
Na Assembléia Legis'ijil � :"
I � �_r-'.;:.

Covite à Gasa.-Voto8 de eia'�>
Ontrt;l(, not"ls. G :!��:
U II!) II ! .�t�,· -

t d SIda Assembléia, os Si.'S. �.:'E<::rn.(jPresidente: Sr. Depu a o au o �_

T Duarte, João Wagrr Garc!â-,l.,.All-Ramos - P. . B. �. Cl
Secretários: Srs. Deputados Pinto dio Rossel, Aristeul!y'l.udolph, :-

de Arruda e Alfredo Campos '-- P. mente Dirriz, Júlio B!'oeering e Pli

nio Ferreira que foram convidar a
S. D.

Assembléia para o banquete a ser-

oferecido à S. Exa. SI'. Governado�

do Estado Dr. José Boabaid, em

Santo All1ar� da Imperatriz, por to-

dos os partidos politicas daquela
localidade, no dia 18 p. v, Esse ban-

quete, assim frisou a comissão, não

tem outra finalidade, sinão a de

homenagear ao preclaro cídadão

O relatório do emissário do sr, Presidente da República . na�ci�;. ������:n��g�:�eou os se-

f! o seguinte o relatório de au-
-

I?esenlen!:!imento. entre os três Eleitoral, resolvendo Ulll recurso

I
sua vi<?lência u.s�al e aind.a J?�lS I'

iorla do coronel' AUg1.ISlo Imoas- poueres, nao podendo consequen- interposto pela U. D, N. anulou ;J o contingente fOI de guarda CIVIS, guintes SI'S, Deputados para a re

<6ahy a proPóSil.O da situação pi- temente nenhum deles cumprir a seções e.leitorais do Município dI' I cujo
conceito na população é c' presentarem a Casa:

auiense. sua missão constitucional. São Pedro cuja situação politica é pior possível constituída de ho- Nunes Varella - P. S. D.
"Exmo. sr. Ministr? da Justiça.

_

Briga-se ou mata-se pela elcí- a seguinte; Prefeito do P. S. D. e 7 rnens sem idoneidade .e :ealmente Braz Alves _ P. T. B.
- Em cumprimento a ordem, cI.o Ç�IO. de um vereador em um Muni- vereadores, dos quais 4 do P. S. D cangaceiros na sua maiorra, (doctt-

Arthur Müller _ U. D, N.
Ex.mo. sr. Presidente da Repúbli- cipio qualquer. e 3 da U. D, N. mente anexo). 1

cu segui no dia 25 de agosto p. p. Dos Departamentos que com- Com a possibilidade de ser ínver- Em consequencia de decisão do Cardoso da Veiga - P. R. P.

"Pa�a o Piauí, onde cheguei ás H�20 põem a máquina administrativa tida a situação quanto aos vereado .Tr ibunal Superior Eleitoral, foi r<?- Aos comentaristas acreditados na

daquele mesmo dia. No dia se�'uI?- estadual, três estão sem diretor res, o delegado de policia do muni- quisitada tropa federal pa!a reali-
Casa, também a comissão destín-j

te dei inicio à execução da mlss�o efetivo e um está com um runcio- eipio, um tenente reformado da Po- zação da sindicância em São Pedro "

recebida dentro da recomendação nano, respondendo pelo expedien- licia homem de vida pregressa não e o Juiz dr. Satyro de Freitas, em guiu com identico convite. " ';

-especial'do Exn:o .. sr. President.e: te em virtude do t.i�ular. estar per- reco�endáveJ, de motu-própcio, Terezina,. i_niciou a apuração das - Sr. Estivallet Pires - P, S. D.
"maior imparcialidade ma obser- manentemente n? interior do Es- quase inadmissivel a hipótese, ill' responsabí lidades quanto nos assas-

_ Disse falecido em Concórdia, o

vação dos �ato� e apuraçao rrgoso- t�, tratando de interesses particu- por determinação de interessados sinatos em Na�al. _ cidadão Jacob Selva, cujo caráter
sa em partídarísmo. . ., lares.. (o Secretário Geral do Estado I, CONCLU�A:0_
Ouvi POlItlCOS dos dOIS prmCI: PI'!lt!came_:Jte, o Estado está sem politico local), deu inicio a lima sé, D.o eXI?osto _

se Vel'1�1Ca, quao gra- e dignidade pessoal e também po-

pais partidos: P. S. D. e U. D, N., admIlllstraçao c talvez dentro em rie de violências, prisões, agressões, ve e a situação do PI�111 e que so- lítica o haviam destinguido no meio
converseí com pessoas de respon- lJre\ � um caso SIngular dar-se-a etc. todas contra os eleitores mente o Poder Executivo Federal e em que residia. Honesto e leal,
sabilidade, umas apolíticas, outras no -?l.ay!: o não ,funcionamento do do 'P. S. D. secundo agrícola C' a_ Comissão Interpartidária pode- nunca se conduzia por atitudes
sem paixão; auscultei o povo nos JudIClan?, por falia de garantias município dc São Pedro, o prefeito rao resolv�r, por9ua�to solução
meus vários pas�elos a pé, quer e do Leg1s1atr-:?, .por Ialta de paga· decidiu que na séde e em Barro DlI alguma e�ls.te no ar:nblto eslad_ual. que destoassem do seu incontestável

pelo centro da mdad.e,. quer dos menta de subsídios e. vencimentns, 1'0, pertencente ao Municipio, em pa�a venra, sugiro a seguinte prestigio moral. Eleito vereador à

arrabaldes ou mumcipros,
.,

c) -: Críse financeira. virtude do zrande número de traba- soruçao : Câmara de Vereadores de Caçador
Dêsse meu inquérito chegueí as Gravíssima a SItuação financeira lhadores na'" rodovia que está sendo a) volta imediata ao regime ele pela U. D. N., sua orientação foi

lSegllÍntes conelusões: do ,E�tado., .

construida nessa última localidade, respeito e acatamento entre os 3

O Piauí sof'reu prescntemen,te a� ..

E � esultante, alem da.s duas crises houvesse feira-livre aos domingos poder-es esL�dua!s, com a suspen- sempre das mais elevadas e honra-

consequências de 11 grll:ndes crises : ja .cI.tadas, dos seguintes fatores solução.O deleqado inipediú a rea. sao ,da pubhcaçao
.

dos ataques pe· das, tudo fazendo, como sempre o

1) - Crise de ,a_utondade. maIS._, lização das. (e!I'as sob o pl'et,exto los JornaIs e boletms. fêz, no sentido de bem servir ao seu

2) - CrIse polItICa.. 1) Desmontagem da máquha que o Pj'efetto la aumentm' o lmme· EsLa primeira medida l.en{le li povo considerando-se não verea�

3) - Cr�se nna1�cell'a, arrecadadora.. 1'0 de �lei�orr:s do ?_. S. D. e que acal'mar os espiJ'itos, afim de que dor de um partido, mas um vel'ea-
II) - Cl'lse economJCa:. Com a sU�lda �o poder. dt_> atnal aproveltana a qcaszao pm'a fazer' outras pl'ovidêncja�, com tempo,
A mais g'l'ave é. a P!'lmel�a, e Chefe do Execut!vo: demIssoes _em pl'qpaganda el�lI�1'al! se 'am tomadas.

dor eleito pelo povo..Assim pedia.
�riadora de' um chma Irresplrav_el massa e transferencIas foram felta� Em consequencla de todos esses b) remodelaçi'io do secret adado, ouvida a Casa constasse da ata um

e proi�itó,rio a qualquer l'esoluçao �os colet�res e ex�tores. Os su.b�. fatos, um dei)ut::ldo estal�ual. do P. sendo nomeados lécnico,s apolíli- voto de pezar pelo infausto acon-

jprol PIam.
,

tI.tutos n�o conheCIam os mum::l' S. D:, apreSelll?u denuncI_a clrcurj�- c.os para os depa l'Lamentos de Fa- tecimento dando-se, do _ mesmo,
É caractel'lzada: .

pIOS e clal a queda da �l'recadaçao. tanCIada ao Tnbunal ReglOnal Elel- zenda, Ensino, Saúde Pública p

1) - Campanh� .:lOlenLa ?on· . 2� :- Com a aprovaçao da Cons- toraI, indicando o rcll das testemu· AgTiculLul'a, Os nomeados, caso se- conhecimento 11 sua Exma. Família

ira o. Poder JudIclal'lo ,e fe�,l� LIt.l1lça? n' Est�d�aI, ? .Gover�l�dor nhas.
. ." . jam funcionários federai.s, terão e à Câmara de Vereadores de Con-

prinCipalmente pela JOI nal
.

fOI obll",ado a_ I eadnutll os dlsl,en· Heceblda a denuncHl, o I1'1bunal seus vencimentos normais e o cordia.
l'iauín, ol'gão da U. D. N:, C�JJ� s�dos, mas nao houve a eXOl�eJ'fl. d�terI1ljnou ao Juiz .da Comarc!" �e Piauí pag'ará Cr$ 3.000,,00 a lítulo

_ Ricarte Freitas U
diretor é o deputada Helv�e�? Coe çao �tos r:ecenHl?meado� e assm1 o Sao Pedro que abnsse uma 5111(]1- de representação (essa úllima

-

. D, N.

lho HO�l'igue,; � I�e�a,tur ,ElIl,�pe��� funcI?nah�mo _fOI acrescIdo de mui· cancia par� apurar :.l verad,dade dos quantia COl'l'�sponde aos nDcimen- Apoiou em o seu nome e no da sua

de AO'ular, ex·govei nadoI, ex �el, to e sellll eceIta para o pagamen· fatos rrlaclOnados. tos de um dlrelàr de del1:nlamen- bancada as homenagens pedidas
dor lJOilLiCO mililanl e e panlleLu· to. '

,
Por c{)a�ão e ial-i:a cié garantias, to). que foram aprovadas por lInanimi-

l'Ío 'cunhecido. ,," .

Os ,rl�putados não _recebem subsi· o Juiz não pode tll1l1pl'Ír a ordem _.. :' o do chefe de 1)0- dadê,
' . - -�. - - --

Os desemnarg'adorei:i, pll�Clpal. dios ha cerca de seIS meses e ()S recebida e teve de abandonar a sua .�) "l1bsll�Ul?a. 1 de policia do
mente o .P.l'eBiden�e do rrl'IJ?L1úal fU!lcionários públicos bá cerca de comarca e, se recolher a Terezina. llcla .e ,dos e �g=( â! violencias e

- Sr. Deputado Armando Calíl -

de Ju:sliça e' do Tl'luunal HeglO�l�1 tres meses.
.

Reunidas as testemunhas e como ll1tenoI acusa .0, <\.purarão de P. S. D. - O dia de hoje recorda a

Eleilol'al, são co.berlos 7

de qua.hÍl� A .folha. mens,al de pagamento ,da o Juiz não mais estivesse.em S:>''O �,esacalo� '�i�Sad��lzes. -." flwdação, em Laguna, do velho e

cativos peJoratIVOS, SdO J.u�gados fllnclOnahsmo e de cerca de Cr$ Pedro, o deputado demll1CIante SI' lespons� I, f'L nenhum a001'- prestigiado periodico "Albor" {(ue,
facciosos (ll,enhulTI.c.asOVe1'ldICO de 3.600.000,??. . . .

fêz embarcar em um ca�l1Ínhã'o .. e d) n,aoobepr Sei DO. e a U. D. N.,
lacclOsida{!e me fOI dado con}}e· Pelo DIano OfIc131 do dIa 19 de como ignorasse se o Tnbunal IrUI do enlr e ,:

. na imprensa barriga·verde, se tem

ceI') são levados no ridículo quer agôsto do corrente ano, o Tesouro maneJar proceder a sindicancia na quanto. a cal gos., c dação da re
mantido sempre numa rigorosa e dig

Por 'palavras, quer por cal'icaturas do Esta-do tinha em caixa como capital ou ainda mesmo em S:::io �t) rIgorosa _aue] atI�an' sfnI'ellcl'a: na atitude, nunca se conduzindo se
.

.

I 1 C '!ii 14 � ?13 6 . t ceI a Sllspensao c e . ,- ,

.ofenSIvas.
" 'o.

sa (O apenas I·, ;:).- . o. Pedro, cletenmnon que as tes .emu·] 'I l r ::; não pelo bem do povo lagunense e
.os JUIzes de dl\'er�as coma I ua� 3) - A renda do Estarlo repOllS::1 nhas parassem em Natal, locahda,de

c os co e o e> 'nomeo.
não podem desempenl1ar as sua,; quase que exclusivamente na cel',1 entre Terezina e São Pedro, lá aI.. _f) dSllSPj,en"flO 9�. lS10' a; � )'

de todo Estado.
-

l' lta de g"ll"llll1US LjUe d 'ba E t t d 1 çoes e unClOnallO, nela, e lle· TeI'Il1l'11011 IJeell'ndo OllvI'da a Ca1unçoes paI' a u " , e carnau. "..s a, no momen 0, moçassem e aOllar assem ore em. h 1
. ,-

ü.everiam ser dadas, !liUS não.
.

o est� com cota�ão baixa e além do Alg'uém pas�ando .pOl' Natal �m �nâa�.nr o as vagas que se VIerem
sa, um voto de congratulações com

.sao, pelas autondades pOIIC13IS, maIs a prodUZIda pelas Fazenda' transito para Terezma, ao chegar ,) Ia]
-

I " aquele periódico dando-se conl�eci
chegando mLlitos deles a al)und�- Nacionais teve um decréscimo rir a esta cidade, levou ao conhecimen.. leg lI'el 'a1�raç�0 (,e um Pl�Ogral�a
nar o território de �ua .JunsLllçao cerca de 30 por cento (informação to da policia que "cangaceiros" es· E ta a)o o e_I eCl1.�eraçc:o o mento das homenagens à sua dire-

e se refugiar em. munl<?_l?IOS VIZl- colhida .em v:irias fontes, I��S n�0 tavam em Natal,.armados e se dirL l;l�nr� que nao eXbte plesenle- ção.
Dhos ou na capItal cio Estado, pa· conseglll ler documentos ofICIal so° o'iam para Terezma." As homenagens solicitadas pelo
1'a deIe�a Lia própn<l lllteg'nclacle bre esse decréscimo).

'"

O Cll'>fe de Policia, um Capitão 11) ·verbas para ° Tribunal Re·
S D t d- A' d C 1'1 f

A
.... •

J El·t 1 E-te Tribunal nO
r. epll a o I man o a I, oram

física.
..'.

Em consequenria de tudo isso I] do Exército mandou um cOlltingen, g'lOna ,< eI ora .. !'�
.

jJo/, lnera coiw.:ulrJuCI.((, �sses fa- crédito do Govêrno está abalarlis· te de cerca' de 12 homens para oe· momento só possui cerca de Cr$ aprova,das Ufllcamente com a nega-

tos se _l�J"�Ll�n em .\�Ulll(;lVlUS �UJ31 <;�n�o, a, tal ponto. q.u� o pró�rio ?a· sarmar e prendcr os "cangaceiros" 1.000,00 para diligências, quantia, ção da bancada da União Democrá-

.siLuaçao polItIca pel tence ao 1, S. tacJO so faz aqlllS�ço.es a
_

dlflheIrcl Esse contingente ao chegar a Na· insignificante, levando-se cm con· I tica Nacional.
D. . porquanto o comerclO nao atende lal encontrou os citados bomens, sideração qu� ? ExecuLivo

estadua,ll _ Sr. Deputado Estivallet Pires
2) - A� s,essõ�s na AsSem�)I�Ja requisições, salvo se fOF com o ava] se1�Lados lt pOl'I a' da pensão em que nenhllJ11 aUXIho presta quanto ii . , .

