
de 'autoridade»', diz, a respeito, um" senador
à reportagem dum matutino

. Rio, 22 (V. A.) - o jornal "A
Manhã'�, em sua edição de hoje,
publica, a respeito dos acontecimen
tos do Piauí, a seguinte nota:

o MAIS ANTIGO DlÃRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e D. Gerente: ,SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

1.6 ,ineg'ável crise
udenisla

;

..

..

carioca

I M.

mo também porque o caso está ago·
ra afeto ao julgamento do SUprP1l10
Ta-ibunal Federal, o pedido de in
tervenção, formulado pelo Tr íbn
nal Regional Eleitoral, e, pelos d(!

sembargadores do Tribunal de Ape-
lação. ,

1\ situação' é, de expcctativa, so

bretudo considerando-se que as

duas grandes agremiações enVlJl
vidas no' caso, - o P. S. D. - c a

U. D. X -'já se pronunciaram pu
hlicamente sôbre o assunto,' colo
cando-se em campos opostos e em

a'liturles aparentemente ir-reduti-

"O caso do Piauí continua a atrai;"
as atenções dos meios políticos
Não apenas pelo que sr está pas

sando no Estado, onde, conforme
expressão mesm de um senador
udcnista à nossa reportagem, 113
inegável crise de autoridade, ref'e
rtndc-se naturalmente' à impossibi
lidade em que se debate 'O governa
dor Rocha Furtado de conter a o n

da de violências ali praticadas, ('1)- veis,.

Ano XXXV I 10.376 Estrangeiros em Santa CatarinaFlorianópolis- ��h�do, 23 de. Outubro,de 1948

Sim ou não?'! Justa
ao

Em separàta da "Revista Brasllei
ra de Geografia", vem '.de ser distri
buido um estudo do sr. Lourfval
Câmara sóbrc estrangeiros' P!l1

Santa Catarina. No trabalho em fo
co' valiosas in Inrrnações são fornc
cidas em relação aos- chamados
quistos raciais naquela unidade 'da
federação. Assim é que se sabe que.
desde a época' da Independência e
sob a denominação de colonos :11e
mães, austríacos, italianos, SlÜÇ8S,
portugueses, russos, espanhóis, no

rueguescs íranceses e ingleses pe-

netrar-arn' em massa o território ('3-

tarinense.
De todas as etnias, de todas as

nacionalidades ali aportaram ele
mentos I, fixando-se uns, regressando
outros. Maiores contingentes nu

méricos 'oferecem aillda hoje, cri

tretanto, alemães, italianos, polo
neses, austr-íacos e russos, reve lan-
do concomitantemente' maior capa
cidade de fixaçã-o. Ora através de e�

timativas precárias baseadas em
relatórios oficiais, ora com o au

xilio dos recenseamentos gerais rio
país, pôde o sr. Lourival Câmara
dar a conhecer os totais de estrun
geiros em Santa Catarina, em vá
rios anos.

.

Em 1850, havia ali 1.342 nacionais
de outros países, representando :>ssc-..

numero 1,70'70 da população tota T.
Já em 1858, havia 6.444, ou sejam
5.047r da população catarinense.
Quando do censo de 1872, o nume

ro de estrangeiros subira a 21.7(jl,
representando .13,61% da população
total. -No censo de 1900 alcançar-a
32,14G, ali' melhor, 10,03'/0 do total
da população. A partir dessa data,
ver if'icou-se uma diminuição gruda
tiva, não só-quanto ao numero ahso
luto de estrangeiros como quanto à
sua representação percentual.
Apurou o censo de 1920 existirem

em Santa Catarina 31.243 estran
geiros, cabendo-lhe contribuir CO!11'
4,67% da população do Estado. Jn
,em 1940, existiam, apenas, 2Líil2
estrangeiros, ou sejam 2,31 '(� dos
efetivos demograficos regionais. Se-f
gundo a nacionalidade, os estr,'n
geiros presentes no Estado em 1940
distribuiam·se assim: 11.291 ale
mães, 3.928 italianos, 1.980 polone
ses, 372 sirios, 286 portugueses, 144
espimhóis, 54 uruguaios e 2 japone
ses.

A pequenez do, numero de es-

trangeiros poderá causar especie a

quem sempre ouviu dizer que San
ta Catarina era lUll pe,daç'O da Elll'\1-
pa, particularmente da Alemanru,
dentro do Brasil. Registrando a es

tranheza, r;n ver o sr. Lourival Câ
mara que- os estrangeiros recensea
dos pod em ser classificad os "de il:
reito", uma vez crne os "de fato"
são em numero muito maior. E lem
bra (fue, naquele 'Fstado, f'Oram 1'1'

eontradas em 1940 muito mais ,]c
295 mil pessoas ({ue falavam CO)lm
mente, no lar, idioma diferentc d,o
portugues.
(D'e "O Jornal" do Rio, de 20 do,

corrente)
I
c-_....-.-_-_••__-_-.:-.-�-------.-.--..-�.-----.---.A

homenagem de eprêço
Dr. Leoberto Leal.

Elll merecida e significativa hO-IEstad�'" "A Gazeta." e "A Noticia.
menagem de apreço e estima ao Dr. Pelos homenageantes, foi dada,
Lcoberto Leal, empreendedor e 1n-1' ao Dr. Affonso Mariá Cordoso da
cansável titular da pasta da Viação Veiga, Chefe da Secção de Fornen
Obras Públicas e Agricultura, o:, to Agrícola e Executor do Acôrrlo
auxiliares e colaboradores daquela (:nico em Santa Catarina, a incum
Secretaria de Estado lhe oferece- bência de saudar o homenageado:
rão um jantar, nos salões do aris- Inegavelmente, a homenagem re

tocrátíco Lira Tenis Clube, hoje, presenta um merecido tributo de
ás 19,30 horas. aprêço por parte dos que, ao lado

do Dr. Lecberto Leal, enfrentam
problemas fundamentais da Econo
jnia Catarinense.
Além dos rçsultados benéficos r

abundante devidos a sua proficua
ação, cólhe o Dr. Leoberto Leal
mais êsse prêmio valioso, qual sr-ia
da manifestação de aplauso unânime
de seus companheiros de trabalho. em husca de um aparêlho de bom-
Mais se va lor isa essa homenazem bardeio francês, que desapareceu

pelo carater expont anco e ]:irIo à noite J1aSsada .corn dezessete pese
cunho de sinceridade que a carate- sóas a bordo.
risa. .' 'i. '

•

Bem procedem aqueles que sa-t �hll't.O em�ol'a prossrgarn as pes-
l bern premiar o esforço, c a capaci-] qiusas, recctam-se que tcdos os

dade desse hrilhante coestaduano l passageiros e tripulantes do avião
que é o. Dr, Leobert� Leal..

