa e rustica prova
A nossa reportagem foi iuf'or- do pedal gancho um final dos mais

EMPOSSADO O 1\OVO CO!\lODO-
mada que o Ava

í

dispensou os eletrizantes.
RO DA F. Y. M. S. C.

N 'lt' t f'
,

serviços de Silvio Suarez que vi- os u Imos me ros, OI a nnpor-.mais auspiciosas, BI�ilhou, Iazcn- Na séde do Democrata Clube '-

'I idid
,.

nha orientando tecnicamente o tante competição ueci II a em favor
do relembrar os seus gr-andes realizou-se sábado úllimo mais dc barrosi t J

'

T biseu conjunto de prof'issionaís.. o )aITOSIS a OVll10 rorn UH. que
uma reunião da Federação ele Ve- soube enfrentar com denodo a

I'
, Ia e Motor de Santa Catarina, Valmor Pereira da Cunha, CarlosAo que apuramos, os l J.I.'Jgenle;)

f 1d A
'

L-
,

I' d ',' na qual 'oi empossar o o novo co- IVAN SERA PUNIDO! Montazna e Frderico Schrageo vai '80S ao IUC, ma os a m':;,UIT '" _
�.-

o magnifico centro-médio na pe-
modero da entidade Ma�OIr Joao Soube a nossa reportagem que A prova foi otimamente oi-gani-

I' d domi óxi l' te l Eloy Men,des, um dos maiores ah- a diretoria do Paula Ramos i:';) zada, sendo que a' contagem geraleja e ommgo pr ximo i ren e I
, Par I, R [negados do esporte ela vela em se reunir possivelmente hoje par a de pontos encerrou-se logo após a.ao ' au a amos,

Santa Catarina,' julgar o procedimento ,do médio chegada do 200 pedalador, tendo a.
'

'Sem duvida alguma Procópio Vários oradores fizeram-se ou- esquerdo Ivan, que sem autor-iza- mesma sido favorável ao Sokol,
corresponder-á á expectal.iva e vil', inch.sive o presidente ela As- cão do clube Integrou a delega- que apresentando uma equipe re
será considerado a atração elo co- sociação (;OS Cronistas, nosso co- ção do Avaí na visita que este gular soube conseguir mais um prê
tejo. I lega Ariballto pó\'oas. grêmio fêz a Canoinhas. mio coletivo no ciclismo local.

Computou o clube do 4° distrito
141 pontos. contra 84 feitos pela
equipe do Esperança, 81 consegui
dos pelo Barroso, 52 ganhos pelos
defensores do Jupiter e :12 conse

guidos pelos pedaladores do Hio
Grandense.

6

Sensacionaliz8 a cidade o embale entre o Avai I raula Ramos,
marcado· para o próximl domingo ..

, No maior e mais sensaeional pelo mundo esportivo da capital,
embate do Campeonato da Cida- sendo de prever lima renda. supe-,
de, estarão em ação frente a f'ren- rio r a 10 mil cruzeiros.
te no próximo domingo os esqua
drões {lo Paula Ramos e elo .,Asaí.
A peleja, que decidirá a lideran

ça elo certame, está sendo aguar
dada com indisfarçaela ansiedade

CICLISi\'lO E:lI PORTO ALEGl{E
Pôrto Alegre, 14 (V. A,) - A 12"

Volta Ciclistica de Pôrto Alegre,
efetuada na tarde de domingo ú�ti-

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Procópio volta '\

a atividade
O centro-médio Procópio, que

há alguns anos atráz foi conside
rado a maior figura das canchas

catar inenses, havendo mesmo in

tegrado várias vezes a seleção do

Estado, acaba de voltar á atívida
de.

Aproveitando á sua temporada
em Canoinhas, onde emfi)atou
com o Ipír-anga e derrotou o Três

Barras, o Avaí, incluiu em seu

quadro principal o famoso final".
A reentrée de Procópio foi elas

dJas:"

/n/tlJ

CA�IPEAO DE BOLA AO CESTO
� VICE-CAMPEÃO DE VOLEIBOL

O Simpalíco Ubiratan Esporte
Clube. que tem a dirigi-lo o valoro
so esportista Rubens Lange, cum

priu destacada atuação no certa
me eal aríuense de voleibol e bas
quel ebol, recentemente efetuado
em Joinville.

