
..-- "NÃO CREIO UE ASI A

QUE DEU SOLUÇÃO INTELIGENTE E PATRIÓTICA A UM DOS PROBLEMAS
elA ECONôMICA". (PALAVRAS no SR. NERÊU· RAMOS, PRESIDENTE DO

CASO DO PETRÓL�O)'/

POl' mais conformados que se

jamos, por mais que o nosso esp í
ríto se aprimore em cultivar essa
f'í losof'ia que se caracteriza pela
insensibilidade do homem a iodos os

males físicos (;) morais, pela impas
sibilidade diante da felicidade ou
do infortúnio, - momentos há em

que o nosso coração não se contém
e se debruça, comovido, diante 'do
inf'ort.ún ia. Zenão,' filósofo grego,
creou no período pós-socrático a
.cscola esopica 'cujos elevados prin
cípios que atravessaram os sécu
los, lodo o homem de elite - elite
espiritual - deve cultivar como um
traço predominante de um esp ír i!o
requintado, _-\ emoção porém, ql1r
por vezes nos invade a alma, é

Rio, 1 (A. N.) - O senador AI- dessas que se sobrepõe á nossa pró
varo Adolfo, relato!' da Comissão, pria vontade e nos vence, afinal.de finanças 00 Senado, ao projeto :\ perda que o recente í'a lecide reajustamento dos vencimentos mento do Prof. Dr. Horácio Ber
e salários dos servidores públicos linck causou. não node, jámais, sercivis e militares da União, ultimou esquecida pelos que o conhecer;ontem à noite a revisão das pro- pelos que estavam dentro do am
vas do projeto e das emendas que hiente I'I'elllin nn1n �Tande educadeverão ser publicadas no "Diário dor. Não ,{) poderão esquecedo Congresso", de hoje. que receberam as luzes do seu fe-Ao mesmo tempo, será feita a pu- cundo saber, que sentiram .a conblicação em avulsos. Assim na pró-
xima terça-feira o projeto deverá vicçã« do seu idealismo, a i n Ilu
entrar 'em discussão única, no Ple- ência da sua bondade, o seu des
nário do Senado, indo, em seguida, "ela do ·amor á causa cuja grandio
à Câmara, para que se manifeste sidade êle transmitia, com todos
sôbre as emendas daquela casa e,

os elevados recursos da sua inte
.subindo depois à Sanção Presiden- Iigôncia e da sua, cultura, ás ge-
cial. Acredita-se que antes do dia rações que ele formava.
15 dêste mês o projeto estará san- Dir-etor e, fundador da "Funda-
cionado. ção AI vares Penteado ", Escola de

Comércio Álvares Penteado e Fa
culdade de Ciêneias Econômicas de
�ão r-aulo, a obra que êle ali reali
zou e á qual dedicou o melhor de
sua longa e Lrabalhosa existência,
é um marco grandioso erigido (Í
cultura nacional. Os Contabilistas e
Economistas que passaram pelos
bancos daqueles modelares esl abe
lecime�lLos de ensino comercial, ti
vr['am, como base fundamental cla
�Ila cultllra, as lições cio mestre in
:;igne, lIll(' ])11';; iluminam a p;;tJ'ada
IÓII1:la c sinuosa da nussa ll1comen
sllrúvel gTandeza econumica. As g-e-,
l'açõe" qlle se sucederem, trilharão,
também, o mesmo caminho
guiadas pela luz dos 'seus en.�ina
mento� e dos seus companhpiros
de jornada, luz ql,Je apontará o ca
minho a seguir.
Dlll'anle a sua existência - toda

ela devotada ao pstudo dos nossos
prol.)lemas econômicos - ocupou
cargos de ,relevante expressão, no
de�empenho dos qllais demonst'rou
a sua sól'icla cultura e o seu acen
eirado amaI' ao trabalho. Heg>eu a
cadeira de ConLabilidade na Escola
politécnica de São Paulo, 1'0-1 con
tralado pelo governo do Eslado pa
ra Irabalhal' como especialista na
localização dr imigTantes, OCllpOU
O cargo rle Ad'ministrador do Banco
União e foi o primeiro Presiden
te do C+rêmio de Guarda-Livros.
Hepresentõu, em 1919, o Brasil no
I Congresso Americano de Ex'pan
são Econômiea e Ensino Comercial,
em MontevIdeu. Em agosto de
19,22 foi recebido em ."�ssão sole
ne no Atenel!- Hispano-Americano,
em Buenos AIres, onde pronunciou
uma brilhanle conferência sôbre
o poder econômico do Estado de
'�ão Paulo, e depois na Faculdade
de Ciências Econômica's da Uni
\'!.'rsidacl,e· :\Tacional, de Buenos Ai
res, onde lhe foi confericlo o 'grau
de dDuto'!' "honoris causa" em ci
ências econômicas. Colaborou, a
convite do g'overno federal, em Io
das as reformas do ensino comer
cial e econômico, realizadas em
1905, 192G (l 1931. Era mrmbl'o
efetivo cio Instiluto de França. Vi
sitou a França, por. duas yezes
Itália, _\Iemanlla e Suiça.

'

As Sllas obras - de inconleslá
vel valór cienlífico - são as se
g-uinte�: "Conlabilidade apli'cada
ás emprensas comerciai�, inclus-

Rio,l (V. A.) - "O Jornal.",

cO-I
devido confronlo com as de outra

�b�cido órgão uderiista, assim �o- procedência e. �m face. de sna per
ticia o ato do presidente EuI'1cO feita adaptahi lidade as condições
Dutra sôbre o problema do petró- técnicas das nossas estradas de
Ieo: ferro,

"H� -:anos dia�, já a rep?rt�gel_n :'No tocante á desl ilação do pe-especializada do O JDRNAL vi- troleo, como prevê o Plano ::lalte
nha acompanhando as numerosas >e há nec,es�idade de uma PI'OdllÇã�prolongadas reurnoes que o Presí- nacional, de 50 mil banis diários
dente da. �epública, c�rca�Q p�los para satisfazer ao cO'nSU1l10 do pais,seus

..

auxiliares de mais
.

imediata parece pois que a solução mais eco
confiança, de�1t�e os qum.s se des- nomica sena concentrar-se essa protac.avam o mlll�stro Correa .e Cas- dução numa refinai-la de í5 miltro e o sr, GUIlherme da Silveira, banis, além da encomendada paman.dara con_voca�, ora no Conselho a Bahia que deverá ser ampliada�a�lOnal do Petrole�, ora no Minis-

para cinc_o mil .harris e adaptariateno. da Fazenda, Ola no Banco do a produção de luln'i f'icantes ".
Br�sIl. . " Hef.erindo-se li aquisição dos

. l�, efetivamente, depois de exaus- peJ l'oleil'os di" a rxposirão de moli-bvos debates, em que todos os. as- \'os: "0 \'alor COI'!'r,.:p n i I ápectos do problema foram exalluna- aquisic1.o de l)etl I
"o I en r

dos, soubemos ontem que toda a do- crrJe;' �ío 101 ai 1,:0 eH OI � .que ex-
, t;- > 5: '. '1 se . 'ha- , .

' r. as ('am JIalS rll.�j)I)(Ulllen a�ao neces, a�la jd, UC. lllVel\ [Jqdel'á ,;"e)' I'l'pl'l'",enlado pt,.v� em lllaos do, Presl.dente dll ,I{epu- Ia ('x[)odação d "Mp], I 'J
'

bbca e que hOje as Importantes de-, ,o L, � )el �(O do

cisões seriam firmadas Ontem mes- e:;;togue do D. N. L" ale a Impol'
mo �ompletamos 110;sas infomla- lancla

_

de Cl'$ 370.000.000.00, ex

çõees ao saber, em fonte absoluta- �o�taça,o e�ta drst!'l:ada a FI:ança,
mente segura que à última hora o o� "t�1 mus �.() acol�lo que Ilrn�al'
General Dutra solicitára ao minis- o gO\ erno

.

debse pa I� com o gOVf'l'
tI'O Corrêa e Castro, cuja atuação no bras�lelro, pam a .aquisi('ão rle
em todo o decorrer dêsses debates I?co�:o:l\ as � ma�erlal cle re

fora de decisiva importancia, que
l111alla". A alten�çao ,do. eslo

adiasse sua projetada viagem para qlle do D. N. C. hana Sido sus-

llOje. O presidente desejava ter a pensa para qu,e o,; rccurs?s pudes- Inquérl· lO sobre osseu lado o ministro que desde a sem, ser al2lwados �Ie acurdo com

primeira hora com êle cooperára as I11dI?açOe� prevl"Las -no Plano
para o afastamento de todos os obs- Salte. :\arla ln'lpede, portanto, que acontec·,mentos da' táculos que iam surgindo à medida o Presj�Jenl'e da Hepública autorize
�llIe se aproximava o momento da a venda de uma parte desse esto- Pra"8 Deodoro'decisão. que, no valol' ,de 370 milhões de \IDessa forma, às 15 horas fie on- cl'uzell'os, cleslll1ada a aquisição Hio, 1 (A. N.) _ No Quinto Dis-tem. um dia que passará à histÓl"l'a �e be�s qe produç'ão na forma do trito Policial, sob a presidência dodo Brasil. como um verdadeiro sete que dIspoe o mesmo plano. Esse Delegado Afonso Gentil da

.

Silvade setembro econômico, o Presiden- café, na sua maior pal'�e, encan- Ml
. 1 orais, prclssegue o inquérito 111an-te da Hepública, dentro das atribui- 1:ara COml)l'ador no mel'cado fran- dado instaurar pelo Chefe de Po-ções administrativas a que tem di- ces, cO,llforme asseg'llrou, durante licia, para apLll'ação das responsa-Teito, firmava a seguinte resoluçã'o, os entendimentos real!zad-os o bTd

'(fue hOJ'e deverá ser ])ublicada no conselheiro eomercial da en;bal'- II ades nas ocorrências' da Praça
Marechal Floriano, em a noite de"Diário Oficial": xada ela França. Ficará destarte 23 do mês próximo passado. Já fo-1) - Aproveitando os fundos l'eabel'to um imporlante mereado ram ouvielas várias vítimas medica-congelado� que o Brasil P?��ui na para o n,9sso' J)l'i'J_'lCipal produto de das no Hospital do Pronto Socoreo,França, cerca de quatro, blllOes �e 'export�çao. O debito do Tesouro bem como outras pessôas envolvl-fr�ll1<:'os, repr�sentando vlll�e e do�s a? D. N, C., l'esullan le ria apropria- ,das no caso.

'

n�lJ.hoes de d?lares, o BraSil ad.9Ul- çao. dessa quantirlade de café, ])0-
nra neste paIs uma grande reftna- clera ser reembolsado mediante a E t

-

P dria de 45.000 barris diários. Esta ulilização dos lucros que a União
. S açao ( 'a rerefinaria, que, será . c�)I1feccionacla obti \'el' na explol'ação fios navios

nU!lla d�s maIOres USll1as d?qu�le petl'oleiros, adquiridos com o pro- MI'ooel»paIS, �Isllla essa de �'e]Jutaçao II�- clulo desse empl'Pstimo. _-\16m cles-
'

ternaclOnal, �onta alelp do lll�IS ses equipamenlos, o malrl'Íal de- Hio, 1 (A. N.) - Por portaria de
c�m � garantIa elo governo, frances, tiIlrlc!O á somlagens e a conslrução onlem, e atendendo a sugestão do
Jlao so se no que se re�ere a dhta da do oleodulo de �antos a Jllncliai Cal'lliaJ Dom Jaime Câmara o Dire-,�lIt.rega, como a quahdade do 11l�- poderá ser igualmente rinanciado tal' da Central resolveu tl'O'car pelot�nal a ,se: nela empr:g?cl�. Decl- p�las didsas de que diSP,om,os em I nome_de "PadreAMiguel", o 110me da
dI':, _o PI es�dc::nte"da Repu�hca quI" fllversos palses da Enrupa", e�ta�no oa Moça Bonita, nas ime.a "I ange I efll1all,a seJa }nstalada Esclal'·pce alllrla a exposição de cllaçoes da estação de Bangú, noem Bel�ll1 ?O Para, ponto_ esse alt�- 1l10(ivll� que para tais aqllÍsições, ramal de Mangaratiba. Trata-se del1l�nte llldlcado por razoe� eeono- o Banc.o rio Brasil rmprestará ao uma homenagem á memória demIcas

..

e _de segur!lnçl:! na�:.�'l1rt 1,' A T�soul'o.a quantia de trezen Los e �?ns.er�h?r Miguel. M.ouchon, quee.xplOl aça� da refl11an� S�':l (Oll- lnnta nllllJo!.'s de cruzeiros, a fim fOI vlgano da ParoqUIa do RealenfI�da ao Conselho NaclOnal di) )'-1"; de obter divisas necessárias. ];;s- go.
!, trol�o. e ,:_ventualm.ente l1.ela tera se em]Jreslimo será aplicado em,p!lrtlcIpaçao . � çapItal. prIvado 11a- tl'ês anos, a pal'tir de 191.9j ClOnaI,. adqull'I�do aSSIm l) r:u·f!t.er Diz ainda a eXI)osi(''io d" t'-de socleelade nuxta" "

,
,< c mo I

R '.J I d d I
-- .

vos qlle as dIVIsas a 'el'PIll arlqlli- eCI a e ec am.::lll'caOInclas velo Tesouro :\Tacional serão U
"

represenladas da seguinte forma, N .' .

"
.

,...

em milhões d,e cruzeiros: França,
1 a proxll�a quarta-feIra, 6 do corrente, dara o seu pnmeu'o RecI-

:-:- 3,26 ,��a�d o, ::xist�n le c.m ,l'l'a_ncos I
tal, I�esta ca��Ital, a,' t.alentosa de�lamadora patricia �arilit.a �ozzoli. •

'fI anceses), 1< 1 ança, - 280 (Imn- Esle serao artJstIco que tera lugar na sala de conferenCIaS do l!lS-
cos Irancpses a serem ol.Jti elos com' titut B '1 E t d U'd

"

. I,
� "e11cla ",' af')' ',. Á • I, o raSI - 's ii os m os, pelo magmflco programa do qual constamU \10 ,c e , "Ur'CIa - 60 ",

d
'

(saldo exislenl'e em corôas sue- Ias maIS Il1Splra os poemas dos nossos mais festejados poetas, promete
cas); Bélgica - 130 (saldo pXis_lser uma agra.dável hora de arte, para a qual vaticina-se o mais cOl11pl:--tutente em francos belgas); Dina- êxito. '

'

marca - 90 (silldo exislente em' A t)' 'M T .' . . ...

cOl'(la� tlinamar(jllP�as). ])olal'es' .' � es (ISSO porem, l an Ita atraves oa onda da RadIO Gual'u,Ia, dllra
ilmcricanos a ser!.'111 olJUJ]()� com' a hOje, as 20,30 horas, ao público, u'a magnífica amostra ela sua intel'1)1'e-
\'enda do caIé - 90. tação, declamando versos de sua lavra.
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o presidenle Dulra soluciona :e:�i��Dtfosde
o problema do petrÓleo

Belinirias e. .transportes, sob controle
do Estado e capital privlildo nacionill

Homenagem ao er
presidente do Pp,rú
. Rio, 1 (A. 'N.) - Healizou-sc no
Itamar-ati lima homenagem ao se
nhor �Ianuel Prado, ex-presidente
dC) Pcrú, atualmente nesta Capitl;ll
e l[Ue esl::i fazendo viagem ,pelos
principais llaíses rio mundo, em ca
r,llel' c\lltural. Essa homenag-cm
constOl! .jllllJ :-Ilmôç'o, j}IlTti.ci.pantlú
do 111<15n1/0 o' Embaixador Hilele
brando A'ccioly, Ministl'O Interino
das Helações Exteriores, senador
Melo Viana, Presidente cio Cone
gresso Brasileil'o, senador Vitorino
Freire, professor Pedra Lira, Chefe
da Casa Ci\'il da Pl'esidência da Re
pública, :VIinislro Eurico de Sousa
Leão. Chefe do Cerimonial do Ita
marati e vários diplomatas.