Estadual sao reahzadas, cm gel ai, não do Governador e Slm do dr . .To· almoeal'um, conversando e sem condução 01:.1 estada dos juizes, � P. S. �. - AfIrma ao Plenal'lO

em ambiente carregada, coI? em- sé Rocha Furtado ou de outra ,pes· mais "preâmbulos fez fogo sôbre os ql1ando se deslocam a s,el'viço. nao ter SIdo por vontade própria a

preg'o de expl'essõ�s �nt�-parla. sôa de crédito_real. homens, havendo mortos, feridos c i) Lriag'em no pessoal da g'uanla sua ausência da Casa, pois motivos
-menLares e mesmo.�mpropna6 .

de SJTl!AÇAO �CqNÓMICA alg'uns fugiram. civil, "011 anrio est a c9J'pol'ação .a imperinosos foram aqueles que o
.homens educados, Ja tendo haVIdo :1) � Cl'lse economlca. Todos os tiros pelas costas, CO�1' desen;pe�har as fLlnçoes

.

norma IS levaram ao oeste d E t d C
aLé o puxar de al'mas pelos�deputa·,· Essa crise progri,de a passos agi· forme corpo de rleliLo e aulopsHl de 11'anslLo e g'l1:l.rda da CIdade.

o s � O. 0111

dos. gantados. Com a falta de trabalho procedidos. Rio de Janril'o, em 3 de sel0m. a sua palavra sempre bl'llhante e

::l) - O Governador é atacado, (grande é o número ,rle desempre· O Chefe de Policia declarou en: bl'o cip 1948 n. autorisada, disse da maneira por

por mei-ü de boletins, da maneira gados), com o atraso do pagamento nota oficial que o contingente �Ol qUe se sente animado para o traba-
mais violenta. pJJssiveJ.

.

do funcionalismo e de contas ven· recebirlo a bala e teve de reagIr,!Prelensl"oso lho no que sempre respeitará as
4) - PolíLieo� d

..

e um partIdo, cidas, com a monO?u.lt�lra, com

..
(' Não l'C5iste a9 mC1;ol' ex�me essa

I .

.

.com raras exceçoes. se refel'em aos abandono dos mumCIpws, por falo declanlcão nao so em fac.e ela' opiniões que divirgam das suas.

do outro, 'de fOl'ma- deseleg'ante e ta de. segurança individual ou por lesl (,111u'nh�s insuspeitas que decla·
e." lrevl"do - Sr. Deputado Ricarte Freitas

desprimorosa.. .

falta .rle material de lavou!'a, .com i1 i"cfln o r,ont!'ário,. como p.or outra" I !í- _ U. D. N. _ Mais uma vez na tri�
5) - A polIcla abusa do seu po- falta de transporte, as falenClas e111 Cll'CllllstanclU,s Lals como. nenhum

."

der e é a principal ,:esponsável massa Sl1l'girão. a fome já existe. soldado ferido, nehum vestígio dr �erhl11, 1;:> (U.P.) - Ü coman.dante

pelo clima de insegurança ,flue rei· subsistirá a pobreza e a mis�J'i;J tiro na viatul'a que conduzia. o Russo de Berlim, General Kotikov,
na na capital e nos municípios. que representam a quas'e totalJ.-la, contingente, serem surpreendIdos dirigiu uma carta ao seu colega brio

6) - De uma maneira gera), o de da população, a emigração rl.o� os "cang'aceiros" o que vai de en·
tânico General Herbe!'to. Exigiu êle

PO\'O só conversa I)olítica, a

ciual-I,avrarlores
e traba,lhado,res para 0\1 cOI.1Ll'O_ rro. seu modo normal 01"

E d t I " tIL loca) que sejam punidos os "Bandidos
quer hora e em qualquer lugal' e a tros ·.st� os sera !1uem em ma�· ag': l'. �s ,1ve pessoa men e no .-<

,

conversa acompanha em geral a sa e vIra o saque em busca .rIe ah· ,e 11lLel'l'ogucI mulheres, homens c Fascistas" que teriam participado
alta lf'mpel'aLlll'a que reina em l�-, mento. , I cr�an\.as e todos co�t�m a meSl112 na manifestação de 300 mil berli.

elo ° Estado. As decisões do Judl- l J� doloroso o quadro presente (lO

I
'COIsa: ataque d.a. PolICla. nenses anti-comunistas na semana

cÍ1'\"1'Ío, Legislatho e Executivo s[íc Pí;Jllí e fU':lesto o seu f:ltU:O, ('()n� A, :'esf.!0nsablhdade, �o Chefe dr

discuLidas, aprovadas e não aproo dias somb1'1os .p.ara o prop1'1o E�ta·1 �,o]J,C13 e grande e umca, pOIS a[1 passada. Kotikov acusou ainda os

vadas nessas conversas. do, para os VIzlI1hos e para o Go· myes de m�nelar, s� rpalmente fo�. britânicos pelas desordens verifica·

}ião fosse a in-dole boa e orelei- 'vêrno Federal. se necessarlO, contmg'ente da PolI' das naquela ocasiã'o. Em resposta,
Ta do povo, muitos casos doloro· Feito êsse ,relato sucinto da sih!il.· c!a Militar e comandado por. Ofi· foi publicada uma declaração ofi.
SOf; reg-istmriam diariamente os çã'O gel't:1.I, passo agora a expor '1 clal, tropa que goza de respeIto P.

jornais. fato principal que deu margem (l bom conceito g'eral em todo o Es· daI britânica adverlindo () coman· Estivallet P.ires, ([Ue com os seus

POLÍTTCA E FTN.-\NÇAS minha ida ao Piauí - incidentes no tado, escolheu? dedo o comandan· dante Russo de que está querendo apartes anularam as acusações do

h) -, Crise política. :\![lInieipio de São Pedro e mortef; te ela guarda Cl:'lI, um ten�nte rf'· atribuir à sua própria pessôa uma '1rador.
Sr1'ia mas resultanle unicamen- e111 Natal. formado ,da POhClél, com VIda p1'e· importância exagerada.

te da �rise de autoridade. Em agôsto o Tribuna'I, Superior gressa das piorf's e conhecido pela Continua na 3a. pagina

FlorfanópoUs:- Quinta-feira 16 d. Setembro de 1948 I N. 10.345

Após a leitura da ata e do expe

diente do dia de ôntern, o Sr. Pre

sídeute levou ao conhecimento da

Casa que havia estado no Palácio

1"l'oprietátio e
o MAIS 'ANTIGO DIÃRIO DE SANTA CATARINA

D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. R.UBENS DE ARRUDA RAll'IOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

As "belezas" do govêrno udeaista do· Piauí

xxxv I

buna, disse que apenas ia tratar de
assuntos práticos e de interesse do,

povo. Todavia, mal iniciou o seu

discurso afíl'mava que o oeste ca

tarinense vem sendo, por êstes úl
timos tempos, tratado como um

enteado talo "grande abandono em

que vive" e por só se lembrarem

dele em épocas eleitorais. Por estas

alturas, "iu·se aparteado pelos Srs.

Deputados Nunes Varella, honrad °

lideI' do P. S. D. Cid Loures Riba e'

,'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diretor: RUBENS A. RAMOS Primeiro Cenqreeso de
Expresso SIlo Oistóvllo - Lr.«ulla

7 !:t!�iaçfiO Itajal _ !tajal - 111 )lo. História f,ajarinense De ordem do Sr. Presidente em

ra�xpresso Brusquenae _ :sru.que _ Prosseguem em ambiente de Iolk-Iore catatinense ; AIt:\'ALDO exercício, convoco os colegas da-
16 horas. grande animação os trabalhos prc- SANTTAuGO: - Hernando de T'rcjo Faculdade de Direito de Santa Ca-
Expresso Brusquenss - No",a Trento,

- 16,30 horae. parator ios de organizacão do Pri- y Sanabria; ANTONIO 'I'ACLOIS tarína para a Asembléia Geral Ex-

_Atha�;':�O Ca.t.arlnen.e - JofnVUe meí ro Congresso Catar inense de DE MESQUITA: A Familia Costa traordinária, a realizar-se ás 17 ho-·

Auto-VlaçAo Cata1'1n_ - Cuiritdba História, comemorativo do bi-cen- os Osorios da Lagôa ; a Fam i lia ras do dia 16 do corrente, no Salão-;
- R��I:;ill Sul-Brull _ POrtb Alea'l't tenário do povoamenLo de Santa Silveira de Sousa; ANDRELT�O 4ft Biblioteca da Faculdade.
- 3 horas.

_"
Catarina pelos casais insulanos. - NATIVIDADE DA COSTA: - HiS·1 ASSUNTO: Posse do Diretório-

Rap.1do SuJ..Brssllelro - Join.... - . . . ,

h 5 e H horas.

I
Sabado realizou-se, na BIblIOteca LÓl'Ía do Tiro /10; CECILIA l\IE!- eleito para a gestão 1948-1949.

TElRÇA.FEtRA Públicav maí 't L" R"'L'[]�S 1') l' II I
.

Auto-Viaçlio Catarfnense _ POrto Ale- U ica, mais uma impor an e leu- ,.t!, �,!., : -- anorama 'o ,- 01'1- Fpolis, em 13 de setembro de 1941L.
çe - 6 horas. nião da Comissão Executiva e dos co dos Açores, principalmenle da Licio Hauer - Secretário
Auto-Via� Catartnen.se - Curitiba '

._ 5 horas
. Membros Cooperadores do Con- Ilha de �ão Miguel; CARLOS (::).

Auto·Vlaçllo CatU1nenH"� J'om 'oTes�o 'tendo-se reunido sob a :\'1ES DE OL lVEfRA: - Aspectos--'horas. e " •••••••••••••••••• - ,-".,.,

Auto.Vlação Catar1nenH - Tl)b&rlo Presidencia do sr. Desernhargador eoonornicos de Santa Catarina;

-ES horas·s« Henrique Fontes, os Srs. Clementi- HELTO VIANA,: - Descenrlencia
xpresso ..o Cr'-t6TAo - La,una - \

{ horas. no Brito. Vitor Pcluso, Carlos Go-
Emprêsa G16ria - IAcuna - 7'Ji I OI'

.

e 6';2 horas. mes (e rverra, Antonio Nunes
Expresro Brusquease - Brusqu. - Varela, 'Oswaldo R. Cabral, Hei lor

16 horas.
Bl AI

" .

.A-�to·Vlaçllo Itaja.! - ltaJal - 111 ho- um" varo 'I'olenl.inu, Ildefonso
eas .

. J I I
.

L J
-

Rápido Sul Brasileiro _ Join",U. _.. uvenai, �llj)CI'CI0 opes, oao

5 e 14 horas. Crisóstomo de Paiva, João dos
QUARTA·FElU.

Auto-VlaçrAo Catartnenae CU1'Wba E;antos Are50, José ;VI. Cardoso da - Os Irmãos Nunes Pires; JOst i
- A�t�.�fasÇao Cataduenae Jo1nTI.le Veiga, Anlonio Lisboa, Cai-los da CORDETHO: - um alemão F�,ILI1TS_-1- 6 horas. Costa Pereira, Roberto Lacerda, tr e ; JORGE (iODOFREDO '1',

f Auto·Vlação Catu1nen.. Laguna Felix Schmiegelow e Arcão Junior ZARDO: - Linhagens açorianas _ .

I' , - '6;30.o'hÇAoas. -

t

f
RâpídoBul Brasileiro - Jo1nvil. - la que d iscutiram e aprovaram im- no Rio Grande do Sul; Linhagens xirno Pereira, sr. Hermes Guedes.,< j e 14 horas. portanles medidas para o êxito deí R' G d I S I

� Expresso S1Io CristoTlIo -- Lacuna - ma encnses no 10 ran e co xin ; Senador Ivo d'Aquiuo, depu lado
I 7 horas. . completo do grande conclave que Linhagens catarinenses no Rio I João José Cabral, deputado José M;
'.: IlsEhxorPraesSllO. Brusquena.. - Brusque

se avisinha. O seu programa 1'01' G 'I d C< I I A"'RCTO CAI D'QJrranc e o ,-,11 ; � li,' �' .li, - Cardoso da Veiga, srs, 'João Henl'Í-
Anúncios mediante contrato. :: ra�uta.VlaYâO Haja! - Ita,laJ - UI ne- 'cuidadosamente examinado e apre- RA: - Aspectos da: vida políLica que Domingues e João Gomes ela

�/ Expresso Brusquense Nova Trento vado, distribuidos os trabalhos pe- e social de Santa Catarina, atra- �óbl'ega, Padre Luiz Gonzaga Ja-
- 1-6,30 horas.

" Rodovtlirla Sul Brasil - POrto AleI" los diversos Membros que se mos- vez da Memorias do CeI. José Bo- g'C'r, S. J. e ,;VIonsenhor Dr. C6zar-
- li horas.

QUINTA-FEIRA
tram interessados em apresentar nifácio Caldeira de Andrade; São Rossi, dr. Leoberto Leal, Prof.

Auto·-Vlação 'Catarlnense pôrto aos nossos visitantes de outubro o José - elo povoado á cidade; Ge- Luiz da Camara Cascudo, Prof.
Alegre - 6 ha-ras. I I lAuto-Viação Catarlnenlle CUritiba a to níve cul ural da [eITa bani- nealogia da Familia Caldeira de ]\!f:;,rcilio Dias ele Santiago, dl';<Lou--
- A�t�VrraÇao Catulnenae J01nTile g�5yerde. Andl'ad,e; :\1ILSON -VIEIRA BOR- reiro Fernandes; Jornalista dr�
- tJ horas: f.) ;Congresso já recebeu as ade- GES: - fliografia de ;VIanoel Manoelito de Omellas, Sras. Olga
Auto-Viação Clltar1nenae - Tubario sões ,se.g'll!ntes: 'rtliago cIp. CasLro; :\10RBERl'O Bal'bosa e Olivia Aires da Luz, dr.-a�u

C IAuto·Via-ção Cl\tt\r!p.�n" - Laguna onS,e '!lo Regional de EsLaLísLi- BA.CH:VrA.N:\: Toponimia lu- Oswaldo Pilotto, depuLado CeI. Pe-

-E�;�es��r�ão CristoYAo _ ��� _
ca elo Estado .de São Paulo, por in- pi- gual'aní elo Estado de ::;an- ciro Lopes Vieira, deputado Paulo.