No Basquetebol lançou-se cam

peão; vole i vice- campeão e no

campeonato de lance livre obte
ve o 30 lugar,
Magnífica. portanto, foi a atua__

ç-ão do grémio alvi-negro no maior
certame de valei e Basq uete que
já se rea lizou no Estado.
Ao Rublnho as felicitações do.

, "O Estado Esportivo", extensivas
aos seus denodados rapazes,
sayi)fCbEe m uvuõnbo lEe

� .. ..._ _---.�,JIIt."jj
JORGE CHEREM SOBRINHO

REMINGTON apresentou a primeira máquina de escrever!

e

ORIANA CHEREM

participam, o nascimento do seu

filho Roberto Jorge ocorrido 110

dia 8 do corrente na Casa de Saúde
São Sebastião

-
.

Em 1873 E. Remington & Sons apresentaram ao mundo
o primeiro modêlo comercial de máquinas de escrever !

E, através dos anos, aperfeiçoando sempre a máqui
na inventada por Christopher Sholes, a Rernington
vem-se mantendo na liderança da indústria da qual é a

pioneira, e cujo 75.° aniversário está sendo comemorado!

Hoje, pelo que tem sido no passado, a

marca Remington tem a sua tradição de

qualidade solidamente firmada, prome
futuro.

elA CATARINtNSl

OE TRA�SPOÀTES AÉ I'!EQS no"

o PRIMEIRO NOME
ENTRE AS MÁQUINAS DE ESCREVER

FERrÓAS:-REUMATISMO
-

E
PLACAS SlFILITICAS

Elixir de Nogueira
MadioQção Gu:riliar no trotamento

do ,ifUi.
.............. ' ..

Representantes exclusivos para o Brasil:

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 cristaleira e di
versas louças e mais alguns obje
tos.
Tratar á Rua Bocaiuva, 13

RUA DA QUITANDA, 46/48 - RIO

FLORIANÓPOLIS: Comércio e Transporte C, Ramos SIA.
Rua João Pinto, 9

Vende-se em ótimas condições.
Dimensões internas: Altura 61
ctrns, Largura 47 e 36 fundos.
Trata-se à Hna Conselheiro Ma.

fra no 35 - nesta cidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Conversão ao [

catolicismo I
_ Henri Bergsõn, o grande n-;

1050fo n-anccs, morria há seis I .

anos, em 1910, vitima do desgos
Lo sohido pelos reveses ela guerr-a,

Como pertencia a "raça maleliLa ",

os alemães guardaram silêncio só

bre sua morte. Bergson morreu

perseguida, mas cheio ele esperan

ça, por que se mantinha nele, vi

va, a fé nos deslinos de sua Pá

tria.
Por ocasião de sua morte, se.

- I
f'aluu muito de sua conversao ao;

catolicismo, O ;-\1'. Floris Delatll'e; I
que foi um de seus mais inLimos i
amigos, deu agora a conhecer um Itrecho elo testamento do filosofo,
datado ele 8 ele Fcve i-ei ro de 1937,
em que Bergson del'inc claramen

te sua poslçiio:
"Teria fcito meu alo de com er-Isão, se não \ issc que se está 1)l'e

parando (eni grande parte, infeliz
mente, devido a cedo numero ele

judeus carentes de senso moral)
uma Iormidável onda ele anti se

mitismo que se ríesencadeia sôbre

o mundo. Xlas espero .que um sa

cerdote católico, devidamente au-

torizado pelo Carleal Arcenispo ele

Paris, oficie nas min has exequias.

DR. A. SANTAELA Se tal autoi-ízação rOL' r,ecusaela,
(Fqrmado pela FaruldâJ:le Naclo·' .deve recorrer-se a um rabino, mas

nal de Medicina da Universidade sem lhe ocultar nem a niriguem
do Brasil) .

1
- 'I L I-

,

'

MédicQ por concurso da Asststên- minha ac esao mora ao cu o lCIS-

ela a i"s1ccrpalas do Dlsttl to
Federal

Ex·interno dr Hospital Psiqutã
trico e Matlic,Oml.o Judiciaria

da CapItal Federal
Ex·int(!rno da Santa Casa de MI,
sertcordía do Rio de Janeiro
CL1NtCA MÉDICA - DOENÇAS

NI!!RVOSAS
oonsuítõrto : Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residêneüt: Rua Alvaro de Caro

vatrio. 70,
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório _,_ 1.2-08.
Residência - 1.305.