Rio, 1 (V. A.) - A mensagem
pre�idencial enviada on I em ao
Congrpsso é acompanhadas de 11 ma
long'a exposiçã,o de molivos, qL18 es
clarece os aspectos da quesl no.
Dessa exposiç'ão de moti vos, des
tacamos o seguinte trecho:
"Quanlo ás loc01l10livas cle

procerlrncia francesa já se mani
f�S�Oll favo;'a;'el!llPllle á �lla aqlli
Slçao o �[ll1IsíeIj�o da Viar;ão e
Ohras Púhlicas e aprO\'l)ll o,; "elIS
])1' e [, os e---r.-;-p-t:clf:icaç õ es, d evai s ri o

,Professor Horácio 8êlij�!� \ 111"

EUCLIDES FERNANDES
(Da Faculdade de Ciéncics Econômicas de S. Paalo)

tríaís, financeiras e agr-ícolas , edi
tada, 'em março de 1896; Noções
de comércio e escríturação mer

cantil", 1918; "Tratado de Segu
.ros ", 1918 e 1920; "Matemática
Comercial e Financeira", 1946;
"Aspecto dernoerátícn e organiza
ção social do trabalho nos Estados
Un í

dos da' América do Nor'Lo "

1948. Oonf'erêncí as : "Seguro So�
cial do trabalhador", 1935; "Es
tudo crítico de "O burguês", de
Werner Sornbart" 1936' "Funda
men�os. do p,�oblern'� da ü{'ganizaçã'o
profissional", 1946; "A educação
moral da mulher", 1946' e "Re
f'lexões de um professor':, 1948-
além de inúmeros artigos em re:-
vistas e jornais especializados do
país e do exterior.

"Ref'Iexões de um professor" foi
a últ.ima aula ministrada pelo grau
de educador aos seus alunos da Fa
culdade de Ciências Econômicas
cle São Paulo e da Escola de Co
mércio "Alvar-es Penteado.", Em 10
de março déste ano, proferiu a
Prof. Berlinok a aula inaugural
dos cursos dos refel'idos estabele
cimentos, - que foi um tema edu
caci ona I de elevada expressão. Ou
"ido por professores e alunos da
"Fundação .idvares Penteado"
com o interêsse que os seus ensi�
namentos sempre suscitavam, 'a
sua aula causou a mais profunda
impressão, no decorrer da qual
demonstrou, mais uma vez, a sua
sólida cultura, a sua grande ex
periência, o' seu devotado amor
aos seus alunos e o seu desvelo ás
tradições da escola por êle criada.
No .decorrer da sua mrr,nífica pa
lestra, disse o ilustre educador'
"F-elizmente, ,entre nós, várias crea:
íuras que aqui nos acompanham
no culto da sabedoria, que nos
cumpre manter, pela inspir-ação
de estudos profundos e, portanto
pelo predomínio da virla do espiri�
Lo qlfe faz snrg'il' o elogio da Ma
TEH ADMIRABIJ,JS, nA SUIPRE'
MA CJ-l.LI\.DOHA, da única mulhel.'
cuja beleza imortal nos apaixon:1.
sem nos perturbar e nos deslum
bra sem nos mentir: __: a Ciôncia ".
Quando, em lYjarço dêste ano, ()

renomado educador presidia nr)
Salão :\Tobre da nos�a Faculdade
a �olenidgde da posse dos atuai;
diretores do Centro Acadêmico
"Horacio Berlinck", que o tem co
mo seu palL'ono, teve o Prof. Ber
linck ocasião de falar á mocidadt)
univel'siária que se abrig'a sob '1
gloriosa bandeira que êle desJ'ral
dou, l,embrandQ-Ihe, mais uma.
vez o seu papel ,e a sua responsabi
lidade na vida social. Os moços ()
compl'eendiam' porque, ele tinha�
em grau elevado, as duas virtudes
eSsenciais para conduzir a mócida
de: cérebro e coração.

.�pós aquela solenidàde, já em.
adIantada hora da noite fui .in
cumbido, pelo Presidente 'do nosso
Centro Acadêmico, de acompanhá
lo de reg'j',esso á sua residência. Ti
ve, então, oportunidade de falar
lhe sôbl'e Sanla Ca Larina e, parti
clrlarmente, sôbré Florianópolis
- q ue foi o nosso berço, embala�
do, naquele insümte, pel,i) carinho
com que o gTande mestre a êle se
referia. Senti, então, a sua afeição>
á terra natal, da quqJ longos anos
o separavam, porém sempre a ela
unido por fortes laços de senti
mentalismo.
Plorianópolis e São Paulo' uni

ram a sua exisLência. Uma foi o
'seu berço, outra o seu Lúmulo�
Uma acolheu, o seu ptitneiro sor
riso, outra ouviu a sua derradeira
expressão de dOr, Todos os liames
'que o prendiam á vida Unham as
suas raizes profundas voltadas pa
ra os dois exíremos que ligavafTh
a sua existência. ExlremOi; que se·
uniram quando a sua vida terren�
se exting'uiu 'Se uniram para, jun
las, formarem o ber('o e o túmulo
do ;:eu dilelo filho.

São Paulo, 27-9-191.8.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO·
Cirurgião-Dendista

Raios X - Infra-Vermelho
Diatermia

Curso de especializaçã'o em

dentaduras

Exclusivamente com hora mareae(3)
Rua Arcipreste Paiva n. 1T - Te

lefone 1.427

Florianópolis
. ,
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Wilson Lousada Mas eu acredito que êsse retro
cesso não existe, diante da oportu
nidade que se nle oferece agora·de
examinar em conjunto a obra da
escritora cearense - os seus três
primeiros romances: O Quinze,
João Miguel e Caminho de Pedras,
reunidos num só volume, e o seu

primeiro livro de crônicas: A don
zela e a moura torta.
O Quinze, romance de estréia,

publicado em 1931, aproveita como

tema a grande .seca nordestina de
1915, e nele o realismo da autora
está de acôrdo com o surto geral
de ficção que nos. deu as figuras
de José 'Lins do Rego, Graciliano
Ramos, .Jorge Amado, Armando

. Fontes e alguns outros autores, sem
excetuarmos José Américo de Al
meida, uma espécie de precursor

4§����==�====-=-=-=-=�-,] I do movimento. de renovação da

IllIrll' nossa novelistica moderna.

111!li ; Na bl'dem. cronológica, aliás, R:;t-
I i i chel de Queiroz! vem logo depois

I' ;',,1 : de José Américo de Almeida, em
I, I, 'bora não se assemelhassem nos

:I��;.!�i ; processos técnicos e na solução da
l'I 'ri : da aos respectivos temas. João Mi-

.,..1IiII14IIIiii'!i::���é;-=I:fc � guel, segundo romance da autora,
����� ,-;' ! é a história de um criminoso, rnas
'ê i o cenário ainda é o mesmo Nor

I deste de sempre, na sua paisagem
: f'isica e social, e os problemas que
: se apresentam á escritora não dife
: rem milito daqueles que sentimos
� presentes no livro anterior. Cami-

'cl' i nho de Pedras, finalmente, puhli-
.

J cado em 1937, de todos é 9 queI" '. � mais se perde pelos caminhos ide0-
: ir r ,lógicos quase sempre fatais' e trai

"I'" , çoeirós á obra de arte Iíterária,
E=="'=�� !;Ij': j i P9r

melhores que sejam as inten-
'111 çoes do autor.

11'/11;1 Diant� desses três rO�l1aJ.lces, que
pouco diferem na sua técnica e nos

seus propósitos, ainda que o. dois

primeiros, do ponto 'de vista lite
rário e do da própria realidade so
cial que se propunham fixar, este
jam bem acima do último, o leihl'
não pode colocar-se evidentemente
na posição de um critico exigente
e inexorável. Todos revelam um

realismo equilibrado e discreto,
uma vocação indiscutível para o

gênero excelentes dotes ele »hser
vação. Nenhum deles, contudo, 'I'S
pecialmente o último, pro t,];'. no
leitor aquela impressão cle ]JCI'(:ni
dade- que sempre aC<"1:1J)'Il1IU as

grandes criações no terr.-n i cI,l fic
ção, e muito menos revela qualquer
deusidade de análise pnr p:lrk da
autora, Todos vibr-ai-i, se/II dÚV[J:I,
mas quase sempre na superfície, e

em nenhum sentimos a presenra
de verdadeiros personagens de 1'')

mance.

No entanto, nesses me ;:ii(!<; li \TOS
não existe f'alsidade -l!'hsüC,l ou

humana, visão social ')b,ellI,�cida,
propositadamente deformada ou

encarada de ângulos errados, fi
realidade 'que Rachel de QUl'oir·,)z
nos transmite através de suas pá
ginas, é positivamente exata. Mas
não há dúvida que a sua tccnica
ainda não havia alcançado o 111 VC;]
desejado de aperfeiçoamento. e .<lue
o seu instrumento - a ]; n�l.lagCIl1
- ainda se mostrava deficiente e

hesitante. No seu último romauc>

entretanto, As Três Marias, iá a Iin
guagern e a técnica evoluiram, apre
sentando-se a escritora mais scgu
r-a de si e elo seus recursr-s 'llt(:', {t
rios é artisticos. Por outro Ia.t i, 0S

lemas de natureza Isoéja: já se "i
ram esquecidos, e' Glessa vez é a

própria natureza humana
.. Cj'.;,! se

revela com intensidade aL';1V{�S de
urna excelente análise da psicotc
gia feminina, Lembra-me aliás. que
o sr. Tristão de Ataide, classificou
As Três Marias de liVrJ t rLit':! c

pessimista, cheio de um desespero
latente, que o chocou pela eviden
te demonstração de descrença. Ape
sal' disso, ainda me parece que
êsse último romance da autor" é
o mais perfeito de todos, � lJU(� ele
e O Quinze, são os que 'Fc�lh_(I:' ex
primem as 'suas melhores' qualida
des de ficcionista.

Passando do romance nara. a

croruca, porém, confesso -rne entu
siasmado com A donzela e :,) 111 ou ra

torta. Encontro nesse li \71',), todo
êle construido em' tôrno j� acon

tecimentos efêmeros, desses que a

gente encontra todos os dias nas

colunas da imprensa para. c'squece-.
los em vinte e quatro hora': <h' 13-
do de uma explêndida maturidade
intelectual - no estilo, nas idéias
e nu forma, - uma admirúvel e

poderosa expressão de.Tnnnanida-

Dezessete anos separam a roman
cista Rachei de Queiroz, estreante
em 1931 .com O Quinze, da crônica
Rac'rel de Queiroz" publicando em

1948 A donzela' e a moura -torta,
Do romance para a crônica, dirão
muitos o. caminho é relativamente
Iacil. De um gênero que visa o fu
turo para um gênero ·que só se uti
liza do momento presente, a evolu
ção não será ,propriamente uma

evolução..Pelo contrário, isto sig
nificaria um retrocesso, tanto mais
visivel quanto a autora, já há tem
pos não publica nenhum romance
novo.

LEIAM A RE"STA
O VALE DO ITAJAI

iiUma-jW���a.

,

Estava a Morte ali, em pé, deante,
Sim, deante de mim, como serpente
Que dormisse na estrada, e de repente
Se erguesse sob os pés do caminhante.

. \

Era de ver a funebre baccante!

Que torvo olhar! que gesto de ,del�ente!
E eu disse-lhe: Que buscas, impudente
Loba faminta, pelo mundo errante?

Não temas, respondeu (e uma ironia
Sinistramente estranha, atroz e calma,
Lhe torceu cruelmente a boca fria).

� - ......-------·--...i·_.---·-·-----·....----·---..
·

Eu não busco o teu corpo .. ,'. Era úm troféu,
.

Glorioso de mais. "Busco a tua alma".
Hespondi-Ihe : "A minha alma já morreu!"

ATHERINO DO QUETEL

�����G
De ilusões eu :.'fazia os J11�US castelos,
Calma e tristonha, à beira do caminho,

I Mas tú vieste, e logo bem pertinho
Fizeste os teus,' mais altos e mais belos.

Foi então que eu ao ve-los tão juntinhos,
Julguei que um dia, o meu e o teu castelo
Feliz a entrelaçar nossos caminhos.

Se encontrassem, formando mais um elo

Mas o'! felicidade imaginaria,
Deli rio de existência solitaria,
Amargo fruto da ilusão primeira ...

.

Quanto mais, os castelos se elevavam,
Mais e mais na amplidão se separavam,

T'irando-me a esperança derradeira!

RIO .

OLGA MEYER

de, um senso agudissimo IE� "1111-

mour", a nota patética m-us por-Ir-i
ta, o bom' gosto mais apurado. EI1-1
contro uma escritora na plena ))GS
se de todos os seus reCU1'S(J� cip ex

pressão, uma personalidr.!c huma

na no apogeu de suA iôrra esprn
tual,

.

uma sensibilidade UI tixtica

Iem plena e constante asc-nr-ào. :vlai>
encontro também, por trús da

,q.a-Irente transitoriedade dos temas do
li vro, aliás de uma esp.l[·JlIhl,t 'a
riedade, a verdarlei ra . 1'0 ":Hl.:isb

que ainda não deu tudo () que traz!
armazenado, que ainda g'W.I·,!>I, j "-

'

revelada, a verdadeira face dI' � ua

personalidade Iitcrár ia.. C'm I ro
mancista que. já está, agora, (',a

condições de dominai" �) seu -matc
riaT e o seu gê ncro, b seu estilo
e os seus personagens, o que
todos esperamos ver realiza 'lo o

mais breve possível. Aliás, SC�IS l·di
tores já nos anunciam um nuV;) i',,

mance, que se chamará ao que )).1-
rece, Maria Bárbara.

