
Novo pedido de mtervencão federal DO Estado de Piauí. Desta vez
t�p lr.jJJonal· de Justiça .

que reclama garantias para o livre exercício
Q'i\\ das funções ,�O Judiciário naquele Estado

o GovêrDO� 'do PiauÍ, para manter o udenlsmn no inferior do Estado, comete
funções de delegado a' elementos sabidainente capazes dos maiores

descalabros. O·parecer do Procurador Luiz Galto'fi .sõbre o pedido
do Tribunal.Regional Eleitoral.

solicite do govêrno federal a in- deste ano, e o governador aIO::�J Além' disso o juiz de direito Li:!: para requisitar a intervenção séria

tervenção naquele Estado, não poder atender a essa obr-iga- Comarca .de Floriano não pode do iTribunal Superior Eleitoral

Os fatoQs justif'ícativos, da medi- ção de remunerar os servidores cs- realizar uma diligência por falta ola (art. 9° § 1° n. 1 infine").
da estrema são vários. taduaís, com o que ele põe o [urli- garantia, sendo disso culpado o

.

tormulado CO}1l0 foi o pedido •

.Alegam os desembargadores ciário do Piaui cm situação de su- delegado de policia. atenta a sua finalidade c dado o

piauienses que a magistratura 10- bordinação, tirando-lhe a necessá-' O· Juiz de Paulistana reclama fundamento em que se apoia, a

cal está sem receber desde julho ria independência. contra ameaças . .competência para requisitar a in-

O governo, para manter no i '1= tervenção é do Supremo Tribunal
terior do Estado o situacionismo, I Federal, nos têrmos do citado art.

comete as funções de delegado a 9° § 1° n. II, que o próprio Tribu

eltmentos ela Fôrça Policial, sabi- 'nál Regional invoca na, parte final

,
.

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

Rio, 15 (V. A.) - O presidente
90 Supremo Tribunal Federal re-

cebeu ontem, longa representacâo
.do Tr-ibunal de Justiça do Piaui,
encaminhada pelo respectivo pre

sidente, desembargado I', Adalberto
Correia Lima, para que o Supremo

Proprietário e D.
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Na Assembléia Legislativa Negocia�ões entre o
Brasil e a 4rg�ntiDa
Rio de Janeiro, 15 (P.P.) As ne-

noyas invrsl igaçõe� e realize novos

jlllgmnenlos. O callsídico Georg'e'
Foreshama�lll, que defend.eu Von

Ribbentrop, ,rrcorl'CU 'ao g'overna{lor
militar' norte-americano; General
Glay, pedindo o adiamento de tô
das as !>pnlenças de mort.�, alé de
pois de nonls in\·esLigaçõe,s.

o sr. Osoauio Cabral touca a atuação do líder pessedista Nunes
Varela no Pámeiro Congresso de História de Santa Catarina.

O sr. Armando Calil repe�e acusações a

autoridades de A ri1.ranguá.
Presidente: Sr. Saulo Ramos - SESSÃO DE 15-10-48

P. T. B.

gociações en tre a missão económi
ca argentina e a delegação brasilei
ra prosseguem af ívamente, lendo
as partes chegado a um acordo em

vár-ios pontos principais.
i"Ul'preendf'nlement!, os trahn lhos

deverão . esl ar coucluidos dentro

·1- lO •• ,.. lO ••••••••••••• lO,.,..

.. II •• lO' •••••••••••••

damente capazes dos maiores
calahros .

Refere ainda ao assassínio

juiz de São Pedro do Piaui,
Clovis Alves Pereira,

des- ,do seu telegrama.
Opinamos, assim, que a soltei

do tação seja encaminhada, para os

ti,'. devidos fins, ao Egrégio Supremo
Trihunal Federal,.

E alurle ainda à "atitude de-i-

primorosa" da imprensa governis
ta para com o Tribunal.

Assim, para que se exercam li
vrernente as funções 'do Poder Ju
diciário no Estado, representam ao
Supremo Tribunal Federal a fim
ele ser 'pedida a intervenção na

forma da Constituição.
O ministro José Lima mandou

autuar a representação para de
signar o relator a ser ouvido de

pois o Procurador Geral da Repú
blica sr. Luiz Gallotti.

Festa de N.' S. da
Boa Viagem
A Comissão organizadora das

festividades de Nossa Senhora da
Bôa Viagem, por nosso intermédio,
agradece a, todos aquêles que ex

ponlaneamenle contribu irurn com

auxilio e com trabalhos para a re

ferida festividade, pedindo, por .es

te motivo, que Nossa Senhora der
rame suas bençãos, lá do alto, a

estes filhos, que, apesar da chuva
lorrencial que caiu durante o tra
jeto ela procissão, não abandona
ram um só instante a Sanla Padre-
eira, 'até a sua morada.

.

Ylais uma vez, a Comissão pede
a Nossa Senhora que envie sua ben
ção do céu para todos os que tanto
contribuir-am para maior hrilhan
lismo das f'est ívidades de seu-dia.

ENCAMINHANDO AO SCPRE:MO
O Tribunal Superior Eleitoral,

na .sua reunião de ontem, realiza
da sob a presidência do ministro
Lafaiete de Andrada, julgou o pe
dido de intervenção federal, na

Piauí, formulado pelo Tribunal Re
de dez dias, hem, mais deprr ssa p�onal Eleitoral.
do que se l'�lJl'I'ahl, ',Ii.)"�:lIJi(). .\'ii .') 'I" ! e acorr (' -om () parecer do
que apuramos, os �,aldos ln-a-i lo i-

_
, procurador o'eral da I' '"PU'hl i .,�ros porlerâo �pr usados sem rcstr i-

I"
"'.

\� ,l....

sr. .tnz Gal lotti, o T. S. E, decidiução alguma em compras e ]Jaga-
cupação tem sempre sido corresp.iu- menlos na Argentina.

cncarniuhai- aquele pedido ao Su-
der à confiança que recebeu do seu premo 'Tribunal Fedearl, que ter:'!

de se pronunciar sôbre a possihi
lidado ou não de intervenção.

O julgamento em apreço teve
inicio com a palavra do relator.
ministro Bocha Lagôa, que, depl)i�
de fazcr minuciosa exposição dos
acontecímentos que levaram o T,
R.. E.' a pedir a intervenção fede
ral, votou no sentido de solicrraçJo
daquela côrte ser encaminhada dO

�upremo Tribunal. Também aS:iim

manife�taral1J-se os ministrós ni
beiro da Costa, Sá Filho, Djalma
da Cunha N):ello e Saboia Lima. O
ministro Machado Guimarães votou
indeferindo o pedido de interven
çiio. Antes porémj' proferiu ve

ementes palavras
'

de condenaç'Ro
ao ambien,te de insegurançjt rei
nante n'O Piaui, respossáv�li pela
falta de garantias existente pu;-a
os lnembros. da magi�tratllra, mI' i
tos dos quais estão impedidos ,Je
exercer, livre e plenamente, ·os de
ve'res de seus cargos.

Du- O PARECER DO PROCURADOH
LUIZ GALLOTTI

O único 'Orador inscrito para, a

hora do éxpcdicntc foi o sr. He5t0J'
Liberato. Sernpre :

que êste sr.
SeCretarias. Srs. Pinto de Arruda

1(: Alfredo Campos, - 1,='. S. D.
_ Sr. Hodrigues Cabral -- (T. D.

N. - Com a palavra, este sr. depu
tado se referiu ao PrimeIro··Con
gresso de História Catárinemse a

que a Assembléia enviou uma re

presentação. de deputados compos

ta do orador e dos seus colegas

deputado ocupa a atcuçáo dos seus

noq,.res pares o faz scmpre C01l1 .i

maior oportunidade, pois nunca o

vimos na sua função de legislador,
fazer politica partidária. Sua preo-

Os julgamentos
de Nurem berg

Nurember'g, V. (L. P.) - Os ad
vogados a lemão-: Cjne fUllcionaram
na deí;esa de elel1wn to,s COl)rtenàclos
por atrociclade3 no campo de con

cenlra(,'ão dI' Ba·e1J.<lll, p.edü'am.que
o Tribunal desta cidade ordene

pOV0· ao qual sempre serviu com
Nunes Varela, Cardoso da Veiga, real dedicação e civismo. Ainda
Braz Alves. Disse que o mesmo

Congresso encerr-ara a 12 deste

mês em curso as suas atividadcs.

Referiu-se, ,particularmente, aos

tr'abalhos a que se devotou o '>l'.

deputado Nunes Varela, ilustre li

deI' pess·edista, cuja atuaçiio,' assim
disse o orador, foi das mais profí
cuas e valiosas dado o grande e ex

pressivo valor d'O seu incontestável
talento e cultura. A atuação do ref,�

rido sodalicio foi das mais expres
sivas que se têm notado para o co

nhecimento mais de perto das nüs

.sas .cou�as: Essa atuação foi in

contestavelmente, orientaÇ.!a dentr0
de cui,dadosos estudos, tendo 'Os i:r

telectllais da nossa terra, espec�al
mente S. Exa. Sr. Almirante Lucas
A. Boiteux, apresentando grandIO
sos e importantes trabalhos. As te

ses estudadas foram cêrca de oi
tenta e quatro. Sôbre os selos C'O

memor·ativos. O ol'ador teceu urna

série de cunsiderações, provande
que a ausência de tais selos só a

má vontade da repartição compe
tente e o propositado desconheci
mento da história barriga-ver'de
foram os· únicos responsáveis.
Com a palavra, o deputado Bar

ros Lemos lê discurso,. - contendo
acusaçõés a autoridades de Araraçn
guü e ao diretório do P. S. D. nes

se município. Convém friza·r qnu
tais acusações vi·eram sem o apôio
de provas e foram imediatamente
repelidas pelos fulminantes apartes
d'O deputado Armando Calil

ôntem mais uma vez vimos o

quanto se devota ao serviço de sua

gente. Orador consciencioso e claro
suas palavi'as são sempre dé ine
quivoca fôrça convicente:

-

O seu discurso que damos a, ser

guir, mais 11ma vez o destaca rom

os seus multiplos serviços prestados
não só á ltajaí, senão também ao

Estado:
"Senhor Presidente:

A ância CJ11e inspira a minha ter-
ra,. a encantadora e sugestiva ci
dade ,de Itajaí, de caminhar peh
Continua na 3a, pág

o P�esideutê �utra atende uma'. soges
. tao ��, So.cledade de 4gricult ura

o c�edtto agncola para os pequenos agricultores
_ ar:_rendatários e colonos

"

,

',<\ Federaçao das Associ,ações Ru- do-se IJl:la �fol'ma b'·a aIX{):
ra1S de Santa Catarina acaba d.é r,e- "Presidente Eurico Gaspal'
cebel' C0lPUll icação d,o Senador Pr,e-
sidel1.te da Soci'ed-ade Nacional de ira - Pala,cio do r.alete - Rio -

Agricultura, Dr. Arthtir Torres Fi- A Ferlel'a�'[io das Associações d'e
lho, de que o Exmo. Sr, Presidente I Santa CaLarina congratula-se com

da Re1)ública em r.eunião reaJisa_I'Vossa Exc,elenoia por ter aceito in
da no Palacio do Calete, aceitou in-

I trg'l'almrnte sugestões Sociedade Na
tegTalmenle a sug'estão da Socieda- cional .-\gl'icullura sentido facilitar
de Nacional de AgTicultura, no todo pai" crédilo Agricultura in
senlid0 de' fa.cíliLar em tod'o o País, clllindo pequenos agricultores, ar

cr,edito .agrícola, incluindo os pe- reliltlafarios, colonos, .através Agen'
qLÍenos agriculLor.es, arredanLarios cias Banco do Banco direlamente
e colonos, através das Agencias do inlermédi'Ü Associações· Rurais,
Banco elo Brasil, eliretamente por, Coopel'aLivas Agrop,ecuàrias. Dan
intermédio {Ias Associações Rurais do credilo rUI'al aá pequeno colono
'e Coop·el'ativas Agropecuárias. Em Voscencia pl'esla à Agricultura Ca
virtude de ,lão graVa comunicação Larinense e Brasileira grand'e ser-

. o Dr, Presidente da F.ederação das viço aumenlando assim produção
Associações Rurais ele Santa Cata- :\'acional.
l'ina te1egr.afou ao Exmo. Sr. Pre- Respeitosas saudações - Lanl'o
silienLe fI'u República, congratllJan- Fortes Blzslamanle - Presidenle.

que
deixou o sr. Barros Lemos sem voz

e anulou o socorro prestado pelos
companheiros do representante
udenísta.

o preço do carvão
na Franva

Pai-is, 15 (D. P.) A recente

del\,'l'millação rio govôrno aU,rnenLanelo o preço do
_

carvão em deze-
1ro\·e por cento, Leve imediatas r,e

pel'cllssões on Lem à noite, quando
(I uas Federações Sindicais ni10 co

munistas abandonaram a Comissão-
'NacTonal consultiva de preços. A
CGT já havia ,se retirado há seis.
meses atrás.