Dr. Milto� Simone,'Peeíra
Clínica Cirurgica

Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Cnnsultas : Das 14 ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10
.,-----_ ... -- ......_._-- � -----

DR. LINS NEVES

,Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Cai-idade

CLlNICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle e tratamento

especializado da gravidês. Disrur-

1)10S da adolescência e da menopau

lÍlIl. Pertubações menstruais, j::t�l'l'

mações e tumores do aparelho geui
tal feminino.

Operações do utero, ovários, trem-

1'as, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru

mras)
ASSISTENCIA AO PARTO E OI'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS

IDoenças glandulares, tiroide, ová

Tjos, hipopise, etc.)
Dísturbíos nervosos - Esterilidade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tcl,

1.461
Besíd. R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S

THIAGO
Médico e parteiJ'Q

Hospital de Caridade de

rianópolis. Assistente da

Maternidade

Do

Doenças dos órgãos internos, esje
eíalmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clinica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

HOltiRIO DE CONSULTAS: -'

"Pela manhã das 10,30 ás 12

horas

Á tarde das 15 ás 19 'horas"
CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles 111. 18

FOlle manual 1.702

RESlDENCIA:
�nDida 'frompowski 62

Fone manual 766

f!ü-

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 - Figado

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Radiologia Clínica (Raios X)
Eletrocardiografia - Ondas Curtas

Indutotermia Eletro Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás '6
_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

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

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

ema da Universidade de São Paulo.
onde foi\., assistente por várias ano! do
Serviço Cirúrgico do Prof, Alípio

-Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vi,as circula
res, intestino! delgado e grosso, tirei
de, rins, próstata, bexiga, utero,

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

Consultas: Da. 3 ás 5 horas, A rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa
Paraíso). Telef, 1.598

Residência: Rua Esteves Junior, 170;
Telef. M. 764

Dr. Paolo Fonte.
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e das 14 ii
l5 brs. Residência: Rua Blumenau.

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário Wendhansen
C1�nica médica de adultos e criauça.

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás
.

6 hora.
Ite.idência: Felipe Schmidt B. JS.

, Telef. 812

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de criançaa

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

DATI LOGRA FIA
(orrespondencla
(omer<ial

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

RUA ALVARO DE CARVALHO,65

Confere
Diploma

METODO:
Moderno e Eficiente

Arvores fruliferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades ,oferece o grande EstabelecimeDto de
Flori e Pemicultura )

H. J. Cipper.
torup;'t.
lVlun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.

Peçam catalag@ gratuitamente.

Guia do Paraná
Publica relação dos comerciantes (3 .industriais com seus ende

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

Paraná e Santa Catarina.

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

mo, bem C0J110 o desejo de que um

sacerdote católico recite as ora

ções da Igreja".

Procistos
Escritório reêem organizado,

'precisa de "praoistas"- 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, 2° andar, das 8 ás 12.

................... o. o .

Vende-se uma com 8 comparti
me-ntos situada em terreno de

20m x 13m na rua Osvaldo Cruz,
Estreito, distante ela praia 75 te

metros.

Preço c-s 35.000,00.
Tratar à rua Joinville (D, Jaime

Câmara na. 11.) Nesta.

.. .

O Crédito Mutuo Predial, oferec

aos seus associados o melhor pIa
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,oQ
mensais.

Os Ballets
de (Iarls

- Roland Petit, fundador e

anímador dos Ballets dos Campos
Eliseos, deixou êsl os prosseguirem
sua carreira ausp iciosa e organi
za um-a no\'(1, Campanha para es

treiLar no Teatro �1arilny.
A fÓl'll1ula desses novos bailados

se aproxima da qne foi adotada

por Jean-Louis BarraulL Roland

PeLil, forma a sua companhia ape
nas com "estrelas" de primeira
grandeza qlle ól'a inLerpretarão os

primeiros papeis, óra se encane

gm'fio elos secundarias. l� uma fór

,mula que dá maior evidencia aos

al'lislas e facilita as "Ioumées" na

pro\-incia ou no psl.rangeiro.
I)aul Clau e Marcel Aymé com

puz1'ram libretos cuja músiCa foi

confiada a Darius Milhaud, e Ale

xanrll'e TCher,epnine, O pintor
Anc1l'é Derain aceitou a rea)iza
ção dos cenários e elos coslumes,
alêm de eriar ele próprio o libre
to de um bailado.