Quando a velhice 'sôbre, ti pousar
As frias mãos de neve, de mansinho,
E os teus cabelos negros transformar

Na veludinea alvufa de um arminho .. �

De alguel1l> talvez, te .venhas a lembrar:
De alguem que abandonaste em teu caminho
Pedindo-te a doçura de um olhar,
Rogando-te o consolo de um carinho ...

E, então, os olhos húmidos volatando

Para os tempos gloriosos (to passado,
Dirás, numa saudade, recordando

Teus dias de fulgor e de beleza:
- Era uma 'Vez um Princípe Encantado

Que amava doidamente a uma Princesa ...
CIRO VIEIRA DA CT,JNHA

1 - Bemaventurados os limpos
de coração, porgue êles verão a

Deus - (Mat. 5:8) - Limpos. Lim
pos de coração. A pureza do cora

ção é' a hemaventurança da alma.
Limpar é um ato de purificação: a

Iimpesa é símbolo da perfeição.
Limpos, de coração lavados de im
purezas, vazio de contaminações e
cheio de vida espiritual, transbor·
dante de bençãos, assim Delis qu;;r
que sejam seus filhos na terra par'l
o p:ôzo sem Dar da eternidade.
Jesus, no iiíicio de �eu santo mi

nistério, da tribuna verde de ÍIm
monte, proclamou aos homens os
princípios fuudamentais' do seu
Reino, colocando ao par da bema
velltUl'ança da humildade e da
m'ansidão, e entre' os mrsericordio
sos e os pacíficos, a bemaventuran
ça dos Umpos de coração.

. Para os filósofos grego romanos
tônas as atenções se voltaram par;
o cérebro, vida do espírito, pátria
do pensamento vitorioso, doador da
luz inteligente do gênio maravilho
so. Para a mente formada à mar
t{(>1ll ,da,; ':,critu,a.<;, Dara Q jurl"lI
e o

hIOS_::;O oq�ntal, o coração

." gosto amargo de infelizes, delicio-'
50 pungir de acerbo espinho", no

velho e sempre novo verso do poe
ta; é nele que sentimos o pressá
gio de lima desgraça ou o antegozo
de uma alegria; ali se gravam, fun- .

I dos, as imagens mais .sagradas de
nossa viela, as nossas recordações
mais santas, tôdas trazemos escnl-·
pielas no nosso coração.
Oh! mas, também é no coração

quj' se aninham os pensamentos
que despedaçam nossa paz, dilace-,
ram nossa felicidade. É 110 coração
'qlle a impiedade planta as estacas
de suas negras tendas; que .as 111al
querências, os. ódios, os ranc;ores
se formam,',av0Iuman-se e domInam
na vida. É no coração, que se 1'or-'

mam e no dizer de Jesus, forl1Jalu
e deles' saem os maus pensamentos,
os homicídios, os' ,adultérios, os fur

tos, os falsos testpnlllllhos, as blas
fêmias, essas coisas que fazem..

illlundo o homem.( lVIal. 15:19.20)_·
f� pelo coração que o homem se

eleva até os céus, é pelo coração
que O 11'01ll.em (lcsce até oS infernos.
Bel1Javenturados, poi�)� os limpos.
de ,coração.

era a vida, o centro 'orientador do

I
Laércio Caldeira de Andrada g�m no coração". O grande Confú-

homem, a' colméia abençoada e mag-
.

CIO. luminosa\llente dizia: "Po!'
nHica de onde saiam cantando as do", Se é O amo!' que se procura muito longe que o espirito alcance,
abelhas dos bons sentimentos, e expressar, l11elhor não se dirá se- nunca irá tão longe como o cora

onde se fabricava, saboroso, o mel não: - "dou-te meu coração". Se ção", E 'ainda fazendo confronto
da bondade e do amor. E bem ra- é a saudade, repetimos com Ca- entre o Espirito e o Coração, Vitor
zão tinha o espírito oriental neste mões: - "Ficava-nos também, na Hugo escreveu: o coração e o espi
modo de conceituar a magnitude amada terra o coração que as má- rito são' dois pratos de uma balan
do coração hl1lnano. Cristo acom- gnas lá deixaram". ça. Afundai' o �spi�ito no estudo. e

panhqu o pensamen,lo do seu meio E muitas ,são as expressões

deI
vereis o coraç,ao hbrar-se ao. ceu.

quando expôs como credencial dos estado de alma, variações de senti- Assim os filósofos, os estudiosos
cidàdãos do Reino a pureza do co- mentos que, epl nosso falar" clas- da alma_ e os observadores dos sen

ração. , sifi<;:al1los assim: - ·_So�dar o co� timer!_tos h ulll,anos, ,tecll: procuradoO coração tem sempre empolga- raçao; ser ll� coraçao aberto; fa- em todas as _epocas s�hentar o va

do ,a vida do homem. Nossa lingua, lar- com o coração nas mãos; ter 101' do coraçao, de CUja pureza de
rico tesouro, de expressões de um coração de pomba, de pedra� dê pende bemaventuranças na terra e

caracterismo que raia pelo mara- leão;' ter pedras no coração; falar bençãos nos céus.
vilhoso, possui locuções, frases fei- ad coração; aliviar o coração; dois Todos nós temos páginas do co-
tas em que a palavra coração apa- corações num só. ração. ]� ali que guardamos () me-

rece como evidência empolgante. Se A sabedoria e a experiência dos lho!' do nosso cu; ali estão, origina
é a sensibilidade moral quç vemos homens teem ensinado que "não rialllente, todos os atos de bonda
em algpém, exprimimo-la como â há luz, que se acenda, na inteligên" de que realizamos na vida. É no

frase: "ter o coração bem forma-. cia, qne não vá buscar a sua ori- coração que guardamos a sallelade,

l
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A SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS LAZAROS, CONTA COM A B9A VONTADE DE TODOS1 MANDANDO PRENDAS OU
PRESTANDO O SEU AUXíLIO PESSOAL, NOS DIAS 2, 3 E 4 DE OUTUBRO.

OLHA.R A NECESSIDADE DO AMPARO AO FILHO DO LÁZARO, l� POSSUIR UM CORAÇ-ÃO BONt�SIMO.
CONTRIBUIR PARA O GRANDE SUCESSO DA "FEIRA MEXICANA_�', É DEMONSTRAR A MAIS BELA DAS,

INTENÇÕES -- PROTEGER OS FILHOS DOS LÁZAROS:
.

",-T·dV 1, a
, '. , ' ' 'Ido aniversário, grande "matinée" infantil. Calouros em desfile, prêmios

ANIVERSÁRIOS -io do ír-rtquieto Colombinho, ha "c- aos melhores classificados, inclusive cadernetas na Caixa Econômica.
•

SRA. ÁDELAIDE FLôRES ,'á uma festinha intima, com muitos: Convidam-se os meninos e meninas interessados no certamen, a'COmD[\- TEATRO A. DE CARVALHO
KONDER .loces e guaranás. .recerem na séde social dia 2 (sábado) às 15 horas para ensaio geral. São ÁS 8V2 horas

Em Itajai, onde vive cercada da FALECIMENTO Ii convidados, .pa mesma forma, as senhoritas que desejem fazer seu "de- ,- Mais uma espetacular apre-
sentação de Iracema de Alencar e

"Estima e da consideração de todos, ANTôNIO MELO, Ibut, na fesla do dia 9, a comparecerem, si possível, com seus pares, no sua grande companhia de comédias
-vê transcorrer, boje, a sua data na- Às primeiras horas rio dia de ho- mesmo local, dia ehora., _ com a peça em 3 atos:

rtalicia, a exma. sra. d. Adelaide Flô- je, circulou na cidade, com a ccle- _••- -..-..-__.- -..- - _- ..-..- ..-_ - -....... DEUS TE OUVIRÁ

A G R A D E C I M E N T O
De Arnold Coimbra.

res Konder, genitora dos ilustres ridade das notícias que repercutem
,_

Brilhante desempenho de Ira-
.coestaduanos srs. Marcos' e Adolfo profundamente na alma .da popula- cerna de Alencar e seus artistas ..•

.Konder. çâo, a dolorosa novidade do Ia leci- Precos:

A veneranda nataliciante, que vi- mento do sr. Antônio Melo, irmão Henri�ue Artur Müller e f�mj�ia 'aind: abalados. GPn: o rude gol,�e Cads. numeradas. . . . . .. Cr$ 15,00

-ve em lu'cida acianedade, terá este do nosso distinto e prezado _

da perda inesperada de suas tres filhas, vem por meio deste' tornar pu- Camarotes
'1"'" CCr! 1705,00•

t iorcs a urnta Irade e al111'g1"0 SI' OS ld M' 1 cOd� blicos os seus agradecimentos à Polícia Civil, desta Capital, Irmãs, médi- Localids. avujsas , .. rop ,00>

,ano, como nos an en
,
,,'"'' , . va o I e o, 1- "

, ," '

,

• 1. Impróprio para menores de 14

id d d se alvo das retor da Secretaria I' A bl
'. 'I cos e enfermeiras do Hospital de Cal Idade, a Imprensa e em particular anos.

.oportuuí a e e ver- , I' ( a ssem era,
,

"

"O E d" 11 b .: bscri
-

1 i
,

. ,I tenauens das I e filho do saudoso 111 t Ad Ir
ao Jornal o sta o que re a 1111 uma su scnçao para qua muitas .. ", .. , ..... "" ........

' .....

mais expressivas 1011 '", ' . ' aes ro o fi ,'.' IMPEIJIAL H"
-

7 30 1
I

-

lo cu ri- ! Melo
'

I pessoas contnbmram, e as quais tambem agradece, bem como as que o ',' - oje as :> e, roras

'pessoas de suas re açoes e ( I' . _ ,.' .
- Um filme fortíssimo, repleto-

-

d bros de I
'

-, mesmo fora da subscrição lhes deram, o seu apoio material, a todas :1S d J '.

I'nho e das atençoeds t

os J�lel� '1" I O extinto desrrLlla�'a un�a gencr,n-I' pessôas que os visitaram e os confortaram com pêsames e acompanha- te�: ances sensacionais e e etrizan-

-sua numerosa e es aca.� a,,, arm .. I.
i Iizada estima e as simpatias de to-

ram nesse transe doloroso, e de maneira especial ao sr. Silviho Dal-hó. Richard Conte _ em:
A essas homenagens o O Esta-

dos iantos lhe conheciam as vir- I '. ,'O ARANHA
• •

• n

os qus '

I
que veio especialmente de Crcsciuma para os amparar materialmente e

, do" se aSSOCIa respeitosa e praz. n- t des de coração e de caráter Preço: Cr$ 3,00' único.
: . u", _ .

,.
, ainda à família Pinheiro por tudo quanto fez além da acolhida generosa "LIVRE" _ Creanças maiores de

, tClramente., ,Alma de cr-istão, fazendo de sua
do� corpos de suas filhas. I 5 anos poderão entrar na sessão de

SRA HENRIQUE RIGGENBACH f' I itiv . , ". dôres I 5 h"

<' / "

e em no pai a as proprias o,
A todos confessam-se eternamente gratos., '

oras.

Deflue, nesta data, o amverS,lt 10
'e dlstrihnlndo-os eOI11 os qlle pro- - . . . . . . . . .. . •.•• ;

.natalicio da exma- sra. d. Sofia Eg- curavam arrimar-se ás insph-ações A mais sensacional atração do,

,'o,:uer RI'!!llelnbach, digna espôsa do sr. A
,. M 1 d T

·

b 1 d J f
� momento .. ,

� �� � da sua crença, ntomo r e D ' esa-

rI una e US Iça Quarta-feira: '

'Henrique Riggenbach, destacado parece do mundo objetivo aos 50 ,
- Simultaneamente _

-elemento em nossos meios co,m,er' anos de idade, deixando viúva a Resenha dos julcamentos da sessão de 29 de Setembro findo :- ,Um esp�tá:ulo como jamais
. . ' .

L' d OI' 'M'
.

82 d J
'

r" d d
fOI VISto na tela.

,";ClalS e sociais. exma. sra. d. ma, e rverra 1

e-I
Habeas-corpus D. 1. ,O e ara-j para que seja, so icita a o sr. I _ Exibição rara e provocante

A distinta .dama que é mãe de fa-
lo, sua dedicada companheira 4e gU, á do Sul, em que é impetrar.te dr. Secretário do Justiça uma cer- dos mais perfeitos corpos e das mu-

milia da nossa melhor sociedade, destino. dr. Luiz de Souza e pacienle F,',) n- tidão do pedido de internamento lheres ruais Iíndas ...

-onde é muito relacionada, na data Antônio Melo morre pobre, ao ca- cisco Grel.ter. Relator o sr. .les. e dos dados do processo do recor-I d
- 'i\1ulh,eres dansa:rd? e despin-

,

d Id· O"Sf; ,.,. t:� .......�.---

-de hoje será sem dúví' a, CUITIU a a bo de urna existência honrada .• -m Gui lhe rmc Abry. rente. - -� -
_" ALEGRIA, MUITA ALEGRIA!

de significativas homenagens, entre
que todavia não encontrou o apêg') 7>01' unau imidade, o' 'I'rfbunril l 'I'ranscorie hoje a data nataldcia Sereias morenas! - Bonecas 'dan.

2S quais vâo respeitosamente as dos bens da.f'ortuna. Viveu mode�" concedeu a ordem Impetrada por da exrna. sra, Honorina Margarida, sarinas! - Belezas de Chicago -

nossas.
,�-,-. ." .-' f "- I I'

'

I di 't d
-

'I I id
.

l Acary Nova Yo.rk - Hollywood .. ,

. '.
, tamenle e nao tinha desa etos, pot ( ecac enCta c o IreI o e açao. esposa (O con 1eCI o pl1l 01'

_ A VIda noturna das princlpau�
JOVEM .JOSÉ-MAuRO ORTIGA

que só vivia pal'a a amizade fran- Habeas-corpus n. 1.821 de o,\,':t- Mal'garida. / cidades da América do NQrte.
A efeméride de hoje é das mais ca' e "at'a o SUI'viço da socie,lad� e l'anguá, em que é impelrante e pa-

� L •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�••••••••••
,gratas aos numerosos amigos e ad- do !wÓximo. ciente Alcides José Amaro Yiei;'::I.

'llliradores do "distinto jovem José- Deve-se-lhe este registo pelo Illui- Relator o sr, des. Luna Freire.

Mauro, filho do nosso prezado con- to que' deixa de inesquecível nos Ó Tribunal por unanimidade,
terrâneo sr. Osni Ortiga, destacado círculos de seus familial'es. ínti- negou a Ol'dem impelrada, por es-

vereador eleito pelo P. S. D., por lar juslificada a demora da inslru-
lllDS. '

PI'OpI'cI'al'-llles o ense,'lo de ll'Omena- O I t d l' çuo criminal.
sepu tal11e11 o e seu ca( f1ver,

i ,geá-lo, por ocorrer nela o anive\'sá- foi feito ontem. ás 17 horas, no ('e� Habeas-corpus n. 1.822 de Flo-

rio nalalicio do estimado jovem. mitério Público. ,riariópolis, em que é impetrante
Marie Haber e paciente Anlônio
Cunha Silveil'a. Relator o sr. des.