4 Espanha e as
Nações Unidas

Buenos Aires, 14 (D. P.) - A Ar
gentina reiterou o seu apêlo (lO
sentido de que a Espanha seja admi
tida no seio das Nações Unidas, in
sistindo em que constitue uma co!"

tradição que, enquanto se auxilia a
Europa Ocidental na luta contra 1).

comunismo, se submete a Espanh<t
e um "Bloqueio Econômico e Po�l
tico",

Não sérá pUblicado
Seg'unc1o estamos informados em

fonte,g aliás dignas do melhor con
ceito, o discurso lido pelo sr. Wan-·

derley' Junior, nas s'ol,enidades C'Ü-'

memorativas do . centenário de
Alexandrino Alencar:___ inconfun
divel figurà de marinheiro - não
será publicado.

Publicamos, a s'eguir, o texto do
vitorios'O parecer do procurado!'
geral da República, sr. Luiz Gallc:t
Ji.
"O pedido de intervenção fede

ral é formula,do,- por intermér'::'o
do '�ribunal Superior Eleitor&I.
com apôio no art. 7° ll. 'IV combi·
nado com .'0 art. 9° § 1° n. II da
Constituição para garantir o líwe Provocações,exercicio ?O Poder Jl1diciári(\, Berlim, 15 (DP) A artilharia an-
coacto, nu impedido, t�-aérea soviética 'enLrou em aêão
Não se H'ata, POI·S· da Jll'potes" l'OS l' b' d L

.

t 1 I"·v ., SUJur lOS es a cap1 a, 10Je
prevista no art. 7° V, de interven- fazendo estremecer as janelas das·,
çã'O' para assegurar a execução de casas de m.orada nos setores oci-
9rdem ou. decisão judiciária, hip')- dpnlais da' cidade.
tes·e em ·qlle estando em causa a As lropa,s russas reiniciaram ma-·

Justiça Eleitoral, a competência 110bl'as aer,eas de guel'ra.

Porql1e?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o RST4"'"'- Sàbado 1S' d. Outubro CII.

Inf01·macoes 11te i s J&��d.d�,ç!.i�l!lt�P'�'�c"CI.il,ol. ."cdI!lOrS�n!at�v!I'lar�edideenN!OsvJajeUT�J'o(�'lnt�)' de 30 dias, de interessados, ausen- '" Á. .,

,

t e d I eco dos as quais deverão ser' intimadas na-- ............a·......a....• .....,,_·_.-....-..w

Uorario das empre ..

I

es ,. escon 1 11-' •

forma, da le�. Requer. ouurosshn,
O ESTADO . (Ação de Usucapião) . ..

Redação e Oficinas a: rua sas ',rodov·I'ar-Ius I depois ele feita a .justif'icação a CI-
- O Doutor Belisário Ramos da. CC!\- taçâo pessoal dos atuais contron-

João Pinto n. 5,
,

t�, Juiz de Direito ela' Cpmarca de tantes Fernando FachinivJúlio Bau-

Diretor: RUBENS A. RAMOS SEGUNDA·FEllU
I

Tijucas, do Estado de Santa Ca- mann e Domingos Gessele, bem co-

Proprietário e Dir.-Gerente E�pre880 São C1st6vlo _ Lacuna tarina, na forma da lei etc... mo do representante do Domínio
SIDNEI NOCETI 7 haras. FAZ SABER a todos quantos in- da Uriâo na pessôa de seu Diretor,

Auto-V1.açAo ,ItaJal - !taja! - 18 )lo. .

raso teressados possa o presente edital de por precatória em Florianópolis;
16�:::so Bl:'uaqUenH - Bru.lc,tu. - citação, com o prazo de 30 dias, vi- doe representante do Ministério PÚ
Expresso Brwiquaue - No.... �to rem ou dele conhecimento tiverem, blico, e por editais de (iO dias dos

- 16,30 horas. .

.

d
•

Auro..Viação CatarinenN - JoinvU-e que por parte ele Ida Orei lhe foi Interessa Os, ausentes' e desconheci-
- • horas.

Catarlnin.H dirigida a petição do teor seguinte: dos 'para acompanharem os termos
_ A�tob!�f.'<' _

-

CUritiba! PETIÇÃO _: "Exmo. Sr. Dr..Juiz da presente ação de usocapião, de-
,Rodov!âria Sul-�uU r POrto .Alearre dé Direito da Comarca. Ida Orei, pois do prazo dos editais :

nos ter-
- 3 horas. 'f

Rapido Sul·Braslleiro - JoInTià

-I'
solteira, brasileira, de profissão do- mos do art. 455 do Código de, Pro-

la I) e 14 horas.
, .

'd domi '1' d
.

C"I
.

dI"TERçA-FEmA méstíca, resr ente e OlUICI la a cesso IVI, -e-e- por meio a qua ..e-
Auto-ViaçAo Catarlnenae - Pôr'to

.

.Ale-
em Nova '81'e..lto desta Comarca verá ser reconhecido e declarado ogre - 6 horas. ,q ,� ,

Auto-Vlaçã'o Catarlllenae CUritiba vem, por seu assistente infra assi- domínio da suplicante sôbre 'C'
- 5 noras
Auto-vtação Catulnense J<!mY1le nado, - expôr e requereor segrrín- aludido terreno e casa, ficando ci-

� :ut���:�ãO Catarlnen.ae Tllbado, te: I ç": A suplicante era casada tados, ainda, para no prazo legal
- 6 horas. eclesiásticamente com Pedro Cons- apresentarem a contestação e pura
Expresso São Crilltó.,Ao - I...quna _

tante Feler _. conhecido por Cons- seguirem a causa até final seten-

: �;�oS:aa. Gl6ria - t.cuIl& - .,'" tante Feler _ já falecido e Irmão ça sob as penas d� lei., Dá-se a es- Ufl·CI·'O·,a Ce,lesteExpresso Brusquen.. - 'Bru.aque - de José Feler. II _ José Feler em ta o valor de Cr$ 3.000,00 para o!'
16Á�����iaçfto ltaJat _ ltaJIII - 111 bo- 1898, ausentou-se de Nova. Trento efeitos ]�S·��st�;p:r6t,lilsta-se provar o (Elétro Técnica Mecanográfica)
ra�ápido Sul �asU'e1!'o _ Joln'f'1le _ .. para Q Norte do Brasil - cujo' pa-. alegado �cÓ'!í.;:·::depóil1leÍ1to pessoais ROBERTO LAPAGESSE FILHO
II e 14 horas. . radeiro é até a presente data ig)l(;: dos ihteress'ados 'e de testemunhas, Rua João. Pinto, n. 32 _ Floria-
Âuto-vtaçA�U�'f!�= CUrWba rado - e deixou em Nova Trento I e. vist�r.ias +: se' necessárias. O nópolis _ Santa Catarina

- 5 paras. um terreno dividido em dois lotes ' signatário desta tem sua residência Consêrtos, Limpezas e Reconstru-Auto-ViaçAo' Catal"'..nsnn JolnTUe

� - I horas. -. pela rua T'ijucas, A parte Norte nesta cidade, olJde recebe citação. ções de Máquinas de escrever, cal-

,}
..
',

Auto-Viação CatarlnenH IAgurui
com vinte e quatro (24) metros de Termo 'em que P. defer-imento; Ti- cular, somar, Contabilidade, Hegís-

..
• - 6,30 heras. .

3 d ,,,.
Rápido ti BrasUeiro - JolnvUe - .. frentes e oitocentos (800) ditos de jucas, e Março dç '1948. (Ass.) tradoras, Balanças automáticas..

...
15 �x��e�� SAO Oristo.,lo - La�. - fundos, a área do 19,200 metros q'la· Cláudio Çal'al1lUrÚ de

,.

Campos". Chuveiros, Elétricos, Ferros de en-

',' 7 horas,
_;, drados, _ fazendo frentes ao Sul Em dita petição foi exarado o �c- gomar, Fogareiros, EsterilÍzadores fll

Expre,S8<) Brusquense - Bruaque .

t d I'. 16 horas. na Tua Tijucas e fundos ao 'Norte gum e espac 10:
HA. Como requer. I Aparelhos, Elétricos em geral

� AutO-Vlação ItaJal' - ltaja.( - 1. ho-
no Travessão Geral, extremando a Designo o dia 31 do corrente, 3S Serviços rápidos e garantidosra�xpre8So' Brusquenae - Nova Trento Leste em terras de Fernando Fa- 14 horas, na sala das audiências Preços Módicos

- 16,30 horas. .
.

Rodoviária Sul Brasil - POrto .Alqre chini e a Oeste em ditas de .Júlio para a lJ1quirição das testemunhas Orçamentos 'sem eompromisao.
- l: hcres,

QUINT,t..FElRA Baumann; e a parte Sul com vinte, que forem em tempo oportuno <Ir- •••.••.....• �. .. . . ..........• .' .• �

Auto-ViaçAo CatarlnellH POrto
e oito metros e cinco deeimeh'')s I'oladas, cientes o requerente c o FERIDAS. REUMATISM9 E

AlTu'::rVta�ohorêJ:ltarlneIUl. CUritiba (28,5) de frentes e qllatrocen'os, Dr. Pl'Omotor Público. Intime-se a' PLACAS SIFILITICAS
- A;�Ção Catal'1n_ Joln'f'1le (400) ditos de fundos ,e a área de justificante Dona Orei Ida a vir· Elixir de Nogueira_ II horas.. 11.400 metros quadraelos, _ fazen-'jl P, restai' depoimento pessoaL, Tiju-A t VI I Catarlnenae Tubarlo Mlld!Cloçéio Quxilillr no trotomentc.
_ : �oraa;. o

-

do fundos ao Sul no Rio do Braç'o, I
cas, 13 de Março ,de 1948. (Ass.) Be- da .HUi.

Auto·Vta,çAo _Catarlnena - Lacuna
_ extremando a Leste em terras, lisári'O Hamos ela Costa _' Juiz di; •••••••••••• '.. • •••••••••••••••

- 6,30 horas.
D"Expresso São Crlsto'f'lo - Lacun& - de Fernando Fachini e a Oeste em

11•reit?": �o fin,aI �a justificado
7 ::::�êsa Gl6ri4 _ Lagmi. _ , 1/2 ditas, de herdeiros de Domino'o� fOI pro fenda a, segmnte sentenC'il_.
e ., 1/2 horas. '

Gessele. III _ Ausentes José Feler, "Vistos, etc. Julgo por sentença' aExpresso BMIsquellM - Bl'U�u. _
18 horas. seu pae, o velho Pedro Felel' e SeU presente justificação, para que proAuto-ViaçAo ltajat - Xtajal - 18 ho-

.

PC' duza todos os, efel'to�, l'el[al's e deruo Irmão eelro onstante Felel' _ 1l1",- "

�

Rápido SUl Brasileiro - JoIn.,Ue -f'b rido d,a sl�plicante, continuaram ele direito. Expeça-se Carta precatóriaIS e 14 horas. I "
'

ltJnpresa Sul O�ste I.tda - XapecO - Is posse do terreno cm aprêço, como cItatoria ao Dr. Delegado do Servi ..
- • horas.

seu, clllti vando-o 'e fazendo no m�s- ço.ct'O Patrimônio da União, por inSEXTA·FEIRA t 'd'Rod�a Sul Brasil - POrto .Alecre mo algumas benfeitorias. Em 1923 erme 10 do Juizo de Direitó da
- 3 horas.

CUrltiba falece ·o'velho Pedro Feler e sen
la Vara da Capital; publiquem-;;eAuro..Viação C&tarlnense
edl'tal's d 't

-
. t' •••••••• • �

- II horas. filho Pedro Constante Feler _ e e CI açao aos 111 eressados
_A.uto-hoVratasÇ.Ao Catarlnense - Join'f'1le . incertos, COI'll o prazo' de" 30 dI' a.""a suplicante _ cOI!tinuam na posse '

..... Auto.Vlação' Cat.armenH - � do terreno, tendo-o como seu !'lell1 sendo unIa vez no Diário Oficial o
- 6,30 horas.

'

E t I t
'

.