Empeza de

E
navegação

COMF.J\CIANTE: Dá um l!.
fl"O à Biblioteca do Centro .ea
�mioo XI d'At Fe�eiro. eo-Il·
tribnirb, Maim, pua • fonnl!·
l'io cultural ciolJ eatarln�
.e amanhll

"N

NAVIO-MOTOR "ESTELA"

máxima rapidez e garantia para transporte de auas mercadorin

Agentes em Florianópolis CARLOS HORPCKE S. A

COMPRA f.

VENDA DE

CASAS E Tf�REIIOS

HIPOTECAS
AVALIAÇÕES
l[(iAUSAÇOES

ADMINIS1QAÇÃO
DE IMÓVElS

rrc.

rFLEFC/fC:
1\'. 714

12UA DCODODO -.J5

nOQI...NoPOLIS - SAIfTA CATARINA

RUA CO�SELHEIRO MAFRA, casa grande com fi quartos, sala ba

nheiro, etc'. Serve também para comércio. Preço Cr$ 220.000,00.
nUA CO�BELHEIRO MAFRA, prédio de comércio cam 2 pavimen-

los. PI'CÇO Ol'$ 350.000,0'0. _

RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais instalações. Pre
ço c-s 250,000,00.

RUA AL"-rIRANTE LA:'IIEGO, ótimo prédio, construido em terre

no de 17 x 30, lodo murado, com 4 quartos, ele. Preço Cr$ 190.000,00.
RUA RUI BARBOSA, casa com 5 quartos, construída em terreno'

de 24 x 86. Preço Cr$ 120.000,00 .

RUA JOSÉ MENDES, bangalô _ novo, com 3 quartos, etc., construí
do em terr-eno de marinha. Preço Cr$ 50.eoo,00.

nUA RIO GRANDE DO SUL, casa com 2 quart-os, tendo o terreno
10 x 40. Preço o-s 35.00Q,00.

RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas construídas em ter
reno ele 51 x 70. Preço Cr$ 80.000,00.

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

RUA 7 DE SETEMBRO, casa com 2 quartos, etc. etc. Preço Cr$
10,000,00.,

'

:. _ RTJA:�7.. DE SETm\1BRO (Estreito), casa com, 4, quartos, etc. Preço
Cr$ 55.000,00.

' . --- ,=-

CA!POEIHAS, casa com 2 quartos, etc., tendo o terreno a área de
S6.000m2. Preço o-s 50.000,0.

CA,PO�IRAS, Easa d�soc.upada com ;3 quartos, banheiro, água quen
e fria, instalação sanitária, ele. Preço Cr$ 60.000,00.

TERRENOS
RUA RUI BARBOSA, tendo 8,50 x 50. Preço Cr$ 15.UO(),00.
RUA CONSELHEIHO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 30. Preço Cr$

4.0,000,00.
RUA STA. LUZIA (�streito), tendo 50 x 40. Preço Cr$ 50.000,00.
RUA GERAL (Estreito), tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca): Pre-

ço Cr$ 20.000,00. -

FAZENDOLA E INDUSTRIA
BARR�IROS,. pequena fazenda, com pastagem para 30 cabeças,

com _uma _lDdustl'la de pr�d�lt?s de mandioca. sagu, etc., demais infor
maçoes dão-se neste Eseritério. Preço Cr$ 280.000,00.

HIPOTECAS
Aceito capital para empregar sôbre garantias hípotecárias. :;ligilio

absoluto.

lOJA OIS CftSEMIRBS
EspeCializada em ar'igos para

homens
RECEBEu,.

-

VARIADO, SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
ClONAIS, E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pel.o.menor preço da praça
Faça orna visita à nossa Casa e verifique

nossos preços e artigos .

Restaurante e Bar Coqueiroso restaurante e bar do COCjueiros Praia Cltlbe I
]

.
, ac lall1-Se em·

peno funcIOnamento, tanto de dia como á nO'l'te , estando apare-
lhados para banquetes, etc.

I
I

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até
certa de 10'/. ao ano com recebimento

Informações nesta redeção.

Cr$ 100.000,00 renda
de iuros mensais.