.

tenham perecído.. O aparelho saiu
Assoclan�o-nos. ]JOIS,

_ prazerosa- do Marrecos com destino ao aero
mente, a tao valiosa quao merecida
lromeuagern e, daqui, enviamos :10 porto de Tslrel perto de Marselha.
Dr. Leoberto Leal. as nossas f'e lici- -e; _

tacões, por ver reconhecido o seu

mérito justamente por aqueles qUI', retor de Terras e Colonização e dr.
inegavelmente, possuem áutori. ...la· Felix Schefer, Diretor do Serviç'n
de para testemunha-lo, os seus au· de Defesa Sanitária Vegetal, que
xiliares e colaboradõres. nos vieram convidar a comparecer-
Na redação desta fôlha estiveram mos a esse ato, com o que se prrs

ontem, os srs. dr. Altamir de Aze"ltam justas homenagens ao illlStr�
vedo, Diretor do Serviço de Def(�:;:1 titular da Viação, ObTas Pública�
Sanitária AJ,1imal, dr. José Bom Di· e Agricultura.'

.

Q Diário, recentemente, anunciou
que o sr. Eduardo Duvivier, Depu
tado fluminense, havia abandona-to
o P. S. D. e formado outro partido.
Isso, aliás, é verdada e foi noticia
do pela imprensa udenista, com

grande alarde e satisfação.
Ontem, en tretanto, o órgão da

eterna vigilância vem reproduzin
do ataques aquele parlamentar, in
titulado de "uma das figuras mais
expressivas do P. S. D.".
Com essa noticia, o Diár-io de ô

n
tem desmente o Diário '(II' há dias.
Para um jornal que não possue rcs

pons:lveis, de admirar que êsscs des·
mentidos não ocorr-am C0111 mato;'
frequência.
,Ning-uem não tem nada com
isso ...

A greve na Franca
PARÍ:-::, 22 (U. P.) - Tropas do

Exér-eito Fran�ôs, apoiadas por
carros blindados e jeeps, estão pa
trulhando a zona em tôrno de urna

mina em Com-íot, onde 'se encon

tra tres mil minei l'OS em gTI'Ve,
Os mineiros ameaçam incenniar

a mina, se forem atacados. Os gre
vistas dr Courtot prenderam do is
soldados ,como l'efens.

lo Conselho de Se
gurau�a Nacional

RIO, 22 (A. N.) - O Presidente
,da República assinou decreto nO

meanrlo o Tte. CeI. R. da Cosla e

Silva e o Cap. 'l'uliô Chag'as para
.chef.e da ,secção e Adjunto, respec
tivamente, da Secretaria Geral do
Conselho de Segurança Naciollftl.

E�,peciall11ente convidados, parti
eipar1io da homenagem, os EXl1los.
Snrs. Governador c Secretários· de
Estado, Prefeito da Capital, o Dire
tor da CESPE, o Diretor do Tesou·
ro, o Procurador Geral do Estado.
o. Sub Procurador, o Presidente de
Honra da Federação das Associa·'
ções Rurais, o Diretor da Imprensa
Oficial do Estado, o Diretor do De
partamento Estadual de EstatísUra
e os repr'esentantes ,dos jornais "O

Na Ass.embléia Legislativa
A sessão plenária de ontem.-Na Co
missão de Fin8Dvas. -Outras Dotas.

Presidente': Sr. Pinto de Arr,lCln (construção de um Grupo Escolar,
P. S. D.

I na cidade de Mafra).
Seci'etáríos: Srs. Alfredo Campos COMISSÃO DE FINANÇAS, OnçA

P. S. D. e Aroldo Carneiro de Car- MENTOS E CO�TAS DO ESTADO
valbo U. D. N. Presidente: Sr. Armando CalU
Não houve oradores na hora do Bulos.

expediente.
•

Me)nbros: Srs, Raul Schaefer P.Na' "Ordem do Dia", foram ctis- S. D. _ Estivalete Pires _ Almei.-cutidos e aprovados unanimemente, da Corrêa Idem - Cardoso da VeiQS seguintes projetos de lei: 71/48
(Cria quadro no "QUADRO, úNICO ga p, H. P. - Orty Magalhães 1\1a-
do ESTADO"); 75/48 (Autoriza a ChtI�0/4�' (��i�'no qua,rlro únic'O doaqui,.ição uma área de terras, por Edoação, no nnmicipio de Bom Reli-

stado <l careira de Tisiologista),
rol; 76/48 (Idem, no n1unieipio dr. 117/48' (Idem) 117/48 (Concecie a

São Francisco do Sul); 82/48 �Au.
sra. Leonilda Carminatti uma pen-
são de 300 cruzeiros), 115/48 (autoriza a aoulação de dotação orça· torizamentar para Cr$ 45.000,000,00lllentária e abre crédito supJemcll- o emprestimo de Cr$ 36.000.000,0(••tar) ; 83/48 (Tdem a anulação de no-

tações orçamentárias e abre crédito
com Sul· America Capitalização S.

suplementar); 85/48 (Autorizaçãu a
A.); e mais os seguintes projetos "1,�
lei:abertura de crédito); foram tamhÉ'm

aprovadas pQr ,unanimidade a iadi· 102/48, 105/'18, . 103/48, 107/-18,
caçã'O 'sôbre a construção ímeciinta 106/48, 74/48, 31/48,' 80/48, 119/.Jil_
do Grupo Escolar Professora Arle· 121/48 e 1001'18. Todos estes pro.it>
)ina Reg.is) e a de nume'ro 318/4�, tO$ de lei foram aprovadbs pl)r
de autona ,lo sr. Protogenes Vieira, . llnanimiadde.

",

(

I

J

4vião desaparecido
PARí�, 22 (,D. P.) - Unidades

navais c aéreas Francesas reinicia
ram, .o; trabalhos no Mediterrâneo

o CASO DAS SUB-LEGENDAS
Um telegrama do PSD mineiro ao dr. Nerêu Ramos e a 'Fesposta

do ilustre Chefe do PSD no,cional

RIO, 22 (V. A.) - Os deputa:dos estaduais pessedistas de Minas en-
viaram ao sr. 'Nerêu Hamos, presidente nacional do partido: .