Expresso Slío CMstovAo Laguna - interrupção nem 0J!>0sição d'e pes.
s ae o, e res vezes no jornal "O

7 i��ViaçAo Itajai _ Italai _ 18 ho- são alguma. IV _ Em 30 de maio Est·ad'O", ele Florianópolis; e citem-
• raso

'

, d, e 1938 falece Pedro Constante Fe- ,�e por mandato os confrontante;;;

'1:
Expresso 'Brusquens. Brusqu. ,0RTo ALEGRE

, 6 horas. ler e a suplicante permanece n" conhecidos, residentes nesta Co-
'UA .OCUNTAR'OS OA eATR" N,'" ' "�O ANO"Rápido Sul Brasileiro - JoinvU.

d t t' J lnarca tudo 11a' forln d ...]0 c�U .. POSI ..l,!>IIJ·I(lE,.ON.!:a".D.'El�GR .. .,,.S,_ou,çro ....
, àa 5 e H horas. posse o el'1'eno a e a presente ':>_-, a o que ms-
-

Auto.Viaçt.o Sá��n.. _ CUrItiba
ta pela mflneira aludida, como :lea- põe o Artigo 455 do Código 'de Pro- Agencia Geral para S. CatariD&

- 5 horas. ba de expôr no item precedente, em cesso Civil. Custas ex-leg-e. p.. R. L, Rua Felipe Schmidt., 22--Sob.Rápido Sul Brasileiro - Joln.,Ue _ TOO 't (8) d Ab'l d 9 f
iI.s 5 e 19 hor,.. companhia de �el1s filhos, Sl1ce�so· l.luCaS, 010 e l'l e 1 .8 C. Postal, 69. Te!. «Plotetora»>
- II hora�. res do dito finado. V _ E, por con- (Ass.) Belisário Ramos da Costa FLORIANOPOLIS
_ �u�����C,âO CatarlnenSE..,.. 'Jolnv1le.

seguinte ,como o suplicante, por foi _ Juiz de 'Dirçito". E para que c11':- VENDE-SE DOIS TERRENOs:Auto-Viaçllo �,tarlinen.. -- Tu:b&rI.()
e seus antecessores possue os di- gll'e ao conhecimento de to{]os, Um na Ponta do Leal c/ 24 m x.- 6 hoxas.

dEXDrp,sso São Ortatol'llo - Laguna - tos bens ha mais de 30 anos, conH- man ou expedir, o presente edital 30m.
7 horas.

l1tla mansa e pacificamente, sem que será afixado no luo'ar de costu- I Outro a Rua Irmão Joaquim C'IExpreseo Brusqu�n.. - BnuJque _

. "'. . 20,50 m x 44m. _ Tratar cf Te�.'14A�rc;��iaçAo I'taJai _ ItaJaf _ 18 ho- oposição nem embargo ele espécie me e publIcado, nesta CIdade de TI- 'Samy -, Policia Militar.
raso alguma, quer legitimar a sua pOSSf' jucas, ao� nove dias do mês de ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Expresso BrusquenH - NOTa Trento

t d t '50 d C
.

d" abril elo ano de mil novecentoo e ---III!�-IIIJII!��III!!I!II�---"- 9,30 horll8. nos ermos '() ar.;) ,o o Jgo > Cirurgião'.Dendista
e �;2s��6ri. Laguna - .' 1/2 Civil� ParU/ tanto parece-nos ql1C. quarenta e oito, J:;:u Gercy d'Os I\n-, Curso dc' especialização em

bastaria o que espõe a respeito jos, Escrivão "A.cl-hoc", o datilo- dentaduras
o § 3° do art. 15(i da Constituicão grafei e subscrevi. (Ass.) Belisário Raios, X' _ Infra-Vermelho-
Federal. Bequel' pois a designação Ramos da Costa - Juiz de Direito. Diatermia
.do dia, hora e lugal" para a 'justiq- Isento de selos por se tratar de jus- Exclusivamente com hora marcadlll\
caç§o do exigido pelo art. 451 do Có- tiça gratuita. Está conforme o ori- Rua Arcipreste Paiva n. 17 _,. Te-
digo do Proce�so Civil, na qual ele- ginal 'ao qual me reporto e dou fé. IMane 1.427
verão ser inquiridas as testemunhas Dat(l supra. Flórianópolis
José\ Gessele, lavrador; Pedro Di- Gercy dos Anjos - Escrivão "Ad-

•••••••••.•••••• ••••

bortoli, lavrador, e Augusto Cip!'ia, hoc,.
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Viação Aérea
;, Horário

Segunda-feira
PANAIR.- 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRU�IRO DO SUL - 13,55

Norte

Terça-_feira
--,iR "- 10,40 - Norte

. ) '1.I<:IRO 00 SUL - 12,00
florte
VA!,TG - 12,30 - Sul
PAl'iAIR - t3,60 - Sul

Quarta-feira
PANAIR r- 10,40 _ :Norte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO

NOl'te
VAilIG _ 1 t,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta·feira
PANAIR - 10,40 -I Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO DO SUL '- 13.5�

Norte
CRUZEIRO DO SUL � 15,30

!ul
__Sexta-feira

CRUZEIRO DO 'SUL - 7,20
�orte
PANAIR - 10,40 - -Norte
VARIG - 11,40 - NO'l'te
lMNAIR � 13,5' - Sul

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

Norte
Domingo

PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00
PANAIR - 13,50 Sul.

I Dr. CLAANO G.
,GALLETTI

ADVOGADO
Crl�e • cf,.1

Con.tltulçéio d. Socledad••
NATURALIZ�ÇOE8
Titulo. Deolarat6rlo.

j

Eecrit6rio e Re.idencia
Rua Tiradente. 47.

FONE -� 1468

-

A DIVULGACAO·
Re�isia do paráná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural.

Economico Financeiro
Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.

CAIXA POST "I L, 775 CURITIBA

rr.U;CRAM.I., PROSEBRA'S

, •

I

_·�····ãrvõres···frtiilfiãs····_·-
CURITIBA

Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori. e Pomicultura

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

:,-� �"'T'"

. .. _. - ...!.:

,

Artigos de uso
,

doméstico
Você poderá ganhar de Cr$

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

Informações -na Praça 1 de Nü-'
vembro n. 22 '_ 20 andar.

•
'

Motocicleta
Vende-'se uma motocicleta

marca "VITóRIA" de 5 H. P.
Ver e tratar a Rua Esteves Ju
nior n. 28.

__e .::�.

.. ,
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CONJUNTO TíPICO "TRIO AZUL"

A· d
'

N A bl ' ,I, Está entre nós, desde dia 1:!, (J ln a o u. 'I a ssem ela ....I Conjunto Típico "Trio Azul", inl c-
grado pelos aplaudidos artistas Ma-, 'o lugar. E as bandeiras prosseguem : estrada do progr�sso e da cultura,
xirnilo Dias, Breuo: e Dilon Sauer. pelas coxilhas verdejantes, devas-

I
tem levado seus filhos a uma sér�eVindos de Pôrto Alegre, donde

sando os longos .horizontes, traçan- ,de iniciativas, qual delas a, mais
SRA. A N'I'ONlO i\IAR,TINS SA:.\'rOS são naturais e onde, pela sua atua-

"I' I 'I I
' ,_'1 "

ção nas estações de rádio e nos pul- do as rotas, que estabeleceriam u

1nob!
itante, qua c e as a mais rea-

A data ele hoje assinala aniversá- cos têm merecido as mais elogtosas contacto entre a póvoa vicentina e lista e útil.
rio natalício ela exma. sra. d. Caia- referências da imprensa, realizam,

a Colônia do Sacramento, perrna- Dentre, essas inic,iàti.vas, por to-
rina Santos dizna consorte do nos- no momento, uma "tournéc" arrís-

I I d t
íi d

' �" Ma i A I tica até Salvador. nentemente arneaada pelos caste- I dos os titu 'os ouvavers, es aca-se

so, es ima o pau-reio se. I ajor An- Iniciando suas atividades f!1I1 nos- lhanos de Buenos Aires. inegávelmente, o seu Ginásio, .. Ie
:Lônio Martins dos Santos, distinto

I
sa capital, fizeram-se ouvir n, 2ÍJ c

Ah ! 'senhores, quanto sacrifício c que é proprietária a Sociedade
oí'icial reformado da nossa Policia 40 horas de ontern., através (h Hádio

A
,.

G'" d Itai
,

quanta bravura ilustram esses pri- nornma inasio e ajai, SOCIP-
Militar.' , Guarujá, 'num programa que ag!'a�-

., , . . nau a tonos os ouvintes da popular meiros tempos da gente lagurrista. dade esta, constituída com o ca-
A distinta nala l iciantc, cujas emissora. Depois, é o cuidado vigilante em pita I de Cl'S 300.000,00, por subs-

virtudes oristãs : e coração género- O "Trio Azul", além de. se apre- . "

.

asesrurar a conquista � é. Francisco crição particular, dir-igida tecrncn-
80 lhe granjearam largo círculo de sentar com nove instrumentos, ln- �

clusive 3 acordões a piano, possui de Brito Peixoto, o capitão mór, fi mente pejo abalisado educacionista
; amizades em nossa sociedade, na

escolhldo e esplêndido reuer+óvio- de professor Moa I" Mori o ind deP - intimar os jesuítas, ,que pretendem ',1 C I lU 1l1, vm, odata de hoje, ver-se-á, sem dúvida, músicas típicas, bo lcros, músicas po- C itib 'f
.'

dmultiplicar 'os seus aldeiamentos, urrn a, e que esta UI1ClOnan o.alvo elas atenções e homenagens dos pulares hrasi leir-as e "blues",. y
,

,

t d de a desistirem de qualquer empresa com cerca de 60 alunos, matricula-.eeus ínürnos aos quais respeitosa Conforme tivemos opor um a
, de ouvir de seus componentes, prc- sôbre aquele terr-itório da coriqnis- dos nas prlmeírn e segunda séri c-i.,oe prazenteiramente nos associamos

tendem apresentar-se em o nos�,") J
..

d J P f'ta lusa', é a /expc.dição_ colonizadora f "l,l1cla as ,pe a r,e, eI,tura, anosnessas homenagens. teatro e nos principais clubes ele
_ ,

1· 'de João de Magalhães, acnro de

I
trás, as obi as de r-eforma e adap-FAZEM ANOS HOJE: Ftoriauópo IS. � �

_;_--------------- FI'an�i�cl), aqui aprestada, para tação: orçadas de 500 a �OO I�il
-comerci ante: HOJ·e n, O pass�do iniciar, nas imediações cio Tramau- cruzeu'os, foram gastos, ate hoje,

o nosso estimado conterrâneo U daí, o povoamento do Rio Grande; 200 mil, faltando, consequentenu-n-
"José Garcia, do alto oomércio 10- A data de hoje recorda-nos que: é o comércio do gado fugindo .dos te, 400 mil cruzeiros,

.cal ; _ cm 1.630, um coutmgeuce ho- campos das missões, que os Iagu- COIll um corpo docente consti-

a exma. sra. d. Dolôies Siri- landês atacou a trincheira do Rio nistas arrcbanhnm para enviar ás tuído por uma plêiade de abnega
'l'idakis, virtuosa espôsa do nosso Doce, em Perumnbuco. sendo rcpe- feiras de Curitiba e Sorocaba ; r a dos, vêm êstcs ministrando as au-

prezado conterrâneo sr. Jorge Si- .i du pelo Cap iíáo �jmào ce Piguei- emigração, que se processa por to- las gratuitamente, não sendo, en- •

rIdakis, competente gerente do " do o século XV [I I, -da gente da La- tretanto ainda, êste seu esf'ôrco -ODEON - Hoje às 5 e 7,30 horas
.' ',. ,

- Um dos mais deslumbrantesHotel La Porta; - enl 1.636, o Caj}itão Francisco 2'lI11a, clue vai fundar na vastidi\u desmteressado 'e patrlOÍlco o h[\s- '

t' "s� roman lco-mUSIcal ...
- a genlil senhorinha H-orLencia Hl'hêlo apoderou-se ,do Engenho dos pampas, as primeiras estan- talite para equilibrar a despesa C0m

_ Uma história inesquecível num
Melo, alta funcionária do'D. E. S. Espirilo Santo, na marg'em do Sa- das, c, ,tim' origem, ,pela fusão C(Jill a receita, por serem muito spperi0- filme onde tudo é poesia e encanta-
·cm Hajaí; mlH'ag'uai (um dos aJ'luenles do Pa- os açorianos do Pôrto dos Ca\ais, res a esta, as respeitantes à con- lllen�OTH CENTUHY FOX

- o distinLo e jovem ,estudante raiba); a essa niça ele centául'os heróicos servaçâo, vencimento ,do diretor, apresenta:·:Getúlio José Fernandes, filho du - em '1.6/10, CarnamLT foi tomada que povoaria as verdes planllril� bedel, servente, etc. E OS ANOS PASSARAM
.sr. José Israel Fernandes e de ,sua pelo Coronel Iiolandes Koen; do Continente de São Pedro.

/

Esperando-se para o ano letivo (Tec��I��lor).exma. senhora d.. Elvira F-ernanDes.
:-:em 1.645, os llolandese,s rora.J� I Desses �)rirncir'Os p�vadores ];1- vindour!), lllna matricula de nuis,

Belty GHABLE
- o j'ovem oomerciário Florên-

���I [OÇ�dO� ,em, um com�a:e tIa
I gunenses e que surgenam as ."0- ou menos 90 alunos, êste fato hl- Dan DAILEY 'j.cio Sena, filho do .dislinto casal "ado n<l"CarreIlU das, l\iazo�.bÔS I'lhas �stlJ'pes �au,ehas dos. PIl1:o plicará em maiores despesas, dada M�n�o���E��HALL. i i

.Antenor e Olindína Sena; (hoJ,e Allombadus, entl.e Boa \lsta
BandelJ'a; elos Souza BraSIl" ,J(' a necessidade que o Ginási'O terá

Cr$ 6,00 _ 4,00 e 3,00.- 'o interessante Get.úlio Labes, e Olinda);
. que procedem os Assis Brasil; d')s de contrataI' prol'essore_s profiss!o-filho dileto do distinto casal OLá-

- ,em 1
..816"

cenLo {! vlllle e

I Prates, de que descende .Júlio ti" nais, que fatalmente terão de s,�r i�ÍpÉfüÃi"':_ 'H�j� -à; 4;3ô e"7:30 h's:
.

e Anila Labes' t I el I elo O PRISIONEIRO DA ILHA DOS'VlO �', "

qUi! 1'O onen ,a�s" coman ,ac os P, Castilhos; dos Braz Lopes, de fim' i remunerados. Esta a situação rf'ul
TUBARõES'- a "xma. ,sra. eI; Carmem Cor- '�'encnLe BOl1llaCIO Isas �ald�e1'On, I descen,�lem' os Flores da Cunhn. do Ginásio de Ilajaí.--;'1. L'Ut'entino diglla c.onsorLe do Joram denotados no anolO Zapa- I

Bem sabeis no pntanlo quc a Situação difíciJ, e porque não
.,,;r. A'lvaro Tolentino Júnior, eles· I'al' por um destacamento de c.enLo I -

' -' " . ,',
t d _

, , funçao da Laguna nao se restn!l- dIzer angllshosa, que a nos o Q�,llachante aduaneiro. Capitão Manuel J-oaqulm de Car-I ' -

t'. . . "iu a de centro ele expança'O colu- homens a quem o povo .CH regou d
,'alho. Aquele OfICWI, d,epols ele

I" ,

,
_

'

NOIVADOS . nizadora, Foi ainda naqueles te:!!- representaçao dos seus anseIOS,'1890 passou a. Se1'''ll' lealmente ao ,"
,

COlll a e:elltl'l sl'ta. Dalcl' Q'.l:>- '�'I d ' d B' pos afastados a guarda a "<lnçada nos cumpre e cabe patrOCInar, ::>01'
�

,', BI'a"'l, mOl'l'€n o no pOScO e ,l'1- •

_ '

".(Iras, funcionária da Companhia g'adeiro moncndo em 27 de abril ,ela Colônia do Sacramento; senti- lima (jllestao de honr.a e por u�TIa
"Telefônica Catarinense,' filha!l�

, !.' nela vigilante na sua defesa e fon- questão de ,dever, e, all1da, elU ooJe-de 1.8.0;
.. '

I'
.