V•
"*

O Ae'rea 7 horas. . termédio dO$ 81'S .. Hugo Borgbi e ta Calarina; Da Influencia t.·e- de Tarso da Luz Fontes, depuLado' ,

, laca .

e ����ê�or�;�r!a - Laguna �. t_1�2 ,ª,ueni} de Azevpdo P'ilho, respecli- ciproca das linguas porLugllesas e Ramiro Emmerenoiano, dr. Solou

"'Horáríó 11ff:lro Brusquenlle - Brosqu. - "amenfel Pr�sidcl1l(1 () SrCl'í'tQTjo; alemã nas zonas de colonização' Coelho de Sousa, Coronel Salvador
Segunda-feira Auto·Vlaçâo Itajai _ Itajal - 115 ho- Ordem dOR Ad\'og'2rloS _�!c._Sa.!1ta g'(!I'lTlªpjca; OSWALDO BPLCÁO 0(1 Moia, . Desembargaoor VirLra?

1" P4��-L� _::- �42 _ 1'!.9.r..t-e 1'1lB�PldO Su� Bra�ll{l!r� - J01nTll. - le Calarina, pelo seu Prpsirlenle, De- ,;rA\lA: __.. B_ni!tn9s ]1a "ida social, Ferreira, de. Virgilio Gualherto,
��R.i'<'f ,- :fO,fõ - Norte 15 e 14 liOras, '�� ,.:.:....":4 �� -

'1' ,semhargaelor .\lci!Jiades �il\'eil'a de Santa Catal'Ína; iL� 1 :11;'\2 o �lepll Lados Walter, Müller e 'Val-
. ���q S'!l 'Oesie Ltda - XapecÓ - lU ;

- "'.
.

.

PANAIR - 13,50 - Sul _ ii horas, de Sousa; SerVI(;O de Saúde do RETTZ (Pe.) - Hisloria da Bola- demaii._ ..[tupp·.dr.v.valfl.ido Pilott�_
CRUZEIRO DO SUL _ i3,55 --.' SEXTA-FEIRA Exército e A,cademia Brasileira de nica Calal'inensc e Palmeiras CaLa- sr. Tom �Iilcli Junior - e outros'

Norte
'_ ..

"",'
.

.___... _R����:a Sul Braall - POrto AlegTe Medicina ':\Iilitar, pelo seu Chefe rinenses: - TASSO DA SILVEr- estudiosos cujos 11omes, pOI' fazE'--

��.� Terça-feira Auto-Viação Catarinense CUi'ltib8 e Presielente, General Dr. Floren- RA: - Cruz e Sousa e �estor Vic- rem parte de relações de D.elega--",�,J"''''' ;:i"',- _ 5 horas. . .

. ,1;' l ,:;:üf\ _ 10,40 - Norte Auto-Vlaçlio Catarlnense JolnvUe CIO Cal'los de Abreu PereIra; Ins- tOl'; TEOBALDO COSTA JA;VlUN- ções das entidades e i·usliluições
; "'HUZEIRO DO SUL _ 1200

- II horas. pectoria ele Eslatística Muriicipal. DÁ: - HistOl'ia Economica, Folk- que S'e farão representar l1ro .con-

�ol'te
' _Asu,t300,vhioaÇrâaOs.' CSJtlll'lnense - LairUna pelo Se1.1 DI'I'etoI', Dl'. A1'old.o Cal- I '( f' lI' l' r< t

�"
_"l. Ol'e e ;Jeog'ra ta IS anca e \Jae 0- gresso, n9$ escapa,ram"

VARIG t2,30 _ Sul 7 ��f:s�sSO São Orlstovllo - Laguna - deira; Câmara Municipal de ln- grafia; TT'l'O CARVALHÜ: - Vida, Adesões do esha'rigelro:'
"

':v

PANAIR _ 13,50 _ Sul Auto-Viação Itajal - Itajal - 115 ho· daial; Academia Paranaense ele .Salobra (folk-!?reJ. . I De Portugal: Profs. S1'S. Manuel

Qual ta-feira ra�$SO Brusq;t�!l�e _- l;h"usqu� -I L�tras; Colégi?- Eslaelual do P.ara- Tambem enVlarao lr�]Jalhos, cu- rir' Paiva Boléo e :\1anot3! Murias.

PANAIR _ 10,40 _ Norte
16 as. . .. - ,'-"""''''' l1a pelo seu Dll'elor Prof. Adnano jos nomes nã9. 00nstam ainda da, Dos Acmes: Dr. -Luiz da Silva

" RápIdo Sul Brasileiro - Joinvll. _

'
., .

CRUZEIRO DO SUL _ H,OO
às 5 e 14 horas. Gusla\'o Carlos Robllle; SOCledadç �:;'eia�ãO em poder ela Comissão Hibril·o.

NGrte' Auto·Vlaçllo S��nH _ Curitiba
de Cultura ArLisLica Brasílio Itibe· Executi"a: Dos Estados 'Cnidos ela Amrl'ica:

VARIG _ 11,40 _ Nort�
-

R�p�3�ai3Ul Brasileiro _ J01nTU. _
re, pelo seu Presidenle Dr. Fer- Depu lado XL1nes Varela; :\1inis- Prof. Francis ,}]. Rogers da Har-

PANAIR _ 13,50 ..,..- Sul
às 5 e J9 horas. nando ICorrêia de Azcvedo; Socie- iro Bem'ardino José de Sousa, Dr. wal'd eniversily.

Quinta-feira
-

:u!���:�1IO Catarlnense
dade Filatélica de Santa Catarina Nelson .coelho de Sena; Dr. Pedro Cooperadores de fora desta Ca-

PANAIR _ 10,40 _ Norte
- 6 horas.

JoinvUe., pelo seu Presidente Dr. Felix Sch- Calmon, Dr. Bueno de Azevedo Fi- pilai:

PANAIR _ 13,50 _ Sul
- Aitti:t!�i.AO Ca,tarlnen,se TubarãQ miêgelow. lho, Deputado Artur Müller, Prof. I Srs. Alexandre do Amaral, Luiz
EXDr�sso Silo OristoTIl.O - La,guna São as segUintes as Teses que já Carlos da Costa Pereira, Dr. Vic- Leal do AmaraT e Comendailro-

VARIG - i2,30 - Sul 7 horas.

CRUZEIRO DO SUL _ i3,55
Expresso Brusquenae - BrnllQu. se ach�1l1 em pOder da Comissão tal' E. ,P�ILlSO, Dt· Heitor Blum, :;orbrrlo Jorge.

Norte
11A�����iaçllo Itajal _ ItaJ" _ 18 ho.

Executiva: Almi "anle ,Lucas BolLeux, �l's·. Ro- _\ Comi 00-
T.1--

raso '

...

AN'QO
..' .

_��Clo j<,XE'CüU 0·- ..

CRUZEIRO DO SUL _ 15,30 Expresso Brusquense _ NOTa Trento

T c..dlA WALTER CRESPO: be1'lo Lacerda, LuperclÜ LOl?r::" 'no� SI'llS fI'abalhoo f'
o a coru!Ji:rn.ua'

eul
- 9,30 horas. Camilo Maohado Biltencourt, bio- Alvaro Tolenlino, Prof. AltillÕ Flo- i:tllil' d concw'o

'., a 1m tle- conse- -

e �xf;�S�or��rla - Laguna - • 1/2 grafia: ARLINDO VIANA: - Piçar- res, Prof. Rubens r:-lisséa Prof.. Cllltl > '�,.IP"
"o d?s nOO,505 Cel1tros

ra�, prai� n?�á\'el; EVALD() .PAU-/ :,rancisco Schade.n, .])rs. Egon' ri' ,�" e de enhdad'�s 'HÍl'la-s, pa- -

I
'_ --- --,_ ----------..

LI. - .H.lstOI'Ja do desenvolvlmen- Schaden, ,Ca1']os l<'ouquel, sr, p��_ gI:a��� o ,maí?�' real'.�e e' brilho,:i
- '"

I
to reltgIOso em Santa Catarina; 'nib Fransoni e outros. O sr. Gene-

leUl1lao r.jUe marcará 'um

Dr. (LARNO G. BLIZEARIO SCH-l\UiDT (!pe.) - Pe- ral Flo,res da Cunha numa ,'\ronle�imento; ,nvulgaT' no pano-

GALLETTI quena Monografia histol'ica e c.u-l- sessões pl-enarias fal;rá sobre d�: rama lI1telectu' d'l de Sa:nta Calad-

A D V O G A D O tnr.al sobre o Colégio Diocesano de Açorianos, seus antepasados. naDado o co - f
..

Crime e ai.el Lajes; OT_�crLIO GOSTA: - H's- Aderiam �1h Congreso, até a pre- ganizado (

,

JoprIcho com1 qt1'e' 01 01'-

Conatitul,.õo de SoaledClde. tona de Lajes; Proclamação ela Re- sente data: -_
-

b.J certame, Lemos ple11a',e
'

,.. . cu aI Cf' ' - '

NATURALIZAÇÕES pública em Lajes, no ano de 183(l; Depulado Aroldo de Carvalho,'1 "rteza de que os nossos' Vl-

Título. D.olaJ'at6I'iol As ConsLituições do Estado; OS- .Antonio Banos Lemos, AnLolll'o
SI an I (

�s levarão da nossa terra

WALDO R CÁ
'uma -

'i"
.

�. ,.' :l.BRAL: - Os açul'Ía- GarIos Konder Reis, Acácia Gari- co "' impr,essao magnl lC3._ �ude.f nos: Os Juízes de Fóra do Desl.m·- baldi Santiago, Artur GaleLti; Pro-
' ,iDO já aconteceu por ocaslUO (},

i I r�; A 'Música em Santa Catarina rfessores Drs. Alcibiades Delamarr iX GongTesso de Geog-rafia, servirá

I Seculo XIX; Casas, Sobrados e e Desembargador Alcibiades P � : de propaganda das nossas coisas e

'=....,..�.:"""::':;:::==:::=���=���� Chacaras do Dest('l'ro; WA r,orEH veira ele Sousa; depuLado -Era' Jil- da nossa gente.

f SP�iLDING: - Açores, alm:\ e co- Alves; Padre Bernardo B' .h J_ Embora lenha re0ebldci a Cbmis-

. raçao do Brasil-Sul; WALTEH i conêgo); Prof. Ciro Silv LBssing são, desde a primeil'a hora, o mais

BOI'I1ElUX PIAZZA: - O MunicÍ- Daví Carneiro; Dr. Ern� :4/'; Dr. decidido apoio das noss'as autori

pio de Nova Trento; WALTER tencourL CoLrim, Em)' .�nl rJe Bit- dades, quer estadüais, quer mllní

DACHS: - "Faleceram <ia vida mundo da Luz Pinl r
-,an::- .Icl,or Ed- cipais, bem 'como da iri.1prensa de

presente ... " Acácio Moreira; ('
,

. ..!, dr.. F,dmtmdo locIo o Estado, Lorna-se necessario

Inscreveram-se com tés' e[LIB B
. .

G 1
"enadr Jr Francisco que o seu esforço encontl'e da par-

'eo, � enJamlm a
U' S lainda não chegaram ao pode�' d:'! C. Gnimari)'

,0 l, (' ,nadr)1' F1ávi0 le das nossas associáções cu! as a

,Comissão Execuliva: Nobl'e de
.<:JS, dr. r�"!ávi (} i\Iarcero solidat'iedade necessaria e o con-

AL'MIRO CAoLDEIRA DE ANDftA- ta de .el Camp\)s, dr. Ff Jipe Balis- 'Clll'SO il1esiimá\'el, pam que nada

------------------ _: I DE: - Introdução ao �studo do, no d' ��enc�slro; Profe, 3sor F'icleli-I falle [l",esla e8plendiâa demonstra-'
�<:J Brguelred' o, sr. Franklin Má-

I
'crio (Lvvjgor ela nossa cnltura. '

Proprietário e Dir.-Gerente
SIDNEI NOCETI
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GUSTAVO NEVES
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FRANCISCO LAMARQUE
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Ano Cr$
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Mês Cr$
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Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

�orte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 _ Norte
MNAIR - 13,50 _ Sul

Sábado
VARIG _ i2,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13.55

.Norte

Domingo
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL _ H,OO
PANAIR _ 13,50 Sul.

uteís

90,00

da -Morgada do Faial, D. Damiana

Margar-ida de �ão José; HENRI

QUE FoONTES: - Biografia do

lrmão Joaquim; DANTE DE LAY

TANO: - SanLa Calarina no SrcLl
lo xvrn, lLDEFONSO JUVENAL:

EDITAL!!!'EGUNDA-FEIRA

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

Elarit6rio e Reaid.ncia
Ruo 'l'iradent.. 47,

rOll."E •• 146a

DIVULGÁCÃO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

Publicidade menSiBI. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POSTAL, 775 CURITIBA

/
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Loclal
DR. ALVES PEDROSA

I
D. MARIA GOMES MENDO:�Çt\_A data. de hoje é assinalada pelo Ocorr-e nesta dat

.

. '.".
.

' ,. . ,U, o anI versa-l'lO
-arnversarro do Ilustre patricio sr nal.al íe in d .

'

..

. - a exma. sra. d. Mana
-dr, Severino Nicornedes Alves Pe- Gomes Mendonça '. d. , _,

d 'n' _.

' .. ,esposa o nGS�O
,j rosa,. íntegro Jl�lZ .de Menor-es da estimado conterrâneo construtor
Cornai ca desta Capital. João Mendonca.

O ilustre �nive.rsariante, que é . Aos 3ellS f�milia,res e pessoas de
.nma das mais br-ilhantes e cultas suas rclacões nos as oci

-

_

' y � s lamos JU-
<.€xpressoes da Magistratura cata- [iílosarnents nas homenagens que
-rinense, goza em todos os circulos prestarem à distinta nataliciante,
-socíais do nosso Estado, de justo
prestigio pelos seus atributos de
caráter e pelos sens nobres senti-

_n1(�.ntos.. l
No Juizado de Menores, em que

.'ÚS seus pendores humanos encon
tram as solicitações duma das mais
.elevadas funções assistenciais, que
lhe devem notáveis iniciativas, que
ali marcam a sua atuação profícua

. ..e diligente.
Às numerosas felicitações que r e

.ceberá hoje por motivo de sua data
.natalia, "O: Estado" se associa,
.:com grande júbilo.

SRTA. MARIA-JOSÉ SOUSA
- a graciosa senhorinha SÔl1L1

Festeja, hoje, o sua data nata- Filomena Leal, dileta [ilha do nos

Hcia a gentil senhorinha Maria Jo- so prezado conterrâneo 'I'elegra Iis

-sé Sousa, dileta filha do competeu- ta Viri ato Leal;

te maestro Vespasrano Sousa, dinã-
-

- o distinto jovem Waldir' Gar

mico regente da "Amor à ArLe", e
cia Lemos, competente telegraf'is-

_ de sua exma. sra. d. Adelina ��)U- I
ta ela Agência de Blurnenau.

". grociosa aniv-ersariante os nos- I VIAJANTES:

.-:$os votos de felicidades. I Para São Paulo seguiu hoje, via

I aérea, o rleligen,te proprietário de

"MODAS tLIPER", s r, ALBERTO

GROSSMAN, que na Capital Bandei-
rante vai adquirir um importante e

varladissinio sortimento de finos ar

tigos para à estação de verão que

se aproxima.
I· Ad· P

..