'

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



No Dia da Independência H�i�! d'�'!' ,�,�,����n�
G d

- em 1624, nas imediações daConnratnlam-se· OS OVern8 ore� _

Bahia, tra�oll-�e combale, entre
,�sg., d passagem da "Niterói 7 - Tenho a satisfação trenas naCIOnaIS e as holandesasAinda por Jfl.Ot.LvO a c, '" ' , , t,

63' P
,

de All;, I I -- dcncia o SI' José .le comunicar as minhas congratu- - cm 1 6, .o:'ranClSCO iu-luta <la n- epenu c, " •

C II '

uui
,. P 'lel.l<e.:la AS lações com �T Excí a pelo transcur- quer-que Coelho de. arva 10, PI'J,B I ',1 ilustre reSH' l " ,">., -

� , , • ,

Nr ' l-"o,a)a��.' I�\o'islativa no exercício sa da data tradicional de 7 ele Se- meiro governador elo 1 aran lao,semhléia ''''

, b lembro, S d Corri (a) Edmundo empossado a 3 de setembro de 1626,do cargo de Governador, 1 ece eu

Macedo S:�l;:� da sil v�, Governa- Ialeccu em Camctá ;mais os seguintes telegramas:
_ em 1793, em Congonhas do Sa-dor".

bará, nasceu Cândido José de

Araujo Viana, mais tarde Mat'quês
de Sapucai, falecendo o Rio de Ja
neiro a 23 de janeiro de 1875;
- em 1817, em Belém (Banda

Oricntal) , o Coronel Bento Manuel
Gonçalves, á frente de 90 homcns
surpreendeu e derrotou 'um desta
camcnto de 300 entrc-rianos do.

Coronel José Antônio Berdum ;
- em 1821, no Rio de Janeiro"

surgiu o primeiro número do pe

riódico politico redigido por Joa

quim Gonçalves Ledo e Januárío
da Cunha Barbosa, com o nome de'
,.Bevérbero Constitucional Flumi-

"Fortaleza, 7 - Tenho a honra de
nense", concorrendo eficazmente

congratular-me com V. Excia, pelo
para a proclamação da Indepen,

transcurso da magna data da nossa dência do Brasil;
grande Pá tri«, que hoje comemora- -

_ em 1821, Costa Rica, Repúbli•.
mos. Atenciosas saudações. (a) ca do Salvador, 'Guatemala, Hondu
Frontino de Albuquerque, Governa- ras e Nicar-agua, proclamam a �nde.
dor do Ceará".

I pendência;-
- em 1810, o México proclama <t'

"Macapá, 7 - Tenho a satisfuçâo

I
sua Independência;

, .

,

ele apresentar a V. Excia. vivas con- - em 1830, no RiO de .Janel�o,
gratulações pela passagem da data I'alcceu o tenente coronel .l_oaQUl:llIda Independência do Brasil. SaLlda- Xavier C,ul-ado, Conde .de Sao Jé)�O'
ções, (a) Cap. Janary Gentil �1I- das Duas Barras, nascido em Mela

G de " Ponte (Goiás) a 1° de março ele,'
n'es, overna . OI' •

dN - h
�

- Congra- 1747 e que foi o comandante as
Fernnndo olon a, '"

. ,

b ,'. "

I V Excia pela passa- tropas brasileiras que o rrgat am a:
tu o-me CO�l ....

.

d dê _ Divisão do General Avilez J :l balJ-
gem do al1lversan�):la In epen cn I donar o Rio de Janeiro com rnm(},
cia Nacional, formulando votos lJe- i .

_

t d' "lorio' ii. Em opa.lo progresso ersecen, e esse"

-, André Nilo Tadas'co ;

so Estado e pela maIOr grandeza da
_

Pátria. Saudações c,o�d�ais. (a) Má-'

SERViÇO DEl'Ío Fernandes Imbll'lça, Governa-

METEOROLOGIA
Previsão do Tempo, até 14 horas.'

22, . de MAb!i1 !U 3 de, dOT�:]�P��: Instável, com chuvas;

8-10 Ií Temperatura: Estável;
• '.

.

t Ventos: Do quadrante Sul, fres-,Rio, li (V. A.) - Os Inst�tu os

Históricos de São Paulo e Minas cos;

enviaram há tempos, à Câmara um \ Temperaturas extremas de ho.ie�'

longo l1l�J1]o]'ial, no qual pediam Máxima 17,4 Míníma 14,6�
que aquele ramo do legislativo fir

masse, definitivamente, qual a da

ta verdadeira da descoberta do De ordem do Sr. Presidente' em I

Brasil; si a 22 .de abril ou 3 de I
exercício, convoco os colegas' da I

maio, No seu trabalho, aqueles so- Faculdade de Direito de Santà 'Ca""
dalicios se inclinavam pela primei-' tarina para a Asembléia Geral Ex
ra daquelas d'atas, apontando fatos traordinária, a realizar-se ás 17 ho
históricos nos quais se baseavam' ras do dia 16 do corrente, no Salão
para tanto. i da Biblioteca da Faculdade. r
Agora, na.. Comissã'o de E[�liCa-1 ASSUNTO: Posse do' Diretório I