.,.exma. viúva d. Isaltina Quadros, _ er?i '1.818 'no ill.'l'oio Raboll, o te de abastecimento nas suas 11('- elll'llCla ao texto (a ,propna cons-

<contratou casamento o SI'. Ademal'

I
General J.oão �Ie Deus Mena Barre- ce�siel:;tde�; ele yivel'cs_ ,f }I,lllllwõe,'_ titlli�ã,:! que ,det�r1�li�a o estiI:1Ulo

'_M 1 d f
- ,.

I PI" C I
.

f d' acol'l'eu à, luta sem])re (Iue a mnl�l1- de todas as !llstJtlllçoes que ,VIsemac la o, unClOnarl'O (O a a{'lo to com uma ava ana, azen o a
_,

'<)0 Govêrno. \angllal'da das t1'opa,., do General çaram os espanhóis confiantes a elevaçao da cultura e d'O el1S1110,
-

I Curado,
atacou o enLão Coronel :\Iandou-lhe toda a pOP.lil<lçai) ca- Para que seja possível manter es-

Enlace GRIJó - FERRAZ Frutuoso Rivera, obng'ando-o a paz de pegar em armas, nt1I1�CI'()sa sa obra, de tão elevada e nobl'e fi-

Realizar-se-à hoje o enJace ma-, por-,se ,em retirada; ,cavalhada, viveres, ludo, (juandv od

I
nalidade, alllPara�a, �el� 3Itrllti�mo_

trimonial da s,enhorita Neusa Gui-
'

_ em 1.822, roi ef,eLivado o se-, ataque de S. Migut'l de Sal ie(lO. dinnificante d.a llJlClattva partlcu
marães, Grijó, fino ornamento OLInda ataque pelas canhoe-i,l'os por- Importante sôbre êstc aspecto, lal� da, gente b�a da minha tena, e

«la nDSSO socieelade, filha da Exma.
, �ug'uezas. contra ii llha ela' l\'I�ré foi o papel que elesempenobu. Aill- ainda pelo' patrocínio perJ1lanel1t� _

Sra. Viúva Dr. Adernar Grijó, com: (Bahia), sendo Lambem l'epelIdo da em 1777, quando d, PedI"() de do l1obl'e Governadur Aderbal R3- INDICAÇÃO
.<J sr. Dalson Machado Ferraz, alto! pelo Capitão Antonio Dias de Oli- Ceba lias se, apoderou da ilha de mos da Silva, sinto-me 110 dever, Considerando que o Ginásio ed
funcionário do Serviço Nacional de ,'eira' e Andrade; Santa Catarina, após a fuga inex- nã'O apenas ,de itajaiense, não ape- Itajaí, de propríedade da Socieda
_Malária, filho do sr. dr. U1tymo Vi-

'

- em '1.823; cÕntinua.ram lleste plicável, das forças ele Furt.ado de nas ele filho de Santa Catarina, de Anônima Ginásio de Itajaí, já
,eira Ferraz e D. Clal'ice Machado d ia' os saqncs e as�assinalos em Mendonça, foi nesta Lagu'na herüi� mas de brasileiro, trazendo à Casa

está funcionando, legalmente, CCIU
.FeITaz, -ambos falecidos_ 'I Belém do .Pal'á, consequenle do le- ca' quP ,se organizou a reação. Foi uma lndicação, no sentido de ser

cêrca de 60 'alunos, das primeira e
O ato civil Lerá lugar ás 10 ho- "ante ai .eril'icado na noite do di-a

C'0ll1 ajuda de seus hOllle11s, ([UE: solicitado ao Poder Execlltivo .ml
seg11l1da séries;

Tas na resíelência <la noiva, á rua anterior: dos pais herdaram as enel:gius auxílio de 50 mil cruzeiros, a ser Considerando que os frutos co
.Bocaillva, 1lt7. Servir-ão de 1,este- - ,em 1.829, chegal'ám a.o Rio de

temperadas nas campanhas pIa ti- entregue aos dirigentes do Ginúsio lhidos pDr essa iniriativa são os
munl1as, pOJ' parte da noiva o sr. Janeil'o, a seg'unda Imperatriz elo

nas, que aquele valente capitão Ci- de Itjaí, Srs. Prefeito Arno BalH:'.', mais auspiciosos;
.-<1.1'. Angelo Lac-ómbe e exma_ sra. Brasil, D. Amélia de Leuchtembel:g priano de Barros Leme impedin o Genésio Lins, Paulo Baller e Eri- COl1sidC'!:ando que a obra se afhaDr. Renato Gutierrez e senhorita (' a R.;ainha de Portug'al D. MarIa

I desembarque das tropas castelha- co Schaefer, em parcelas incu-
orçada entre 500 a 600 mil cl'll7:ei:Ruth Antunes Costa e paI' pa.rle do 11, lendo aquela, no dia segu lUte, Inas na enseada de Imbitllha e 0bl'i- sais durante o ano de 1949, impor-
ros, tendo nela sido já gastos 200noivo o sr. Mário de Oliv-eÍl'a I' 'do' nupcias com 'Ü Impera- , , ., 'I' '1con IIl!

gou a nau de '" \eITa ah fundead:1 tância que se destll1al'a a aUXJ l:J.f
mil, re,sllltando a falta de 4()0 1111F.erreira e e:xma. sra.. , sr, Pedro dor lJ, Pedro I;

a regressar para \) Desterro. Foi a conclus1i,o ,das obras do prédio e
cruzeiros para sua completa conclu-.Infante Vieira e exma, sra. I '1 868 um destacameJlto

Ih--em '. ,
esta mesúJa gentf> que varreu do a melhorar a respectiva apare a-

são;A cerimonia religiosa será cele- pal'aguaio que se achava embosca-
I' t 11

...

!!.crll d'o e(!ucand',l'I'I·O. t acon lI1entc as iIla rI>' l,as LDllTIlgas, � Consideran.d'O que para man elObrada na Catedl'al M,etropoliLana às elo em Vuelta de Angusturra, no
J'hforçando-as a paSSal'etI1 à Tlha que Nestas con.dições, ,tomo a 1 e,- instituição, os àtllais professores:1'l horas. Serão padrinhos paI.' par- '!}eslilento Chaco, roi e1esbal'at.ado

. .

'd P , dade de en'vI'al" a' Mesa a se"UI'nte �

t 't teI' I
. serIa, restitUI a a o!'tugal pê-O "" estão lecionando gra UI amen •te da noiva o 51'. Dr. Virgílio Gual- pelo '160 Batalhão de ln all"ana,

t- '}' t o trata,do de Santo Ildefonso. indicação: oferecendo um magnífico exemploverto e exma,. sra., Dr. João Carlos comandado pelo en, ao .. enen e-c -

S Trinta e nove foi omra página VI' :::010 (',Ia' 'SlI',1 c' lllttIra, historiadore� de desinterêsse, de abnegação c de'Gulien,ez ,e Sl'a., por parle do

nOi-I' ninei Tiburcio
,ele, 'ousa; �

vo a exma. sra, D. Ida Ferraz Pena, Ancll>é Nilo Taàfl$co. palpitante na bravUI'a e n() idealis- dia11le dos quais me considero patriotismo;
Dr. Angelo La.comibe, senhorita,

'.

mo da nossa gente. Aqui encontra- apenas um modesto principiante; Considerando que para a mallll-

Dylva Ferraz e sr. Adernar Grijó Pinho. riam os farroupilhas o clima de- representantes dos inais altos cen- tenç�o de tãp eleva.da iniciativa �e
,Filho. I Aos ilustres visitantes "O �sta- l110crático que lhes facilitarÜt a tI'os de estu.do do nosso país e dl� toma indispensável a conclusao

Após a cerimônia, os noivo� se- !In" apresenta votos de boas-vll1das proclamação da República Catari-' Portugal, e que, neste momento das obras do edifício e a melhol'ia

,;gUiTão de �vião pa I'a S. P,aulo. I e de feliz estada entl'e nós, nense; mas, encorutrariam, tan'- complacentemente me escutam. da aparelhagem do educandário:
DR. ÂNGELO LACOMBE bém, a reação que se ergueria ene)· Se 'me permitis, eu vos lemhr<l- 'INDICO

VIAJANTES Enc'Ontra-se entre nós afim de gica, quando", vendo pel'dida a sua rei que a Laguna esteve sempre Que seja solicitado ao ' ilustre
DR. VIRGíLIO ,GUALBERTO paraninfar o enlace matrimonial dc causa, 'Os .democratas se fizeram tl- presente nas jornadas civicas que Chefe do Poder Executivo, um �ll-

Por via �érea, procedente da sua cllnhadá,' Ó 110SS0 preza.dó eo- ranos.
empolgaram a alma hi'asilei,,,. xilio na Ílllportância de 50 m:.l'

"Capital Federa·l, encontra-sp ,desd� I estaduano sr. dr. Angelo Laeombe, Senhol'es, eu não vos quero f:'ln- Jamais deixou de corresponder aos 'cl'uzdros, a ser entl'egue, em pre.'; ..

'�ntc-ônte1)'[ n�sla,'capital, onde veiu I a{IJ:llisa(lo médico, residente em saI', e nem devo roubar-vos mais apelos da Pátria. Mas,' fui. sem dá- tações mensais, no peri'od de t!)�g
'em companlua de sua exma. sra, Cresciul11a_ tempo do pouco de que dispon(�e.�, v�da () ,ela expansão coloDi&a4ora à diretoria do Ginásio de Itàjai, rll.'s-
,do Maria da Penha Grijo _Gualber- �a comp'anhia do ilustre faculta- paloa a vossa amavel excursão. Se- o mais belo capitulo qu� À olta gen- tinada à reconstrução do ediflci,)
to, afim de paraninfar 'O CaSaJ1\l n- ti 1'0, acha-se a sua dignissima es- ria indelicado, se não fosse apenas te escreveu. Esta, é, sem dúvida. a oooe o educandário está funcio
to de sua cunhada, a distinta se- pô,sa a exma, sra. d.'Maria Hel�n,l ingênuo, alongar-me nestas -'li- verdadeira espressão histórica da nand,o e melhoria dg re$,v",c-l\va
nhorinha Neusa Guimarães Cri,io" Grijó Lacombe. gressões sôbre a istória local. Vós pequena cidade que vos hospeda, aparelhagem escolar,
o nos�o estinlado coestadl1ano Dr. "O Estado" apresenta aos distilI- a conheceis. Tomais parte num Sêde a ela benvinrlos. Em nome '.10 'Sala das Sessões, 15 de Outuhl'l'
Virgili() Gualberto, ,dínâmico pre- tos hóspedes os seus melhores vo- Congresso 'a que dão lustre pela 5eu Govêl'no e do seu pOV'O. ('11 ;03 d� 1948.'
$idcnte do Tnshtllto ;'\aciónal :Io'[ tos de feliz estada I1psta capitnl. força da sua inteligência e peio saúdo". Heitor Pereira Libeloatü

RITZ - Hoje às 4,30 e 7,30 horas

com:

Warnel' BAXTER'
Glória STUART .

e John CARRADlNE.
Forte. .. Impressionante ...
2°) - Uma hístória de, amôr

ba lada por suaves melodIas:
O REI DOS CIGANOS

em�

to - Cínelandia Jornal -,Nacie...;
na!.
2° - Apresentação, da. primeira

super-produção hispano-português'
sa, com Antônio ViUar - Maruchi
Fresne e Luiz Pena: ,

A RAINHA SANTA
Censura LIVHE.
Preços: Cr$ 4,80 e 3,00.,

noxy '':':_
.

H'oj�
-

à�
.

4:3i) �. 7,30 'h����
2° - Um grandioso far-west com

lutas emoções e suspense .

30 '- Joaquim Rodrigues - Car
men Amaya:
OS AMORES DE UM TOREIRO
4° - Continuação do melhor se

riado até hoje exibido em nossas

O MONSTRO E, O GORILA
Censura até 10 anos.