-�FA:DEb'WE� '1�'3�1I111l Dstltoto de posenta orl8 ,e 8nsoes
Em sua residência à rua Almi- dos Industriarios

í l'ante Lamego, 234, faleceu ontem, I O I fI a exma sra. (I. Laureana MOTeira Concurso pera t!uxi iar e ati ógfa O

Pais. 1 � Comuni�o aos interessados que a lista com os resultados da

O sepultamento do seu cadáver prova Básica relativos ao concurso em epígrafe, foi afixada na- sede

YeJ;:ificou-se gntem mesmo, às 16 desta Delegacia, às 12 horas do dia 14 do corrente mês.

horas no Cemitério Público. 2 - Os candidatos inabilitados poderão ter vist� e pedir revisão de

- SRTA. GUIOMAR LAMARQUE I Pêsames à família enlutada. suas provas até 72 horas após essa publicação dos resultados, dirigindo-

Faz anos hàje a gentil srta. GUiO-I
se pessoalmente ou por escrito ao Instituto dos Industriários e111 Pôrto

mar Lamarque filha do nosso es- Na avançada idade de. 83 anos, Alegre.

!imado companheiro de trabalho; faleceu ontem, o sr. João Moreira JOÃO RICARDO MAYR - Delegado

-sr. Francisco Lamarque, Chefe das da Silva, residente á rua Curitiba-
, Oficinas dêsle diário e de sua exma'll nos 52.,

I -

'üsposa' d. Càndida Rovêre Lamar- O enlerro (�oS sellS -restos mo�-
que. Lais ocorrCll all1da ontem, no Cem 1-

Às felicitações que lhe ap1'e5en-: Lf'l'i o Público,
.tarlem as suas inúmeras amigui-I À família cnlulada as nossa

.ilhas, juntamos prazerosamente as' condolências.

-- I
O

· - ?-
.

.

· caStaO UDtea

MENINA MARY-ALBA GRf8ARD
'I'ranscor re, hoje, o aniversário

natalício da interessante Mary-Al-
,-"{ba, enlêvo elo lar cio nosso colega
.de imprensa Wald'ir Grisard e de
.sua exma. espôsa d, Maria da Gló
Tia S. Grisard.

Às suas numer-osas amiguinhas
associamo-nos, com prazer, nas ma

" festações de carinho com que hri n
darem a graciosa natalíciunte.

fSt8Y1STek
liMPAM DE FATO}

nossas.

SELEÇÕES
DE SETEMBRO

�
* Nossas fôrças mentais
* Crime na universidade
* Rainha dos mares

* Galileu, sábio de visão
uI tra'terrena

" CR. � 140.000,()0
esperam os leitores de 'ISe!cç_:ões"!
Procure sua folha de inscrição
D3ra êste sensacional concur

�o no número de Setembro i

_ CGMPRE SEU EXEMPLAR· C}.$ 3,an

viagem. ,

Tratar à Rua JerÔnimo Coelho n. COM: \Valter Pidgeon -

1 _ Quarto n. 19 _ Nesta. Wayne - Claire Trevor
'

E um grandioso elenco de "�s- No programa: A Marcha da Vida

tros" e extras! n. 196 - Nacionai Metro Jornal -

Forte. Impressionante 1 Atualida,des

No programa: 1° Jornal da Téla I Preços: RITZ Cr$ 4,80 e 3,00.
n. 63 - Nacional 2° t\_ Vóz do Mun-, I ROXY Cr$ 4,00 e 3,00
do -

Atualid.ades I
Censura até 10 anos.

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00 FILMES DA SEMANA

Censura até 10 anos. RITZ, domingo
-

IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas i A SENTENÇA
Ultima Exibição I (Nora Prentiss)

PASSOS PECADORES \.. .. .. .

COM: John Hubbard - Rita Qui- .

.

gheley

.a•••a=IIl!IIIli•••e

RESfRIAQOS0lDOS NiEN!S &a�
Evite perturbar-lhes o estômago
com remédios internos. Alivie-os
rapidamente friccionando com

VaCKVA' RUB

- a exma. sra. d. Herond iua
Loureiro elo Luz, viúva do saudsso
conLerràneo Pompilio Luz;

- o sr. Gustavo Assis, alto Iun
cionári o ela Alfândega;

- a exma. sra. d. Olga Simão
ou ve ira, digna consorte do sr. Te

�êmaco de Oliveira, zeloso runcio
nár-io ela Agêucia Postal da Pe
nha do ltapocoroi;
- o sr. Luiz Solon da Si lvnita,

dedicado encarregado do --'\II�ergLle
Nolurno;

- o sr: José Varela, JSar.t. me

cânico da FAB;

<J'V'oJ"-w.--......_........-..-..-....._._••••
- ••••••�

SERVIÇO DE
METEOROLOGIA
Previsão do Tempo, até 14 horas

do dia 16:

Tempo: Bom sujeito a passageira
instabili.dane;
Temperatura: Estável;
Ventos: De Nordeste a Suéste, mo

derados;
Temperaturas extremas de hoje:

lII:ixima 28,7 :\IÍnima .15,1.

Ven.de-se uma mobilia de copa com

posta de uma mesa quadrada e seis

cadeiras e "bufet" esmaltados; um

0lIarda·rounfi e "bidet".
o

Preços d� ocasiã-o, por motivo de

LEIAM A REVISTA
c) VAI.E DO ITAJAi

PT" na=: 2. J II=: xc UI illa lStIIW

Manifesto Na Assemblêia-.Colegas'
"OS'argumentos que tenho lido COlura o mono

pólio estatal parecem-me improcedentes e mais do

que improcedentes, 'Ofensivos à dignidade da Nação.
Entregar o nosso petróleo à exploração e domínio es

trangeiros, equivale para mim entregar "a nossa de

fesa, a nossa soberania, o nosso futuro e o nosso pa

triotismo". - Desemb. Sálvio Gonzaga.
Está em curso na Câmara Federal um ante-projeto de lei que visa

a entrega do petróleo brasileiro aos trustes internacionais. Êsse proje
to é denominado Estatuto elo Petróleo. nsse estatuto é antes de tudo cri

minoso e suicida.

Suicida porque, como disse acertadamente o General Horta Barbo

sa, ex-Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, da solução que
dermos ao problema do. petróleo, dependerá em muito a sorte da nossa

soberania econômica.
Criminoso porque "o que se projeta fazer com- o petróleo nacional

é simplesmente um crime monstruoso contra a Pátria" (ex-Presidente
Arthur Bernardes). E, realmente, é um suicídio alienar a nossa i' .hera

nia, é um crime de lesa-pátria entregar a estrangeiros uma riqueza que

é patrimônio de tôda a Nação. Se o Estatuto do Petróleo se i'[ .ursf'orrnur

em lei, jamais poderemos nacionalizar nossas jazidas, desde que as te

nhamos CONCEDIDO à exploração dos trustes.

Feitas as CONCESSõES, se pretendermos entrar novamente 11a

posse do que é nosso, teremos que INDENIZAR O CONCESSIONAHIO,
não só pelo capital empatado, como também por to h o petróleo, por
('le calculado, a extrair do seio ela nossa Pátria. (A ris. J:-l, 15 e 17, .lo

l:.slatuto).
Êss;-o estatuto entreguista é, portanto, contr-ário ?')�/ Slipl'Ci1I03 inte

rêsscs da Nação. Assim, lutar contra êsse ver-gonhoso c ststuo é um de

vei patriótico que se- impõe a todo bom hrasi leiru. :" manifestar �l1,!jJe

rcnça por essa luta é outro crime que deve merecer o repúdio de todos

aos

nos.

Cm,EGAS!

conclueçêo da la pagina
_ Sr. lieputauO .João José -

'Lider udenista. Havendo falecido em

Pôrto Alegre, para cujo Tribunal

Regional de Trabailho fora convo ..

cado, o dr. Francisco de Salles dos

Reis, presidente da Junta de Con

ciliação e Julgamento do Trabalho

nesta cidade, solicita, ouvida a Ca

sa, fosse parte di ata dos trabalhos
do dia um voto .de profundo pezar.
- Sr.

-

Deputado 'Nunes Varella
� Líder do P. S. D. - Realmente é

chocante a noticia do passamento'
do ilustre magistrado Dr. Francis

co de Salles dos Reis, presidente
da Junta de Conciliação e Julga
mento nesta cidade, cujo bondoso

coração e grandeza de sentimentos
eram assás conhecidos por toda FIo

rianópolis. Assim, em o seu o no

nome do P. S. D. apoia as homena

gens lembradas.
Os Srs. Deputados Braz Alves e

Cardoso da Veiga apoiaram as ho

menagens solicitadas.
- Sr. Deputado Armando cau -

P. S. D. - Pede a palavra o deputa
do Armando Calil, que, após con

siderações sôbre o assunto, lê ao

plenário telegrama que lhe fôra orlí

rigido pelos srs. Manoelito Ferreira
e Natalio Wignali, telegrama êsse no

qual se afirma que a escola rural de
Santa Rosa está pronta, ao contra
rio do que dissera, num recente

pedido de informações, o deputado
udenista Barros Lemos.
Com a palavra, o deputado Bar

I'OS Lemos pede a publicação do te

legrama em referência.
Novamente na tribuna, o deputa-

do Armando Calil aquiesce ao ne
dido do seu colega, dizendo que o

faz porque, advogado que é demo
crata que nunca deixou ele ser não

pode recusar ao acusado o direito
de defesa.

,..
x. __
...

COl\HSS.�0 "Dl� FiNANÇAS, ORÇA
MENTOS E CONTAS DO ESTADO
Presidente: Sr., Deputado 'Arman

do Calí I - P. S. D.
Membros: Srs. Deputados Raul

Schaefer, Estivallet Pires, Antonieta
.

-- - - -de- B-o"1'oG--<l_R.io·se...:r_ ....e
•

P-.&D-.---

PROPOSTA ORÇAMENTÁHIA
Parecer !lo Sr. Raul Schaefel'. O

parecer foi unanimemente aprovado.
Foram aprovados os seguintes

projetos de lei.
57/48 (origem governamental)

Relatora Sra. Deputada Antonieta
de Barros; 68/48 (idem) conceden
do pensão a viuva do soldado da P.
M" Cecilio Rocha. Relatora Sra.

Deputada Ai"ltonleta de Barros;
47/48. Relator Sr. Deputado Raul
Schaefel'.

})ESTRIBUIÇ�O
77 / 48 e oficio 279 ao Sr. Deputado

Raul Schaefer e 78/48 ao Sr. Depu�
tado Estivallet Pires.

COMISSÃO DE LEIS
COMPLEMENTARES

O SI'. Deputado Lopes Vieira, pre�
sidente desta Comissão, nomeou aS

RITZ", hoje ás 5 e 7,30 horas seguintes sub-comissões:

ROXY, hoje ás 7,45 horas Lei de Fixação do número dos
Sessões Chies Deputados: Sr. Cardoso da Veiga;

Dennis Morgan - Janis Paige - Lei de Eleição Indireta:' Sr. Raul
Bruce Benette - Jane Wymann Schaefer - P. S. D.;

,

Alan Hale Crimes e Responsabmdades do
COVIL DO DIABO Governador e. Secretários de Esta�

Um choque furioso de almas sel- do: Sr. Braz Alvs - P. T. B.

vagens. .. Uma violenta história de Lei de Organização do Tribunal
bandidos e jogadores numti cidade' ele Contas: Sr. Protogenes Vieira -
elo oeste primitivo.,. P. S. D.

O estudante brasileiro tem uma tradição de lula r- não seremos nós
. \

que iremos quebrar, essa tradição, justamente agora quando a' Pátria

exige de nós uma atitude firme, franca e decidida em face da gravida
de cio problema do petróleo.

Tendo em vista todos êsses falos foi' que organizamos eD1 nossa

A.ceelemia de Comércio uma Comissão de Estudos e Defesa do Petróleo.

Dessa forma, concítamos aos demais colegas a tomarem pusição
em defesa do petróleo nacional, visto que assim -estaremos defendendo

nossa soberania e cumprindo um dever para com a Pátria,

CONTRA- OS TRUSTES ESTRANGEIROS!
CONTRA O CRIMINOSO ESTATUTO ENTREGUISTA!
EM APóIO A CAM,PANHA NACIONALISTA DA COMISSÃO DE ES

TUDOS E DEFESA DO PETRóLEO "FERNANDO MACHADO" DA

A. C. S. C.

Florianópolis, 13 de setembro de 1948.

Alfredo Meue»
Roberual -Siloa
Antônio Gustavo 'Werner

Francisco Silva Pereira
Hida.lgo A raMo
Carlos Valentim
Hiüon: LillS
João Valécio Rebêlo

...

ODEON, hoje ás 5 e 7,30 horas

Sessões Chics
Sublime documento cinematográ·

fico de um imortal amôr.
- A terna aventura de uma mu

lher que transformava homens per

versos e traiçoeiros em herois aben
'It

gados
COMANDO NEGRO

John

Lei de Concorrência Pública: Sr.
Antenor Tavares - P. S. D.
Lei dé Isenção de Impostos de

Hoteis e Balneários: Sr. Magalhães
Machado - P. S. D.

Papel-moedb em
; I"

-

c�rcu_acao
Rio, 15 (R. P.) � Segundo danos

estatisticos oficiais da caixa de

amortização, havia em circulação
em 31 de agôsto do corrente ano

cêrca de vinte bilhões, treselltos e

sessenta e seis milhões e setecentos
Aluga-se com ou sem móveis.

, Tratar á Rua FeliCiano Nunes e cinco mil cruzeiros em papel
: Pires 11. 164, moeda em todo o país.

CASANo programa: Noticias da Sema
na - Nacional

Preços: CrS 3,00 único
Censura até 14 anos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE - DIA 25 (SÁBADO) ÀS 22 HORAS, RETUMBANTE "SOlRÉE':, DENOMINADA "PARADA 'DA ELEGÂNCIA", EM HOMENA
GEM À PRIMAVERA; ELEIÇÃO DA SENHORINHA MAIS ELEGANTE; VALIOSOS PRÊMIOS;... VÁRIOS BRINDES; MESJ\S A RE�ERVAR N.A REL�J�A
RIA MORITZ, A 'PARTIR DO DIA' 20 (SEGÚNDA.FEI'RA) _. DIA 3 DE OUTUBRO (DOMINGO) ÀS 16 HORAS "MATiNÉE" INFANTIL - DIA 9 DE
OUTUBRO (SÁBApO) ÀS 22 UPRAS, BAILE DE ANIVERSÁRIO, TRAJE A RIGOR, POSSE DA NOVA DIRETORIA, HOMENAGEM AO 1" CONGRES.
SO DE HISTÓRIA CATARINENSE, DESFILE DAS DEBUTANTES, ENTREGA DA FAIXA À RAINHA DO LIRA

Corja Metropolitana!
5° C6NGRESSO EUCARISTICO,

NACIOANL
'

Na qualidade de Presidente da
Gomissão Arquidiocesana do 5°
(I}ongresso Eucarístico Nacional 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
do Sul.
. Outrossim, comunico as facilida
des de viagem, entre outras, as for-
necidas pela Empreza Turismo, IPontual-Machadó-Bensauds S. A.,
com quatro tipo de per igrinaçâo
a) uma Aérea, em aviões especiais,
a partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b) uma em navio,
esjsecíalmente fretado,-e conduziu
do exclusivamente per,Wines; , c)
uma terrestre, prosseguindo de
São Paulo em confortavcis "oní

bus", através do Paraná I:. Santa

Catarina; d) outra terrestre, partín
.do do Rio de Janeiro, pelo trem

internacional, diretamente a Pôrto
Alegre.