A nós, muito no's apraz, apresen

'tal' ao aniversariante os noss'Os vo

IDS de felicidades.
MENINA SôNIA-MARrA DE

ARAúJO
Com a passagem do al�i versá rio

natalício da interessante e gracio<a
-Sônia-Maria, diieta filhinha do nos

so estimado amigo -dr. José Hosn

do de Araújo, Major dà Polícia :VIi

Htat' do Estado e de sua exma. se-

'nhora, regorgíta hoje, da mais rui

,dosa alegria êsse lar amigo.
Associando-nos ao justificado jú

bilo, ápresentamos à ençantadora
Sônia-Maria o �osso gran.de abra

ço de felicidades.
FAZEM ANOS HOJE:

Prof. Walter Bank
Famoso Quil'omanLr Norte Americano, de passagem

csla c.apHal oferece sel,lS serviços ao distinto Publico.
Ide cOI:lsulla-lo no hotel cenlral quarto n. 6.
Consultas Cr$ 20,00 con·feccionam-se horóscopos.

por

SEU RELOGIO PRECISA DE
,

.

;;:__, REVISAO?
NOSSÁ OFICINA É ESPECIALIZADA

NoSsos concertos são
garantidos 100%

ÓTICA MOD�LO
,J,()�O PINTO" 25 (Frente'ao Tesouro

ii;;!.�:-;/ 'dó Estado)
,

'

Edgar Pedl'eira.

Part'icipação ,

Firmino de Assis Martins e Carolina Maria Martins.
aos seus patentes e pessôas de suas relações, que sua filha
tratou casamento com o Sl-. Mário Leal.

Bom Retiro, 26 de setembro de 1948.

participam
Nilza, con·

Decidiu o Teibunal aguardar as

in fOI'maçõ('s que foram soliciLada�
ao sr, dr, Juiz de Dil'eilo Privalivo

de �1enores.

Habeas-corpus n. 1.816 de Joa

çaba, em que é impetrante dI': Ce

leslino de Oliveira e paciente José
Fernandes. Relalor o sr. des. Ed-. MISSA DE 10 ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO
,gar Pedl'eira, , EUCLYDES SCHMIDT'

Decid in o Tl'ibunal julgar ,pre- I A família do saudoso Euclydes Schmidt convida aos parentes· :et
judicado ,o pedido em virtude das pessoas amigas, para assistirem a missa, que será cel'ebra,da dia 4, �s �
in l'orm3ç:ões presLa�as pelo, sr, dr. horas, na Catedral, no altar do S. Coração de Jesus.
Jlliz de DireiLo se achar em Iiber- Antecipa agradec,imentos a todos que comparecerem a êste ato dEf
dade o paciente. fé cristã.
Habeas-corpus n. 1.817 de Lajes,

em que é impetrante dr. Osní de
Medeiros Regis e paciente Antenal'
Pedroso do Amaral. Relator o sr.

O ',rEII1PO, ÊSTE INIMIGO!
A ../tíniol'

As mulhel'es, se pudessem, para

riam, não somenle os relógios,
como também o pl'óprio sol!

Pnl'a elas, scm dúvida alguma, a

sequência cios anos é uma ver,da

'de.Íea catásll"ol'e!

As mulheees, em g'eral.�lllando
aLingem o� qllinzr anos, fazem o

,j)ossí\,pl para aparenlat' deZOIto,
csll'elanLo. ao complelarem os

\'inle, param!
Quem jú leH oportunidade ele

L', anos seguidos, ao aniV,ersário
de llllla senhol'iLa, leve, pm cer

lo, oporlunidade ,de apreciar o

Cjue arfmlo.
Não exi�le, nestE' mundo de

Deus, um único sôr que possa di

zee: Vi "inLe e cinco velas no bo

lo de anh(,l'sáeio da senhol'ila X.

];: uma coisa inLeressanle!,
Quando os números são prece

didos de um cifrão, elas contam

-_ -.-_- ..-.-... -_-_..•....-_- -:_. - _- -.- - -.-..-.r.-..-..-.-,

- a exma, sra. d. Alice Grumi-

'ché, digna consorte dó estimado

,c'Ollterrâneo sr. José Grumiché; Avisodes, -FelTeira Baslos.
Foi concedida por unanimidacje

a ordem impelrada por não estar
provada a necessidade ou conveDi
ência da prisão preventiya do pa
ci,ente,

Habea�-col'pUS 11. 1.818 de Lajes,
em que 'é impelrante dr. Osní de
i\Iedeiros Regis e paciente Laurí
\Vall-rick, Relator o sr, des. Flávio
Tayares.

O Tribunal por unanimidade
cOllcede'll a ordem impetl'ada por
não estar fundamentado o despa
cho ela necessidade ou conveniên
cia da pl'isão prevcntiya,
Recurso de habeas-corpus n. 103

de Florianópolis, em que é recor

['enle Adelino Laurentino da Silva
e recorrido o dr. Juiz de Direito.
Re lator o sr. d,es. Luna F·reire.

- o sr. Darci Brasiliano dos

"Santos, destacado baricário;
--'- o sr. Eugênio Luiz Beirão,

, conceituado comerciante;
:._ a gefoltil senhorinha Terezinha

Discher, filha do sr. Francisco Dis

, cher, professora em Curitiba;
- a distinta senhorita Evandillf-t

: Schmidt, profess'Ora em São J.osé.
- o distinto jovem Grecy RoJ;'i

:gues' Alves, filho do sr, Reinoldo

,Alves, c eserivão Federa I em Corn

pá.
\ CRISTOVÃO COLOMBO PIHES

Faz anQs hoje, o inter'essante

A Cia. Air France SA. tendo cessado completamente as suas ativid!l�

des nesse Estado, devido a cessão das suas instalações do campo do Cam

pêche, ao Ministério da Aeronáutica informa as exmas. autoridades, o co

mércio e o público em geral, que ficou dispensado definitivamente do,s
seus serviços o sr. João Sant'Anna seu representante eIll Florianópolis
(Sta. Catarina).

Para lt.ualquer informação se dirigir-se a Air France 32 rua da Glõ·

ria 40 no Rio de Janeiro_

,C.A.F.e

travesso garôto Cristo\'ào Cololllb()
,

Pires, dí1éto filhinho do nosso C0n-
A Diretoria da C. A. P. tem o prazer de convidar seus associados

para o banquete que será oferecido, domingo próximo, no Lira Tenis CIllb,
aos capiári'Os. Falarão, ao "Champagne", vários oradores, e, na mesma.

ocasião, será eleita a nova diretoria, para o próximo semestre.

Florianópolis, 1° de outubro de 1948,
'

terrâneo Cristovão Nunes Pil'es,

'11-1
até o infinilo, porém, quando os

to ,fl�Jlci�nário postal e de d. Luiza I!Úmeros .signi ficam -anos ele vida,
Belr;'o PIres. - dlf1('Ilmenle elas sabem GDntal' até
P,)I' Illoti\'o do terceiro anlversá,

I
\'jllle e dois.

Preliminaemente, foi
mento conv8eLido em

o julga
diligência A diretoria

\

'I
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4 "rs8TA.J) - sébado 2 �� outubro eI. '.48
,--------------------------------------------

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

DIA 25 (SÁBADO) ÀS' 22 HORAS, RETUMBANTE "SOIRÉE", DENOMiNADA "PARADA DA ELEGÂNeIA", -EM HOMENA

GEM, À PRIMAVERA; ELEIÇÃO DA SENHORINHA MAIS ELEGANTE; VALIOSOS PRÊMIOS; VÁRIOS BRINDES; MESAS A RESERVAR NA RELOJOA

RIA MORITZ, A PJ\RTlR DO DIA 20 (SEGUNDA-FEIRA) -- DIA 3 DE OUTUBRO (DOMINGO) ÀS 16 HORAS "MATlNÉE" INFANTIL. '-- DIA 9· DE

OUTUBRO (SÁBADO) ÀS 22 �HORAS, BAILE DE ANIVERSÁRIO, TRAJE A RIGOR, POSSE DA NOVA DIRETORIA, HOMENAGEM AO 1° CONGRES

se' DE HISTÓRIA CATARINENSE, DESFILE DAS DEBUTANTES, ENTREGA DA IFAIXA ,À RAJNHA DO LIRA

Vende-se uma com 8 comparti-
mentos situada em terreno de

120m x 13m na rua Osvaldo Cruz.

I Estreito, distante da praia 75

i metros.
i Preço Cr$ 35.000,00.

,

,- \ Tratar à rua Joinville (D. Jaime

I O Escritór�A��!��o ����I!�oc��c����Á!��? SChimidt: ���.1? .��'. ��':. ���t�....•••••.•
IN. 42, atende aos seus correligionarios para qualificação eleitoral I '''fERRENO '

das 9 ás 12, e das 14 ás 17 horas todos os dias V d
.

I
-

J
.

I en e-se um a rua rmao oaqunn,

i' nesta Capital, medindo 10 x 40 m,

..................................................... Tratar à-rua Vitor Meireles, n. 39'.
• ,·1" ,

·
- ..

• DR. •
·

.

i A. DAMASCENO DA SILVA i� Ocasíâc única
: A D V O G ADO: Vende-se uma mobilia de copa com-

I
,-" t'� :; �� J :

.

posta de uma mesa quadrada' e seis

:
.; '-"-

AÇõES CíVEIS E COMERCiAIS : cadeiras e "bufet" esmaltados ; um

•
.

: guarda-roupa e "líidet",

: c,C:o. 1,
Praça 15 de Novembro, 22 _ 20 ando .' Preços de ocasião, por motivo de

• "é'" •..
• ,;;.iti,

• VIagem.

: (Edifício Pérola) :. Tratar à Hna Jerônimo Coelho n,

: ' ;�r" \�'il !; ,: 11 - Quarto n. 19 - Nesta.', ..�

T
..

_�_d_�
....

r-e-�--o-�
..."..

_,--�-"m-
..-'......

-H_C_
...

_�_·""',-q_
...

_-�--;i�; II
,�, :�:,::�;::I::�·:�:n'a Catar-ina

.�." 'j·C����p;�;�������i ..

Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mar; diretamente
,. Casal sem filhos procura uma

por intermédio e sob financiamento dos Institutos.
ou

M ,-n 1-ste'nO da tle·roo 'a'utl·ca'
I ��:�t�s�q�::l�, 'kn���o �:l�t��. doís

Planta e informações - Rua trajano, 16. , 'I.

,

Ofertas para A. Junior, na reda-
, ção dêste jornal.

BOM· N,EGOCIO Quinta" Zona 4érea DestacatDento da
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até ca 100,000,00 renda' Base lér�'a de Florianópolis
c.rta de 10'/. ao ano com recebimento de iuros mensais. Ed-. ILniormecões 'nesta' re-iécêo.

' , I a

COMPANHIA -AIJANe! DA lAIA !li

........ _ 117. - ...r lAIA
DC.DIoa _ muJIPO."1

Cifrlll do Balance d. 19441,

CAPITAL E RESERVAS
Responlabilidarie.
Recete
Ativo

Cr,
Cr$

. 80.900.606,30
5.978:401 ;755,97

67.•0�';1.�45,30
142.176.603,8c

«

•

I

Sini.tro. pago. noa filtitnol 10 ano. 98.687.816,30f
Relpon.at.;lidadel « � 76.736.401.306,20

Díretoree:
. Dr;�Pampbilo d'Utra Freire de Carvlllbo. Dr: FrsDcllcO
de Si, Anilio Ma'lorra,: Dr. Joaquim Barreto de Araujo
.e JOlê ,Abreu.

QUER VESTlR·SE COM· CONFOino' E ELECiANCIA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello.

de navegação
M

NAVIO-MOTOR "ESTELA'"
maxíma rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria.

AQente� em Florianóoolis '::ARLOS HOEPCKE S. A.

Ca.rros para o interior' dO Estado'
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RÁPIDO SUL BRASILElHO -- Diariamente - Curitiba
RAPIDO SUL BHASILEIHO - Diariamente - Joinvile

.

EXPRESSO BHUSQUENSE Diariamente - Brusque
cf excessão d� sábado

EXPRESSO BHUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a• feiras
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e fia. feiras ,�.

).

13 horas
16 horas
14 horas

- 16,30

horas'l- 12,10 horas

6 horas

C A s 'A
,

......

i· .. ·.. .. . . .. .

O VAtE Dei) ITA..IAJ
Proearen. na A��.ela

Progre81!10,
LIVRARIA 43, LlvRARU

ROSA
O Comandante do Destacamento da Base Aérea de Florianópolis .

.
avisa aos interessados que estarão abertas de -1 a 31 de Outubro do

.

corrente ano, as. inscrições para o Concurso de Admissão ao Curso 'VENDE 'SE
Prévio da' Escola de Aeronáutica para o ano de 1949.

-� ..1-

Outrossim avisa que as instruções réguladcras para o referido t , • um, terreno na t:ua An-
.

_
I. ' . I tôni o Matos Arêias no Estreito me-

concurso, sao as mesmas que VIgoraram no Concurso anterior. dindo 20 x 30.'
,

,Destacamento de Base Aérea de Flor-ianópolis, 14 de Setembro 19'18.! Tratar nesta redação.
CARLOS DA COSTA DANTAS .._ 10 Tte. Ajudante. I" : ,,,

.. . .

'

.

•••••••••••• ••••• �.... 1' •• ' •• , ........... QI•••••U••I.:��. t'Ouçam, diariamente, das 12 às 13' horas I '-'as a (no Cen ro
ZYO-9 - RÁDIO TUBÁ

I
.

HA Voz das Terras de Anita" Vende-se uma, para reei-

Frequência 1530 klcs. - Onda de 196 metros dencia.
'

TUBARÃO - SANTA CATAHINA , Escritório Lmobtliério A,

1\ L. Alves.
Rua Deodoro, 35.

, , .

I Aluga-se
I· o primeiro ender do prédio

.

n. 5, da rua. Arcipreste Pai
va

i 1 ratar. à ruaArtista Bit ten

court, 28.

\ .

I, Sorveteria "

. Viage com conforto
pelo

«RAPIOO SUL' BRftSILEIRO» ,

'1

I
1

Vendem-se lima coleção de Hís-
tória do Brasil de "Rocha Pora

i bo", urna coleção, de selos e uma

I coleção de moedas de nique] (3
I quilos). Preço de ocasião.
I

Tratar á Rua Feliciano Nunes
! Pires n. 164.

I .

E������;� .���.� '���"di���i,
� roo COmpllftnl1'l aeões do "CoI..
1 elo Barrlea-VN'�'e". ,"

Vende-se uma em ótimo estado.

Tratar com Haroldo Glavan, à

: Rua João Pinto n. 6 .Diariamente entra
• • • • • '" • ••••• 10 ••'.