Preços: Cr$ 4,00 e 3,00.- o sr. Selma Brust, próspero

com:

José MOJIéA.
No Programa:

Campos Atualidades n. 11 - Na�
ciona!.

Preços:
Cr$ 4,00 e 3,00.
Impróprio até dez (10) anos_

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

'Fiil�es da Semana
A Seguir:
Henry FONDA - em:

A VOLTA DE FRANK JAMES
........ �

..

\
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,Bom, binóculo
Grande visá:o

IOI1PANIIIA •AtlANtA DA lAIA"
........ 111'1,"':" ... :' lAIA
DCJlDIOI 11 muJl.O.O.

Cifr.. dó B�r8DCO d. 1944.

C'APITAL E RESERV�S
'Re,ponlabiliéiatie.
Recete
Ativo

CrI
Cr$

80.900.606,30
5.978�40L755.97

67.053.145,30
142.1 i6.603.8c

•

Siniltrol pagol nOIl ,Clltimol 10 ano.

Relponlal 'tid.de.
98.687.816,30

• � 76. 736,40 1.306, 20
.

I Diretorel'
Dr. -Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr: FranCISCo
de Sã, Ani.io M...orra, � Di. Joaquim, Barreto de Araujo

t' e' Jo.� Abreu.

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

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

BOM NEG,OCIQ
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100,'000,00 renda
certa de 10'/. ao ano -com. recebimeri'to de iuros mensais.

Irdormeções nesta redação:

QUU
,
VES,TlR·SE (óM CONFORTe E ELECiAH(IA 1

PROCURE A

Alfaiataria -, Mello
Rus Felipp,," Schrmdr 48

Empeza de

CHE
navegação
�E'M'

NAVIO-MOTOR r'ESTELA n

maxima rapidez e garantia para transporte ae suas mercadoria.

., Agentes em ,Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. �.

C�rros para o inieriór, do Estado
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitíba
RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

c! excessão de sábado

6, horas

EXPRESSO,BRUSQUENSE

fi, A. VIAÇÃO ANITAPOLIS
t

13 horas
16 horas

1{ horas
16,30 horas- 2a., 4a: e 6a• feiras

Nova-Trento
3a., e 6a. feiras

-

-,

12,10 horas

BODS
O Comandante do Destacamento de Base Aérea de Florianópolis,

I

Edital I
.
Afim de iniciar a distribuição de carteiras SOCIaiS e cartões de

I

identificação para filhos de ,sócios: 'solicita-se a todos os senhores as

sociados a fineza de fornecerem à secretaria ou tezouraria dêste Clu

be, no menor' prazo possível, duas fotografias do tipo 3 x 4.
,

A Diretoria

. LI'RA TENIS' CLUBE'

" ,

Ministério da Aeronáuticá
, I

Quinta Zona Aér�a.-D�staclllmento da Bas� Aérea
�m Flori8IlÓpolis.-lnscrição para o concurso dê

adm:!ssáo à Esc,ola de Aeronáutica

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

Representante em Florianópolis:
,

PEDRO NUNES

pessoais, conce-

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo
•

alcança quem tem sólida
instrução,

livros. sobre todo. o...

assuntos:
avisa ao� inter,essa�o:, que se encontram abertas �esta Unidade, no cor- LIVRARIA ROSA
rente mes, as mscriçoes para � Concurso de, Admissão à Escola de f..f'.- Rua'Deodoro, 33 _ Florianópolis

���:�.ca, a reaizar-se em Janeiro de 1949, neste

Destacamenetoln�aep'rBe�ç:l;)f',' PU''r'',:a'
..

'jI'e"tr:o' 'p'·0·-·I ...I-··t·8·'0'·.a··Outrossim avisa, que os formulários para as inscrições U til 1serão distribuidos por esta, Unidade.
Destacamento de Base Aérea de Florianópolis,' 4 de Outubro de 1948.
Saturnino Barbosa Lima, 20 Tte. - Carlos da Costa Dantas, 10 Tte,

50 ,CONGRESSO EUCARISTICO

Ajudante.
' NACIOANL

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
S teí isv raedi t lid d d Cr$ 20,00 além da ]o'('a des ue viagem, entre outras, as for-
or eios mensais, me ian e, mensa I a e e,

necidas pela Empreza Turismo,
inicial de Cr$ Iu.oo apenas. Pontual-Machado-Bensaude S. A.,.Participação nos lucros

....__ .._---

\

Dr. Alcides Acioli 'de Vasconcellos
Avenida Rio Branco n.. 103, 1° andar, sála 3.

l'jEGÓCIANTES DA CA,PITAcL' E DO INTERIOR
O ESCRITóRIO DE .AJDVOGACIA E PROCURATóRIOS do

'

De. Alcides Accioli de Vasconcellos, instalado và Avenida Rio
Branco n. 103, 1° andar, sala 3, no Rio de Janeiro .enoarrega
se da defesa dos seus interesses junto à-s Repartições Públi

cas I Federais e todo o serviço de advocacia relativa aos Insti

tutos de Aposentadorias e Pensões, assim como do Registro
de Patentes de Invenção, Marcas de Fábricas e Chamadas de

Extrangeiros.
Oferece, outrossim, os seus serviços como intermediário

entre Exportadores e O Conselho Federal do Comércio Exte-
I

ríor,

DATI L,OG'RAF'IA
CorrespondeRei J

Comercial

METODO;

Moderno e EflcieD.ta

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M

'

PigoZZi,

RUA ÀLVARO DE CARVALHO. 6S

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

"A VOZ das Terras de Anita"

Frequência 1530 klcs, - Onda de 196 metros
. TUBARÃO - SANTA CATARINA

�
__ I '.

A Eletro Técnica
Tem o prazer -de comunicar à sua distinta f'reguc.sia e a')' público em geral que

transferiu suas instalações para a rua Tenente Silveira, quase esquina da Trajano,
onde espera merecer a preferência de todos, continuando sempre à sua inteira dis-:

posição, e agradecendo-lhes a, visita,
-

o 8ahiO

"VIR EM.' ESPECIAUDAOE!J
.

C lA WETZEL lNDUSTRIAL-JOINVILLE
, I

t-

(Marco rewls1

TORNA A
I ROUPA

.

BRANQTJISSJMA

Na qualidade de Presidente da
Comissão Arquidiocesana do SI1I
Congresso Eucarístico Nacional
todos os fieis e demais interessados
que o mesmo se realizará de 28 a

31 de Outubro do corrente ano, na,
cidade de Pôrto Alegre, 'Rio Grande
do Sui. \

'

..

Outrossim, comunico as Iacilida-

com quatro tipo de perígrínação
a) uma Aérea, em aviões especiais,
a, partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b) uma em navio.
especialmente fretado, e conduziu
do exclusivamente perl.'4I'ines; e)
uma terrestre, prosseguindo de
São Paulo' em coníortavets "oni- .•

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

•

internacional, diretamente a Pôrte

Alegre.
São essas as viagens obedecendo:

ao tipo peregrinação.
Evidentemente" poderão os fieis

proferir outros meios ao seu alcan

ce, com' viagem de auto, onihus

aviação, etc.,. na certeza de que o

nosso Estado" e em particular a

Arquidiocese não deixarão de se

fazer representar naquela parada
de 'Fé e demonstração de amor '.
Nosso Senhor Sacramentado,
Fpolis, '1 de Março de 1948

•

Conego Frederico Hobold - Presã
dente da C. A;
••• 0 0'0 .-

"VENDE-SE
um terreno na rua An

tônio Matos Arêias, .no Estreito, me
dindo 20 x 30.
Tratar nesta redação.
.......

(
.

FRAQUEZAS EM GERAL
,

VINHO CRE;0SOTADO
«SILVEIRA«

. .. .. .. ..

'

.

, SENHORITA!
A ultima creação en;t refri

gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preierin do-o e{Stá
acompanhando a moda.
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o "".TAO ,_ Sábado 16 de Outubro '" "48 5

DOZE: DE
,

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

------

r

"

I

. Viage" com conforto
.

pélo
«RaPlDo' SUL'· BRaSILEIRO»

24 - Domingo - farmácia da Fé -

!
Rua Felipe Schmidt.

I
30 - Sábado - Farmácia Moderna

- Rua João Pinto .

31 -- Domingo' - Farmácia Moderna

I' - Rua João Pinto.

I
O serviço noturno será efetuado pelas

1530 kilocieloe ondas. médias de 196 in�tros Farmácias Sto. Antônio e Noturna sitas

às ruas João Pinto.. e Trajano n. 17.

, TUBARÃO S CATARINA I A presente tabela não poderá ser ai·

e;
--. �

terada sem prévia' autorizarão dêste De-

-----------.--.....-------------_ .partamento.
'

>DIA 24. DOMI�GUEIRA. DIA 30. SOIRÉE. AS SOl RÉES' E DOMINGUEIRAS TERÃO INICIOÀS 21 HORAS'

Diariamente 'entre
,

Fpolis ... -Ita jaí .. ·Joinvíle - Curitiba
-,

, \

AGENTES

Fiuza Lima & Irmão

I
. () VALE Dê ITA.i..U·
Proeaeem na A.��lllBla
.

Progresso,
I...IVRARIA 43, LIVR�RU

ROSA,

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

-'
.. ]

,

'---_._---------_ ... _-- .. _-_....

, !

I· .................. 1··.. • .. •••••••

l\fttitas felicidades pelo nascimea

to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melhot

presente para o, seu "PIMPOLHO"
é uma- caderneta do CRl1:DIT()

�.:��� .�R���.�.. . . . . . . . . .. ..1".

... reune som ... aeabamento ••

,solidez... no pianó perfeito!
Além de vários modêlos para:
pronta entrega... êste maravi
Ihoso piano pode ser seu hoje
mesmo. através do plano de
pagamento a longo prazo!

Irmandade do ·S. Jesus (1üs Passos
e Hospital de Caridade

CONVITE

D� adem do Irmão Provedor, convido todos os Irmãos e Irmãs para,
;�'eveshdos respec�lvamente dos seus balandraus e fitas, comparecerem
"as 16 horas do dia 17 do-corrente mês, domingo, afim de assistirem a

. benção da Imagem de Nossa Senhora de Fátima e, em seguida tomarem
. parte na procissão dessa Imagem para a gruta, recentemente' construi
-da, em terreno do Hospital. de Caridade.

Todos ês�e� atos serão honr,ad?s e dignificados <;om a participação
do, Excelentíssimo e Reverendíssimo Sr. D. Joaquim Dominzues de
«Oliveir-a, nosso estimado,Arcebispo Metropoiloi.tano.. ,"',.

São padrinhos da referi ela Imagem todos os Irmãos e Irmãs da 11'
.mandade do Senhor Jesus dos Passos.

Consistório, em 7 de outubro de 1948.
José Tolentino de Souza, Secretário.

Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das tI7 às 22 horas

. RBOIO TUBft' IVO 9

ScbwartzÔlauo
REPRESENTANTE-
para Santa Catarina

KNOT S/A
CX. 134 - Tel. KNOT

, I

I '

I LOJa DAS CaSEMIRAS

,FIo rian'ópotis
••••••• 0 ••••• ,

.••••••••••••••••••••••

DEPARTAMENTO DE SAúDE PúBLICA

MÊS DE OUTUBRO

Plantões

16 - Sábado .;- Farmácia Esperan·
ça - Rua Conselheiro ·Mafra,..

17 - Domingo ""- Farmácia Esperan
ça - Rua. Conselheiro Mafra,

23 - Sábado - Farmácia da Fé -

Rua Felipe Schmidt.

transporte. 'regulares cargas dopôrto .de

SÃO FRANCISCO DO SUL, para NOVA VOHIl
.

Informaçõel c:>m os Agente. .

Florien6po .� - Carlos HoepckeS/A - CI - Teletone 1.212 ( End. t e.eg..
São Francieco do Sul - Carlo� Hceocke S/A -cr - Telelone 5 . MOO R 8; M ACK

Escreva sem demora ao .EscriL(}rio Juridico e Administrativo
Caixa Postal 4.132,. Rio de Janeiro solícitandç, informações': Esse Es
orttorío se encarrega de acompanhar .e reqlferer' no l'!Jinistério da

Justiça o que necessario -for á sua concessão, bem como, de registro
lie, diploma, divórcio e novo casamento, certidão de naseímento e de
-asamento de qualquer parte do Paíz.

.

....-.w.-.._.._.:...........-..-.--.-........:.-...- ............-_-.-,...•-.-_-.-.-_-.-.-_-_-....- ..-_-.-_ .....-._.M.-.tr

:8a4io$ iftsl�_e$ 4)�8�CO"
. Da Fábrica ao cODsumidor.,--:- Grande estoque recebell, a . firma distribuidora
«Fiuza L'ma 8� Irmãos» - Rua Censelheíre Mafra 35 - Fone 1565

Especializada em artigos para
homens, .

VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
E INGLESAS PARA' HOlVIENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE 'DE ROUPAS FEITAS

.

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

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.
.

_ I

Tudo pelo menor· preço da praça',
Faça uma visita à nossa Vasa e verifi.que

, nossos preços e ar tinos
----- -��. ..,. � -- -- ..__ . --------

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

. ,

lulo-caminhão Internacional
.