São essas as viagens obedecendo
ao tipo peregrinação.
Evidentemente, poderão os fieis

. . . . . . . . . . . . .. .......•....•.•• proferir outros meios ao seu alcan

E d ce, com viagem de auto, oníbus,
ncera or I

aviação, etc., na 'certeza de que o

T�ndo necessidade de cor iprar
nosso Estado, e em particular a

uma ENCERADEIRA ELÉ'r�ICA, Arquidiocese não deixarão de se

afim de facilitar minha profissão de fazer representar naquela parada
ENCERADOR, tomo a liberdade de 'rle Fé e demonstração de amor a
apelar para as pessôas de bom co- J

ração, afim de conseguir reunir a Nosso.Senhor Sacramentado.

importância neoessáría â referida' Fpolis, 1 de Março de 194,8
aquisição. Muito grato fica-lhes o Conego Frederico Hobold - Presi
Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA. dente da C. A.

N Ã e ESQ U E ç AI
A Tinturaria Cruzeíre di{!põe aco

ra dos melhores profissionais da
cidade para lavou, passar e tingiJI
:pelo sistema suiço.

R. Tirade.ntes U - Fone 1022.
. . . . .. . .

Camill!l', Gnvat.,. Pijamu,
:Meial dll!l melhorei; pelai me

nores preço. IÓ na CAsA' MIS
CELANEA - RuaC. Mafra.

D1J'n'ClS Hill 'I.,�n;'.
'

C�m 3. ,rOlr�l!!S01iI tle lIl"ew.
&'.!o�". :/l. tlo�!l('U GenfJMtl, tdIUlll�'
'J:'1!t!l.IIÚ 8. tllllll'O,· ai€! .sla �
glÕlftaaene� remeà!he!e. O ea:r�.;i�<!-�
11i�,\120, trnto «11 ipDrlhu:bo. !!;§ !ilM'
, ...�,u1-lel'a �a lnlilvfd,u!I. 1d<3ti!,.!q .'
Ik� el'lflIrmld"etiI. O hl'... lç81 11ft
Iw;;",�j il. D6�:!tÇll. .6'11laü1 .1Q�,
li!� fJs;! Á.1!I<hftl.têrllJ, f;l1t. ate.... e'A'Ii
hd�il'..me.;a� e" �o.li1It.. lile1'T8., h§
N"$�w� »� Jh.,::- DMilll!'e Il. lli>a!

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

ml;wte qualquer irre
gularidade na entrega
de seus iornee«.

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

POTa o. p•• IJ.oo. de fino
paladar Café Otto é

aem por.

o "Colégio Barriga-Verde"
está construido o seu majesto
so prédio e necessita de SUl
,valiosa colaboração.

Seu Terno tem manchas?
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes

-

44

CASA MISCELANEA dhtri
buldora dOI Rádio. R. ':'0. A
Victor; V61vula. e Diico ••
Rua CODlelbeiro Mafre

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

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

nópolis - Santa Catarina
Consêrtos, Limpezas e Reconstru
ções 'de Máquinas de escrever, cal.
cular, somar, Contabilidade,' Regis
tradoras, Balanças automâtícas,
Chuveiros Elétricos, Ferros de en

�(lmar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
,Serviços rápidos e garantides
Preços MÓ,dicas
-Orcamentes sem. compromisso.

• o. .. � .

A. Tinturaria Cruzeiro é a que
melhor me serve - Tiradentes,

44:

MÚTOO

o maior e o mais antigo Clube de Sorteios do Estado.
Sob autorização e í'iscalieação do Govêrno Fe dera I, de acórdo com o decreto 7.930, de 3 de

Lembro de 19!,5.
Capital fixo - Cr$ 200.000,00.
Praca 15 de Novembro - 22 - 2° andar - Florianópolis - Santa Catar-ina.
Endereço telegn\fico - Cretomútuo" - Tele fones 1.324 - 1.388 - Caixa Postal n. 5.
Distr ibuição mensal de prêmios em mercado rias nos seguintes valores:
1° Prêmio: - Cr$ 6.000,00.
5 Pr"mios -de Cr$ 1.000,00 cada um (aproxima ções superiores).
5 Prêmios de Cr$ 500,00 c�da um (aproximações inferiores).,

Balao,ea automá tica
Compra-se uma em boas con

dições. Informações nesta redação .

Qua'r 'o _. .

Procura-se
I .um, com ou

sem pensão.
Informações nesta redação.

ZYH
Ouçam, diêriamen te, das 10 às [4 horas, as audiQões da

,. fi Radio Difusora de Laguna,
970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Ceterina - Brasil

Não perca tempo!
Teleione para a Impressora Gra;aú Ltda. (telefone

manual 767), e o nosso agente o procurará para receber
sua encomenda tipográfica, Serviço Esmerado. Entrega
imediata. Preços sem concorrencia.

_ Repr,e�e_nt�,ções
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAUI-0.

FARMACIA ESPER-ANÇA
C. I'tnIaflI.ttee MLO LJ.U8
............. Mri .... »relcWa

ltnIU .......... ellkup!ru - B tiIu - PMfe.
.

..da. - .Adiptt ItL'
1Iua...... eu" ....n'IIl�!a .. r.Nita'rh _üi_

TECNICOS

Seu processo de naturalízaçãe
ainda' não foi despachado ?

�oRi-OAl.ÊGQE

I
Escreva sem demora ao Escrítorío Juridico e Administrativo

••• VOl.o,,"",oo OA PÁTR" N,'''. ".",,_
Oaixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es-

"�."''''''.,.....,,-,, .. ' ....,......,-..;- eeítorfo se ·encarrega de �ompanhar e requerer no Mínístérío da

A G
.;

. Justiça o que necessarfo for á sua concessão, bem como, de registrogencia eral para S. Catarina de diploma, divórcio � novo casamento, certidão de nascimento e de
Rua Felipe Schmidt. 22-.Sob. aasamento d� qualqu�r parte do Pafz.
C. Postal, 69· Tel. «(Protetora»

FLORIANOPOLIS

profisaõe.

o

c' uen"olvi:rn.nto

n ece.••itQ õ. técni-c:oil-

todas c.

L- T'· LIVRARIA ROSA
Ivros eCDICOS Ruo Deodoro, 33 - Fpola.

I Atend•. pelo Serviço
em gera Reembolac Pcat.o l.

�""-"._._._._"'._W_-""'''_·_·_·''''_·_'''·...r._..W_._._.�.''...._._._._......._-_._....._._....._.....,A

------------------------------------------------------

ORIENTE racionalmente sua' publicidade, tornando-a
intensa e profícua

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

pela onda da IYH - 6
RÁDIO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kilocíclos � 309 metros -

Para dedicatórias musicais procurar o sr. Waldir.. Brasil, á Rua
Fernando Machado 3.

NOTA: - Estes pedidos deverão ser 'encaminhados com 3

dias de antecedência.

8a4io$ 1ft' le__e ��.
Da Fábrica ao consumidor.

-"

Grande estoque recebeu a firma distribuidora
« Fiuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Maira 35 - Fone 1565 -

<t.
''''''''''''

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Solução Cristã. ao Problema· Social
Escreoe: HÉLIO CALLADO CALDEIRA

(Es.creve: Hé!' o C II I C Il 'a ae o a - se de transição, entre uma Idade
,deil'a). Velha moribunda e uma Nova Ida-

Um dos problemas que atr-avés de que reponta radiante na auro

.do Espaço ,e do Tempo mais tem ra do Porvi r,

couvulsionado a Sociedade. Huma- Se lançarmos um olhar reí.ros

na - e hoje, mais do que nunca, '�)eclivo a hi-stória e acompanhar
constitue o fóco de disputas encar- mos, através dela a evolução ,u

niçadas e discussões acérrimas _ é, cial, verificaremos que do Fim da
.scm dúvida alguma, o problema le- Idade Média até os tempos hodier

vantado em Lorno da questão so-
nos a Sociedade Humana -;JaôSOLl,

ci al, questão esta que, constituin- sucessivamen ta, - por três está

do o pomo da discórdia das mais gios. 10 o da primazia do Privilégio
-desencontradas teorias, gira tõda du Aristocracia do Sangue que vai

ela, em torno da disLribuição da do Renascimento alé a Revolução
riqueza material, produzida pelo Francesa, onde os homens ou nas-

. homem vivendo em Sociedade. cíam com Lodos os direitos e pr;-
Desta distribuição da riqueza vilégíos, ou então, eram pelo nas

<material, advém uma série de ou-
hmento condenados a arrastar

tros problemas, assim, o de que SE'
uma vida miserável e de escravi

baserar-o pnccesso da elislriblli,ão?, 'dão; o segundo estágio que predo

Qual a pai-te que deverá eabr r ao' rrunnu durante o século XIX e a in

trabalhador? Qual ao proprirl;'üio
da hoje domina gr'andemenl e a

dos agen Les naturais ? Qual ao ca- Sociedade, é Iundarnentado na pri

pitalista? Pois, não há a negar só- mazia do Capital ou Aristocracia

menle pela união harmoniosa' dos do 'Dinheiro e originado pela TI (!

tr ês faLores - Capital, Tr-abalho e
volução Francesa, guer-r-as Napo

:.\'atureza - poderá haver uma pro- j leônic�., �, sobretudo, pelo adveu t o

· ducão eficiente, co rrespondcnts às
da maquma a "apor com a corise

necessídades e aos ínter êsses so-
I qüení.e Hevolução Industrial que

ciais, provocou: o terceiro estágio, oia

Para solução d e tão magno pro_I incinado - consequência de LlIJW

blema, têm surgido, várias coiren-.' longa :,,?IUÇão, culminado com as

tes de opiniões e as mais antagõni-
duas �l.tlmas sangrenla� guerr-as

cas teoriais as quais, contudo, pe-. 'p1undlals, reconhece a primazia do

cam, as mais das ve7.CS, por seu r-x- ! Trabalho, principlamenlc, por ('II"

· clusivisrno extremado destarLe I c-
: que, o homem participa pessoa '2

mos de um lado o liberalismo e�tl'e-I diretamente na produção da rique

mista da escola Clássica fundada za; é sobre êste domínio do 'I'rabr.

por Adam Smith, preconizanelo, com lho, s.obl'e o ?api tal que, a Igol'C,i3

seu lema "Iaisser f'aire passer ", a C�tol.LCa. �asela :ua doutrina da

liberdade de indústria e comércio distribuição da. rrqueza material,
isto é, a não Intervenção do Esta- do�tt'Ína esta magn if'icamen!o siL

elo no regime econômico, deixando
\ tetisado no Código .de Malines. nn

este, inteiramente, a cargo ela ini-
de preconiza, não uma igualdade

ciativa particular; de outro lado, perante Deus; onde condeno seve-

_ �mos o socialismo integral, pre-
ramenle uma igualdade soclal ir

gando a abolição da propricdade realizável, como bem se pod- con

privada e a completa intervenr ão
cluir das palavras de Leão XTfr" na

do mesmo na economia, até o mo-
encíclica ".Rel'um Novarurn ": o

homem - af'i rmou êle devo
mento em que seus componr-ntos,
-estejam tão bem. in tegi-ados no

acr-itar 'cõm pacrêrreía 'a sua c-m o i-

ção: é impossi vel ··qlle na ;·;o':ied:l
.seu idealismo o que é absur-do -

que possam prcsclnd ir de seu COI1-
ele ci ví! Lodos sejam elevados a:)

mesmo nível. É, 'sem dúvid�t, i,I,1)
curso. Porém, tanto uma como 011-

tra destas teorias, pecam pelo SPU
o que desejam os socialisLas; mas

contra a natureza todos os '}"n)!,
exclusivismo: a primeira por co-

locar o proletar-iado sob a ganãn
'. cia e opressão da burguesia, a qua I,
cada vez o comprime mais no seu

· 'Circulo ele ferro; a segunda por sa

críricar a liberdade em favor de
lima igualdade utópica, abolindo a

dignidade humana e lornando os

homens meras peças de uma má

«Juina de peodl1ção.
Mediando en lre esLes extremis-

ços são vãos.
Foi ela realmente que esíabele-

ceu entre os homens diferenças
tão variadas como profunda;;,' (1;
frenças de inte ligêric ia, de talento,
de habilidade. de saúde, cle força,
diferença.s necessárias donde nas

ce ·espontaneamente a dE'siguald�l
de das condições". É esta dOlltrln'1,
aímja, que prega a intervenção dJ
Estado na Vida Social, afim-de cvi ..

iál' os excessos de exploração das

classes desfavor·ecid as pe las clas

ses dominanles; afim-de da!' aus

lrabalhadores uma parte razo:iyd

4.08 'bens maleriais por êles pr(ldu
\lidos, finalmente, uma intervljn�i1o
,1ue evile todas explorações do

IlOmem pelo homem que um l'r)g'j
me libe!'aJ ocasionaria, isto S8m

detrimento da liberdade, corDa

acontece no socialismo integral,
)mele o Estado é o Senhor Todo-Po

rém, uma filosofia cristã do TI'a-
deroso a sacrificar a escraviza!'

balho? Segundo o iluslre sociólo-
,eus filhos sob o a7.0rrague impie

go brasileiro, Alceu de Amoros0
rJoso de sua autoridade despótica.

Limn, "Uma verdadeira filosofia
É, pois, a doutrina católica a

-cristã do Trabalho nos ensina que
qUE' oferece melhor solução para

-acima ela Técnica está a Política;
magna questão social, pois ela re-

acima ela Política o Di ['eito; arint:l
f,onhece seI' êsle problema, antes

,do Direto 'I. moral, e na fonte rir
.1e uma questào ,de ordem junta

tudo o Amor, o Amor que criou ()
"Õ,�nte material, uma ,questão de

mundo. o Amor que fez o hO!11erfl
1L'df.m moral e, portanto sem sa-

11 sua imagem e �emelhanea, o
:isfalPVia e completa solução só-

Amol' que se sacrifica aLé o marlí·
t. rá conseg'uida por uma

.

b'
-

:uen e oe
rIO e a a .leçao pal'a regenera�: a

verdadeira. filosofia cristã do Tra-
humallldacle, o Amor �ne enSlllU, .ba1�o; po,r uma concepção moral
.(JS homens a morre.r e L1f1O a mat.al', I

de eo-=,uõmia, isto é, por um pla
. ..a <lbrir os braços e não a fechar

nejamenlo da economia e não p01�
4)5 punhos, a per'doar sen}pl'e com

lima economia baseada no lucro e
· .alegria e a só punir por cle\-cl' im-

ganilncia ti.) capitalista; enfim,
pCl'ioso ela consciência e SE'D1 1lLll1-

pu!' uma c.ol11úinação ela justiçJ
ca t'ocha,r a poda ao perdãd"'. social e fé relig(osa.
Para a cOl1secuci\o de tal olJ,ie-

ti\'O, Iliío pOderia a época qU1':' alra

Yés�an,os ser mais propícia, de\'Í·

do ,í" condiçõe;:; plásticas em que

se C'l1L'tll1lram oS,llOmon;;, I1L'sla lk

mos nocivos, encontra-se a·' fiou! d-
11a Social Católica lendo como pio
neiro a insígne fig'ura de LE'ão

XIlI, c como escõpo a soluCão ela

mag'na questão, por uma comhina

�ão ela justiça social com a fe rr

ligiosa. Esta combinação, entretan

to, sómenLe se efetuará 1)0'1' uma

Jilosofia cristã do trabalho, pela
passagem cio estado atual da pri
mazia do Capital para a pl'imazia
{lo Trabalho. O que vem a seI'. po-

Recentes investigações experimentais a res-
'

peito dos poderes desconhecidos da mente

humana revelam casos assombrosos de telepatia, clarividên
cia e domínio direto da matéria pela energia mental. Leia, em
Seleções de Setembro, êste admirável estudo de um cientista

positivista que relata sucessos que parecem fantásticos, inclu
sive a possibilidade de demonstrar a sobrevivência da persona-

lidade humana, depois da morte!
LEIA TAMBÉM EM

SELEÇÕES Df SETEMBRO CONCORRA AOS

Cr$ 140.000,00
em prêmios do sensacional
Concurso de IlSeleções"!