I

Fpolis" .. -Ita] aí ..Joiuvile-Curitiha Aluga-se
uma casa de material reccm-cons

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

CéL Pedro Demoro n. 1.472.AGENTES

Fiuza Lima & Irmão
.'

Coleções
------------------------_._-----

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes ,i4

L A.VA e TINGE ROUPAS
Reforma chopeos

.

Profissiona competente - Serviço rapid.o' e garantido

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Festivldades 'de Santa' Terezinha
;

. do Menino Jesús
Novena, Missa e Procissão

A Associação de Santa Terezinha e Menino Jesus, avisa aos seus

associados e a todos os fiéis que, de acôrdo com a praxe estabelecida,
haverá êste ano, de 24 do corrente à 2 de outubro, na Capéla da Ir
mandade do Divino Espirita Santo, novena em .honra de Santa Tere
zinha �o Menino Jesus, começando às 19 horas.Expresso São OistóvAo - Laguna ,

7 ·h(}l'as. No dia 3 de outubro, na mesma Capela, às 8 horas, haverá Missa
Auto-Vlaçãó Itaja1 - Itaja1 - 111 bo-

raso Solene com assistência de S. Exa, Revma. o Sr. Arcebispo Metropoli-
Expresso Bt"USqUeIlH - Bl"'Iaqu. _ tano, que fará o sermão ao Evangelho, Terminada a função religiosa,16 horas.
Expresso Brusquense -:- Nova Trento realizar-se-á por S. Exa, Revma. a Benção das rosas, em honra' .de

- 10,30 hor�s;' Santà ,!'erezinha. Pede-se aos devotos mandarem o maior número pos-Auto-Viação cv,tar1nense - JoinvUe
- fi horas. sivel de rosas e particularmente ficar com suas rosas' na mão no mo-

I Auto-Viação CatarlneIlJlMI - Our!ttba menta da benção.
1-

5 horas. ,

RodoviáTla Sul-Brul1 Porto Alegre Ficam, assim, convidados todos os fiéis para assistirem a essas
- 3 horas.

I 1 d'l S· I
'

. Raptdo Sul-Brasllelro _ Jolnv1l.

-llOmenagens
em ot :VaI' a nu agrosa antín la. "

�s 5 e 14 h��ÇA_FEmA ÁS 17 horas terá lugar a Procissão que sairá da Capela do Asilo.
Auw-Vi!lçâo Catarinense· - Põrto Ale-, Florianópolis, 25 de setembro de 1948.

p-e - 6 horas D' t
.

dA'
-

d S t T
.

h M' JAuto-VlaçAlo Cat.arl.nense _ Curitiba Ire Orla a ssociaçao e an a erezm a e emno esus

.- 5 'horas I
Auto-Viação Oatarinense Joinv1le

- II horas.

Auto-Viação Catarlnen.se
- 6 horas.
Expresso São crlatóTão - Laguna -

7 horas.
Empr@sa Glória - Lacuna - 7�

e 6% horas.
Expresso Brusquense - 'Srusque -

16 horas. '

.A-1to·Vlação' Itaja! - Itaja! - lI! ho-
ras. •

Rápido Sul Braslle:1ro _. Jó1nvl1e - ..
'5 e 14 horas, .

QUARTA·FERA
Auto·Vlação Catarinense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarlisnae

- II horas.

Auto-Viação Catarlneu.e Lagun.
• - 6.30 horas.

'Rápido Sul Brasllelro - Jolnvile - l.
S e 14 horas.

.

.:. 'Expresso São cristovlo -- Laguna -

ç 7 horas. ,

� .ExpreS80
Brusquense - Brusque

16 horas.

Anúncios mediante contrato. AutO-VlaJ:flo ltaJa1 - ltaJal -:- 111 ho-
ras.

� Expresso Brusquense
O
'.. . - - 16.30 horas.'

s OrIgInaIS, mesmo nao Rodoviária Sul Brasil _ P6rto Alegre
publicados, não serão

j-
;:: horas,

QUINTA-FEIRA

I
devolvidos. Auto .. Vlação Catarínense. - pôrto

A di
- - 'Alegre - 6 heras.

ireçao nao se respon- Auto-Vtaçâo. catannense Curitiba
: sahiliza pelos conceitos - 5 horas.
. Auto·Vlação Catarinenae Joinv1le
, emitidos nos artizos .. _ S boras ..

: assinados. � Auto-Vtação Catarinenae TubarAo
"

- li horas.
".......,...,.,. - - w.:-

_ A�.t�Vi:;r��. Cat&rinense - Laguna

Expresse Sã.o Ortstovão - L!lgun. -

7 horas.
Emprêsa Glória - Laguna - II 1/2

I! 7 1/2 horas.
'Expresso Br-usquense - Brusqu. -

16 horas. .

Auto.Vlaçã<l Itajaí - ltaja! ..;_ lI! h�
ras.·

.

Rápído Sul Brasileiro - JoinTll. - ai
II e li horas.
Emp�esa Sul Oeste I.tda - XapecO - ãs

- II horas.
SEXTA-FEIRA

I Rodoviária Sul Brasil - Pôr'to Alegre
- !I horas.
Auto-Viação Catarlnense Curitiba

- 5 horas,
Auto-Viação Catarinense

- II horas.

Auto-Víaçâo Catl'r'inen9tt - L8&'una
- 6.30 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 "'nr!l� I

Auto·Viação ltaja1 - ltajll1 - II! ho
,ra_

Expresso Brusquens8 - Brusque
16 horas.
Ráptdo Sul Brasileiro - ·JolnvU.

às 5 e 14 horas.
BABADO
Catarlnense - 'Curitiba

,._O.·ESTADO
Redação e Oficinas à rua

João Pinro n.·5
- Diretor:.,RUBENS .:A. RAMOS
Prcprietár-ío e Dir.-Gerente

.
SlDNEI NOGETI

'

Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES
Chefe .de Baginação:

j'RANCISCO LAMARQUE
Chefe de' Impressão:

JOAQUIM CABRAL DA SILVA

Representante :

.A .. S.·LARA
Rua Senador Dantas, 40 - 50

andar
rTel. :"22-5924 - Rio de Janeiro

RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveira, 21 -

80 andar
Tel.: 2-9873 _:._ São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano , Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês ., , .. Cr$
Número avulso .. Cr$

No Interior ,

Ano .. , r: Cr$ 100,00
Semestre ,. Cr$ 80,00

•. '
Trimestre........ Cr$ 35,00
Número avulso .. Cr$ 0,60

\Viacão Aérea
"

Horário
Segunda-feira

'-PANAIR - 10,40 � Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZ�IRO DO SUL - 13,55

.Sorte
Terça-feira

'- IH 10,40 _ Norte
CHl'ZEJHO lJ() SUL - i2,OO

'�orte
VARIG - 12.36 __" Sul

· PANAIR - 13,50 - Sul

Quaría-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

,'oNo'rte
VARIG - H,40 - Norte
PANAIR _' 13,50 - Sul

Ouinta-feira
· PANAIR - 10,40 _ Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

·

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO, SUL

�lNorte
CRUZEIRO DO SUL.

:'flul

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

-.·Norte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR � 13,50 - Sul

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

tNorte

Domingo
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO 110 SUL - 1 t.OO
PANAIR 13,50 Sul.

utets
'Horario das eaare

sas rodoviarias

90,00
45,00
25,130

JoinvilA!

!:SEGUNDA·FEIRA

9,00.
0,50

CIlr1t1be

Nova. Trento

Joinv1le

Auto·Viação
- 5 horas,
Rápido Sul Braslletro -

às 5 e 19 horas.
- II horas:

13,55

E.critório e Residencia
Rua Tiradent.. 42

FONE -- 1468

15,30

Auto·Vfacão· Catarlnells;
- 6 hora.s.

AuLO-Viação Catarlnense
- 6 horas,

EXDr�sso São Crlstovão - 'Laguna
7 horas.
Expresso Brusquense -.. Bl'usqu.

14 horas.
Auto-Viaçlio ltaja1 - ltajaJ - 13 ho

ras.

Expresso Brusquenae - NOTa l'rentc
- 9,30 horas.
Expresso Glória

e 7 1/2 hora.a.

Jolnvile.

Tubarft.{)

Laguna - II 1/2

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGApO
Crime'. cíltel

Con.tituição d. Sociedade.
NATURALIZAÇÕES
Título. Deolcarat6rio.

A DIVULGACÃO· I
Revisia do Paraná para o Sul 110 Brasll

Intercâmbio Cultural
Economico Fi�anceiro

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POST t\L, 775 CURITIBAI

..

Representações
FIRMA IDÓNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL) /

HA LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPÓSITO, ACEITA,
NOVAS REPRESENTAÇõE;S. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS Á tAIXÁ POSTAL. 245 _ SÃO PAULO.

Ácido sulfúrico; 2,Torres metálicas de 30 metros, cada uma,
, co antena tríplice; Gerador para fabricação de hidrogênio; Ma
caco hydráulico, marca Blachlaw Jack, para 12 toneladas; Ba
teria completa para' 120 volts e 650 amperes, equipada 'com qua-

dro e chaves; Bomba de ar, manual, com tripé; Manometro para

garrafa de ar comprimido; tanque de zinco, com bomba, pata
600 litros; Lâmpada extensiva, co,� 22 metros de fio flexível;
48 metros de fio flexível,' para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé

trico flexível; Garrafas Para ar compr.imido ; Jogo de mola,
completo, para auto Ford 1929; Balões para qydr.ogênio; Supor
te para pneus; Pneu grande e câmara de ar; bomba completa
para tambôr de gasolina; Máquina de furar elétrica; Ventila

dor.
Ver e tratar nu aeródro,mo do Aér.oclube; em Sãe José,

Informações no Escritório de Asteróide & Cia.

Praça 15 de Novembro n? 22 - 2° andar - Telefone, 1.388.

-lOJA OIS CaSEMIRAS
Especializada em artigos para

homens
RECEÉEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
ClONAIS: E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
'MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.
'. Tudo pelo menor preço da praça
Faça uma visita à nessa Casa e verifique

nossos preços e
1 artigos

e

Relojoaria P,ogre�5o
de JUGEND- 8P FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
�EEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague
sómente quand� rec.sber.

Dr. Liudolfo A.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comerciel

Conatituiçõel de aocied,ade.
o lervi;:oa coreI':ltol.· em geral.
�_Orga·nizaçõ.. cEintahei•.

Regi.trol e marca•• di ..pondo.
no Rio, de corre.pondente.
Eu:ritório: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43.
-Doa 8 à. 12 hora••

Telefone 1494

N, 9 cr$ 26000N, 31 cr$ 100.00

Despertador de bol.o
. ilumina a noite

Suino de qualidade

.................... ".

Repre8eDta�ões
OU Pracista
0f'erece-se para Laguna 'e Sul do

Estado, ofertas com detalhes à

Caixa Posta! nO. 109

Laguna - Sta. Catarina

Prccístos
Escritório recem organizado,

precisa de "praoistas" para traba

lharem nesta cidade e no interior,
com artigos de fácil venda, e com

boa margem de lucro.

Informações 'á Praça 15 de No

vembro 22, 20 andar, das 8 ás 1.2

'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maqainário Cr$ 250,000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C�
Vende-se tb. só maquinário .

Informações com A. Wehmuth -

Brusque _ Santa Catarina".
• ••• � lO ..

-

Uma maquina íoto,grafica
americana de foci!

marlejo
No"ol relogio. .lio aaomp:mhad.ol dos re.pectivo. certificado.

ce ga�antia.
fEÇAM-NÓS CATALOGOS •• ENVUMOS GRATIS

JUCEND & FILHO
Curit,ba - Preço Tirade:\tu 260 - Paraná

Dr. Antônio
Modesfo

Médico

Formado pela Faculdade de
Medicina da Bahia, Chefe dos

serviços de Radiologia do Hos

pital de Caridade.
Cursos de especialização no

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

Montevideu.
Especialida'des:

RdlOS X
R4DIUM

RADIOTERAPIA
Exames radiológicos do Es

tômago, Intestinos, Pulmões,
COJ,"ação, Esqüeleto, Vias bi-

liares e Urinárias..
RADIOTERAPIA dos Tumores
- Câncer - Inflamações -

Doenças da pele _ Hipertiroi
dismos - Reumatismos -

Disturbios da menopausa-etc.
. Atende ,diâriamente no HOS

PITAL DE CARIDADE.

CASA MISCELANEA diltri
buidora da. Râdio. R.�Ci A
Victor. Vâlvulal e Di,coI.
Rus Con.�lheiro Mafra

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

o "Colégio Barriga-Verde"l
está construido o seu majest()ooj
!!lO prédio e necessita de sn.
vàliosa. colaboração.
.\ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. �

Muitas felicidades pelo naseimea
to de seu filhinho I

Mas, nã� esqueça, Que o melhol

presente para o seu "PIMPOLHO"
é uma cadern�ta do CR:E:DITQ
MUTUO PREDIA4.

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

lo

LEIAM A REVl�T �

O VALE DO ffAJAJ
................ ('

- .

Q
.

.

; Procura-se

PASTÀ-DE-N-T-AL----I-v�EN-D-E--S-E-o-p-r-é-di-'O-d-'a-A-v.-M-au.
DariO -.

um, com ou

ROBJNSON ro Ramos, 269. Tratar no mesm(). sem pensão.
InfO?'maçães nesta 1·edação. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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' l$STAD sábado 2 1,1" outubro ,ele ,,4 •

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

Os desportistas
dias 9 e lOdo

dre do

catarínenses aguardam .cnm entusiasmo as competições atléticas dos
corrente, promovidas pelo Federação Atlética Catarinense DO está-
14· B .. C .. gentilme:nte cedido pelo seu digno comandante

Cui()Del Paulo Vieira- da Rosa ..