- Tróco por medíere
VENDE-SE um auto caminhão INTERNATIONAL, tipo 1948, modêlo

K-BcS-6 de "158'; de 'distância entre eixos, rodas duplas, com carroceria
ele 5,80x2,30xO,65 mts.j=semi-reboque-eom rodas-da tr�;/;�iF..� duplas me

dida 8,25x20, todos pneus novos, caminhão com pouco uso, andou -16.006
quilometros, lotação de 8 a 10 toneladas, especial para transporte de ma

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

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

POSATO MANFREDINI - Caixa 119 - Rua Campos Sares 722 - CAM

PINAS' - C. P. - Est. São Paulo.

REEMBOLSO POSTA'L
Para. casem iras, linhos, brins, etc. precisa-se representante,

Ofertas dando fontes de· referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.
Gaixa Postal, 539 - S. Pau�o' - Capital.

Seu processo de naturalização
ainda .nãe foi despachado 1

'. '. .

i Depa�tamento. de Estrad�8
_

�e ROdagem
I '.

-"" :_

1
.

"

'

A 'V I.S'0"
'

.

i Por necessidade de serviço ficará' i�terrorri.pÍdo, no dia 18 do flu-

i ente, por 24 horas, o trânsito na ponte sôbre o Rio Bonito, no trêcho -íe

j estrada compreendido entre Angelina e Rio Bonito.

D, E. R., em 5 de outubro de 1948.

(As.) Eng. Félix Schmiegelow, Diretor da Divisão Técnica, respon

dendo pelo Expediente do D. E. R.

Fpoli�.
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Amanhã, pela manhã e à tarde, a FVMSC fará realizar o Campeonato. Estadual de
Vela de 1948, cem o concurse dos clubes Veleiros da Ilha, Iate Clube e .Cequeíres
Praia Clube, .que ,compe,tirá pela primeira vez. Reina grande interesse pela com

petição vel_ei�a em que estarão em confronto os'maiores azes da vela barriga-verde.
Amanhã a .partida inicial do segundo turno

Líder

?

Reg,ulamen'o do <'grande cír-
cuíto ctclísnco» de 1948 '.

vice-líder em, confrontoe
gueirense. Assim sendo, Leremos Art. 1 O "Grande Circuito CicJísti�o", organizado por iniciativa .

uma luta árdua n:a tarde de ama- 'particular, com o apôio do honrado comércio da capital Barr-iga-Verde,
'nhã .. O Paula Ramos tudo emprega- deverá realizar-se em Florianópolis, no dia '30 de outubro, com imcio

ás 9 h1iras, em homenagem ao' "Dia' do' Empregado do Comércio", sob o

patroeíuio do S. E. S. C., e com a colaboração da Federação Atlética Ca

(arinen;,e, entidade que abrigará o esporte do ciclismo no futuro.

Art. 2 O "Grande Circuito Ciclistico " visa incentivar os aficionados
do esporte do pedal, bem como desserninar a prática dêstc, dando a to

dos' o ensejo de porem á prova a sua habilidade e resistência física.

Art. 3 A prova, de que trata o presente regulamento geral, obedece
rá ao seguinte percurso: Saída - Rua Felipe Schmidt (frente Hoepcke
S. A.), Praça Quinze de Novembro (descida), Rua João Pinto, Avenida
Herci lio Luz, A veuida Mauro Ramos, Rua Blumenau, Ave?ida Trornpows
ki, Rua Bocaiuva, Rua Esteves Junior, Avenida Rio Branco, Rua Padre

Roma e Rua Felipe Schmidt.
Art. 4 O percurso acima será feito durante cinco vezes, sendo a

chegada tambem na rua Felipe Schrnidt (frente Hoepcke S. A.).
Art. 5 Poderão concorrer ao "Grande Circuito Cíclístico) ciclistas de

qualquer cidade, com bicicletas de passeio, desde que estejam de acôr-

ai·anha-· Fíguel"rens'e e ,CaXI"as
do C�;11s:rS�!�i:l�ed�0�1:!�:��.I

.

Art. 6 Serão aceitas inscrições individuais e por 'equipes, mediante
Amanhã a cidade de Join vile re- mais posssantes "teams ' da capi- Iomance"; Toda Joinvile aguartla ] boletim de inscrição e pagamento de Cr$ 5,00 por corredor,

tal, defrontar-se-á com a credeu- ancio;u _

o desenro.lal' do, coLe!o. � I �rt. 7 As inscrições serão recebidas até ás 21 horas do dia 26 de -:.m-

ciada equipe do Caxias. que esle delegação do alvi-negro deixará : tubro, quando ficarão encerradas. .. . .

ano vem realizando brilhante. "per- hoje esta capital, à� p:imei['as h.o-I Art. 8 No ato da inscrição deverá o concorrente declarar a marr-a

-A-T-I-Jl'-�-l'-I-C-O--P-A-R-A-N-'-A-E-N-S-E--3-x-l-r-N-'T-E-R-E-S-'S-'A-D-O-S--O-S-'-C-a-r-L-E-N-O-S
ras dal.arde rumo a CIdade nOl'lIS-lda bicicleta COlll que fará o "Grande Circuito Ciclistico", devendo co-

ia. A pa.r.tid,a, constitui rú � "terc'el-llllunÍcar à Comissão, com a devida antecedênela, caso mude de marca,G,RÊMIO 2 PELO SUL-AMERICANO �

Curitiba, 15 (V. A. =: Extr'eando

I
'Rio, 15 (V. A.) - A Federaeion

ra ela serre melhor, ele três , pela ;dcpois de inscrito.

ontem à noite nesta capital 'fren- Peruana de Foot-ball solicitou à posse do tro í'éu "DI'. Aderhal R. Art. 9 As equipes serão formadas de cinco (5) corredores, sendo a

da Si lva '

e parte' pl'incipal das co- classificação feita pelo sistema de contagem miníma de pontos e a indite ao Atlético, o Grêmio Portoale- C. B. D. informações detalhadas
memorações ele mais um a niver- vidual pela ordem de cheaada.grense foi abatido por 3 x 2.

AI
sôbre o próximo Campeonato Sul- �

segunda exibição do quadro gau- Americano de Futebol, a ser dis- sár.io do Caxias. Art. 10 A prova será efetuada com qualquer tempo, e meia hora an-
, - - - " Wc_ - -JOJL- "J" .. - -J"J"J"JL__- --

tes da partídu será feita uma única chamada de todos os concorrentes;cho será depois de amanhã, f'ren- pulado em principias dó próximo RÊ(i�TÃ--jN�RNÃC[ÕN,�T,uDE qus deverão estar de posse da ficha e inscrição.te ao. Ferroviário. anj3 em nosso país. POR1'O ALEGRE
,

.

'. ..
Art. 11 A partida será dada por um único tiro, sendo precedido da

Os l·ogos de bOlee DO campo da rCD Divulg'a,=se em ,�ol'lo Alegr�. que. seguinte advertência "ATENÇÃO". -

a federaç::l!o, ganch a pl'0:novel a n_o Art. 12 No percurso da prova e em lugares previamente designados,
Dois bons encontros estão 1113,r- horas def'rtmtar-se-ão Olímpico e 'ultimo domingo .do proxrmo mes

serão colocados Juízes estacionários, fiscalizadores e de controle, de re-

cados para esta tarde no estádio Figueirense. Como preliminar pe- de novembro uma grande regala conhecida confiança.
'

• '

da F. C. D. lejarão os quadros infanto-juvenil .í ntei-naoional, com o concurso de
Art. 13 Todo corredon deverá. efetuar o percurso sem nunca ahun-

Iniciando o segundo, turno do dos mesmos clubes, iniciando tam- v.ál'i.o:; �lube;,; náuLi�o� 'do pais, elo

I' donar a bicicleta. Mesmo na subida, não poderá entregá-la a ninguém,
Campeonato de Aspirantes, ás 15.30 bém o returno do certame da cate- U ruguai, da Argentina e de Por lu-

nem socorrer-se de nenhum artifício. Consequentemente, não poderá
goria. gal. A regata em apreço comemo-

adotar outros meios de locomoção, além da marcha sôbre a bicicleta, ou
rará o GOo aniversário (Ia fundação
do clube de remo mais antigo .do
Bràsíl, {) G.PA, da capital ga ucha.

A jovem equipe do Amér-ica .F.C" 1'0 do club foi o "ins ido To,iubo, ];; bem possivel qU'e< Santa Cata-

preliando na tarde d,e domingo com c:·.Io,o tentos. rina envie uma represenLação a

frente., ao categorizado esquadriJo Damos abaixo a relação dos jo- PO'r1.0 Alegre, a exemplo do que
,

do Juventus, no gramado do Colé- S'OS do Torneio: awnlecell na ultima l'eg;ata inler-
gio Catarinense, conseguiu expI'P<;- 1° jogo: Gremio x Fluminense. nacional.
sivo triunfo pela contagem de ({ua- Venceu êsLe ullimo pela cont.agem '... .... . o •••••• o •• ' •• ,

tro Lentos á três, g{)als de autDria de 3 a O. DEL DEBrO DEIXOO O FUTEBOL
do inssidel''' 'roinho. Na manhã de, 2° jogo: América x 'Curitibanos: Informa-�e de São Paulo quc o

dom'ingo,' disputando um, '1'01'-' Venceu o peimeil'o pelo escore f.rcnico De) Debio', falando à renOI'
neio entre cinco co-irmãos, o "on-I minimo. , tas'em, declarou que co,nsidel'a de
ze" ,americano; conseguiu sagrar- 3° jogo: Flllmineilsc x Bandei- fi;rJJitivamente encerradas suas ati

se-'vencedor do referido certame, rante. Triúnf'oLl o üico].or pela '.'ielades no futebol.
abalendo inapelavelmente seus ad- contagem de um tento a zero,

• o. o •••• o 0,0 o o o • o o o o o. o o o o o o o."

versárí-os, A equipe campeã ali- 4° e último prélio: Amél'ica x REUNU,O DE ]];STUDANTES
nhou com ,a seguinte eo'nstituição: Fluminense, Venceu a eqüipe ame- Sob o patrocinio da Federação
,Poli, Joceli e Charlie Chan; Air- ricana pela contagem mll1lma, ,\f.Iética Calarínense de Estudanles
ton, Ariovaldo e Aurino; Lazal'o, "Goa I" de aulol'Ía de 'roinho, num deverão I se reunir, amanhã, eom

Toinho, Belmonte, Idalio e 'uedes-. Liro longo, tendo a pelola lranspos- inici.o às 14,30 horas, no Tnstitulo
tendo ainda jogado s'áQado os to a barreira e penetrado no ân- Brasil-Estados Unidos, os repre
'''playrs'' Juca e Pato. O artilhei- gula esquel'rfo da meta adversária. sentantes dós seguintes edllcandá-

------------,.--------------------, rios: Colég'io Catal'inen'Se,' Colé

gio Coraçào, de Jesus, lnslilulo de

F.d llcação, Academia de Comérciü
e Escola Industrial para -teaiar da

realização da 4a Olimpiada Cole

g'ial de Floeianópolis.

PAULA RAl\WS x BOCAIUVA mingo, ultimo pelos boquenses no

Iniciando o returno do Campeo- peleja, após a derrota sofrida do
nato Citadino de Fulebol, peleja- prélio intermunícipal frente ao

rão na tarde ele amanhã, no cam- Estiva. Mas convém salientai" as

po da F. C. D., os valorosos conjun- boas atuações do esquadrão do sr.

tos do Paula Ramos e do Bocaiuva, Agapíto Veloso, quando, an terior
Iider e vice-líder, respectivamente. mente ao infermunicipal de do-

O "onze" paulaíno está sendo l mingo, abateu 'inapelavelmente os

apontado como franco favorilo da fortes conjuntos do Avaí e do Fi-

rá para vencer a Juba, gurantindo
assim a Iide rança e a invencibili

dade, enquanto o seu jovem ad

versário procurará surpreender
novamente no intuito de alcançar
o 1° posto.

r- .----
,

"

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Em Joinvíle
ceberá a visita de mais um esqua
drão da metrópole barr-Iga-ver-de.
O Figueirense, que possue um cios

inscrição.
Art. 20 O concorrente qUe não aparecer devidamente numeradC}

no local da saída, será desclassificado.
Art. 21 Será desclassificado o concorrente que tomar parte na pro

va com bicicleta de marca diferente da declara,da por ocasião da inscr!:-

a pé com a mesma.

Art. 14 Todo concorrente que receber qualquer auxílio, apôio eIU

automóveis, ajuda de ostranhos etc., ou desviar-se do percurso, com

vantagem patente durante a ,disputa da prova será imediatamente dcs-

América saiu vencedoro

classificado.
Art. 15 Não será permitida de forma alguma, a troca de bicicleta.

no caso de avaria grave na mesma, devel'á aban,donar a prova imedia
tamente. Poderá contudo sem auxílio de ninguém, sob pena de desclas

sificação, substitllLl' qualquer acessó"l'Ío ,ele sua biCicleta (troca de rod1s;
pne'us etc.).

.(\rt. 16 É ;expressamente proibido o acompanhamento dos corredo

res, pOl' pessoas que estejam em veículos ou não.

Art. 17 Serú desclassificadu o concorrente que prejudicar de lJUal-
quer lnaneira outros corredores.

Art. 18 o' concorrente podcrá participar da prova, com bicicleta de

passeio, de qualquer marca, devendo estar unifol'mizado � com um nll
mero de 0,15 x 0,20, pregado as costas.

Art. 19 O número é dado pelo concorrente, e será o da ordem da.