çiio e Cultura, aquele expeçhente eleito para a gestão 1948-1949.
foi al1lplan�ente re�atado p�lo depu-, FpoJis, em 13 de setembro de, 1.948.'tado Aurehano LeIte que e um es- LiciQ Haller _ SecretarJO
tudioso da matérill, O representan-
te paulistá, em seu substancioso I JOÃO DAvm FERBEIRA LLVIA

e Seilhoratrabalho feito á luz da história,
concluiu (IUe a ,data da descoberta participam aos parentes. e pessôas:

l-a12'do Brasil é 22 de abril. Por isso nas de suas re açoes o naSCImento,
do corrente, de seu filho

MURILO
Setembro, 1948.

Batista - Inspetor Escolar.

Fpolis - Com justificada satis

fação agradecemos idéia nobre

deputada apresentando essa ,Assen:
bléia indicação sôbre carreira DI

retor e Inspetor Escolar - Otávio

ela Costa Pereira, Diretor ,Grupo
Getúlio Vargas ..

São Joaquim - Mui penhorado "Goiana, 7 _ Tenho a subida
agradeço-lhe indicação apresenta- honra de congratular-me com V.
da 'à Assembléia Legislativa, criação

, Excia. pelo tr-anscurso da data mag
carreiras Diretor Grupo e Inspetor na da nossa Independência. (a) Je
Escolar, velha e, ardente aspiração rônimo Coimbra Bueno, Governa-
professorado catarinensc. Cords. dor".
Saucls. Godolf'im Nunes de Souza -

Inspetor Escolar.
Rio do Sul - Tenho honra co

municar causou profundo contenta

mento aos membros Magistério la

butam ê�te município noticia ter V.

Excia, apresentado Assembléia Le

gislativa indicando sôbre criação
carreira Diretor Grupo Escolar e

carreira Inspetor Escolar. Além no

táveis serviços prestados Masgíté
rio que \'CI11 dignificando, V. Excia.
terá por certo, coroada êxito indi

cação sua autor-ia, que torna emi

nente conter-rânea credora maior

parcela admiração, apreço e grati
<luo professorado nosso, Estado.

Atenciosas Sds. José Xavier, Inspe
tor Escolar.

Rio do Sul � Aplaudindo calOI'o

samente com toda docência do Gru

po Escolar Panlo Zimmermann, fe

licissima e justa indicação sôbre

C1"Í�ção carreira de Inspetor é Di
dor".

retor Escolar, nossos mais profun-
dos agradecimentos esperando ver

mui breve a mesma transforma.da

em lei. Cordialmente, Altino Almei

da Rocha.
Tubarão - Cumprimos grato de

ver apresentar dusivos agradeci
mentos eminente colega sua opor·
tuna indicaçã'o Assembléia Legisla,
tiva, I'eferente criação carreira Ins

petor Escolar e Diretor Grupo Es

colar, Lauro Lock - Tnspetor, Te

resa :\<Iartins de Brito - Diretora

Grupo Hercilio Luz, Nilo Borghesi,
Diretol- Grupo Mauá, Olga Horn Ar

ruda, Diretora G. E. D . .Joaquim,
Tubarão - Pela vossa indicaçã(1

Assembléia Legislativa Estado cria

çuo carreira Diretor e InspetOl- Es,
colar queira aceitar sinceros aplau,
sos e agradecimentos. Nilo Borghe,
si - Diretor Grupo Mauá.
Rio Negrinho - Peço permissão

felicitar V, Excia. pela iniciativa fe
Jiz apresentando Asembléia Legis,
lativa Esta.elual indicação sôbT<'
criação carreiras Inspetor Escolar e

Diretor de Grupo. Faço votos en

contre a mcsma aprovaçã'o mereci
da, Sauds, Artur Siehmann - Dire.
tOr Grupo .\tI?rta Tavares.
Araranguá, - Máximo prazer

apresentar ilustre conterrânea ca

ríssima colega calorosos aplausos
agraoccimentos indicações cl'iação
carreira diretor inspetor vem satis
fazer antigos justos anseios nossa

classe. Cordialmente Celso Rila _

Inspetor.
Fpolis - Direção Grupo Escolar

alivio Amorim e Grupo Escolar
Lauro Müller, sensibilizadas nobre
gesto vossa excelência, apresentam
os mais veementcs aplausos e pro-
fU,ndo agradecimento pela indicação
sôbre el-iação carreira Diretor Gl'll
po Escolar. Júlia Gama F. ,de �1elo,
:.\fm'ia ria Glória Matos.