Estamos em plena primavera,
o que quer dizer, para . os aman

l.es dos esportes do mar, a epoca

propícia e desejada.
As enti-dades de vela e remo já

progamararn suas atividades.
O GRElVIIO PORTO ALEGRENSE Vamos promclro á vela, pOI: no-

,JOGARÁ EM CURITIBA tarrnos ser maior o seu movímen-
POltO Alegr-e, 1 (V. A.) - Desde Lo, estudo por conseguinte e mui

há muito, como é do conhecimento Lo, junto despertando maior aten
publico, os esportistas do Paraná ção do publico.
desejam ver novamente, em campos" A 17 proximo teremos regatas de
curitibanos, o esquadrão do Gre- aber-tura de temporada: "VE
'mio Porto Alegrense. Durante o LETRaS", "lATE", e "PRATA",
ano passado , e mesmo este ano, O'S movimentam seus pilõtos e é gran..
convites continuavam, sem que os de o afan que se nota em suas ga
tricolores ,pudessem satisfaze-los.

i-ages no preparo caprichoso e es

Agora, fest.ejando dia 20 ele 'ou- merado de seus' iates tudo Ievan-Em partida memorável, realiza- I b
. " . 'Entre êstes dois clubes da ca-u 1'0 mais um aruversarro, o va- 'do a crer que Leremos uma con-ela ao ar Iivre, Santos, nos segun- loroso Ooritiba Futebol Clube, que"d I 'd'

' p il.al e.vo "Siderurgtoa", de Tu-
dos finais da partida 'decisiva, Ie- ' . , ... CMl'1 a e ren 11 a pugna. harão, resumiam-se as pugsasnos visitou rto prmcipro desta tem-

Um f'alõr interessante notamos
Já vimns que, nos jogos do Cam- vanta o campeonato que ha elois parada, jogando três partidas nesta veleíras nas nossas baias. Floria-

no setor dêsse esporte. Já não é '

I
peon alo do Interior, O' esporte re- anos perseguia de perto. Rio Claro capital, vêm de dirigir ao Grem is nopo is também sof're os efeitos

somente a "velha guarda" que ' ,

míníno começou muito de man- ocupa .o segundo. lugar de .honra. Porto Alegrense insistente apelo, oa epoca, Evolue, e como conse-
, traz aquele ânimo combativo pró- .

t Isinho. Chega Taubaté com os Jogos do no sentido de que os tricolores vi- quencra na ura, mais um clube
, prio dos homens do mar; a "al9- crn

.

"C
.

Principiou a aparecer unícamen- IX Campeonato AberLo. sitern Curitiba.
�_
v, surgrr : o oqueiros Prata

t� dentro dagua. Levou quatro Novo re lr'ai rnen!o no numero de A diretoria do Gremiõ Porto 1\le- moça" semp re cheia de seiva vil; - Clube". Recem fundado, inicia a

t C t
'.

it 5'd d grense, tomando em consideração lizanLe, faz questão cerrada de tra- sua frota com três unidades ape-anos, durante qua 1'0 arnpaona O'S equipes mscr-i as. ci a ,es, ape-
zer para si a primazia da vitoria.

a manifestar-se somente por in- nas, -no torneio ele basquet-e f'emi- o convite, resolveu aceita-lo, de- nas, porém, de pêso nas raias:
I

,.
L'

.

I d d
. vendo .jogar na capital parallaen,se I

Lá ,.esLão Bililóte, ,Almir, Ko. tzias, Spogan ilz, Manéca e Lolo', velhos •termédio das nadador as e c e um nrno. utam as -ciua es o Inter-ior ' ,
."

numero muito reduzido de saltado- C()111 a falta de elementos, Gente, 'nos elias 17 e 24 ele outubro préxi- Fat-ias, os Barba tos, Carlinhos, "lobos do mar" e conhecedores
,

•

mo, quando o CoriLiba F. C. realr= D'Alascio, Giba, Pa-ulo Mendonça - prol'undos do 110SSO' habitat.ras de trampolim e plaLaforma. nova recusa-se a aparecer diante
eI I zará grandes festas. outros que agrupados em Iôrno ele Ai nda enchendo mais a nossnÉ, de repente, ,em Ribe-irã-o Pre- as grane,es equipes campeãs. O " ...

b I A mlssao gl'emista viaJará de Rafael e Ademar, "seus i-dolos" no baía nol'le, de 1)l'allC,as velas, pOI'alo, em 19/d, inyacliu outros �elo- asque e pare0e que vai morrer. ...

l\f d· avião, sob a direção do P,residente "V.ele,iros", adquÍl'em, -reformam, as l'eoo'atas 'reah,'zar-se-ão na, praiares esporLivos. as as lsputas, em Taubaté, pro-

A moça do interiOl" qu.e se de- "am o contrário. Ha poucas Mn-
Augusto oBlaut, regressando elia 21, aprontam e.nfim seus "cavalos do clo "Jate Cluhe", teremos um:!,

pois que alendf',\:á tambem a um mar" pal'a a luta que se apruma. e,l,eoO'anle reoO'ala de lightninO'<'!""senvolvia, espürtivamente, pôde, corrent,es. l\las peecebe-se um novo ,,�
, convite elo Espode Clube Pelo las. por out.l'o lado, Waldyr, o homem na qual pl"eliarão oilo na,ves cles-

lias JogO's do VI Campeonato, mos- inLerêsse em muitas cidades que

ir-ar sua ,atividade tamb.em dentro assistem ao torneio.

das quadras de basquéte e ele vo- Santos, pela 2a vez, obtem a vi-
le i. tória. Rio Claro guarda sua seg'un-
Vejamos, hoje, a histór'ia (lo tor- da colocaçãO'.

nO's dê "Eolo".
neio de cesteból! Em Campinas. ,em 1945, reani- Existem no Estado, em gTanele

I
Rubens Lange, filho do grande

O basquéte é um esporte que, ma-se o basquete. 12 cidades, algu- nuroerq, clubes que praticam, o incentivador ,dos esportes em San- V.ENV.E-Si'.. DOiS TERHENOs:
decididamen�e, pela sua movimen- mas das quais núnca haviam dis- esporte dentro dos mais sadios t ln Catarina, sr. \Valle)' "Lange, ex- Um na PO'nta dO' Leal cf 24 In X

ta(:ão e complexidade, alr,ae e en- putado o torneiO', lutam dentro da prinoipiüs do verdadciro amadoris

J
presidente da F. C. D. ::10111.

Outro a Rua Irmão Joaquim cf
feitiça seus peaticantes. E lem, (]uadl'a de basqueLe. mo, nncendo impecilhos de toda Comple'la hoje o Ubiratan sele 20,50 m x 44m. � Tratar cf Tell_
trlmbém. o alto cOl1dão de l'l'end�r Pela lercejra vez 'eonsecuLiva, sorte com o inLerêsse supremo de anos de vida, inteieamente dedica- Sallly - .Policia Militar.
a atenção e de entusiasma!', alé' o Santos 'demO'nstra possuir a me- bem servil' à Patl'Ía na formação dos ac pl'ogresso de :;:\anta Catarin. .MOURA E SILVA----
delirio a Lodos -os que rodeiam o lhO'r seleção feminina. E Rio Claro de elementos sãos, men\al e fisica- Sete anos de- labuLa constante dos Avisa aos ses. prÇlprietúl'ios de
quadl'ilaler-o das c,esta,;. é a rival mais perig-osa, alcançan- mente. seus ,ibnegaclos dil'igenLes, lorna- onibus, ql1e aceita agência. Illfor-.

,

No primeiro ano tle dispuLa em- do. urna vez mais, o t.itulo ,de vice- O Ubiralan Esporl,e Clllbe, desta ram-TlO cl'edor' dos aplausos do pú- maçõe.:;_: Praça 15 de' Nov. 2'1-
'Lóea tecnicamente, o nivel das e- campeã. capital, é Llm 'deles. IJlico e do reSl)eito ele séus co-i r- --,-'--

(juipes fO'sse um pouco fraco, u�a Na cidade de Santos. à beil'a cio. A SLla existência de 7 anos, re- mãos.

grande mull.idão ele torceelor'es 1'0- mar', realiza-se o X[ Campeonato pIela de glórias no selO!' do ,"olei Em comemoração ao a00nleci
deou a quadl'ado ginasio de Rib'ei- Aberto. Jogando em su'a c.asa, 'as e do basquete. é da� mais bl'ilhan- mento, scrão realizados na sema

ião PretO', Dez cidacles conCOl'l'e- santistas continuam camp,eãs. Rio tes e nos leva a cons-iderá-lo uma na séguinte sensacionais prélios
ram, com Sllas seleçõe" femininas. Claro. que devia disputar o titulo das maiol'es expl'essões du esporle óe volei e basquete, promovidos
ao torneio cle basqn,el,p. Jogos fm- eODl �anlos. desiste do campeona- calarinense. p,elo clube, cor;n o concul"SO do Li
coso E partidu:s emO'cionantes! Em lo. São J.osé dos Campos, com sua Nos E)spol'Les da cesLa e da rede, ra, Taubál'é, Bal'l'iga-Vel'ôe e Ca
iadas elas. enLI'eLanto, o entusias- equipe cheia de esforço conse'gue roi, váeias v,ezes, peocl,amadO' cam- ravana do Ar. HO'je, à noite, 1icr'á
mo reinou soberanamente! q ,segunda classificação. peão da cidade e do Estado, faça- realizado uma festinha intimá na

GuaJ'atingu'etá, com sua equipe Riheir'ão Preto" no ano passado, Ilha que, sabemos, jamais foi con- residência' do jov,em Rubens L;n-
ie' jogadoras altas e rápidas. foi a ofel'éce l'evanche éntr',e as seIe'- seguida por outro cluhe barrig'a- g'e, sendo nes:sa ocasião feita a en

�amj)eã. Santos obleve a segunda ções de Rio 'Claro e ele Santos. ve'rde, nessas 'duas modalidaeles. [.rega. aos seus defensores, das me

colocação. • "Cma ólima opol'lunidade que
Dos valores de seus co-njun.tos dalhas conqLiitadas no ultimo cer-

'.rinha sido laq,çaela {l sementi-l H io Claro s,eo'm:a com ,tO'do o cora-
destàcamos Vadico, El'ico, Marcos, tame esladual, de volei e basquete.

na te!'ra própria do i'nterior brasi- ,ç,ão. E'Santos� depois de see campeã Nazareno, Humberto, Gilberto, Nil- O nO'sso jornal prazerosamente iú::>X'y':_:_' H�j�' à�' 4' .�. 7;S-Ó h����
Ilha ele mal'S tinha' e Edí. se assocl'a a's COmelTIOI'

-

1° A ;\Kar I d V'd 199
.'

.

um sucesso esportivo I eluranle quatro anos seguidos, cé- < ,: açoes, apro- - lU C la a I a -

1elro! 'I I'
' -' Ao seu progresso e prestioo'io, veit�ndo o ensejo para levar ao Nacional.

(,e seu ugar a repr,esentaçao de 2° - John Garfield - Geraldine
}lio Claro. Santos ocupa o 20 lugar muito deve o UbiTatal1"ao seu fun- Rubinho os I'espeitossos. cumpri- Fitzgerald e ""Faye Emerson - em:
I
Em 19/18,,8aI1Los pela segunda dador atual pI',esielente, o jovem meiItos. "REGENERAÇÃO

A excitante história de um cri-
vez escolhida pal'a cidade-séde

D
-

d T b d J
.

O
minoso e da sua ·grande aventura

uos Jogos, oferecel'á aos apl'eciado- eCiS80 O ri uoal ,e DstI�a 6SP'ofliva com a mulher amada ...
1 an] e d 'd L e d b t f

" \I 3° - AlbertO' Castilo - Petta.lU ; com ai' 01' maJor en 1'0 r s o asqne e ,eml!lIllO. o maiO'r O Tribunal de JusLiça DeSIJOr-ti- Anulou a de,cisão (rue suspendera'
-

' Mux e Alberto ViIla - em:de um nivel técnico melhor!! clo� torneios até agora realisados. va da F. C. D., reunido onlem, re- o árbitro essa ,pa-rtida e connr ADIOS, PAMPA MIA
Rio Claro que, no ano a.nteriol', Divérsas cidades possuem equi- soh'eu refol'rnar, em parte, uma mou o acol'elão quant.o a<.,; segundO's UIlI bélissimo drama inspiradO' no

.cons,eguira classificar-se entre as l)es Córles. capazes ,de' consegui-, decisão, da junta da LieR Blume- quadros: Essa elecisâ", do T. J. D. fal41�osO' tc�ng<? . .

I
.

I,

I
- ontllluação (O sena( o:

.5elS me hores equipes, obtem, ago- rem o titulo: São José dos Campos,' nauen�e ele Desportos, p4!'a consi- allel'a por inteiro a sitllação dos O MONSTRO E O GORILLA
,ra, um Ü'iunfo belissimo. �antos Ri.o Claro, DescaIvado, SanLos. I deral' valida a úllima p'lrticla en- cl ubes do Vale do ILajaí. Aventur'as ... ação ... suspense .• _

pela segunda v,ez, consegue o tilLi- EnLI'c 27 cidade-s inscl'itas; 11 tre o Olímpico e o Estiva. Censura até 10 anos.

lo de ,,;c(' cam
'

-, A' d
' Preços: Cr$ 4,0'0 e 3,00.

e
- pea. In:;l. não con- j,í asseguraram sua inclusão no RITZ e ROXY - Amanhã:

segui!'a a vitória que, tão renhida- torneio de basqlléte! I Os J-onos de bOJ-e no estádio Loretta YO'ung - Joseph Cotten.
lrt,ente perseguia. � - e Ethel Barrvmore - em:

Podemos afirmar:

d f C D ÃMBICIOSA
de 19!�8 apresentará o ma�OI' e O' I O Nem o escandalO' a atemorizava�

melll0r campeonato feminino de ,i C_onsoante a labela de jogos, de-- Ram�s.
-

Sua méta devia ser alcançada de
, qualquer maneira ...

basqqeLe! \eeao preliar. h�je, à larde, com Preliminarmente, com inicio às
..............................•

(Do Bolelim Oficial dos .lo,gos inicio às 15,30 horas, em disputa 13,.30 horas. bate-r-se-ão os quadros AGcARDE?lI: James Stwart
do lX Campeonato Aber�o do In- &0 Campeonato de Aspil'antcs. os inIanlo-jU\"EllliS dos mesmos clLl� DOllna Heed e Lionel Barrymore -

em:
I
quadros, do Olimpico e do Paula, bes. li.. FELIClD,\DE :�UO SE COMPRA

Direção d� PEDRO PAULO MACHADO

APAR USO DA TERRA
das ideias sempre novas e pro

pulsoras, Nícolicb, Nillon. Naza

reno (o dos sete instrumentos).
Gilberto, João Pinto, Esio e Noé,
sem falar no Cúneo, Mor itz e

Schaef'er, esteios do mais antigo
"Tale .Clube", levando avante a.

obra iniciada por már io Nocettí;
('PÓS uma pequena estagnação,
justificada aliás, .por Lpl' corn es

fÔl'ço hel'Culeo dado início a

construção de sua floLilha de

Avai e Bocaiuva proporCionarão OH
tarde de amanhã um bom espe.táculo
Uma boa contenda deverão 1)1'0- Ambos ocupam o segundo posto

poreiar amanhã as equipes do do certame e estão firmemente de
Avaí e do -Bocaiuva, quando será cididos a vencer, tudo indicando
encerrada o primeiro turno do que a peleja será 'arduamente dis-
Campeonato citadino de futebol. putada.

"Ligh tn ings ", dão ()S costumei
ros airanjns em seus "shal'pi.es"
cooperando assim para o êxito e
vi tóiia q ue almejam na conquista
la clas melhores colocações.

o ESPORTE FEMININO NOS

JOGOS ABERTOS

�a classe.