ção. • '

Art. 22 Qualquer concorrente deverá terminar a prova montado na

bicicleta ou a pé. Nêste último caso, deverá, para seI' registrada a sua

chegada, conduzir a bicicleta a mão.

Art. 23 A Comissão abaixo aceitará prêmios extras, individuais�
oferecidos aos participantes, maS não se responsabilizará por �les, quan-
do não entregues pelos seus doadores.

•

Art. 2'1 A Comissão fará entrcga dos prêmios lQgo apos a aprova

ção do Circuito.
Art. 25.0 l�cal pal'ê1 recebimento ,das inscrições será avisado c�m ai

StW passagern p01' esta Capital () famoso cl'ack ínLel'l1ao,ional Tim, devicia antecedência.
De acordo com a comunicação ofici,al recebida pela Cúria, deverá ol'a técnico. e jogado!' do Botal'ogo, Art. 26 Somente serão ad�lütldas no Circuito bicicletas devidamenfe

chegar a esla Capital, procedente de Aparecida, ,em S. Paulo, a Imag'em dt' RilJ.eirã,o Peelo, recebido uma
emplacadas.

de N, Senhora Apar,ecida, a primeiea Pel'egrina, ou a P,eregrina n. I, do lJal'la_ do cenlro-avanle Heleno, A�t. 2.7 A Comissão não se responsabilizará em absoluto pelos ad
'Congresso Eucaristico Nacional do Rio Grande do Sul, eonvlclando-o 'a r,azel' uma expe- dentes oti danos que, porventura, venham a causar ou sofrer, na oca;;i�o.

Em nome, pois de S. Excia. Rvma., e no meu próprio nome, cOJ)- i ri:ncia
no Boca' Junior, de Buenos da prova, os conconentes inscritos e participantes da p.rova, bem corno

vido a população C<ltólica e o público em g'cml a preparar á veneranda Aires, que o quel' contratar como Juízes e demais pessoas vinculadas á mesma.

l�agem uma recepção' digna da Padl'üeira do BrasiL, e a visitá-�a e p.e'-
1 orientado!' da equipe.

I Art. 28 Cabe ao ár�ih�o geral da. pr�va, be�n como à Con'issão,. re-dN'-lhe graç,as nas horas em que permanecer no altar que lhe esta, sendo OeseJ·a Emorego ,solver qualquer caso teclllCO e de dIreçao, omlsso no presente reglJI�
prepara,do na Catedral Metropolilana. I

mento.
Tudo, pOl'lanto, fogos, canticos, no�es, música á F,XCELS;\. PA- Menino de 12 anos deseja obter Florianópolis, 16 de setembro de 1948.

DROEIRA E PEREGRINA.

i' emprêgo
em casa de família onde

'

Comissão: Heitor Ferrari
Florianópolis 15 ele outubl'o de 1948. possa residir e que lhe l>e'rmita ;,<;- Waldir Grisard

yzego Fr'ederico f{oúold, Pró-Vigáei'Ü ,Geral tudar à tarde.
'

José Gusmão de Andrade.

16á. Circunscrição de Recrutamento
Af'im de tratarem de s,eus interess'es deverão c{)l11pareoor a 16a, C.

_R., -com a máxima urgência, os Oficiais e Praças qüe tomaram parte na

,!�xpeeliçã{) militar de Canudos, e bem assim os seus respecüvos herdei-

CONVIDADO TIM PARA FAZER
UM TEST NO BOCA JUNrORS
Informa a imprensa pauli.sta ler

.ros.

João Pedl'o Gay, 'ren. CeI. Chefe da 16a C. R.

IMAGEM DE NOSSA SENHORA APARECIDA

I

..
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Dr. Milton Simone IPereíra
Clinica Cirurgica

./

Molestias de Senhoras

/

CIRURG"IA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene

t1icto Montenegro e Piragibe No

gueira
.

(São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10
/

I

DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

(;LINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

Díagnóstico, controle"e tratamento

especializado da gravidês, Distur

ibios da adolescência e da menopau

fia .. Pertubações menstruais, !:l�l�.

mações e tUJIlllres do aparelho gerrí
iaI feminino.

Operações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc:
Cirurgia plástica do perineo. (ru
turas)'

'

ASSISTENCIA AO PARTO E Ol'E-
.

RAÇõES ')BSTÉTRICAS'
Doenças glandulares, tiroide, ová,

rios, hipopise, etc.)
lDisturbios nervosos - Estemlidade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 -.Tcl,

�.461
Resíd. R. 7 de Setembro - EdU.

(:;ruz e Souza, - Tel. 846.

I'

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e partei....
Do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, espe
cialmente do qoração e vasos

Doenças da tiróide e demais gían
dulas internas

Oinica e cirurgia de senhora'! -

Partos

FISIOTERAPIA.- ELECTROCAR

DIOGRAFIA - METABOLISl\lO
BASAL

HORARIO DE CONSULTAS: _.

"Pela manhã das 10,30 ás 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESIDÊNCIA:
ÃTenida Trompowski 62

Fone manual 766

(Formado pela Faculdade Naclo·
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Asslstên·
cía .

a Psicopatas do Distrito
_

Federal e,60 s.
Ex·lnterno dr Hospital Psiqutâ- O 3 f d
trico e Manicômio Judicfário· VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 1 cm. e rascos e

da Capital Fecleral tO' 3
Ex.lnterno da Santa Casa de UI. U em .

sericórdla do 'Rio de Janeiro SÓRO, ANTI-TETÃNICO: ampolas de 20 cm3.
CLíNICA ���os�sDOENÇAS VACINA CONTRA' BRUCELOSE: Ampolas de
Consult!5rlo: Edifício Amélia de 100 cm3.Neto - Sala 3.

R�idência: Rua Alvaro de Caro VACINA ANTI-MBICA: Ampolas de 5 cm3 e' de 10 cm3 e frascos
"alilo, 70.

00Das 15 às 18 horas de 1 cm3.
Telefone:

Consultório - 1.208,
Residência - 1.305.

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen,
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu-

Dr. Roldão Consoai do, entretanto, a qualquer pedido dentro do. prazo �í!!imo necessarro

CIRURGIA GERAL __ ALTA CIo ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-
'RURGA - MOL:tSTIAS DE Sl!r luta garantia de atividade máxímav

.

NHQRAS - PARTQS
,

Formado pela Faculdade de Medi. Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-
cina . da. Universidade de São Paulo, . ...

onde foi assistente. pore vários anos do' ter-ínáríos - de grande eficácia, como: 'I'ernezina (Buco-Vacina contra
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbesirol, e a,inda, Vacina Centra- a

Corrêia Neto
Cirurgia do 'estômago e vias circÚJa· Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. ..

res, intestinos delgado e .... grosso, tiroi.
de. rins, próstata, bexiga, utero, Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças

ovários e trompas. Varicocele, hidro. dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departacele, varizes e hernas,
\:onsultas: Das 3 ás 5 boras, à rua nento de Veterinária.

.

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa
Paraíso), Telef. 1.598 Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten-

Residência: Rua Esteves Junior, 170; derá diretamente a todos os pedidos de seus produtbs, quando não en
Telef. M. 764

---------- contrados na localidade de r�sidência do solicitante.
Dr. Paido Fonte.

Clínico e operador
�
Consultório: Rua Vitor Meirele., 36-

,

Telefone: 1'.4Q5
Ü>n.�Ita. das 10 á. 12 e daI 14 ii
15 hrs. Residência: Rua Blnmenaa,

22. - Telefone: 1.620

Clínica Médica' e Cirúrgica do

. DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins -;. Coração
- Pulmões - Estornago - Figado I

Tratamento da Tuberculose

IRaios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribuna-l) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

� Fone 841. PLORIAN�l?OpS
.

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 -;- Telefone 1.307

Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar

de das 15 horas -em diante
.

.

Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

DR. A. SANTAELA

Dr. Mário WendhlDle..
Cllnica médica de adultos e ctiança.

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 hor...
Jleaidência: Felipe Schmidt D. J8.

Telei. 812

I Dr. M. S. Cavalcanti
Clini<;a exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho, to
Telefone M. 732·

�OS,CO�l�'
DO TRABÀLH0--=--=4

g e o e SOCIAL:

POR.TO ALEGRE .

RUA VOLONTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • 1.· ANDAR

CAI1(A POSTAL. 583 • TELEFONE 6640· TELE4âRAMAS: .PROTECTORA.

!genca Geral para Sta.' Vataru8
Rua Fellpe Schmidt, 22 - Sob. .

Caixl Postal, 69 Tel. "Protectoran FLORIANOPOLIS

Q.tJ(J; diferença nas �artidas!
rr-r-f-rl-� 7�,."

Partida imedia ta. .. Maior durabili
dade ... Duas características bá�icas
do novo Acumulador Chevrolet, fei
to para corresponder com perfeição
às exigências dos carros Chevrolet!

Quando precisar de acumulador.subs
titua por um Chevrolet .. : e verã
que grande diferença nas partidas!

PRODUTO DA

�J. ��-
Poro vendas e serviço pr.(_)cure os distribuidores e concessionários do

GENERAL MOTORS DO ·B,RASIL S. A.

E�critório 'Técnico'
Cid Rocha AmarIRI

O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).
tem o prazer de comunicar âos senhores Veterinários, Fazendeiros ENGENHEIRO CIVIl.

e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série
Aviso aos srs. interessados que,

,tendo -regressado de sua viajem aos
dêsses produtos. Estados Unidos da América do NOT-

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

P'rodutos Vet'erinarios

te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu escritórfo
(Rua Presidente' Coutinho nl 22).
nos primeiros dias de agôsto, espe-

. rando conti�uar a merecer as espe-
de 'seus amigos e

. ... "

20 cm3 e frascos
ciais atenções
clientes ..

Pedro Medeiros. Auxiliar

Dr. Antônio
MCfdesto

Médico

Formado pela Faculdade de
Medicina da Bahia, Chefe dos

serviços de Radíologia do Hos

pitaI de Caridade.
Cursos de especialização no

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

Montevidéu.
. Especialidades:

RAIOS X
RADIHM

RADIOTERAPIA
Exames radiológicos do Es

tômago, Intestinos, Pulmões,
Coração, Esqueleto, Vias bi-

liares e Urinárias.

RADIOTERAPIA dos Tumores
- Câncer - Inflamações -

Doenças da pele - Hipertiroi
'dismos - Reumatismos -

Disturbios da menopausa-s-etc,
Atende .diáriamente no HOS-

PITAL DE CARIDADE.

Não tempo!perca
Telefone para a Ltnpreesore Greieú Ltda. (telefone

manual 767), e o nosso a�ente o procurará para receber
sua encomenda tipográfica, Setv iço Esmerado.

-,

En tre�a
imediata. Preços sem concorrencia.

FARMACIA ESPERANÇA
'� .
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Guia do . . .. .... .... .... . ...

recoso
Cada guia e vendido acompanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Catarina.
Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba.

Representacões
do

OU Pracista

. Publica relação dos comerciantes .. e industriais com seus ende-

Oferece-se para Laguna e Sul dif.

Estado, ofertas com detalhes ã·
Caixa Postal nO. 109

Laguna - Sta. Catarina
I

O TESOURO
Da instrução está ao a16lnotl

de todos. Dá esse tesouro ao t,eq
amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alfabetização no GruPQ
Escolar São José, na Escola IndWk
trial de Florianópolis ou Da Cate..
dral Metr()politana.

Ouçam, diàriamente, das 10 às [4 noras, as ftudi,ões da

ZYH � fi Radio Difu$ora de' Laguna,.
970 kilcciclos 'onda de 300 metros. '

Laguna - Santa Catarina - Brasil

I"
'I ....'h.,.. Idb..ca.. "l,)a.""A CAPITAL· .homo. a 0.....011. doo li .

vlaita DutO. d.. iIlfatucnorn lIua. aompra.; l;,fATRIZ 111m

;'''B'�9M�i�M••mWM#-=m.m'� .w�ttm·R;mWimmmNQmmm.a= =- mm ar ' nD.a..snmgmu aama amt

FabricQn�•• distribuidores dalll afamada. con
fecçõ•• "DISTINTA- • RIVET. Po••ue um gron
d. lIortlm.nto d. oaaemiral. ..i.cada••

'

brfn.
bons CI barato., o!godõel'l, mOf'ino e Gylam.nto.
para alfaiate., que. receh. dh·.torn.nt� aa.