"Os cieputados estaduais de Minas Gerais, que constituem a ban
çada do P. S. D. vêm solicitar o Conselho Nacional do nosso Partido
pelo repúdio à sub-legenda. Somente esta 'poderia ser a atitude daquê
les que, por nossa delegação, dirigem o glorioso Partido Social Demo·
crático. Confiamos em que seja mantida inalteràvelmente tal atitude,
'vj�ando fortalecer os nossos quadros e evitar futuros desagregamentos.
Cordiais Saudações. (a) - Tancredo Neves; Guilhernüno de Oliveira,
Maurício Andrade, Adolfo Portela, Carlos Prates, Augusto Costa, Antô
nio Pimenta, Jobert Guerra,' Augusto Figueiredo, Bataró Júnior, Valter
A.lbergaria, Astblfo,Dutra, Uriel Dutra, último de (i:arvalho, Emtlio Sil
veira, Antônio Pedro Braga, Wilson Beraldo, Hibeiro Navarro e Etarling
Soares".

A êsse telegrama, o sr. Nerêu Ramos respo)ldeu nOS seguintes tê r-
mos:

"Acusa�do o recebimento do- honroso telegra)na que me dirigiram
os ilustres representantes do nosso glorioso Partido na Assembleia dês
se grande Estado, agradeço-lhes, em nome do C.onselho. Nacional, as

expressivas felicitações por motivo de sua unâl1lme dellberação con·

trária à instituição das sub-legendas partidárias".

Será inauguradO
Segundo est-::mros informados, ·se

rá inaugurado, amarihã, em Pira

beiraba, município de Joinvile, o

banheiro 'carrapaticida alí construi
do pelos pod,eres públicos, com

verba do acôrdo firmado entre I>
Estado e o Minislério da Agricul-

'1 tUl'a.
.

A Cooperativa daquela prós'orra
localidade ,dará à inau-g'uração ca

ráter fe,sLiv�, por tratar-se de 1'C{l
lização pleiteada. pela sua direto
ria e que aos criadores, pirabeil'pn
ses plestará os melhores benefí
cios, com o combate à praga dos

carrapatos, quç' tantos males vpm

causando aos rebanhos bo"inos da

quela zona.

Atencão Florianópolis
ENCONTRA-SE NESTA CIDADE, DURAN'rE os nlAS 23 .DE

OUTUBRO ATÉ 26 DE .oUTUBRO NO HOTEL LA PORTA
,

A TÉCNICA DA SONOTONE CORPORATION EM ELESF,Oim -

NEW YORK U. S. A. QUE CONVIDA SEUS DISTINTOS CLIEN

TES E TODAS AS QUE SOFREM IDE -SURDf:Z, PARA ASSISTIR

AS DEMONSTRAÇõES, DOS MAIS APERFEIÇOADOS APARE-

LHOS PARA SURDf:Z FABRICADOS NOS ,ESTADOS UNIDOS.
O "SONOTONE" 900 INVISIVEL

E I�STRm1ENTOS ::\mmcos LTDA. nUA DA CONCEIÇÃO 134

. .

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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sas rodoviarias I
SEGUNDA-FEIRA I

7 ��i;�SO São

CLstóVIlOlta-:-e1La_gun&11l ,"_ I',Auto-ViaçAo ltajal .-... .uv"'

ras.

Expresso BrusqueDAe - Brullque -

16 horas,
Expresso Brusquense � Nova �to

- 16,30 horas.
Auto-Viação CatarlnenH - JoinvUe

- II horas.

Auto-Viação Catarinense - CUr1t�ba t- 5 horas.
Rodovíãrta Sul·Brull - POrto .Alegre

- 3 horas. .

Rapido Sul-Brasileiro - Jo1!nvn.
As 5 e 14 horas.

, TERÇA·FEIRA .

Auto-Viaçllo Catarinense - POrto .Ale
gre - 6 horas.
Auto-Vtaçá'o Cat.armense ,_ Curitiba

- 5 horas
Auto-vteção Catarinense

- li horas.

Auto-Viação catartnease -- Tl)ba<rllo
- 6 horas.
Expresso Silo Cr1etóvllo - Laguna -

7 horas.
Emprêsa Glória - 'x...una - 7'"

e 6'h horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
,A-,to-Víação Itaja! - Itaj.al -- 111 no-

l"as. .

Rápido Sul Braslle1!'o - Jo:1lD.v1:le - ..
5 e 14 horas.

.

QUARTA-F'ERÁ
Auto-Viação Catarinense

- 5 horas.
Auto·Viação Catau.'jn$nse

- 6 horas.
Auto-Viação Catar1nense

• - 6,30 heras.
'

..
:

I
Rápido Sul BrasUeiro - JoinV'lle - li

5 e 14 horas.
, Expresso SAo Cristov!lo -- Laguna --

� 7 horas.
'

I I Expresso Brusquense - Brusque
, 16 horas.
" AutO.Viação Itajal - Itajal - 111 no-

j..
raso

Expresso Brusquenee - Nova Trento
- 16,30 horas.
Rodoviária Sul Brasil - POrto .Alegre

- 3 horas.
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Viacão Aérea
� ,

Horário
Segunda-feira

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

!Norte

.' . -,,,,,," Terça-feira .':��
... l'.\l\'aIR -'10,40 - Norte ,'''4'

. 1\1'�I<�IRO DO SUL - 12,00 _
!Norte
VARIG - 12,30 - Sul
PANAIR - t3,50 - Sul

. Quarta-feira
PANAIR - 10,40 � Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00 .-

!Norte
VÁiUG - 1 t,40 - Nürte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

Norte
CRUZEIRO DO SUL

,eul

13,55' -

1.5,30 -

Se:eta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

:Norte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - H,40 - Norte
IM.NAIR - 13,50 - 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.

JOlnv1le

Clm"lUba

Jol.nv11e

Laguna

QUINTA-FEIRA
Aulto-Viação Cataetnense

Alegre - 6 horas.
Auto·Viação Catai'ínense

- 5 horas.
Auto-Viaçi1o Catarinenae

- li horas..

Auto-Víação Catarinense - Tuibarlo
- 8 horas.
Auto-Viação Catar1nenBe - Laguna

- 6,30 horas. :

Expresso, São CrLstovllo - Laguna -

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

e 7 1/2 horas. •

Expresso Brusquense -, BrusqlM -

16 horas,
Auto·ViaçAol Itajaí - !talai - UI ho-

nIB. .

ruipido Sul Brasileiro - Jo1nvlle - &e
IS e 14 horas.
Empresa Sul Oeste Ltda - XapecO - Is

- fi horas.

Curitiba

'JolnvUe

SEXTA-FEJiR.A
Rodoviária Sul Brasll - POrto .Alegre

- li horas.
Auto-ViaçAo Catarinense

- 5 horas .

Auto-Vlação
-, li horas .

Auto-Viação
- 6,30 horas.
Expresso São Crtstovllo -

7 horas.
Auto·Vlaçll.o Irtajai - luja! - 1ft ho

ras.
Expresso Brusquense
6 horas.