"Belém, 2 - Tenho a satisfação
de apresentar a V. Excia. vivas

congratulações pela passagem da

data da Independência do Brasil.

Saudações. (a) Antônio Teixeira

Gueiro, Governador".

Florlan6poUs I 15 cle Setembro de 1948

EDITAL

está atualmente em elaboração, se

ja restabelecida a verdade históri
ca, no tocante à ,data do nosso des
cobrimento.

suas conclusões sugere que a Câ
mal-a envie um oficio ao ministro
ria Educação, pedido que na orga
nização do calendário escolar lIue

Ceugratufaeêes enviadas à pro
fessora Antonieta de Barros

A professora Antonieta de Barros, gislativa, na qual distinta deputada

nobre representante do P. S. D. na ampara servidores Magistério Cata

Assembléia Legislativa, recebeu, a rinense. Cândido Goulart - Dire

propósito dos proiétos de lei que tal' Grupo Escolar Nerêu Ramos.

recentemente apresentou naquela Cresciuma - Meus aplausos sua,

Casa, os telegramas seguintes: iniciativa que visa atender justa e

Fpolis - Lentes e Professores antiga aspiração .dirctores e inspe
INSTITUTO EDUCAÇ.�O, enobreci- tores escolares. Cordialmente Pau

dos trabalhos prezada colega o. An- lo Preis.
tonieta de Barros na Assembléia Brusque - Efusivos agradeci-

Legislativa do Estado! vêm apre- mentos
.

e adesão feliz indicação
sentar grande amiga Magistér-io Ca- carreiras diretor e Inspetor. Sau

tarinense, seus efusivos cumprimen- dações Francisco Brazinha Dias.

tos - Aurca Cruz - �,[ál'ia Mada- Mafra - Veementes aplausos ex

lena Moura Ferro .z, :\[:lllcio Costa pressão profundos agradecimentos
- Milton Sullivan - Eduardo Luz felicissima indicação carreira Ins-

- Emilia Boos Schmidt - José petor e Diretor Escolar, nossa mais

Martins Ncto � Aldo João Nunes - ardente e [ustissima aspiração. Sds,

Eglé Malheiros - Ma Boabaid Bri- Paulo Brand Burg, Diretor.

na - Joaquim Madeira Neves. Carnhoriu - Coração pleno grati-
Fpolis - Incontidos aplausos - dão apresento V. Excia, os !11ais v�

Abraço cOl1lo�ida ilustre colega .l11ais I
ementes aplausos � express.oes: J1l�_iS

uma prova dedicação vocacional profundo agradecImento. indicação
valendo-se cadeira Congresso clig- i carreiras diretores e inspetores.
namente ocupa - esfôrço bater-se i Rute Pereira Nunes, Diretora Gru-

justas aspirações soerguimento elas-
.

po José Arantes.
. ,_

se. Votos completa vitória belo Palhoça - Projeto-lei criaçao

gesto. Cordialmente Isaura Farias. carreiras diretOl' grupo escolar e

Estreito - Queira aceitar docên- Inspetol' escola!' fato de alta reper
cia Grupo José Boiteux nossos ve- cussà'o seio Magistério, veio de en

ementcs aplausos expressões nos� contra nossas mais altas aspirações,
80 mais profundo agradecimento em face apl'esentação, tal projeto
indicação ean'eiras diretor grupo em nome professol'es Grupo Esco

inspetOl' escolar. Eulina Marcelino lar 'Venceslau Bueno e 110 meu

- Diretora. próprio hipoteco-vos inteiro soli-

Fpolis - Congratulando-me com dariedade e irrestrito apolO bri
IV. S. pela feliz indicação à Assem- lhante iniciativa e .demais que vi
bléia Legislativa carreiras Diretor sem melhorar condições nossa clas
Grupo e Inspetor Escolar, apresel1- se. Sds. Dagoberto Silva Diretor.
to-lhe minhas homenagens, fazen- Imal'lJi - Senhora Deputada p!'o
do votos de que auspiciosa inicia- fessora sinceras felicitações vossa