Snre. OQmercl•• tllllll do lnt.riol' t10 ••nttdo d. Ih;- fa•• rem. elmo

FlorioZl6palill, FILiAIS em BllJm.n�u e Laie••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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foi nomeado Ministro do Trabalho o sr. Honório
deputado federal pelo P. s. O, de São

-

'1e,-lan6polll, 16

,

;,

Professor Monoel
de Paiva Boléo

O professor Mano-el de Paiva

Bo léo, ilustre catedrático de Filo

logia da Universidade de Coimbra,
Enviou-nos gentilmente as seguín
tes palavras de despedi da, que en

cercam agradecimentos à impren
sa local, às autor-idades e ao PO\-o

ele Outubro de '948

.Ainda O Prime1ro CongresSo de História
. de Santa Catarina

o discurso proferido pelo professor Rubens Ulysséa, no Clube FIOI'ianÓIJ'&lis, cujo ambiente é tão

Blondin, da cidade de Laguna � propicio a Congressos científicos

e onde passou dias de agradável
Por ocasião da visita feita pelos Lernhrai-vos, certamente, de fl1IC, e proveitoso comércio intelectual,

membros do Ptimeü'o'Corigreso de I apenas assegurada a posse da ter- de novo agradece à imprensa _ e,
História de Sta. Catarina à cidade ra e rechaçados os carijós para as por meio dela, às Autor-idades e

da Laguna, e «lurante o almôço ((ue matas .rla outra banda, daqui segui- povo catarInenses, 'assim como aos

lhes foi ali oferecido nos salões do l'llll, peja estrada aberta das brasileiros de 'outros Eslado;;-,
Clube Blondin, o sr. profr-sor Ruben praias retilineas, as expedições ex- as penhorantes atenções que, 11'1

. Ulysséa, pujante cxprcss.i» da inte- ploradoras que penetraram os sua pessoa, foram prestadas 'l

Jectualidade catarinense, proferiu o campos do Tr'amandai e do Viamão, Portugal e à Universidade de

seguinte discurso :

"Senhores Congressistas:
Muito de vós, vindos de longe')

terras, tinheis, por certo, lima es

tranha coincidência, sôbre a ve l'ra

linha tordesilheana que assina 1:1\ :J

a divisa entre as terras de Portu;.r I
e Castela.

,catarinens� :

"Manoel ele Paiva Boléo,' mo

mentos �ntes ele deixar a linda

devassando as virgens matas do Coimbra. 14-1O-,iS."

,continente, espavorindo os minu

'anos e os tapes nas suas arreme

tidas resolutas.
Nessas estradas audaciosas chc

gair, até a Botucarí, onde os padres
das missões cultivam verdes her-Ivais e que obrigam os banrleiran-,

---------------_/

VODselbo Diretor da
foodilção

Brasil-Central
Talvez a achastes demasiado I'C- tes a retroceder, contra eles ati

queria para o seu longo passado; rando a indiada numerosa e agner
talvez demasiado moderna, em seu rida.

deJinea:nento� par� uma cidade de I Numa dessas expedições lpr.·
fundaçao seíscentístas: talvez de- sentadas pelos pr;'r;j_�1> rsrrto Pei
rnasiado acanhada, em seus domí

nios, quando no século das con-

quistas meridionais, esterjdeu a

sua jurisdição da peninsula de
Pôrto Belo até além das savanas

do Rio Grande, da orla do Atlân

tico, pelos campos de serra acima
até os sertões' de Lajes.

'Viestes encontrá-la, perdirlas ,1S

suas melhores terras. em desmem
bralllcntos sucessivos, e, cumprida
a sua função histól'ica, toda volta
da para as ocupações de seu co

mércio e para o movimento do seu

pôrto. E é possivel que, nela, llhlÍ
to p�uco encontrates á recordar a

sua glória bandeirante.
Mas pouco importa. a impressão

'que vos terá causado a ciadde ho
je. no aspécto vulgar da paisagem
urban;-" e nas ativdade cartagine,
sas a que, no persente, se entrega
a sua populáção. Vós bem conhe
ceis o seu passado heróico e o pa

pel que os nossos ancestrais, des
bravadores e soldados, desemp..!
nharam, ainda no alvorecer da na

cionalidade.
Com efeito, fundada no segundo

século Q_a existência brasileira, em Jpleno período da expansão coIo

nizadora, Sl.Into Antônio dos Anios
da Laguna, foi a última das pov�a
ções paulistas levantadas aqui no

Jiloral, o derradeiro empreendi.
menta dos bandeirantes ,de S.' Vi
cente, na conquista do Meridião.
Mas, os pioneiros vicentinos (lUe

aquÍ encerraram as' suas �tivirla
des, legariam aos Lagunênses o

gosto da aventura e o espírito de
conquista postos a serviço de d'El
Rei. E a eles' coube, então; conE
nuar a empresa .au,daciosa e abrir

- caminhos para o sul, avançando
-para o Rio da Prata, naquela vigu-
rosa competição com os espanhóis
pela posse da margem esquerda do
grande e'stuário.

Rio, 14 (A. N.) - O Presidente da
República assinou decretos desig
nando para exercerem as funções ie
membros do Conselho Diretor da

fundação Brasil-Central os 51'S. _

Cristóvão Leite de Castro, Franciscoxoto, tomba, varado pela flexa dos Clementino Santiago Dantas, Fran-
tapes, Sebastião de Brito Guerrn, cisco Xavier Rodrigues, Cel, Manuel
filho do fundador. Mas, não imnor- de Castro Guimarães Junior, Cap.
ta; outros pione sros retomma'-lhc de Corveta Carlos Na�i:,idade, _

José
- /.' ,I Rocha Vaz, Paulo Osório Jordao de

jeontmua na 3a. pag
.

Brito e Ramon Benito Alonso.
'

Benção e Procissão de N.S. de Fátima

Realizar-se-á, amanhã, às 16 horas, na CapeJ.a do Menino Deus,
com a presença de '{oda a Irmandade do Senhor Jesús dos Passos de

vidamente pal�amentada, a solenidade da benção e .proci-ssã·o da Ima

gem d'e Nossa Senhora de Fátima, sob cuja invocação será inaugurada
a nova e artística gru.ta, mandada consLruir pela operosa Me.ssa Admi
nistrativa dessa Irmandade, em aprasível local nos terrenos do -modelar
Hospital de Caridade, ·afim de que tenham as religiosas, enfermeiras,
enfermos oonvalescentes ou mesmo os respectivos acompanhantes, ,de
voLos dess-� milagrosa Santa, nas suas horas de medi.tação e' de genu
flexão, uni lug'ar oondígno.

Conta-m, esses atos, oom a presença, sobremodo honrosa, de S.
Excia. Revnía. sr. Arcebispo Dom Joaquim Domingues de Dliv.eira e
'serão padrj.nhos da .referida Imagem tôdas as Irmãs e Irmãos daquela
nobilíssima Irmandade.
• .-\ procissão, terá um intinerá:rio circular, que descendo a ladeira do

nlu?ido Hosp}..tal, p.ercorrerá a rua Menino Deus, pl:\rte do Largo 13 de
MaIO e rua SIlva Jardim, sllbind,o pela ladeir.a que passa ao lado do
Ho�piLal lVIiI itar, rumo à gruta.
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COURA' CU'A,
QUEDA DOS CA

BELOS f DEMAIS

AFECtOU DO

COURO CABELUDO.

I Novo Ministro' do lrabalhr'�'
I RIO, 15 {R. P.) - o Prr-slrtents ela Repúhlícaiassinou o decreto no-

meando o prof'essnr Honorio Xlonteiro para :\finistl'o do Trabalho em,

substituiçã'o ao sr. Mor-vau Dias ele Figueíi-etio, c!ue"há dias se exonerou'

daquele posto. A escolha do chefe do gnvôrrro recai numa figura ele re---

Iêvó da nossa vida publlca. Representante-do P. S. D., paulista na Cã

mara Federal, em cuja presidência esteve no prirne iro. período após a:

(,romulg'ação da Constituioão, Leve oportunidade de prestar relevantes-
.. '" v

serviços ao País. O novo titular do lrabalho, depois de conferenciar'

com o Pcesidente ela República, seguiu, ontem, para :-ião Paulo, por via.'
aérea, devendo regressar possivelmente' aiiIdà"' h:o'je .

Libertados pelo govílroo bungaro os fUD
cionários da Standard OU Compuulf
o Departamento de Estado do companhia quo temia pela sorle d,(ÍJ"

Governo dos Estados Unidos in fol'- seus colaboiadr.res.
•

mau a Slandard Oil Company (Ne\V A Standard Oi l Company: (New
Jersey) que SOllS do is empregados Jersey) rcaíirrnou que as acusações',
que haviam sido detidos pelo Go- ele sabotagem rei·las contra esses

verno Hu nguro desde o. riia
í

S. de dois homens e contra -a 'Companhia<
sei emluo, cncont rarn-se agora em pelo Governo Hungaro eram {]es-
Viena em viagem para (JS Estados pidas de tocio e qualquer funda--

Unidos. menlo.
------------------A nol icia de que seus dois Iun

cio ná rios . Paul Huedcmauu rI,r �o-
, ,

vu Ynrk, p rcsidcute da afiliada da

Standard Oil Cornpany (;'\ew Jer

sey) na Hnngi-ía, e Gl'oJ'ge A. Ban

nanlinc de Missour i, um dos dirr-to

res dessa mesma campanhia, ha

viam sido liber-tados pelos esforços
do Departamento de Estado e da

Legação Americana em Budapest,
causou g-rande satisfação dentro da'

Glorno
e

6. 6alleiít
Senhora

participam aos parentes e pessoas;

de suas relações, o nascimento IIe'

seu pr ímogenito RICARDO, ocor

rido dia 10 do corrente, na Casal

de Saúde São Sebastião.

Fpolis, Outubro de 1948.

________ .. __ . .. _ _ _�._. ._ ._ .. _ __.. _ __ _.__._ _ - -----..>0

FRECHANDO ...

Isaac Volchan, con.espónclenle parlamentar udenisla,

atacado dr, vomitas mcoerctveís, pelo Diário de ante-ontem

pnLendeu ele vir sujar as calçadas fronteiras � nossa redação
com os azedos restos de rnallonese de 1acráia qll.e andou de\'o

ralldo, só de raiva, a-o ler as escaldantes verdades por nós es

critas 'sólxe as comemoraçõe:s de 29 elo corr,ente, ,em Sanla Ca

I.arina.
Esse cavail1eiro é dos qLl e ,usam a c-oberLura do p.seLldo

v
donimo. pela inclispensável necessidarl.e d·e não exibir.em, com

a rev·elação do nome verdadeiro, o inflamável rabo-de-palha

que os en r.ei-la.

Genle de apelido hermélico, ení política, é gento com

promeLida, que lem von{,ade-de não ser o que foi e s.e1' o que

,.. nflO é !

OLLri�oLl-se Lodo o m·ascarado Isaac com o afirmarmos;

tlLle os fesLejos de 29 visam direla ,e precipuament.e à restau-'

ração democrá:tica no Brasil, e se oulro
.

s·en li·do lhes fôsse

dado haveria desresp.eilo às forças armadas. De fato, pal'a

gáudio nosso, essa,s afirmações têm :;id·o feitas pelas mais

cllli'nentes figma.s ela atualidade polílica brasilei.ra. O 3'en-"

I ido pe�soa I, de vinganças privadas e de eli visão da fa-mí

lia nacional, felizmente, foi repelido pelas forças" armadas,.

p.elos próprios lideres uclenislas e pela esmag'adora maioria·

rio povo: ficou l'esll'i to, com as derrotas ·eleitorais dos qu e

se cuidavam vitoriosos, a um gTupelho marg·inal. Os dessa tri

bu antropófag'a d.esejavam; nada,mais nada meno�, que o poder
lhes fôss� alribuido por exclusão, como bem revela o seguillLe -Ló-

iüco de uma carLa endereçada ao Governador Ademar de

Barros, a 25 de -março d.esle ano, pelo chefe' udenista de Flo-

]··ianópo1is, SI', -Wandeeley Junior: O 29 de outub1'0 de -/945

leria sido úlil ao paiz 'se os comp1·ometid.oS' com a ditadura:

livessem sido' afaslados do poder e os seus direüos políti
cos 'cassados,"

_-\_3sim deve pensar o 'SI'. ,Isaac .e assim pensam lodos os:

Volchans, ,sustentando aLé, como se leu acima, a intttilida

dade do 29 de o·utubro. Pensa -o sr. Isaac, ,e 'Ü afil'ma, que a

nossa participaçã-o nos fest,ejo.s ,seja fingida. Fingida seria�
se' p.rocessada a r.estauração democrática, restass·emos d,er-ro

Lados! Mas OCMren justamente o conti'ári·o. Das ,sucessivas-'

pug'nas eleitorais saimos espetacularmente vitoriosos. S-ob ()

governo de um magistrado, oom a Secpetaria ele Seg'urança'
.entregue a um, apa)xonact-o elemento da' U� D. N., elegeu o nos�'

·so glorioso paTUdo os doi.s senadores e sete deIlutados f.ederais.

enquanto a eterna vigi.lância apenas dijplornou 2'- deputados_
Nos prelios seguintes eleg'emos mais um sen.ador, o· g'overna

dor, a maioria da' Assembléia, e vencemos em 4.0 dos 45 muni

cipi-o.s. O president,c do P. S. D., calarinense, na eleição para

Vioe-presidente da República, elerrotou o ilustre candidato eLa

U. D. N. E foi elevado à sup.rema direção do maior par.tidll'
11ácional até hoJe existente no BrasiL Será que devemos cho

rai' poIli tudo isso?, O senad-or Ivo de Aquino, pesse,dista ca la

rinens,e, é o lideI' no Senado. Será isso moLivo de lágrimas pa- '

ra nós? Queira ·ou não o sr. Isaac, nós festej.al'emos o 29 de

outubro como marco de tanlas e lão r·elumbanles glorias pes-
sedistas.

E para finalizar: sustentou o sr. .:volchan que nos raios
histÓl-icos de' 29, "coube à U. D. X., e ao ,Brigudeh'o Eduardo·
Gornes papeis relevantes"! Isso posilivanlente rslá PITado: ()

sujeito eslando no plural, o "erbo nuo palie estar no singl:l
lar ...

I
, i
..

Guilherme Talr-
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