-

"Rápido Sul Braslle1!'o - Jol.nvU. -

à. 5 e a, hor8li.
SABMX'
CatMinense - Curitiba

Brusque

Auto-V!açAo
- 5 hora,s.
Rápido Sul Brasileiro - JoinVU. -

às 5 e ]9 horae.
- li horas.

Auto-Vlacâo'" Catarlnense - Joinv1le.,
- 6 horas.�
Auto·Viaçll.o Catarlnense -- Tub&rll.o

-, 6 horas.
Exprp'sso Sil.o OrLstovllo - La� -

7 horas.
Expresso BTusquense - Bruqu. ..:..

14 boras.
Auto-V!açllo ltajai - ltajai - 13 ho·

ra's.
.

Expresso', Brusquense -. Nova Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória - Laguna - II 1/2

e 7 1/2 hora..

I Dr. CL.RNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crim•• cív.l

Con.tituição d. Socledad••
NATURALIZAÇÕES
Titulo. D.alarat6rio.

E.crit61'io • Re.idencia
Rua Tiradent•• 411.

FONE -- 1468 r

Val'vulas - Peças
geral

e

em para
/,

" .

aeeessenes

Rádios
o maior so-ttmen:o do fúl do Brasil

Preços Oficinasespe(.:iai. para

Importadora
e Revendedores.

Americana,
SUCURSAL DE CUBITIBA

,-

Prece Tiradentés 337

Aceitamos pedidOS por reembelsn postal ou aéreo

POrto

•

Remessa com urgência

AVó! MÃE! FILHA! TODAS DEVEM USAR A

r.j',lr.tl�i�IQllifjl
(O REGULADOR VIEIRA)

A mulher evita dores:
ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS

Emprega-se com vantagem para. çom

bater as irregl1laridades das funções pe

riódicas das senhoras. f: calmante e re

gulador dessas funções.
FLUXO' SEDATINA; pela sua com

provada eficácia, é muito receitada. De've
ser usada com confiança.
,

FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte.

I A DIVULGACÃO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbip Cultural
.

Economico FinanceirÇ>
Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.

CAIXA POSTAL, 775 CURITIBA

CAMPANHA HUMANITARTA Ierceiru aula prática de JLH'i Simu

C01)l o concurso dos Diretói'ios I ludo, que o D. A. "X[ de Feverei

Acadêmicos das Faculdades 10- ro
" pst(\ prnmovcndo.

cais e elos rlem�is círculos estud an- rtEL\'íCTO ])O� JO(W� L\'lYER-'
jís, está. sendo empreendida uma , SrT.\RIOS

grande Campanha Humanitária Teve lugar, ante-onlem, às 20

etn benel'ício da "Casa do Esludan- hOI':1S, na cancha do Lira Tenis

te Catarinense" e da compra cio Clube, o reinicio .dos lOs. Jogos
"Prornim "

e da "Estreptomicina" Universitários Oatarinenses, que

para indigentes necessitados dêsse estavam paralisados devido à par-
medicamento valioso. ticipação ria F. A. C. R. nos gos.

RAINHA ])OS ESTUDANTES Jogos Universitários Brasileiros,
PARA 1948 realizados em setembro p. findo,

O Instituto de Educação "Dias em Curit.iha.
Velho" acaba de eleger a aluna Nos jogos de ante-onLem, a Fa

srta, Hedy Rosa, como sua candida- culdade de Farmácia-Odontologia
ta ao pleito da Rainha elos Estudan- venceu a de Direito no volei por
tes de Florianópolis para 1949. 2 x O (15 x 2 e '15 x 3) e no has
Consta que o Colégio "Coração quete por 18' x 12.

de Jesus", elegerá como sua candi- Amanhã, prosseguirá o campeo
data a' srLa. Rosa Maria Lemkuhl, nato, no mesmo local, com jogos de

uma das mais encantadoras f'igu- valei e basquete entre as Faculda-
ras ela nossa sociedade. eles de Farmácia-Odontologia e

"FOLHA AGADÊMICA" Ciências Econômicas, às 15 horas.

Está ,em circulação o número FACULDADE DE, FILOSOFIA,
de setembro da "Folha Acadêrni- CIÊNCIAS E LETHAS
ca" - órgão do Centro Acadêmico Estão sendo realizados reuniões

"XI de Fevereiro" da Faculdade de professores e magistrados, na

de Direito, dirigido pelos acadêrni- Faculdade de Direito, 'sob a presi
OUl"ltiba cos Otavio da Costa Pereira e He- dência do sr, desembargador dr.

lio Milton Pereira. Urbano Müller Salles, para estudos
Catartnense ,_ ;JoInv1le

JUHI SIMULADO da fundação breve da Faculdade
CatllrmenH - 'La.«tma Deverá ter lugar, sábado proxi- de Filosofia, Ciências e Letras de

Laguna - mo, na Faculdade de Direito, a SanLa Catarina!
.

"

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

I

Siniltrol pagol nOIl 6ltimo. 10 .no.

Re,poulat. 'lida<:le.
98.687.816,30

• :76.736,401.306,20

-, ,

COMPANHIA ·AtIA.NeA DA I�·
........ _ 1171 - "':1 IIII
unOI" • 1llUI1•••nl

Cifr•• do Balanco di 1944,

I'..t--

CAPITAL E RESERVAS
Responubilidatlet
Recete
'Ativo

.

Cri
-

80.900.606,30
Cr$ 5.978:401;755.97
• 6�.d5.}.145'30
• 142.176.603,8c

Diretorel'
Dr:�Pamphilo d'Utra Fre�re de Carvalboi Dr� Frencllco
de Sâ,�An·i.io l\,b..orr.,� Di. Joaql.lim Barreto de Araujo
e JOIE 'Abreu�

'.,

f

Bom binóculo
6ruude

Visão maior e mais perfeita,
que a de. um' bom binôcule»

alcança quem tem s6lida
instrução.

Bons livros, sobre todo. 0"'

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 � Ffcrianôpolíe-

Representações
00 Pracista
Oferece-se para Laguna e Sul da"

Estado, ofertas com detalhes AI,_.
Caixa Postal nO. 109

. Laguna - Sta. Catarina

O TESOURO
. Da instrução está ao aloanee."

d,e todos. Dá esse te&om'o ao tem,·
amigo analfabeto, levando-o a UDI)lI
curso de alfa.betização no Grllpo,tn
Escolar São José, na Escola IndUk
�rial de Florianópolis ou na cate-
,iraI Metrópolitana.

SENHORITA!
A ultima creação em refri
gerante é o Guaraná KNOr
EM GARRAFAS GRANDES..

Preferindo-o
acompanhando

está
a moda.