tha seja coroaoa breve êxito . .lu- criação can:eira diretor grupo, ins
jieta Tôrres Gonçalves, petor escolar. Cordiais saudações,
Fpolis - Cordialmente abraça- Maria Jamille BOllnassis Pllccini

mos prezada amiga e defensora da ,- Dü'etora.
classe Magistério pela apresenta- Campo Alegre - Acabo receber
ção Assembléia do notável proJeto noticia alviçareira ,"osso projeto re

c!'eaçã'o carreiras diretor e inspetor lativo criação carreira dil'etores es
escolar. Diretora e professoras do colares e Inspetor Escoalr. Quei
Grupo Escolar Arquidiocesano São ra receber os meus mais altos lOLl
José. "ores e \'otos para que bem depres-
FpoJis - A Diretora e professoras sa seJa transformado em l�, pois

do G. E. Silveira de Souza, felicitam vossa icléia é digna dos maiores elo
vossa s'enhoria pelas felizes indica- gios, vin.do sanar uma grande falha
ções apresentadas à Assembléia, in- no sistema educacional, na parte
dicações que hem patenteiam seu referente pessoal administrativo.
devotamento pela classe do ensino Sds. Lourivarte Gaia - Diretor G.
em nossa terra. Diná Mendonça Ge- Lebon Régis.
vaerd. Fpolis - Por motivo brilhante
Joinvile Congratulamo-nos pl'ojetos apresentados Assembléia

convQSco brilhante idéia criação Legislativa idealizando e ,dando
carreira Diretor Grupo Escolar e concretização melhorias setor edu
Inspetor Escolar, certas de ver, mui cacional nossa terra, apresento mi
breve, tornada em realidade, nossas nhas humildes, mas sinceras felici
mais caras aspirações, para vossa tações. Osvaldo :VIela Filho.
satisfação, e glória e benefício pro- Sã'o Francisco - Com grande sa
fessorado eatarinense. Sauda-vos, tisfação cumprimento-vos pela no
cordialmente, Maria Amin Ghanem, bre e eleva.da iniciativa apresenta
Diretora do Grupo Escolar Rui Bar- çã'o Assembléia Legislativa criação
,'posa. carreira Diretor Grupo Escolar e

Cambirela - Meu llome e da Clas- Inspetor Escolar.'" Prezada colega
se circunscrição que represento, veio abrir uma grande esperança
congratulando-me, felicito distinta áqueles que militam no campo edu
deputada pela criteriosa oportuna cacional. Faço votos Govêrno Es
indicação .apresentada vossência tado e vossos colegas de Legisla
Assembléia Estadual visando melhor tivo secundem essa grande iniciati
garantia professores pretendem car- va, tornando-a ,real. Deixo desde já
reira Magistério. Sau.dações Alfredo meu preito admiração e reconheci
Xavier Vieira - Inspetor' Escolar. l1lento vossa feliz idéia e lllinha con-
Cambirela - Apresento-vos pro- fiança espirita ,de jus\liça demais

fundos agradecimentos notável in- deputarlos compõe Assembléia, lJem
dicação apresentada Assembléia Le- 'como Governador Estado. Nicolau

AGRADEÇO UM

JUDAS TADEU.
27/5/948 Robélia

Posteriormente, declara que meses e pelo C[ual se estabelecerã()
quando for transformado em lei o quais os feria.dos nacionais que rle
projeto ora oependel1do da

apro-,
vem ser respeitados, essa verdade

vação do Senado, em cuja C0111ís- histórica também poderá ser cor.'

são de Justiça se encontra há vários rigida.
...

FRECHANDO •••
Conta o Diário, de ontem, que o conspícuo deputado Car

doso ,ela Veiga, em resposta a um aparte do deputado Cid Ri
bas, afirmou que "em 1951 as coisas iriam mudar ... ',' De acôr,
do! Apenas queremos crer que essas mudanças não se localiza-'
rão na bancada a que o jornal diz referir-se o ilustre popu
lista. .. Acreditamos, ainda, quc também não será na bancada
udenista. E n�m na trabalhista ...

Errare humanus, est, diz O prof. Custódio ... Mas errar

duas vezes, não! E,- depois p'ra quê mais de três partidos na

Assembléia?
GUILHERME TAL

P. S. D. Sr. Observador: Por que V. S. nfro escreveu o artigo ,rJe

ôntem quando era Secretário da Segurança um seu ilustre correli-

gionário?
G .T.
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