Ubi"atan Esporte ,Clube
Como \"imos, promete sef' benL

chdo o lel'ceÍl'o doming-o de ou

tubro \'indo)lro. Que bons ventos

CINEMAS
lUTZ - Hoje às 4,30 e 7,30 horas
A Cinédia apresenta a sua impa.

gável e gosadíssima comédia com,

Walter D'Ávila e Dercy Gonçarves:
CAlDOS DO CÉU

Com O's maiorais do rádiO': Fran
cisco AlVes - TriO' de Ouro - Ta
tuzinho - AtaulfO' AI ves e suas pas
toras - Chocolate - Linda Batis
ta e muitos outrO's ...
Censura LIVRE.
No Programa:

Brasil em Fóco - Nacional.
.Machito e sua orchestra - shO'rt� ,

Preços: Cr$ 4,00' e 3,00.

Em 42, novamen t,e em Ribei l'ão

Preto, o numero de cidades parti
-cipan[.es eliminue. De .10, ,passa a

'7 cidades. Mas as disputas conli-

Com 1943 chegam os Jogos
Sorocaba!
Nova queda no numerO' de inscri

ções, Apenas seis cidad,es dispu
tam o I.omeio de basqueLe! femin,i-
1iO. tC1'Íor).

l
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Dr. Milton sim olle
Pereira

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

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a
intensa e proficua

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

-, pela onda da .IYH - ô
RÁDIO DIFUSORA DE LAGUNA
- ,970 kilociclos - 309 metros -

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

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

dias de antecedência.

l

-SRS: ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na entre�a
de seus iornaes.

.. ..

Oficina Celeste�Clínica Médiea e Cirúrgiea dó

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

'Doenças internas de Adultos e

Crianças
I Alta CIrurgia - Cirurgia Geral _

Doenças de Senhoras - Partos - O INSTITUTO PINHEIFiOS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis),
Vias Ur-inárias - Rins - Coração tem o prazer de comunicar aos senhores' Veterinários, Fazendeiros.
- Pulmões - Estomago - Figado I e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série

Tratamento da Tuberculose dêsses produtos.
Rais X - �I.etroca�d,i?grafia . Os primeiros já a venda, são:
Praça Perelra e Oliveira (atraz do SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 190 comprimidos de
Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

. e,no g.
Consultas das 9 ás 12- e das 3 ás 6

VACINA CONTRA l\IANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
_ Fone 841. PI-QRIANóPOLIS

Clínica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No
gueira (São Paulo)

Consultas: Das 14 ás 17 horas
,

Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade e médico do

Hospita] de Caridade

CLINICA DE SENHORAS "- CI-
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle-e tratamento

especializado da gravidês. Distur

bios da adolescência e da menopau
N. Pertubações menstruais, ,;J.�l'l'

mações e tumores do aparelho geui
tal feminino.

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

Cirurgi, plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E Ol'E··

RAÇõES �BSTÉTRICAS

Doenças glandulares, tiroide, ová

rios, hipopise, etc.)
Disturbios lllervosos - Esterilidade
-- Regimes.
Consultório R. .João Pinto, 7 - Tcl,
L461

Resid. R. 7 de Setembro - EdU.
Cruz e Souza - Tel, 846.

,l

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteb-e
.
Do .Hospétal de Carídede ríe Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es )6-

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

ciinica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAI!.
HORÁRIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10;30 ás 12
horas

.f. tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n. 18
Fone manual 1.702

RESIDÊNCIA:
Avt'niOa Trompowski 62

,

Fone manual 766

10v cm3.
SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.

I

VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

de 100 cm3.

VACINA ANTI-RÁBIC& Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e' frascos
de 100 .cmâ..

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden
do, entretanto, a qualquer pedido dentr-o do prazo minimo necessario

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

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
{Formado pela Faculdade Naclo·
nal de Medicina da Universidade terinários de grande eficácia, como: Teruerina (Buco-Vacina contra

do Brasil) . .. .

f
.

d b ) Stilb tI' d V' C tMédico por concurso da Assístên- diarréia ln ecciosa os ezerros, I es ro, e am a, acma on ra a
. cla a Psicopatas

1
do Distrito Souba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, ete, .... ..

t
••• , ••••••••

Ex·lnterno d�ede{r�SPjtal P�iqUiá'l Quaisquer consultas .sõbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
trico e Manicõmio Judiciario ..', . -

t did I D tda Capital Federal dos ammais domésticos, �erao prontamen e respon I as pe o epar a-

Ex-in�erno da San.ta Casa de MI· n .nto de Veterinária.
.

,
sertcórdta do RIO de Janeiro e

CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten-
Nl!:RVOSAS , . id d d t do nã

c�nsultõrlo: Edifício Amélia dera diretamente a todos os pe.dl. os. e seus. p_ro u os, quan o nao en-

Ne��sid_ Sa.la � AI d centrados na localidade de residência do solicitante,
valha, �gcla: ua varo e car-

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.

Re;:.nc;0�ã�·3��nsoni N�o. perca tempo!CIRURGIA GERAL -- ALTA cr- (RURGA - MOLÉSTIAS 'DE SE- Telefone para a Impressora' Gre ieú Ltda. telefone
NHORAS - PARTOS. ' bFormado pela Faculda�e ue Medi- manual 767), e o nosso. agente o procurara para rece er

ema da Universidade de São Paulo, -sUIPencomenda -4.;nn�.z:á{ic.a _ Setv.iço c Bsenered.x : Entrega
-- ��·--onde-. foi assrsterrte por vár-ios" anos do'" � -r:---�".

Serviço ,Cirúrgico, do Prof. Alípio imediata. Preços sem concorrencla.
Corrê ia Neto

Cirurgia do estômago e' vias circula
res,» intestinos delgado e grosso tirai.

de! rins, próstata, bexiga; ';tero,
ovános e trompas. Varicocele hídro
'" cele, var.izes e hernas:
l:onsultas: Das 3 ás 5 horas ã rua
Felipe SChmidt, 21 (altos d� Casa

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

Telef. M. 764

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto, anua I

Hemorroidas, Tratamento da colite
amebiana.

Fisioterapia - Infra Vermelho.'
Consulta: Vitor Meireles, 23. Atende
diàriamente ã. 11,30 hrs, e , tarde,
das 16 hrs, em diante Residência:
Vida! Ramos, n. 66 - Fone 1.661

•

DR. A. SANTAELA

Or. Paido Fontes
Clínico e operadqr

Conaultór io : Rua Vitor Meirele., 26.
Telefone: 1.405' /

Consultas das 10 ás 12 e das 14 ii
l� hrs. Residência: Rua Blumenau,

22. _: Telefone: 1.620

Dr. Mário Wendhanse.
ClInica médica de adultos e criança.

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 ·hora.
Ite.idência: Felipe Schmidt ... JII.

Telef. 812

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

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

DATI LOGRA FIA
Correspondencl a
Comercial

DI�EÇAo:
Amélia M Pigozzi

Confere
Diploma

METODO:
Moderno e Eflciente

RUA, ALVA.RO IfE . CARVALHO. 65

5ÉoE SOCIAL�

PO�TO ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA pATRIA N,O 68 _ 1.° ANDAR

c.'� A. POSTAL, 583 - TELEFONE sn4Q • TELEGRAMAS: .PROTECTORA'

Ageuca Geral para 8ta. Cataroa
- Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob.

'

Caixa' Postal, 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS

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

nópolis - Santa Catarina

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

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos

Orçamentos sem compromisso.
. � ,.. ..".,.; ..)'"

CHEFE DE ESCRITóRIO

-F"'ARMACIA ESPERANÇA
40 I'arma�.tleo :tOLO LAU8

·Hoje. aaaalai ..ri a na ..rol.rIda

�I'",. _d.aaia '. _u......rU -:- H••_.àC1aaI - P.rftI

..ri.. - Árttcr.. II. liI.n.aeata.

1Iara....... osata .....na.da .. recoU.in. ....-

.:*___.... __ ._..
- - -:,_-_-.",._-_-_.._-_-_._-_-_,_-_._-.-_,....._._-_-_-_.....-_,. -.-_-_-_-_w_-""

TElCFO/'l1':
1\'_ 784

/lUA DéODODO -.15

rLO!1IAlfOPOLIS - .sANTA CATARINA

Conhecedor de todos os servi

ços de 'escritorio procura
I coloca

ção na Capital ou uo interior- -

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

.
.

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

OOMERCIANTB: lU um Ii

YJ'O • Biblioteca do Centro Aoa-
- lêmioo Xl '� �nere1ro. Cc.
tribuirb, ..-1m. para • fOHll4-

�o coltura) dota eabIriD......

4e amanhll
••••••••••• " ••••••••••••••••••••

1

•• r ••. " • • • • • • • • •• • •••••••••••••

Oleo de Peixe
COMPRA-SE QUANTIDADE Fi

PAGA-SE BOM PREÇO. TRATAR

Á RUA CONSELHEIRO MAFR \ 41,
FLORIANóPOLIS - CAIXA POS�
TAL 124.

FERIDAS, REUMATISMO. E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
M.dicação' Quii:iJic!lr' no trotamento

da .mB.
. ", ,"

.

VENDEM-SE POR MOTIVO DE

VIAGEM
Móveis de sala, em perfeito es

tado e de quarto, 1 rádio marca

Esparto - móveis, diversos reló

gios de .parede antigos, tudo em

perfeito estado, 1 crístalelro e di

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

••••••• , •••••••••••••••••••••
o ••

o Batalhão Barrlga-Verd�
foi constituido de catarlnense81
destemidos e o "Colégio B&I'ó

riga-Verde", usará a mMmli
bandeira.

-

(·Campaoha pr6-1hl"o'" ..
Co � XI. dAI l"....Ntro).·
...............................

Artigos de uso

doméstico,
Você poderá ganhar de Cr$ '"

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

Informações ,n'a Praça 1 de No

vembro n. 22 - 2° andar.
'

•••••••••• 0
.

NÃO ESQ U E ç AI

A Tinturaria Cruzei�o di!>põe aiO

ra dos melhores profissionais Q
cidade para lavar, passar e ting�
pelo sistema suiço.

'

R. Tirade.ntes 44 - Fone 1022.

RUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, sala' ba
nheiro etc. Serve tam3:Jém para comércio. Preço Cr$ 220.000,0�:l.

R,UA CONSELHEIRO MAFRA, prédio de comérciO com 2 pavImen-

t.os. Preço Cr$ 350.000,00. \'.
RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demaIs instalações. Pre

ço Cr$ 250.000,OQ.·
\ RUA ALMIRANTE LAMEGO, ótimo prédio, construido em terre

no de 17 x 30 todo murado, com 4 "quartos, eLc. Preço Cr$ 190.000,00.
RUA RUI BARBosA, casa com 5 quartos, construida em terreno

de 2/1 x 86. Preço Cr$ 120.000,00
•

.

.

RUA JOSÉ MENDES, bangalô novo, com 3 quartos, etc., constrUI
do em terreno de marinha. Preço Cr$ 50.000,00.

RUA RIO GRANDE DO SUL, casa com 2 quartos, tep.do o terreno

10 x 40: Pr·eço Cr$ 35.00i};00.
RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas construidas em ·ter

reno 'de 51 x 70. Preço Cr$ 80.000,00.
RUA SANTOS SARAIVA (Estreito), bangalô completamente novo,

lom 3 quartos e Demais instalações. Pr,eço Cr$ 100.000,00.
RUA 7 DE SETEMBRO, casa com 2 quartos, etc. etc. Preço Cr$

10.000,00.
•

RUA 7 DE SETEMBRO. (Estreito), casa com 4 quartos, etc. Preço
Cr$ 55.000,00_

.

CAPo.EIRAS, casa com 2 quartos, etc., tendo o terreno a área de
86.000m2, Preçó Cr.$ 50.000,0.

CAPOEIRAS, casa Desocupada com 3 quartos, banh�iro, água quen
te e fria, instalação sahi-tária, etc. Preço Cr$ 60.000,00 ..

TERRENOS I

RUA RUI BARBOSA, tendo 8,50 x 50. Preço Cr$ 15.000,00.
RUA CONSELHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 30. Preço Cr$

'tO.OOO,oo.
RUA STA. LUZIA (Estreito), tendo 50 x 40. Preço Cr$ 50.000,00.
f\UA GERAL (Estreito), tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre

ço Cr$ 20.000,00.
FAZENDOLA E INDUSTRIA

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

.

HIPOTECAS
Aceito capital para empregar s.ôbre garantias hipotecárias. Sigilio

.
absoluto.

• • • • •• •••••••••••••• • •••• til
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"ACHO úTEIS AS PROVIDÊNCIAS QUE O' GOVÊRNO ACABA DE TOMÁR. ACREDITO QUE ELAS CONTRIBUAlVI PARA-

IDISSIPAR AS DúVIDAS QUE SE EST10 FORMANDO EM TÔRNO DO ENCAMINHAMENTO NO LEGISLATIVO DO PROBLE�

MA DO PETRóLEO. É UMA SOlUÇ10 QUE NÃO ENCONTRARÁ OPOSITORES, A MEU VER". (PALAVRAS DO SR. PRA-

DO KELLY, PRESIDENTE DA, U. D. N.,' A RESPEITO DA SOLUÇÃO DO CASO DO PETRÓLEO).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'

Hoje, no passado Universidade de S. Catarina':

A sessão extraordinár-ia da Câ
mara Municipal de ante-ontem,
que esteve prosínída pelo sr. Ba
tista Pereira, com o compareci
mento de 12 ses. Vereadores, foi
movimentada, ao ser discutido o
parecer -da Comissão de Justiça,
favoravel ao projeto de. Louigo
Tributário, cujo trabalho procede
do Chefe do Executivo Municipal.

Não havendo oradores para a

hora do expediente, entrou em dis
cussão, na ordem do dia, após lei
tura pelo secretário, o parecer da
Comissão de Justiça, favoravel ao

projeto, bem corno o voto venc ido
do líder da minoria, sr. ,Gercinl)
Silva, que, com -a palavra, procu
rou justificar o seu ponto-de-vista,
com urna argumentação que, de
f'órrna algurno, poderá ser recebi
da. Entre as várias razões que ex

pôs s. sia., a de que o referido pro
jeto é ilegal, é Incompleto, é vicia
do, há manifestamente uma outra
mais rio que éonvincente t-c- a de
que está a sua bancada, aos poucos,
fugindo à,,; normas até então em

prática, de colaboração com a da
maioria, para trabalho produtívo
e de grande aicanceem pró I dos
interêsses do povo, que da Câma
ra espera, como tem acontecido até
o momento, verdadeiros batalha- HermesGue'desdores de suas causas. Prosseguiu-
.do, o lide!' da minoria considera
êsse trabalho verdadeína "rnons
ír nosidade ", Iaéhando-o de ilegal,
de viciado, de incompleto, etc. E,
assi m, néssa pretensa [ustif'icaoâo
de "eu voto vencido, durante a

qual foi aparteado pelos srs. Os
valdo Maohado, Jairo Cal lado, Ar
mando Assis e Hamilton Nogueira,
o sr. Gercino Silva, declarou ser

contra o referido projeto, opinan
do pela sua devolução à fonte de
origem.