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira I

•

Medicaçéio QuxUicu no trotamentcr.,"
da .iflli.

i-···;'··�""'-;.��

PASTA DENTAL
ROBINSON
•• _.. .. .. .. .... .. ........ 4 .... G:

VENDE-SE
Uma confortavel residência recem·

consLruida a Hua Souza França ll'�

20.
Tratar com q pr�prietârio a Rua,.,

Blumenau n. 68.

CASA
Aluga-se uma casa, à Rua Teresa.

Cristina 355 - 'Estreito.
Tratar na mesma, fundos QU l\'I.á-·

rio Grumiché na I. O. E.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-LIRA TENIS CLUBE, SÁ.BADO mÀ 23, ÀS '21,30 HORAS, GRANDE SOIRÉE DANÇANTE EM REGOSIJO PELA VITÓRIA NO CAMPEONATO ESTA
DUAL DE ATLETISMO \

S
rrdade na sua cobertura cambial e

uprímentus ade
..quados (10 pro-' ao tipo de moeda dessa cobertura.

O REAPARELHAMENTO DA AGHl-
A

d B CULTURA E DA INDUSTRIA

gresso economlCO o rasil - Quando se chega à conclusão
,

de que certo produto é necessário
-ANIVERSÁRroS cialments no seio da sua classe, Fixação de cr itérios e descentrali- dos, nos primeiros dezenove dias da à economia brasileira, e dele não

.ALMIRAN'fE LUCAS ALEXANDRE onde pela sua operosidade e es- zação dos 'serviços - Maiores faci- execução da Lei, 6.852 pedidos de há produção nopais, ou a que exis-
, BOITEUX p ír ito de c�maradagem se írnpõs lidades para Q reaparelhamento da licença prévia para importação, em te não é satisfatória, sob o duplo

E agricultura e da industria - So'lu- meio de milhares de solicitações de aspecto da qualidade e do preço,< m nossa capital, onde veio par- à estima e à consideração deseus' -

cinados mais de setenta mil pedi- esclarecimentos dos interessados. estima-se o volume adequado ao SI1-
ticipal' do .Primeiro Corigressr, de colegas, que como nós .se sentirão, d d I'

- . .

t N 'I
.'

t t
.,

id d.. " os e rcença previa para Impor a- 1 o mes c e maio, no en an o, ja o primento das reais necessi a es, e
Histór-ia Catarinense, vê defluir sem dúvida, ufanos .em patentear- çâo, desde maio - Abastecimento serviço se achava em vias de nor- se limitam as importações até tau

boje, a sua data natalícia o nosso lhe o aprêço a que, pelo mereci- do mercado interno e exportação dos rnalizar-se, não obstante a continui- tos por cento das realizadas em de-

prezado conterrâneo, Almirante mento faz jús. excedentes - Outras informações dade de grandes entradas .de pedi- terminado perindo anterior (ano,
" de uma entr.evista com o Sr. "Ha- dos, a que Se juntavam os das agê n- bieriio, treinio ou quinquenio). Ca-

Lucas Boiteux, um dos mais desta- o -

milcar Bevilacqua, diretor de Ex- cias do interior do país, Foram, des- sos há, porem, em que não se pode
cados e vigorosos cultores da nos- JOSÉ FERNANDES NEVES portação e Importação • de logo, estabelecidos critérios, vi- estabelecer limitação, como, pOI'
:sa História. Ocorre hoje, o aniversário na- O momentoso assunto da Iiceu- sando facilitar a importação de nu- exemplo, os de máquinas para a

O ilustrado nataliciante, que nes- talício do sr. José Fernandes Ne- ça-prévia autorizada do Sir. Hamil .. morosos artigos c, segundo essas industria e para a lavoura, pela
.ese conclave roí aclamado Pr.esiden- ves, ativo membro da conceituada cal' Bevilacqua, diretor da Carteira normas, as solicitações para deter- impossibilidade ,e inconveniência pa

de Exportaçâo e Importação, do minados produtos são despachadas ra o país de tornar as respectivaste honorário, além da ,interminável firrna Fernandes .Neves ,e Cía. B B' II l'
.

d lianco do rasil. ..

ornem de Iargn pe as agencias, numa escentra iza- importações dependentes de tradí-
folha de serviços prestados em par- O nataliciante que entre .nós go- experiência no trato dos ,negócios ção que tem por, escopo o ,rápido ção ou restritas a volume ou valor
tícular à história da nossa Terra, za de .gerais .sirnpatias e conta públicos e técnico dos mais abali- andamento dos serviços. que no passado ficaram proclama
é figura exponencial da nossa Ma- com largo círculo de amizades, se- zados, o Sr. Haruilcar Bevilacqun OS AnTIGOS DE LCXO EST_:>:O darnentc muito aquém das necessi-
Tinha de Guerra, que lhe deve tam- rá naturalmente muito felicitado exerce, no momento, um dos mais SUJEITOS Á COTA dades. -

importantes cargos de confiança no - Em cerca de cem mil pedi -Ios AS CATEGOHIAS PRINCIPAIS
hém assinalados serviços. ! pelo transcurso do evento. Entre setor econômico -da alta adruin ist.ra- recebidos para importação, fornm _ Conforme a natureza e as apli-

_-\.0 grande número de amigos e essas felicitações apraz-nos incluir ção do pais. Embora assoberbado despachados, pela Carteira mais de cações do produto, é estabelecida fi

admiradores do ilustre marinheiro as nossas mu ilo i afetuosas. de serviço de vez que é também setenta mi}, obedecido que foi o cri-' categoria em que se emitirão as Ii-

""O Estado" sente-se ufano em as- - o - presidente' da Comissão Consultiva tér io de maior necessidade pai-a' o ccnças, para efeito de prioridade na

.sociar-se nas homenagens com que, JORNALISTA JOÃO KUEHNE, de Intercamhio Comercial e mcru- país, sendo que, dos trinta mil 1'e5- cobertura cambial. De aeordo COlYl

bro do Conselho Federal do' 'Co- tantos, que ainda se acham e'11 o Art. 23° elo -Hegularnento apro-
.sem dúvida, nesta data, porão em Defluiu, ontem a data natalícia mércio Exterior, concedeu-nos S.S, andamento, muitqs são de artigos vado pelo decreto n. 24,697-A, as

evidência a fraternal estima e' do prezado coestaduano jornalista importante entrevista, da maior de luxo e sujeitos à cota, que só licenças de importação são : na 1':..1-

o elevado conceito 'que entre nós. João Kuehne, Diretor da esplêndí- oportunidade para o esclarecimento podem ter solução depois de efetua- tegoria "A", para generos alimenti-
..-desf'ruta,

. '.