São ao todo 394 prêmios em dinheirol

Veja os condições no número de Seleções
de Setembro!

aCIOI DE SAIR
uncno OE

SETEMBRO

Comprehof!
$CU eKcm/ibr

..

(}viIiI só tr.$ aOO

LOJA 08·S CASEMIR8S

Rcp<�.elltante geral no Brasü, FERNANDO CHINAGLIA - Av. Preeidente Varga.. 502. 19.· _ Rio de ]aneico �
------��--�--------------------�---------------------------------------------------------

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

EspeCializada em artigos para
homens I,

RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA

CIONAIS: E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS. JOÃO DAVID FERREIRA LIMA

MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS e Senhora

PARA HOMENS participam aos parentes e pessõas

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA _
de suas relações o nascimento, a 1�

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC. do corrente, de seu filho

Tudo pelo menor preço da praça I s�'.,���:�.. '���[L�...... , .....
Faca uma visita à Dossa Casa e verifique Aluga-se

nossos precos 6 artigos

* CRIME NA UNIVERSIDADE!
o rico doutor desapareceu em pleno dia,
sem deixar rastro. A última pessoa que
o havia visto era um eminente professor
universitário de quem ninguém ousaria
suspeitar _ .. exceto o tímido porteiro da
escola. História do sensacional escândalo
que comoveu a cidade de Boston há 99
anos ...E como um bomem ingênuo contri
buiu para o descobrimento do criminoso.

* O NAVIO QUE HITlER'OOIAVA!
Hitler ofereceu 4 milhões de cruzeiros à
tripulação do submarino que afundasse
êste colossal navio que encurtava a

guerra, transportando uma divisão de
tropas em cada viagem. Readaptado ao

serviço de passageiros, ganhou 100 mi.
lhões de cruzeiros em 1947. História do
transatlantico "Rainha Isabel", que tem
dois cinemas, duas piscinas, três bancos,
seis lojas e doze cantinas.

São ao todo 25 artigos de grande
interêsse, mais a condensação de
dois livros famosos, nêsté novo nú-
znero de Seleções.

'

MAGROS,E FRACOS
VA N A:O 10 L

Vendem-se uma coleção de His
tória do Brasil de "Rocha Pom
bo", uma coleção de selos e uma

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

PiTes n. 164.
.

Vende-se um à rua Irmão Joaquint.
nesta Capital, medindo 10 x 40. IR_
Tratar à rua Vitor Meireles, ll. 39_
................... ,. --

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

«SILVEIRA«
•••••••••••••• o. • •••••••••••••

uma

dois

reda-

uma. casa de. material recem-cons

truída, sita no'.. Estreito à rua Osval-

I
do Cruz.
Tratar na mesma localidade à rua.

Cél. Pedro Demoro n. 1.472 .

......... �
.

I
REEMBOLSO POSTAL

Só
TINTURARIA ,

Il "CRUZEIRO"
delAtes, :U

Para casem iras, linhos, brins, etc. preciSá-se representante.
Tira. Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS n. Guarda-se sigilo,

Gaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

É indicado nos casos de fraque
za, palidez, magreza e fastio, por

que em sua fórmula entram subs

tâncias tais como Vanadato de só

dio, Licitina, Glicerofosfatos, pep

sina, noz de cola, etc., de ação
pronta e eficaz nos casos de fra

queza e neurastenias. Vanadiol, é

indicado para .homens, mulheres,
crianças, sendo sua fórmula conhe
cida pelos grandes médicos e está
licenciado pela Saúde Pública.

Coqueiros
o restaurante e bar do Coqueiros Praia Clube, acham-se em.

pleno funcionamento, tanto de elia como á noite, estando apare

lhados para banquetes, etc.

Restaurante e Bar

Casa-Procura-se
Casal sem filhos procura

casa pequena, com um ou

quartos, até 1 km. do centro.

or..:ct.a.s_ pat:.a�. Junior, na

ção dêste jornal.
----

, .

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

Coleções

TERRENO

Drs. NUNES VARELA e ANTENOR

TAVARES

AdvogadOS
Causa civeis comerciais, naturali·

zações, consultas e parecel'es
Das 9 ás 12, e das 16 ás 18 horas

Escritório: Rua Trajano, n. 33, lO

andar
Florianópolis l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_....eava o de uerder o ponto
.

o Doc. i .

va
- ----

----- -- o Bocaiuva que d0U1111g0 último de ler o Bocaiuva incluido em seu

abateu o Figueirense, está ameaça- . quadro ele profissionais o médio
do de perder os pontos da partida.

I

Pacheco, inscrito irregularmente.
O F'igueír-euse entrou ôntem na O 'I'rihunal de Justiça Desportí-

Federação Catarinense de Despor- va deverá se reunir ainda esta se

tas com um recurso pleiteando os mana para julgar o caso.

pontos da partida, sob a alegação flado Os p-odo

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

Pelejarão em disputa do titulo de D u�mis�o- e� na, Dn nartam·ento de Dlltebl1jl"Ieader" do certame florianopoll- !" il iliO r P r �j
tano de futebol os categor-izados �ollbemos de ponta segnra que o

I ração
Catartnense de Desportos

"teams" do Aval e do Paula Ramos, Departamento de Futebol da

Fede-I'
"ai ser reorganizado, em face da
demissão de vários membros, in- tros nado livre, cobrindo esta dis- de 19-18.

U -

d *d 16 ...... •

I
clusive o presidente Osni Or liga. tancia em quatro minutos e 33 se- Louriual Lisbôti

1.....&18 um can i aio ao premro I Po�ivelmen,te em s,ua próxima" gundos. Secretár-io

D li .. D
' fi reumao a entidade cuidará do as-

('ue orl uarte), sunto, "'""""""" m"""'_=_2LS2L, __ Cf'_=_""""""""'""_

Rio, 25 (v. A,) - A Federação

10
atleta amador Mário Augusl.o Ba-

O SÃO PAULO AINDA É O LIDER
.Bahiana de Desportos Terrestres tisLa Vieira, inscrito pelo seu fi-

DO C�,MPEONATO PAULISTA
solicitou á C, B. D., a concessão liado Fluminense Futehol Clube, I São Paulo, 15 (V. A.) - A pr-i-do prêmio "BelforL Duarte" para, que participou .de 93 jogos, sem so- ,

d d d C t -de, __ I '
.

merra 1'0 a a o ampeona o
'""",e'�' í'rer qualquer punição. F tI 11. ootoa , no returno, apresentou

D
·

t· d'" '" d O d I b· t
lima grande surpresa, com a der-

eml lo ...se O 'Irraor O ep. e lIr 'I ros rota sofrida pelo Ipi rauga, diante

Estamos seguramente informados Ainda não se sabe quem será o do Juventus, na partida realizada

que o sr, Antônio Salum por motí- seu sucessor, mas propala-se que a na rua Sorocabanos, Depois de es

vos alheios á sua vontade demitiu- escolha recairá no sr.: major Aldo tal' vencendo o seu contendor por
se do cargo de diretor do Departa- Fernandes. . dois a zéro, até a metade ria etapa
menta de Árbitros da F. C. D. "�'Í�:'i.\=,�,,�?, --/- complementar, os ipirauguistas ' to

ram surpreendidos e perderam por
três a dois, fazendo com que grande
parte do prestigio adquirido atra-

citadino de futebol vés. da brilhante campanha do pri-
, , , mell-o turno, sofr-esse um grande

Da nota oficial n. '24/48, da Fe- Esporte Clube e Bocaiúva Esporte I p N tida vnri I dI � " 'I co aso, 1 a par l( a prrncipa a
deração Catarinense de Desportos" Clube, com assístencia do Preslden- rodad ,'t -

I - - a, sem cumprrr urna a uaçao JUIZO DE DIREITO DA C�1A.R:\extraimos o seguinte item: t.r, ela Federação Catarinense de I
amplamente satisfatória, o São Pau-

- ,j-

"20 - REUNIÃO - O Vi�e-pre- I D��rlo�_ firmam ° seguinte com- ]0 venceu ao Jabaquai-a, por dois
DE TIJUCAS

s:idonto, cm excl-c'!ulu, ua l' edera-] pr omisso.
a zéro No P q A t ti J

Edital de praça, com o prazo de

I I, • r-ar ue ntartica emno- .

t dição Catarinense de Desportos, na
_, . a d lif'i

vm e las

i, 1 - Considerar clamo 'I'orneio. I a com gran e (l iculdade, o Pal- O Doutor, Belisário Ramos' daforma dos Estatutos, usando das . ,-

I'] 11'
, . _ I Municipal o Campeonato de Prof'is- rruras evou a me 10r sobre a Por- Costa, Juiz de Direito da Comarcaatribuições que estes lhe conferem, . , . t o' 'S ti t 1 -

'

, ' '

I
SIOnaIS disputados até 22 do cor- uguesa an IS a, pe a contagem nu- de Tijucas do Estado de Santa Ca-v.em tornar publIco o segull1te: nima e no J-0"'0 c 't (, t t

'

. rente mês proclamando campeão o " x ra per encen e tarina na forma ela lei etc1° - que, preVIamente convoca-' ,

'

à terceira d d) S t ',' , - ..

. " _
i Ava I Futebol Clube, a quem será 1'0 a a ,o an os, em

I
FAZ SABER aos que o presenteda, fOI re�l�zada, no dia 28 ,�e I ofertada uma taça pela vilória;

Vila Belmiro, após um primeiro edital virem ou dele conhecimentoAgosto proxlmo fmdo, uma reul1laoI, tempo em branco triullf 'b-, ,

, 2 - ConSiderar, igualmente, co- J' ", ' ou so 1e o ttverem expedIdo nos autos de arro-de todos os presIdentes dos Clubes, NacIOnal pOI' dois '1 - zéro (om os J t I b I
'

. d ff'l' d d C ·t I
mo TomelO MuniCipal o Campeo- 1

<, ., 'amen o (OS eus (elX;), os por a-
I la os a apl a .

. , rcsu tados verificados ante ônt 'I' , -,

IJalo dispulado até 22 do correnle _

,,- em, ' eCImento de Mana Joana Slll1as,2° - que a finalidade da reunião,
"

, _
,a colocaçao dos concorrentes paI'mes pelas DlV ' dA' I I ' que se processa neste Juizo e Car-

foi, preci!)uamente, promover, ins- lsoes ,e - S!)lran ,es e

I pontos perdidos' f' dd T f t J" , ICOll seu o a se- tório do escl'i vão que êstc sllbscre-
pirada nos mais elevados sentimen-

e n an 0- uv-enIl, conslderando- . gl1inte:
se c�mI)

-

F" I ve, que atendendo ao que lhe foi
tos de ·esportividad-es e cOl'dia-

1
eoes o Lgllell'ense FuLe- 1° lugar - São Paulo, C0l11Jol CIL b P 1 R

' .l requerido por Miguel Francisco Nu-
lidade, a l)acdficação do futebol f'lo-'

1 e e au a amos Esporte 2° luo'ar - Santos 5. tI b I'
'" • " com ..... nes, e tendo em vista ao mais que,

I'L
• u e, respec"Ivamente' 3° IU"ar 1'-nanopo 1 ano; , ,

.

_' '" pIranga e Corin- : dos alltos consta por despacho pro-
, 3 - Jl1lClar, a partll' de 29 do ti

' M' ,

3° - que a tanto fOI forçado ten-
t'

11ans, com ,,'.. I ferido aos 9-9-1948, autorizou a
- .

'd d
corren e mes, os campeonatos de 4° IUCiar PaI '

.- P Ido em VIsta as Irregulal'l a ·es'. d D'
, _ ,

'"
- ,me1l as e ort. venda, em hasta pública, ,dos bens

até então verificadas, seja por par- �o I

as as IV.lsoes, vIgorando a la-, _
Santista, com .... 11

I
abaixo descritos, com suas respecti-

te d13 cada um dos cilubes interes- eda, com O Jogo l�rog-ramado para ;)0 lugar - JllVentus, com., '. 12 vas avaliações, pertencentes ao es-
, , a a a aCIma mencIOnacla. Florianó- 6° lunar - Jabaclu -

1�' " , ,sados ou seja por parte da propna, '

'" , " aI a, com. . . I I palIo de Mana Joana Snnas que sc-
, polIs, 28 de Ag-osto -de 19�8 8° IUCiar - NacioI 1 19 - ,,' _EntIdade; '" la , com ... . ,rao levados a publIco prega'o de

4Q - que um sem numero dos (A�) Eurico Hoslerno, PresidenLe SERÃO HOMENAGEADÓSE'H-SAO venda e arrematação, a quem ITÍais,
.(',asos apontados vinha dando mar- do Figueirense F. C. - Oswal Pe- PAULO OS BASQUETEBORlSTAS der e maior lanço oferecer, acima

;,gem a comentários pouco Iisonjei- reira Baixo, Presid.ente do Panla BRASILEIROS AS OLIMPIAflAS das respectivas avaliaÇiÕes, pelo
1'OS, quer pela imprensa, quer pelo Ramos E. C. - Wladimir SLechel- São Paulo, 15 (V. A.) -: A Fede- porteiro dos auditórios, ou quem

-:radio, quer ainda, entre o público; Il�:ll1?f, Vice-Presidente do Bo�aiúva raçiio Paulista ,de Basket-ball ( ()
suas vezes fzer, no da 13 de outu-

50 - que felizmente, demons- E. C. - Paulo Lange, PreSidente Departamento de Sports do Esblir bro próximo vindouro, ás 10 horas,
lrando alto .espírito áe compreen- do Avaí F. C.". de São Paulo, como o fim de 11ome-

no local em qlfe se realizam as ven

-são - de altruistico espírito espo1'-! 7 -"':- Cumpre, ainda, ao Vice-Pre- nagear o técnico e os amadores que
das em hasta pública determinadas

tivo que sempl;e deve presidir os
I sidente em exel'C'ício, congralular- integraram a equipe de basket-b:lll por este Juizo, à porta do edificio

,2los_e os pensame'ntos dos verda-' se como todos os desporLisLas de do Brasil que C0111 grande brilhan-
da Prefeitura Municipal. Descrição e