,Com 'a palavra, o sr. Oswaldo
Machado, liderando a bancada pe
sedistas habituados a aplaudir a

clarando que sempl'e estão os pes;
sedistas habituados a apaludir à
conduta, sem dúvida elogiavel,
mantida até agüra pelo sr. Ger
cino Silva e seus colegas de ban
cada, sempre que a sua colabora-'
ção se tem feito necessária aos in-' t·" dzo, maIS uma vez repe Imos ao nos- - em 1877, faleceu, afoga o, o três filhas, alcançou hoje a impor-ter,êsjJes do ,povo. Ning1uém
pross,eg'uiu - está a'qui para endos- so Hermes a fraternal homenagem catarinense Capitão Ludovino José tância de Cr$ 1.326,00, assim discri-
sal', no entanto, uma "monstruosi- dos d'''O Estado".
dade" como quer parecer o proje
to em causa ao sr. lideI' minorita
rio, porque o qu,e fazemos é em

sã eonsci-encia, na:, certeza de que
.estamos trabalhando para corres

ponder a eonJiança qtre 'em nós
""

Pessoa que .."mora em casa

depositou ,o eleitorado. Lembra. grande proximo à praça Getulio
a seguir, que o lider udenist.a); Vargas, deseja mudar-se paraquando da reunião da Comissão "

de Justiça, apôs a sua assinatura casa menor mats proxtma do
na 'ata em que constou a aprova- I centro, fazendo permuta. Md1I
ção do projeto em causa, indagan- Cartas a esta redação.
do, á essa altura, "si vale ou não ----'----------__
a sna assinatura apósta à ata",
afiJ'mand-o o sr. Gercino Silva, a

firmativamente. Até aí.,. Prosse
guindo, o lider da maioria, teceu
comentários outros reconhecendo
a legalidade do projeto, referindo Previsão do Tempo, até 14 horas
a.o texto de lei que o al�oriza, ma- do dia 2:
nifestando-se pela aceitação da ma
teria por ser leg'al e estar certa.
Finalizando, esclarece que "jamais
orientarei os meus liderados no
sentido de que não fôsse o de traba
lhar, 11Onestamente, em beneficio
do povo e do prestigio do Legislati-
vo iVInnicipal, afirmando que os ,de

Florlan6p 01111 de Outubro de 19482

Na Câmara' Municipal
Acalorados apartes em tôrno do projeto de Código Tributário.-A
UDN tacha o 'trabalho de ilegal e, em resposta, o líder da ma

ioria 'fulmina a argumentação dos minoritários.w-Suspensas
as sessões até o dia 11 da corrente

sua bancada defenderão a matería
em causa porque, em assim Jazen
do, estão defendendo os supremos
interêsses do povo e do Municipio.
'I'rocam-se, á essa altura, acalo

rados apartes entre os srs, Gercino
Silva e os srs.: Hamilton Ferreira,
Jairo Callado, Oswaldo Machado e

Armando Assis, aquele af'irmando
que o projeto é "para aumentar os

impostos e êstes provando que a in

tenção é de melhor servir o povo,
para o que os Vereadores estão
trabalhando, de maneira' honesta.
Voltando, ainda uma vez, q sr.

- Oswaldo Machado à tribuna,
propõe seja o projeto encaminha
do à Comissão para estudos, sendo,
em seguida, colocado. em 'Votação
o parecer déssa Comissão, que é
aprovado, por maioria.
Após falarem os srs. Vitor Fon

les e Manoel Donato da Luz, ude
nistas, sôbre o r-eferido projeto,
a Casa aprovou a proposta do li
der da maioria de ,encerrramento
das sessões extraordinárias e rei
nicio dos trabalhos no dia onze

de outubro corrente, para que,
nêsse interim, possa ser o Código
Tributário estudado, feito o que
fôram os trabalhos suspensos.

Hermes Guedes, alto funoioná
rio da Bihliotéca Pública e nosso

estimado companheiro de redação,
festejou ontem mais um aniversá

rio natalício. Encarregado das No-

tas sociais, o an iversariantc silen

ciou o fato, dentro daquela mo-des

tia que lhe é traço defini,do da p,er

sonalidade. Tão logo, entreta,nto,
a indiscrição de um col,eg'a soube

da auspiciosa data, o querido com

panheiro ,não mais poude flU'tar
se aos afetuosos abraços de quan

tos, na redação e fora dela, quise-

CASA

SERViÇO DE
METEOROLOGIA

Tempo - Em geral instável;
Temp'eratura - Estável;
Ventos - De norte a leste, com

rajadas frescas;
•

Temperaturas extr�mas de ho ie:
Máxima 22,7, MÍl1i1na 16,4.

em 1799, em Aléantara (Mara
nhão) nasceu Custódio Alves Ser- Segiuu ontem, rumo a .Joinvilr, a

rão, sábio botânico que deixou obra caravana "Dr. Armando Simone

avultada, falecendo em 10 de ;\11;)('- Pereira", integrado por primeira
ço de 1873, no Rio de Janeiro; nistas do 2° ciclo do Colégio Cata-

I em 1827, debaixo dos foges rinense que permanecerá alguns
da Bateria da Enseada, escale:rs dias naquela cidade visitando as

e estabeleci-

A DATA DE HOJE- RECORD_"'
NOS QUE:

- em 1624, foi instalada a Vila

de N. S. da Conceição da Ilha

Grande, hoje Angia dos Reis, 1h'.[0
Capitão João de Moura Fogaça, ([ue,
tinha sido descoberto '(o porto),
por André Gonçalves Vespucci em

6 de Janeiro de 1502;
-em 1G45, os holandeses assal

taram alguns destacamentos brasi
leiros tias margens do' Beberíbe,
sendo' repelidos e perseguidos até
que ficaram ao abrigo de seus f ,'1'

tes;

Ouvi dizer que se ventila, nos

meios acadêmicos, a criação, em

Flor ianópo lisç ele urna Universirla
de e· que, para tanto, faz-se' mis
ler inicialmente, fundar uma Fa
culdade de Filosofia e Letras.
A só cogitação de tal assunto já

sig-nifica alto grau ele ma tur idade
mental cios estudantes das nossas

escolas super-ior-es e merece o a�
pôio elas autoridades e dos elemer"
tos ele destaque no meio educacio

nal, porque a efetivação de Ial

plano virá beneficiar mais á cida-

Caravana· dr. ArmaD�
do S. Pereira

brasileircs capturaram o brigue principais Indústr-ias

americano "Brutus" que ai enca- mentos de ensino.

lhou pai' ter forçado o bloqueio: A comissão organizadora . agrade-
- em 1827, nas proximidades de I çe a' todos que prestaram au xí lios

Cabo Fi�, naufragou a Fragata Bra- para a realização desta almejada
sileira "Paula"; excursão, especialmente ao D. D.

- em 1836, os f'arroupi lhas sob Secretário de Justiça, Educação e

o comando do Coronel Bento G()J1- Saúde, dr. Armando Simone Perei

nos concedeu açalves da Silva ocuparam 'O Morro ra que gentilmente
rio Fanfa, apertados pelas tropas condução.
governistas comandadas pelo Coro-
nel Bento Manuel Ribeiro ;

- em 1836 foi preso o Coronel
farroupilha Bento Gonçalves na

Silva;
- em 1858; rro Rio.Grande do Sul,

faleceu' o Marechal Fraucisco José
de Sousa Soares de Andréia, Barão

de Caçapava, pacificador do Pu:,;)
em 1836, Santa Catarina em 1839 e

Rio Grande do Sul quando da guer
ra dos Farrapos;

- em 1859, o Imperador Pedro

II, acompanhado da Imperatriz se-

as Freguesias do Gravatá e Pedras Uma anônima

Grandes;
- em 1810, ni! antiga povoação

do Cerrito (hoje Jaguarão nasceu

Joaquim Ca.etami da Silva, falecen
do a 28 de Fevereiro de 1873;

- em 1904, surgiu nesta' Capital
a jornal semanário "O Jovem".

'

André, Nilo Tadasco

guiu para o Norte, pela primeira

ram significar-lhe o seu aprêço e contra o ditador Francisco Solano
estima. Gom êsse justificado atra- Lopes;

vez, afim de visitar algumas Provin

cias;
-:- em 1862, faleceu o catarinense

Farmaceutico Joaquim Caetano da

Silva;
- em 1869, o Govêrno Provisó

rio do Paraguai assinou Decreto ex

tinguind'O a escravidão, por sol ici
tação do Marechal Conde d'Eu, Co
mandante dos Exércitos aliarias

Eleutério, veterano da guerra du

Paraguai e com a idade de 65 anos;
- em' 1888, pelas- leis nrs. 1218,

1219 e' 1220 fôram 'criados, respec
tivamente o Município de Orleans e

;I
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<=- :�1ITAL

elA CATARINE!iSl �
DE TRANSPORTES AÉREOS LTOA

Linha Fpolis. -- Lajes
2as. 4as. e 6as.-feiras

Cargas -,- Passageiros
-- Encomendas

Inlo rma(Ões:
Praça 15 de Novembro,

22 - 2° andar.
TELEFOltiES

-De dia: 1324 e 1388
De noIte: 1483 e 1536

Telegramas «C/TAL»

Em lavor da lamilla
Henrique Müller

I

A subscrição popular aberta 1)01',
êste jornal em favor da familia qo
sr. HeJu'ique Müller, que no último

desastre de cam{nhão, perdeu suas

minados:

Contribuições recebidas:

Comp., Telefônica . Cr$
Funcionádos da mesma

200,00
435,00
50)0
40,00

100,:)()

Uma anônima

"O Estado"
Funcionários do D. Esta

,dual de Estatística
M. H. C.

Total

331,00
170,00

Cr$ 1.326,00

VAPE'
de e ao Estado do que, de fato.,
aos estudantes. E ÍO."':) porq ue a,

criação de uma Oniversidade em. i

Florianópolis traria, corno canse·,

quencia lógiea; e imediata, um

[)restigiamenlo da mentalidade e

da cultura de Santa Catar-ma nos-

centros universi ários do país e

também dos nossos vizinhos do
1'1'a ta.
Nos org'anismos sociais, CO rn 0--'

nos h um a\J1 os, o crescimento é

sempre aLeslado por un'Í avanço ou

ennqnista específico �)O campo on-

de éle se opera. ASSIm, a fase de

aquisição da linguagem significa
uma elapa do crescimento .rnental
no individuo tanto corno a com-·,

pletação da dentição si&ni�ic.a
uma fase do crescimento blOlogI-
co. Uma e outra se .i!:lstalum e. de-
senvolvem no homem ,em per-iodo
prédeterminando. e são U,l1 ';inlo!1l�t
de' uma necessidade natural e;

c�ncomi1.antemenLe, de uma capa-
cidade de suficiêncià.
A funda<)ão da Universidade de

Santa Catarina seria sintoma de'

crescimento mental - no seu POv(}'
e viria refletir ígnalmrmte . um.a
necessidad'e natural e urna capacr
dade de ,suficiência.

.As ideias, quando surgem no �<?-
menta propício para a sua ef.et�-
vação, assumem .um 'extraordlIla
rio poder de vif.a lidade e u_m acele-'
rado movimento no sentido da

sua realizacão. Qual'quer fator que"
não seja 'en; contrário. ihe xerve :

como elemento propulsor.
Creio, pois, que a ideia da cria

cão da Universidade catarinense
nasceu Ir iunfante .e que só está na

dependência do tempo para as in-
dispensáveis demarches á sua
r-onstituicão e h w)onll:nen!G •.

Santa Catarina já é uma expressão'
de cultura; impõe-se um fóco que'
a centralize e irradie. Este é O·

papel da Universidade moderna ..

)Ião será nunca um conjunto de'
escolas de altos estudos, mas um

corpo 'harmonioso de expansão do'
pensamenLo e da cultura, que se,'

amolda ao meio para o qual foi
criada, infl ue em suas .múlüplas :

Idrrnas de, atividadee ct-iadora, per-
cute seus problemas, estuda-lhes a

solução e reage fortemente contra'
o amorfismo mental das massas.

, Uma Universidade que se encra- -

va no meio e lhe desconhece as

necessidades e 'lspin,,:)p�, qu<.' Jl:10'
traba:Jha pelo sen reerguimEmto es

piritual, ti um perigoso quisto de'
cultul'a, formador de élites fecha-
das e não cen tro irradiador do'-
pensamento criador.
É de crêr que a Universidade"

qlle se preLende instituir em Flo-'"
rianópoJis obedec<)�',I':I f";;Sf� n'('I,�(.�
modernos. Tanto que cog'ità; pa-
ra integralizar seu corpo, fundar :t.'
FacuIdade de Filosofia e 'Letras"
incumbida de formar o pensamen-
to e' a atitude indagadora e a alta
-cu ltura literária.
Presumo que o meio é fértil pa--

ra Hl1<l realii.ar.,io o!1õ 1;!!>l:JIJ!':!
monta. As intelig'ência.s jovens ai'
,estão para acorrer aos bancos fl,C3-

dêmicos da nova Faculdade,. e 1));:1,

duras eapacidades não 'faltarão
para orienLá-los n,es'ses inLrincados,
caminhos do saber.

Si não fa.ltam estudantes nem

nopdres_ o que anrnas falta fi a

escora para acolhê-los; Que se fUll-'
de ,esta e que tenha vida próspera:
e fecunda. A Universidade será."
uma consequência lógica e inadiá-·
velo

FRECHANDO •••

o sr. Virgílio de Melo Fp'nco, Ji,der udenista mineiro, é uma

caixa de pancadaria eleitoral. Candidato em todas as eleições,
em nenhuma delas se elegeu! Feito presidente da U. D. N. mi

nei�a, na convenção estadual indicou o candidato à vice-presi
dência, de vez que,. sempre ausente do Estado, des'ejava ter um

substituto de inteira confiança. O sr. pedro Aleixo, entretanto,
indicou outro candidato. O sr. Virgilinho, como de coshime, le�

vou na cabeça! Na convenção n�cional entendeu de deimnciaJ,·
o aeôrdo inter-partidário! Outra derrota. Para um cargo no Tri

bunal de Contas de Minas amparou um seu parente chegado. A
U. D. N. votou contra! Ninguém, néste Brasil, ignora que em 4

dos 5 Estados governados por lldenistas, a eterna vigilância per

deu as eleições municipais .

.Depois disso tudo o dr. PU-Paf vem dize'r que a U. D. N. '''só

teI;l feito aumentar seus quadros eleitorais". E, com a inteligên
cia de quem-julga cretinos os demais bilhões de homens que po

voam o Universo, esclarece que é favorável a uma candidatura

única, no qaso da sucessão., desde que-'O candidato seja da U, D.

N. !I!
Esse talento nacional, êsse fenômeno de' argúcia' política,

essa águia merece . " Galinheiro
Gúilherme Tal. J
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