I da 'i'evista ATUALIDADES .e inf'a- da opinião pública a respeito ria dos 'os cálculos de rateios necessa- cios, combustíveis, materias prímas
'rrI'E' politica da licença-prévia. rios e inquéritos gerais qnanto tI e máquinas para industrias essen-

<. vVALMOR DE AGUIAR tigável colaborador no serviço de r1 - •

A PALAVRA DO DfRETOR DO pronuçao nacional, estoques, possi- ciais, fertizantes, máquinas e im-
BORGES tradução em língua alemã, ela De- C. E. 1. hilidades do mercado, preços etc. plementos para trabalhos rurais; na

A efem'éride de hoje assinala a legacia de Ordem Política c Soéia I Inicia lmente, disse-nos o Sr. Ha- Atualmente, regista 'a Carteira no categoria '(B", materias primas e

-passagem do aniversár-io natalício o-nde exerce prof'ioieuterncnl,e as milcar Bevilacqna, que a Carteira, Rio uma média diária de quinhen- máquinas para
í

ndustria de relativa

do nosso estimado conterrâneo funções d.e Comissário ele Polícia. por intermédio de suas seções e,- los pedidos, permitindo a sua erga- essencialidade, produtos acabados
pecilizadas, recebe e examina, diá- nizaçâo a solução de 'oitocentos, (I que se destinam a supri r def'icicn-

Tte. "Walmor de Aguiar Borges, dis- InLeligente e culto, qualidade a ' .

I
. . , . ..1

riamente, apreciável número de ,()- que tornara possive o mais rupmo cias qualitativas ou quantitativas da
tinto of'icial pa nossa gl-oriosa Po- que sorna ainda um e.spírito cívico licitações, quer para a exportação, escoamento do remanescente <IUC. �[' Pl'odução naci'Onal; e na categoria

.. m�ia Militar, no �xercício da.s ele-' invulgar e um.a educação finíssima quer para a importação, que mais acha ainda pendente de soluçi"to. As "C", produtos ornamentais, suntnn�

vadas funções de Ajudante de 01'- erlloldmada pOi' uma 'l1lodestia in- se avoluma, daelo que lhe compete ag�ncjas qué maior número de pe- rios ou de insignificante utilidade.

dens do Govêrno do Estado. finita, o nataliciante bem faz jus solucionar grande parte elos peeli- (1iclos receberam, como era natural, PHEFERENCIA DE SUPRIMENTOS
dos endereçados ás agências do foram as de São Paulo. Recife, Por- EM PAISES ONDE TEMOS SALDOS

MilHar cuILo, de fina educação e às múltilJlas homenaoO'ens que,,' on- t A'I F t l' t
.

d
.

Banco no interim' do pai'S. Adi:Hi- 'o /1 egre c "OI' a eza, mon an o es- - Sempre qne' s.e verifica pode-
invulgal' capacidade de tra):ialho, -o tem com-o nos anps antedol'es lbe tou-nos a seguir, CjUC, levando em tes pc,didos a cerca de 50.000, oos rem os suprimen;tos necessários s'er
l1aLaliciante se impôs desde logo à ll'ibulararf1 0,3 inúmeros amigos consideração o intçresse das arfes, quais foram encaminhados para �n- obtidos ,de paises de moeda fraca,
.confiança e ao respeito dos seus colégas e admiradores: entl'e os determinara o pronto atendimento. luçi"to da Carteira, no Rio, aproxi- cond.iciona-se a conr.;::ssão de liern

sUpel'iOl'eS, valendo-Il�é, a ex.em- CJllais, embora tarde, \com os nos- pela Carteira, ele todas a5 solicita- madamente 34.200. 'Cma' vez proto- ças ao pagamento das importações
ções a ela dirigidas,' tendo expedi- colados, os pedidos endereçados à nesse tipo de moeda. E qUal.ldo i.!'lSO

pIar conduta, o elevado conceito sos melhor'es '\'otos de l}rOsp.ericla- C t'
- , .

I d"
-

do, nesse sentido, as mais terminan- àr elra sao eneanllll13 os a seçao não é possivel na totalidade, esla-
,·em que' � tido e do qual natural- ele e-:cLensivos ao seu magnífico e tes instruções, qucr para a dirpçi'ío cnmpetentc, e ali. prontamente so- belecem-se a,dequadas restrições �s
mente decorrerão as .expre,�sjvas já vitórioso 11P.l'Íodico, prazeroso.s geral, CJuer para as agL'ncias. R lucionados dentro, elos critérios es- importações en'l moeda forte, para
demonsh'acões de aprêç'o de que nos incILljmo�.. afim ae que os ühel'essados p;,rle�- ·tabclcci.dos. que sejal11 feitas dos paises de mo.e-

,certamente hoje, será alvo e às FAZElVI A!\OS HOJR: sem ser satisfeitos num) ritmo (I O S[�TE.MA A!DOTADO EM HE· da frgca as correspondentes à sna

mais acelel-ado possivel.
I ,LAÇ,E;O AOS CRITf�RIOS capacidade de for.necimento.

quais nos associamos com efusão. - a g;entil senhOl'inha Qlíndina COLABORAÇXO DAS ENTrbADES O sistema que se está adotal1do OBJETIVOS VISADOS
- o - Haweeroth, filha do sr. Antônio DE CLASSE E DA IMPRENSA para a exeeução do regime de li- - O estabelecimento desses cl"ité,-

SRA. BULCÃO VIANA Hawerroth, abastado fazendeiro em Por outro lado, afirmou-nos fel' cença prévia, relativamente à .iX;l- rios c a sua uniforme aplicação pela
Transcorre nesta data o anivcr- S. Bonifácio e de Slla espôsa d: constado .que a nossa indústria f' pOl'tação, foi, em resumo, assim d::,s- DiI'eção Geral e pelas agências vêm

..Bário natalício da exma . .sra. d. Joana Hawerroth; o nosso comércio, de um moelo gc-- cri to pelo Sr. Hamilcar BevilaccI'w: eliminando de'lUoras no despacl1�
ral, e particularmente através das - Sôbl'e os di vel"sos produtos c11a- dos pedidos de licença, pela planifi-'

Al"'cí Rl1PP Bl'llca-o "TI'ana "1'[>t1']O - a oO'racI'clsa senll0rinha Ester I .J' t
-

C t-". c \ <,' c
-

,
• entidades de classe, procuraram ma( os lIe Impor açllo, a ar eU'a cação das soluções, e prop'Oreionan-