-deiros desportistas, resolveram SanLa Calarina pelo exilo desses tlSl1l0 participou dos Jogos Olimpi- avaliação do il110vel que será leva

unal1Ímemente os Presidentes dos E;ntendimentos, l.eslel11unhando re- cos de Londres conquistando um
do à praça: Um terreno sito no ln

,,clubes encontrar a mais adequada conhecimel1to aqueles ·em cujas honroso terc.eiro lugar, deliberaram gar Galera, do distrito de São João

solução para os impasses sustados; ," mãos se clep�sitam os desLinos do reaJizar um jantar que será levado Batista, desta Comarca, contendo a

60 _ que dila solução foi toma-. fnlebol Barnga-Verde. a efeito em dia e locnl a serem pre-
parte de Leste 44 metros de frente

d
'

1'" I 8 I
.

gI'adec'nlelll
- ví.umente lllarcados. e 1,232 ditos de fundos e parte de, a por l1nwa e exc USIva micIativa - gUaIS a

-

I os sao
Oeste 222,59 metros de frentes e<dos mesmos dirigentes dos Clubes exlensivos à c·rónica esportiva es-

"CRACK" GAUCHO KO 2,200 dtos de fundos e a área to-cl'ÍLa C falada, cuja cooperação, pa-
PALMEIRAS ,tal de 506.700 metros ({ua,elrados -

ra O bom termo dessa illiciali\'a se I
'

,

De Pôrto Alegre Il1forrna!J�-nos I fazendo frentes ao Norte em terras
que o médio Saladuro 'wc '.-inha de- II de Bento Agripino Soares e Manoel
fendendo as cores do Henner aC[lba Caetano Evaristo, c fundos ao Sul
de ser contratado pelo l-'alllleil';ls, II em ditas de -Francisco de. Souza Nu-

-r-.<"".
de São Paulo, até o fim d0 an'). nes e Angélica Maria Nunes; extre-

6

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Será decidida -domingo a liderança do
campeonato da cidade

Avaí e Paula Ramos os adversários
Domingo, próximo, tendo 1)01' 10- Esta monumental pugna, que des- gos de campeonato, prometo um

calo estádio da F. C. D., à rua Bo- de já està polarizando as atenções desfecho elos mais interessantes,
caiuva, será efetuado o maior e do público prevendo-se 11111 verdu- hajam vista a excelente forma téc
mais sensacional choque do ano. deiro "record" de bilheteria em [o- nica e fisica elos 22 coteja.dores.

A aDula�ão do 1.0 torno do campeonato

,de Florianópolis, com a aprovação
,da F. C. D" conforme documenLo
:abaixo tl'ansel'ito:

"Os abaixo assinados, Presiden
tes do Avaí Fulebol Clube, Figuei
rense Futebol Clube, Paula Ramos

fez sentir amplamente, dissipan
Jo-se todas as nuvens que prenun
ciavam dias obscuros em nosso

futebol ".

---------------------'----------

Nenhum «crack- brasileiro
deixar o país

t ,

pooera

Nol leia-se no Rio que o Conselho
Nacional de Desportos em face da
próximidade elo Campeonato Sul
Americano de Futebol e

,

a Copa
do Mundo, resolver proibi I' a saí

da de "cracks" elo Brasil. Entre

tanlo o C, N. D, ainda não fêz ne

nh uma comunicação oficial sóhre

o assunto.

PAULA RAMOS ESPOltTE CLUH�,

Edital de Convocação
A Diretoria orlo "PAIiLA RAMOS.

E. C.", pelo presente edital de con

vocação, convida o atléta prof issia

nal, dêste clube, sr. SILVIO COS

TA DA SJLVA (Tatú), a apresen

tar-se, dentro do prazo, improrro
gável de 30 dias, a contar da data

de publicação do presente edital,
sob pena de incorrer nas penalida
des previstas pelo Código Brasilei

ro ele Futebol.

Florianópolis, 11 de setembro

NOVO RECORD MUNDIAL DE

NATAÇÃO

Toldo, H (V. A,) - O estudante

japonês Furuhashi melhores nova

mente o record mundial dos 400 me-

DURANTE TODO DIA

nos VAPLJOS

1%:,,,,,,,,,,"''''•
'" ." �

-: �"S? ;o::-
'/,

.,;'1
Muitas felicidades pelo naseim••

to de seu filhinho!
Mas, não esqueça. que o melholo

presente para 8 seu "PDIPOLHOtfJ
é uma caderneta do CR�DlN
MUTUO PREDIAL.
,_._---_. __ ._----.��---,.JORGÊ -

êiiÊ:RÊ'Ni sô-ífRINHO
e

ORIANA CHERE1\'f
participam, o nascimento do' seu.

filho Roberto Jorge ocorrido no.

dia � do corrente na Casa de Saúdec
São Sebastião

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

mando a Leste em terras de Benta

Agripino de Souza e 'U Oeste em di
tas de Pedro João Nunes, no valor
de Cr$ 5,700,00. E para que chegue
ao conhecimento dos interessados
e ninguem possa alegar ignorân�
cia, mandou expedir o presente edi
�al, que será afixado na séde dêste
Juizo, rio lugar do costume, e, por
cópia, publicado no jornal "O ES
TADO", ,de FÍorianópolis. Dado e

passado nesta cidade de Tijucas, aos
dez dias elo mês de setembro do anO'

de 111il novecentos e quarenta e

oito. Eu, (a) Gcrcy dos Anjos, Escri
vão, o datilografei, conferi c subs
crevi. (a) Belisário Ramos da -Cos-,
ta, Juiz ,de Direito. Está conforme O'

original, ao qual me reporto e dou.
fé.

Data supra.

O Escrlyão: dos Anjos

f
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Dr. Milton. SlmonelPeelra .

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene
rueto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando _M.acl!.adQ, 10.

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 _. Estomago - Fígado

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. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS
Diagnóstico, controler.e tratamento
.especializado da gravidês. Distur
mos da a,dolescência e da menopau
tia. Pertubações menstruais, i;]f1'l.
mações e tumores do aparelho geuí
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem
lPas, apendice, hérnjas, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
luras)
!ASSISTENCIA AO PARTO E Ot'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
-Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
Dislurbíos nervosos - Esterilidade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto 7 - Tcl,
lA6t

'

Resíd. R. 7 de Setembro - Edíf,
Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. A. SANTAELA
(Formado pela FaCuldade Nacio·
nal de Medicina da Universidade

. do BraSil)
Médico por concurso da Assístên
cía a PSicopatas do Distrito

Federal
Ex-Interno d( HospItal Psiquiá
trico e Manicômio JUdiciaria

da Capital Federal
Ex-in�erno da Santa Casa de W.
sencórdia do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

NBRVOSAS
consultõrro : Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

� Telefone:
Con.S'U.ltório - 1.208.
Resldencia - 1.305.

Dr.' Roldão Consoni
CIRURGI.t\ CERAL - ALTA CI.
RURGA -- MOLÉSTIAS DE SE

NR,(iJiRAS - PARTOS
.
Forma@ pela Faculdade de Medi.

ctna da. Pn!versidade de São Paulo
onde. foj assistente por vários allg§ dp
serv.,ç� Cirúrgico do Prof. 1\1" II. .

Corrêia N�tQ
'PIO

�!!ilfg)ª do estômaltQ !l W e1rPr��, !11l�.ting§ flAI"a.;lo .mm.:c . .

�l"ng.,. ._� ... o� ... .:..:.U. ttroí
....:. .1'1. ostata, bexiga', utero, -

ovarros e trompas. Varicocele hidra
" . .sele, varizes e hernas.'
Consultas: Das 3 ás 5 horas à rua
Felipe Schrnidt, 21 (altos d� Casa

Paraiso). Telef. 1.598
Residência: Rua Esteves Junior, J-

Telef. M. 764 J,(Ji
-----

Dr. PauJo F,.:�-
Clínico e �' J

Consultório: R· ",p'ffi'i1or..r '

� .�" 'Vitor �1ft!A!"ele., 26.
Consulta' �.<!:!��e: 1.4US
IS

•

� "a'j(')'() ás 12 e da. 14 t.

� .fi �'R'<��ncia: Rua Blumenau,

,!.::___!2./� Telefone: 1.620

� .D'r(rMário W�ndhaUle.
O, .4it:a! médica de adultos e criança.

4::onsultório - Traiano, 29
l Telef. M. 769
! Consulta das 4 ás 6 horas
I 1tuidência: Felipe Schmidt n. '8.

Telef. 812

-----,-------

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e partei:r�
Do

. Hospital de Caridade de Flo-
c., ríanópolís. Assistente da

Maternidade
Doenças dos órgãos internos, es )e, I
"shlhllf)nte do coracã. h �-:•. l

,

�. _.. _ ,�� � vaSOS I
Doenças da'Tr�i'd;fde�lais gl�n.�

du'L,iI.§, �nternas
ClínÍCa � tlrurgia de senhoras -

�

..... ';�.

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA ,.:_ METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: _.

_"Pela l11�h� �as 10,30 ás ta
,

..

�- 'llOrll,§.
Á ta�(t� das 15 ás' 19 horas"

/�: ':CONSULTóRIO:

t!� Rua Vitor Meireles n. 18

",; Fone manual 1.702 I
" RESIDÉNCIA:

l'l'<ll'."".:.'m)",
' �Tenida Trompowski 62./ ",' f�:: ri """'- Clinica exclusivamente de criança.

Fone manual 766 Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

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

GRAFIA

Dr. M. S. Cavalcanti

D TI·".�

torrespond:tnda
ttlmeuia{

D;!REÇXO:
limélia M PiiJozzi

Confere
Diploma

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE (ARVALHO. 65

Arvores fruliferas
Arvores Frutiferas enxerladas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Fleri e Pomicultura

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.

Peçam catalago gratuitamente.

Guia do Paraná

,

As dones-de-ecse
QUE GOSTAM DE FAZER PÃO.

Em sua mesa não deve faltar pão.
porque êle é um alimento básíco. E a

tOda dona-ee-casa que gosta de fazer
pão em casa recomenda-se Fermento
Séco F!eischmarm. Veja que volume,
flUe aparência, que textura de massa
e que sabor, quando se usa
ésse famoso produto. Agora,
ftUm lugar bem fresco e sêco,
Fermento sêco Flelschmann
pode dispensar a retrrgeração.
Veja '8 receita nos dizeres
da latinha.

fERMENTO SÊCO

fLEISCHMINN
',"ule da Standard Brandi af Brdll, lnc,

RIO DE JANEIRO

Yi!�� :�iii conforto

�
-.::(, ,

.,,-- I

Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende- Diretorell

:reços. Dr;�Pamphilo d'U'tra Freire de Carvelbo. Dr' Francllco

Cada guia é vendido acompanhado de uni mapa rodoviário do: de S6/Ani.io M"lorr.,� Dr. Joaquim Barreto dfl Araujo
Paraná e Santa Catarina. e JOlé 'Abreu�

Redação; Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba.
�,,;,._.. •..iI!IU__... II!=I!!l�_��_,;.;

pelO

«RAPIDO SUL BRISllEIROn

E�critório Técnico
Cid Roch� Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que,

tendo regressado de sua viajem aos

Estados Unidos da América do Nor

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.

Diariamente entre

Fpolis ... -Ita;aí_.Jeínvíle-Curitíba

AGENTES

Fiuza li,ma & Irmão

Pedro Medeiros, Auxiliar
.. .. .. ,- " �

.

SENHOR!TA!
A ultima creação em refri

gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS ,GRANDES

Preterindo-o está
acompanhando a moda ..

BOM NEGOCIO
p!Jra quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda

certa de 10'/. ao ano com recebimento de ;uros mensais.
Informações nesta redação.

�-

� IOIIPANIII! -AtIMe! DA lAIA"
laíll" .. 11." - "':1 IIII
PCJlQ." • IRlUIPellnl

Cifr•• do Balanço di 19441

. . � . . . . . . . . . . . ..
.

o Batalhão Barrfga-Verd�
foi constituido de eatarfnensea
destemidos e o "Colégio Bar«

rtga-Verde", usará a· me«1DJIj
bandeira.

I�CampU1ha pró--lht'O� ..
r. 1.. Xl d. ".nNlrtol.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Cirurgião-Dendísta
Raios X - Infra-Vermelho

Diatermia·
Curso de especialização em

dentaduras
Exclusivamente com hora marcada

Rua Arcipreste Paiva n. 17 - Te
lefone 1.427
Florianópolis

f
. .

CHEVROLET - ESPECIAL DE
LUXO 1942

Vende-se de 4 portas em exce

lentes condições, côr verde (duas
tonalidades), equipado com óti
mo rádio "Delco", faróis de ne

blina, farolete lateral, ventilador e

Jorrado com palhinha americana.

Preço - .cr$ &5.000,00. Tratar . á

t'uâ' i!3ocaiuva 1, diáriamente até,
ás 11 horas •

"NAO- F�ÇA
CONFUSOES!
Trate a sua Bronquite e fi<ará.
livre da Tosse e do (�tarro
A bronquite .comê� muitas

vêzes com um simples resfriado.
Sobrevêem, então, a tosse rouca

sêca ou sibilante, o cansativo
chiado no peito e a obstrução
das vias respiratórias pelo ca-.

tarro mucoso ou mucopurulento ,

l1:stes são os sintomas da bron
quite. E muitos 'procuram com

batê-los. E' um êrro . O que deve
ser combatida é a bronquite -

causa e origem daqueles males
- porque quando os bronqutos
estão inflamados podem surgir'
graves- complicações nas vias.

respiratórias.
Para tratar acertadamente '�

Inflamação dos bronquíos. existe,
agora. um eficaz preparado'. E'
o Parlnlnt. que age direta
mente sôbre as mucosas inter
nas dos bronquíos, descongestto.,
nando-as completamente. Tra

tada, assim. na sua. origem, a

bronquite desapareee e desapa«
recem também a tosse, o catar
ro � a opressão do peito. PaI'�
_int tem proporcionado alívio
a muLtos sofredores. Se O ,Sr.
sofre de bronquite ou traqueo·
brbnqulte, peça na sua farmá•.
cia. um vidro de Parmin.. ,1_

P·IS
,r

Cri
Cr$

80.900.606.30
5.978�401 ;755.97

67..�53•.245;30
142.176.603,80

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira:
M.dioaçiio auxilicsr no trotamento

do .um.

CAPITAL E RESERVAS
ReepoDubilidene.
Recete
Ativo

c

•

• •••••••••••••••••• : •••••• 0.0 ••

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 esLado, 1 cristaleiro e di

versas louças e mais alguns objeo
tos.