.:sa espô�a do nosso distinto conter- . Sousa, filha dilela do sr. Fl'ancis- desde logo, numa compreensão rlir- procede a estudos, em que se ')11- do os seguintes resultados princi
rân�o dr. Osvaldo Bulcão Viana, co de Paula e Souza,. gr:Hi90 do na de encomios, cooperar para "a vcm, alem de fohtes oficiais, pro- pais: a) suprimentos adequados
<depul.ado à Assembléia, Legislati- Diário da Tarde; boa execução da politica gov,erna- élutores, comerciantes e consumido- à economia brasileira, que não deve

va :EsLadual, eleito pela U. D. N. _ o distinlo jBver).l Celso Morei- [mental exercida pela Carteira. Mos- res, e nos 'quais se verificam: a na- sei' privada do que for necessário

" .' •

_
•

, o'' > ! tra-se grato, também, à cooperação tureza do produto e suas aplicações; ao seu desenvolvimento e consoli-
A dama ani versariante que tem I a, rllho do dl��lIll o arh ooado dI., da imprensa, que reputa valiosa. a existcncia ou não de produç:io daçã'o; b) _ aproveitamento o me-

lugar de destaque na ,socieelade 10- Edmundo Mor.eu·a.
I CAMINHO CEHTO nacional e, em caso afirmativo, ,>eu lhor possivel da, escassa moeda for-

'Cal, onde ver-se-á hoje, vasto círculo - o - No seu entender, o caminho que volume c, em paralelo com' o simi- tc, pelas restrições ás importações
de relações, ver-se-li hoje, certamen- VTAJANTE estamos seguindo é o mais certo, lar estrangeiro, a qualidade e O de produtos dispensaveis no mo-

te muilo festejada pelos seus Ínti- Em agrada'\-el palestra que mui- ,pois :verifi�a-se, de fato, uma �ce�- pl-eço do artigo nacional; 'Os paises mento, e pelo deslocamento para
. ,

tuada tendenela do nosso comerclO habitualmente fornecedores e a 00<;- moeda fraca, tanto quanto possivE'1
mos. to nos catr\'ou este\'(' ont�m em a

para a importação ,de artigos essen- sibilidade de se obterem os supri- das aCjuisições dos necessários.
SRTA. MARIA L 'CC [ SCHAEFFER nossa _redaç50 o, .sr. Fabiano S. 'ciais, a'O invés ele mercadorias de men lqs, no todo ou na maior part.: ABASTECIMENTO NO MERCADO
Fino adômo da 'nossa sociedade; Vipira, agente de publicirlade do ,luxo e bugigangas, fato esse' (Ilje possivel. Submetem-se esses estudos INTERNO E EXPOHTAÇÃO DOS

-a gentil s.enhoeinha Mada Lucí pl'E'stimoso óT'gão da impren«a cata- i já ,m�receu até· cOlll.entári,os �os à Comissão Consultiva do lnteream- EXCEDENTES

l'I"1el1se "Jol"11al d,e JOJ'll'\Tl'le" ql'le prop.r.los Estados UnIdos, ao ser�m bio COlllerçial com' o Exterior, atual- Por Mtimo, referiu-se o Sr. Ha-
Schael'l'er, filha dileta 'elo nosso es- ,

. .,
. an.alisadas as estatistica_s do inlrr- mente sob a minha presidencia, c milcar Bevilacque à licença préYÍa

timado coes'Laduano sr. Evaldo se edlla em JOJl1vIle c que se e11- cambio nos últimos sete meses, pe- integrada por elementos do mais para exportação. Sôbre o assunto;
Schael'fel', c'Ompe!ente ](l.iretor da' contra nesta CapItal a s.el·\'lço pro- ,las quais o Brasil revelou-se grande alto valor moral e do mais elevad'8 afirmou que a exportação, do pOilto
.8eçcão de ConLabilidade do Depar- fissional. I comprad'Or de ,e9uipamento de tram- espirito público, Essa Comissão es- de vista do serviço de licenciamen

tamento das Municipalidades, "er- Com os yotos de feliz e.s,taclía.en- !(Po�'t� ,� ,de.,vanas e�peei�s de. ma- tabelecc, então, os critérios par3. o to, qstá tplenamente norma'izada:.
"I'e no',' deseJ'arrlos ao 1'll1st[>e vl·sl·-II.LlI.nar�,a p.ala mo.dedtlzaçao e dlver- julgamento dos pedidos, os quais, De J1l,aio à primeira quinzena de se-

'se-á li oje, alvo das mais significa I. i- L �I ' f
-

.

I
-"

� .

.
.

.

,
SI Ie?çaO ele sua Industria. em seguH a, se transmItem as agel1.- tembro último, somente na Direção

,'as homenagens, por parte do nu- ·;)P1).BS l':lHl1LU ;)lUB1' Embora menor qIle o elo ano pal':-
cias com autorização para 'Os aplicar Geral da Carteira, n:esta capital, de-

meroso gl'UpO de amiguinbas da sado, o nosso intercambio com n� indepedentemente de consulta à ram entrada 5.366 pedid'Os, tendo

nossa melhor sociedad�, por'moti- I '.�VCE" J;<:staclos' Unidos, neste ano, se apre- Administração da Carteira. Assi.m, sido concedidas 5.245 licenças e 11e-

,''o da passag-.em do seu anivel'sá- senta de forma mais vantajosa p::W:l
à medida que os produtos vão sendo gadas 90. E concluindo:

o Brasll. - isto se deve _ asseverOl1 estudados e se fixam os eritério� - A politica de licença pr.évj.ario natal íCio. . -

I- à aç�? do Govêrno e ao eumpri- para as suas 1I1lpOl;taçoes, (eSCIJI1- para exportação tem corpo pnllCl-
Rejuhilarido-se pelo auspicioso r-ambem 11�ar.6 mento heI ,de sua politica de C')-

b'alizam-se os serviços de examr: c pai objetivo a defesa do mercado
aconLecimento, "O Estado" al,!'e- tt O o mercio exterior, a que não tem fal- despacho dos pedidos de licenç:1. interno visando garantir, primeira-
.sentá à distinta jovem na'Lalician- �O/YNOD tado, também, o apoio irrestrito do Com isso, não se preiudiea a uni- mente, o seu abastecimento, obse1'-

". � presidente do BaTJco cIo BI'as1'1, Den- formidade dos principios e se abre·· vaclas as disp'Osições da lei que de-
Le as suas aretuosas felicita�'ões. '

tro de mais algum tempo é que se
viam enormemente ás soluções. Pa - termina limites de retenção. Igual-

- o -

poderão sentir os efeitos intenDs ra boa parte dos produtos, que re- mente visa facilitar as exportações
SIt. NELSO� CAMIMO dessa orientação. presentam a principal parcela da dos excedentes, liberando-os sempre

:Em :-lantos onde l1á vários ano:� QUASE SETE MIL PEDIDOS DE importação brasileira, já existem e preferencialmente para satisiazer

l'Cside cercado de g'cra I considera- IMPORTAÇÃO NOS PRIMEIROS critérios, constantes das circulares compromi�sos internacionais firma-.