Tratar á Rua Bocaiuva, 13

Siniltrol pagol DOII último. 10 anOI

RelpoDlst.Uidadel
98 ..687.816,30

• :76.736.401.306,20
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Hoje, no passado
A data de hoje recorda-tios que:
- em 1.645 o Governador ho

landes da Paraíba, Paulo ele Linge,
dir igiu um carta ao Supremo Con- S. S. Excelências mantiveram amistosa e cordialissima palestra
selho de Recife, declarando haver com o Chefe do Executivo Catarinense, dr. José Boabaid.

mandado' enforcar Fernão Rodri

gues de Bulhões por ter oferecido
dinheiro para que a Fortaleza de

Cabedelo fosse entregue aos brasi

leiros;
- em 1.801, o Forte de Coimbra

em !\IaLo Grosso, aind; não estav�
terminado e contava com reduzida Rio, 15 (R. P.) - Chegou ôntem

guarnição comandada pelo Tenen-
a esta capital o sr. João Câmara, um

te-coronel Ricardo Franco de Al-
dos dirigentes do P. S. D. que via

meida Serra, quando foi atacado jou Via Aérea. Ao desembarcar no

pelo próprio Governador do Para- Aeroporto Santos Dumont, foi recc

guai, Lázaro de Ribera, com uma
bido pelo Senador Georgina Aveli

frota de 4 sumacas-canhoneiras e I no c pelos Deputados Díoclécío

mais 20 canoas, conduzindo 600 Duarte, Mota Neto, Valfredo Gnr-gel

homens para desembarcar. Depois e José Arnaud, além de outros ami- PASTA DENTAL

de alguns dias de resultados neg'a- gos e elemenots da colônia potiguar ROlJlNSON

tivos, os hespanhóis paraguaios desta cidade. Ao que se sabe, o sr.
. ...........•......... ; ..•... e-

começaram a descer o rio, às 9 ho- João Câmal'a prestará compromisso Para obU1rvar a V,l',darras do dia 24, desisti�do do ala- hoje, assumindo assim o mandato "tU i

que; que obteve por expressiva maioria. f d d
€m 1.816, o General Andrés É êle o último Senador á tomar pos- DO UO O O mar

Artigas com '1.000 corrientínos e se do cargo. O Senador João Cârna- Antuérpia, 15 (U. P.) - A bordo>

guaranis destroçou ne campo <te ra, foi eleito pelo P. S, D., em [a- do vapor "Scaldis", partiu rumo à'

São João um contingente de 200 neiro de 19'46 e seu diploma só re- Africa Ocidental o famoso explora

milicianos comandados pelo Major centementc foi julgado - definitivo dor professor Augusto Piccard. Vai:

Joaquim Ferreira Braga; pelo Tribunal Superior Eleitoral. êle tentar a descida ..�atro mil

- em 1.824, o General Francis-

O
metros, no Golfo 'da Gdl'né, numa cs-

co de Lima e Silva apresentou aos aumento du veD-
.

,de aço para observar a vida.

revolucionários de Pernambuco \i no flindo do mar,

as últimas condições de rendição; ",-meutos 80 Senado ___:----,-------
- em 1.831, à frente de milicia- U No

nos e voluntários, o ,Coronél La- Rio, 15 (R. P.) - Estiveram reu- - vo encontre
I L·

nidas as comissões d f'
men ia ms venceu no Recife as

e munças, em {Uoscou
tropas dessa Guarnição que se ha- constituição [ustica e forças arma- l'

viam revoltado no dia 14 desse
dàs do Senado, afim-de delibera- Londres, 15 (U. P.) - O chance-

mês;
rem sôbre a orientação a seguir no ler Beniv recebeu um relatório 'do>

_ em 1.842, o General Carias, estudo do projeto de aumento dos representante britânico éíli Moscou

em Ordem do Dia, agradece os ser-
vencimentos dos servidores civis e sôbre o encontro de ôntem • corre

"iças prestados pelo Exército e
militares da união. A reunião foi se- Molotov. Fontes autorizadas dizem'

Guarda Nacional na pacificação de creta e durou mais de lima hora que deverá haver pelo menos mais;

Minas Gerais; após o que foi distribuida à Im- uma conferência no Kremlin.

_ em 1.8'54, no Rio de Janeiro, prensa a seguinte nota:

onde nascera em 18 de Maio de "As comissões de finanças, cons-

1773, faleceu Mariano José Ferrei- tituição e justiça e fôrças armadas,
ra da Fonseca, marquês de Maricá; reunidas em sessão secreta, adota-

_ em '1.8'50, nasceu nesta então ram a seguinte orientação para

Desterro, o Capitão de Corveta votação do projeto de aumento cios

J,oão Veloso de 'Oliveira; falecendo vencimeritos dos funcionários civi�
a 3 de Outubro de 1.907; 'e militares: primeiro) - Tomar

_ _e.m -,854, no Rio de Janeiro, como base a discussão do projeto
foi ínaugurãdo O Real Instituto dos aprovado pela Câmara dos Deputa
Meninos Cegos, criação cio Impe- dos; segundo) - Rejeitar as emen

radar D. Pedro lI; das que tenham caráter estatutário
-- em 1.893 faleceu Antonio Car- ou normativo, excêto neste último

los Gomes, nascido em 11 de julhO caso, quando absolutamente neces-

de 1.836. sária a inteligência dos panrões do

André Nilo T,adasco. vencimento, proventos ou pensões
<1'T.� pr�vistos no próprio' proleto; ter

:elro) - Ter em vista q'le um pl'O
Jeto de aumentc> ou reajustamellto
de vencimentos jamais poderá ser

matemáticamente perfeito, dada a

diversidade ele elementos e interes
ses a serem atendidos.
Assim as emendas que visem a

corrigir as imperfeições dos casC)�

individuais devem ser sacrificai(a�
em proveito da manutenção do tex,
to gel'al, salvo nos casos em (ía(>
haJa grave injustiça ou êrro ina"'ei-
tável".

-

Visitas em Palacio
Estiveram no Palácio do Govêrno, em visita de cumprimentos ao src,

dr. Governador do Estado, os senhores deputados udenistas drs. Barros ..

Lemos e Ricarte de Freitas.

de Selembro A5sumirá O mandato A sennnela
mais um senador
do P.S.D.

enlouqueceu
Curitiba, 15 R. P.) - O soldado-I' campanha do Petróleo no

interior do Estado

Faleceu, ontem, na cidade de

Porto Alegre, onde se achava a

serviço da Justiça do Trabalho, co

mo Juiz do Tribunal Regional da

4a Região, o dr. Francisco de Salles

Reis, Juiz do Trabalho, Presidente

da Junta de Conciliação e_ Julga
mento de Florianópolis. O extinto

que se impôs à admiração de todos

que o conheciam, através dI! urna

vida inteiramente dedicada ao Bem

público, exerceu por longos anos os

cargos de 10 Promotor Público da

Comarca de Florianópolis,' Chefe

da Secretaria da Faculdade de Di

reito,"e de Juiz do Trabalho Presi

dente ,da Junta de Conciliação e

Julgamento de Florianópolis, dei

xando, com o seu passamento, es

pôsa e quatro filhos menores.

O corpo do extinto deverá chE'gar
a esta Capital, hoje, ás 8,30 horas,
devendo o enterro sair, às 11 horas, Rio, 15 (A. N.) - De conformida

da residência à rua Brigadeiro Sil- de com entendimento havido éntre

va Pais, 4. o Ministro ,da Guerra e o Prefeito

O Governador do Estado, dr. do Distrito Federal, foram inicia

José Boabaid, em consideração à dos ôntem os trabalhos de remo

longa folha de serviços prestados ção do monumento de Benjamin

Emissões de bODUt! pelo extinto ao Estado de Santa Constant de Magalhães. - Funda-

jJ Catarina, determinou fossem feitos dor da República. - Para o Centro

Paulistas os run'erais às expensas do Govêr- do Parque Júlio Furtado, no "Cam-

no do Estado. po de Santana".

São Paulo, 15 (R. P.) - O Depu- ;-:,---.....---------

tado Luiz Liarte declarou na As-
O seu desaparecimento repercute 1I0"Demento a

I
em meio de geral consternação, nes-

sem )léia Legislativa que havia re-
,

ta Capital, onde o dr. Salles Reis F d Vcebido informações que solicitara ernun O o8ta
sôbre a Emissão de Bonus Rotativo

era pessôa muito benquista. .1 �

no Eslado.
"O Estado", registando ainda sob Rio, 15 (A: N.) - Promovida por

Segundo relação feita a diretoria
a profunda emoção da inesperada amigos e admiradores de Fernando

de divida da República....o.-Es'tado emi
:noticia, trazida por um despacho I'

Costa, terá lugar no dia 21 do cor

tiu Bonus montante em seiscentos t�legráfico,. se associa �inceramen- r�nte mês a eerimônia de inaugura-

setenta e seis milhões trezentos
te aos sentll11entos de dor da exma. I çao

do monumento elo saudoso es-

treze e novecentos cruzeiros.
e espôsa e filhos do ilustre morto. Itadista, na sé,de do Centro Nacional

O representante pessedista, fa- .•••.•.•...•.•
de �nsino e Pesquisas Agronômi-

lando a respeito dessas enllssoes O TESOU·RO········· cas, instalado no quilômetro 47 da

declarou que ela� representan; Da instrução está ao alcanOf
rodovia Rio - Sã'O Paulo. A Comis-

"uma das graves causas do desequi-
Ia ,todos. ?rá bCSSta ItC8ouro ao teu são Organizadora dessa homenagem

l'b' f
.

l,IDlg0 ana a e o, evando-o a um ao idealizador daquela instituição
1 no lI1anCClro patrimonial do �urso de alfabetização nQ Grupo
E tad 1 d "'seDIa S- J é

já convidou o i\1inl'stro Danl'el ,de
sape o grau e onus que I

""
. r, ao os, na Escola Indus.

acarretam".
tnal de Flo.riaÍlópolis ou na cate. Carvalho para assistir à referida

! il'lll Met.rltpolitana. ceJimônia.

EM CANOlNHAS integrante das festividades pela
O movimento de defesa do pe- passagem da data de nossa lnde

tróleo brasileiro alastra-se vitorio- pendencia, instalamos solenemente

famente, pelo interior de nosso no dia 7, com visível entusiasmo

listado, con- r- participação de des- patriotico dos habitantes destas

tacadas figui-as de nossos círculos duas cidades, .o Centro local de es

ipoliticos, 'Sociais e economlcos. As- íudos e defesa do petróleo, a cujos
sim é que no dia 10 do corrente trabalhos compareceu como convi

tfoi fundado na cidade de Canoi- dado especial o dr. José do Patro

nhas o Centro Canoinhense de Es- cinio Gallotti, que dissertou brí

tudos e Defesa do Petróleo, com lhantemente em torno de nossa

a presença do dr. José do Patroci- brasileirissima causa. A solenida

nio Gallotti que pronunciou mais de contou com a presença das au

uma palestra a respeito do proble- tor idades civis, militares e ecle

ma do petróleo nacional. siasticas, corpos docentes e discen-

Na mesma ocasião foi aclamada tes elos estahelecimentos de ensí

e empossada uma diretoria provi- no secundário assim como crescida

sória, da qual é presidente o ilus-, massa popular que vibrou intensa

trado e querido medico dr. Osval- mente ante as razões defendidas

do Segundo de Oliveira. pelo ilustre presidente desse Cen-

Nesse sentido o Centro Eslauu.il troo Saudações. (a) Mi1>OJtda f/.a-
a-eoebcu o seguinte telegrama: mos. Presidente.

Canoinhas, 11 - Tenho a homa ,
- .....-------------

de comunicar a V. Excia. a funda- i De luto a Justlpl
ç50, on1.te.m, nesta cidade do cen-I Y
1.1'0 .Canoinhense de Estudos e do TrabalhoDefesa do Petréleo o qual, a exem-

plo de seus eougeneres, defenderá

a exploração do petróleo nacional

através do monopólio estatal. A

constituição da respectiva direto

ria provisória será comunicada a

V. Excia, por oficio. Atenciosas

saudações (a) Osvaldo Segundo de

Oliveira, Presidente.
E'M PORTO UNIÃD

As cidades fronteíriças de Porto
União e União da Vitória se uni
ram na campanha em defesa do

petróleo nacional.
Por inici at iva de um grupo de

br-asileiros patriotas, residentes

naquelas duas cidades, a cuja
irente se encontram o juiz de di
reilo dr. Norberto Miranda Ramos,
o major do Exército Plinio Touri

nho e o jornalista Herminio Milis,
ioi alí fundado o "Centro de Es

,turlos e Defesa do Petróleo de

Porto União da Vitória".
A instalacão do ,referido Centro

realizOl.Pse no dia 7 do corrente,
com grande brilhantismo, confor

me se vê do telegrama recebido

pelo Centro Estadual e que a se

guir divulgamos:
Porto União, 14 - Como parte

António Severino, quando estava

de sentinela no portão prineipal dlll
penitenciária, teve um acesso, de

loucura, abrindo fogo contra a casa

de' guarda. Os colegas fizeram tudo.

para deter Antônio, mas não pude
ram aproximar-se, e finalmente o

a lucí nado foi abatido com um tiro,

I GUILHERNIE TAL.

DR. FRANCISCO DE SALLES
REIS

Declaração
pela verdade

Â ngelo Bonatelli, tendo dado ell

Irada no "Hospital Nerêu Ramos".. ,.
em princípios deste ano, com afec':'
ção pulmonar e tendo tido, agora._

alta, curado, plenamente restabele
círio, sentindo-se fade e saudável
"em declarar o que observou com
seus própri,os olhos e verificú,u
pessoalmente:

"

1° - O Diret.or, dr. Mario '\Ven
dl1ausen, é ele uma dedicac,ão a.

toda 1)ro\'a, relativamente aos

cJoelltrs e á observância do trata-',
menta no Hospital;
2° _:::. as Irmãs de Caridade sü->

verdadeiras mães dos doentes, pe-
los quais fazem todos os sacrifí
ciu,,; e cllmprem para com eles as

ordens médicas gLle lhes são pres
cl'itas;'
3° - a alimentação é super-ali

mentação, da melhor, da mais es-'

colhida e al)l,llldante;
lio - que, em vista disso vem'

leslemunhar o alegado e ;firmaF
o exposto, frenLe a Deus e aos ho-

Remo�ão de um
monumento

mens;
, 5q - e que, finalmente, agTade

ce ele co.'aç50 e reflexão, os ben€
fícios ali gratuitamente recebidos,..,
o maior dos quais é a saúde, que
abaixo de Deus, tem l'estabelecida

gTaças aos que trabalham no "Hos

pital Nerêu Ramos".
do Rio, Recife, Fortaleza e São Luiz Florianópolis, 14 ele Selemhro de
foram contratados para atuar na 194.8. ".',

mesma. I Ângelo Bonatell'i.

feira de
amostras
Parnaiba, 15 (R. P.) - Foi inau

gurada a primeira feira de amostras

desta cidade. Conhecidos artistas

··"···iiic·i:rÃNDO···:::·······
O caso de São Paulo foi ontem objeto de interessantes con

siderações de um escrevente oposicionista.
Jatando-se de vidente, o troca-tintas investe contra todós

os que pleitearam a intervenção, tachando-os de politiqueiros
indivíduos de apetites mesquinhos e subalternos.

O�a, os mais intransigentes propugnadores da intervenção
em Sao Paulo foram os udenistas bandeirantes. Para que êsses
denodados patrícios saibam de como estão sendo julgados pelos
seus correligionários catarinenses, estamos remetendo o Diá
rio de ontem ao órgão udenista "O Estado de São Paulo" li-
deI' da imprensa oposicionista naquele Estado.

'

:8 bom que os uclenistas paulistas saibam o conceito em que
são tidos pelos seus companheiros de fé política em Santa Ca
tarina.

Êsse conhecimento, de futuro, poderá evitar muito ahraço
de tamanduá ...

!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