•. DEZENOVE DIAS I. ' de 2- c 28 de. agôsto último, a pri- dos })elo Brasil e, ao mesmo tempo,
ção, vê defluir boje, a sua data na- ':".:..: ::::: feme,e .·"'êle de

'., .

f'
' .

f
.

'.
Passando a falar sôbre a aplica- melra ,rlas quaiS re unde tambem procurando ao maXJl110 re 'orçar as

talícia o nosso '[Jl'ezado conLerl'â- '" R bl P, -,
.

t
-

t' E 't' d'
. - r1 {

a':'i
.pu " "u,.,

çao pratica da licença prévl'a, de- lns ruçoes an enores. sses CrI ('- nossas IVlsoes em moeuas cenver-

N 1 C'
-

1 f .:.� que aparece em .
.

-neo se, _ e son amlsao, a to .

1l1l-
...;......: } '����:?e d. Due, claroll o Sr. Hamilcar Bevilacqua: nos' sào constituidos sempre por

I
siveis.

<CÍoná'rio (da AUàndega daquela .:::":" ?______
- Através de suas seçQes espe-

três normas, que se referem ao ,.'n-, (Transcrito
de "O Globo" de 13 do

-cidade.
.

\:\UV' MeC
.

cializa,elas, procura a Carteira aten- lume físico elas importações, à Pr!o- corrente)

Ao,; nume,·osos amigos qllf' e11-
der, muitas vezes com sacrifício de .

seus fl1�cionári�s, o enorme volut11l) I
· ft •

t- r esb"t·
·

Ire nós a/inda cons,erva "O Esta- de serVlço ocaSIOnado pela' institni- grela ·-rls a r I erllnado" se associa ,jubilosam('nte nas ção. do novo regime: Houve de prin-
'

"
c

I
.

II,
homenagçns Cjue Il1e prestal'em. ClplO, como era natural, certo con-

- o - gestionall1ento nos pedidos, U!11>\
.

CONVITEDORALÉCTO SOARES
vez que toda a nossa industria c o
nosso comercio, com exceção oe

);nl:\licia-se. hoje, o sr. DoraJécio poucos de seus pro.dutos, ficaram
Soa\'c�, Chefe da clicheria rIa Im- sujeitos à licença prévia. No entanto
peensa �:)ficial do Estado, muito as proviMncias tomadas remove�

rum tal congpstionamento. Assim,
s6 na Direção Geral fpram regista-

Vida' eocial

�lsl in:'.do em J1l1�S(l 'meio e e';llc- j

A Igreja Cristã Presbiteriana desta Capital sente-se llonrada em

convidar o público florianopolitano para as conferências que o reno

m:=!do conterencista, Rev. -Miguel Rizzo júnior, Pastor P':eshiteriano e

Secretário Executivo. do Illstituro de Cultura Religiosa, proferirá h01('.
dia 23; e amanllã. dia 24, :lS �lJ horas, em scu Templo, à rua Vísconde

·de'Ouro·Preto,6.1.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE O-QZ E DE AGOSTO
o ESTADO-SébaClo 23 a. Outubro 4. 1948

DIA 24. DOMINGUEIRA. DIA 30. SOIRÉE. AS SOl RÉES E DOMINGUEIRAS TERÃO INICIOÀS 21 HORAS'
------------

S_ÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA YOIIl
Informaçõe. co m 011 Agente.

Florisnópo 18 - Carlos HaepckeS/A - CI - Telefone 1.212 ( End. te eg
São Franciaco do Sul - Carlos Hoepcke S/A -C1- Telelone 6 MOO R 8: d \ ;g

, i

Traneportes 'regUlares de cargas do pôrto de

Coria MetropolitanaREEMBOLSO POSTAL
CONGRESSO EUCARISTICO

NACIOANL

Para casem iras, linlhos, brins, etc. precisa-se representante. 50Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.
Gaixa Postal, 539 - S. Paulo __: Capital. Na qualidade de Presidente da

Comissão Arquidiocesana do 5°

Congresso Eucarístico Nacional
todos os fieis e demais interessados
que o mesmo. se realizará de 28 a

31 de Outubro do corrente ano, na

erdade de Pôrto. Alegre, Rio Grande
do Sul.

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

todos os Estados; b) uma em navio,
especialmente fretado, e conduzin
do exclusivamente perogrines; c)
uma terrestre, prosseguindo de

São Paulo em confortaveis "oni

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

internacional, diretamente a Pôrto
-r-, Alegre.

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

O INSTITUTO PINHEIFtOS - (Caixa PONtal, 163 - Florianópolis), proferir outros meios ao seu alcan

ce, corri viagem de auto, oníbus

aviação, etc., na certeza de que c ,

nosso Estado, e em particular a

Arquidiocese não deixarão de se

e vidros de 100 comprimidos de
.
fazer representar naquela parada
de Fé e demonstração de amor ii

cm3 e frascos de Nosso Senhor Sacramentado.
Fpolis, 1 de Março de 1948

Conego Frederico Hobold - Presí
20 ém3 e frascos dente da C. A .

• • 4 • • •• • • • • • •• •• t,••••••

VENDE-SE DOIS t'ERRENOs:
Um na Ponta do Leal el �4 m x

30m.
Outro a Rua Irmão Joaquim et

2050 m x 44111. - Tratar el Ten.
Sa'my - Policia Militar.

LOJA
·

DftS CISEMIRAS
Especializada em artigos para

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
.

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRA VA
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelO menor preço da praça
Fa�a uma visita à oas'sa Vasa e verifique

n08S0S preços e artigos

Produtos Veterinarios'
tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos.

'

Os primeiros [á a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10

C,60 s.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10

;lOiJ cm3.
SóRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de. 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE': Ampolas de

Muitas felicidades pelo naseimn
to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melhm

presente para {) seu "PIMPOLHO·
é uma ·caderneta do CREDITO
MUTUO PREDIAL.

de 100 cm3.
VACINA ANTI-MBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos

de 100 cm3.
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 dentro do prazo mínimo necessario
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempr.e fornecidos com abso
�uta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
terinários de grande eficácia, como: Terneriona (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a
Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. ..; .

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
'nent� de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en
contrados ·na localidade de residência do solicitante.

o VALE D� ITAJAJ
Proearem na A��.el&
/ Progresso,

LIVRARIA 43, LIVRARIA
ROSA

Um equipamento indispensável õsqoro
ges e oficinas! Os verificadores ALLEN
para motores têm dispositivos para
examinar Condensadores, Bobinas e

Ângulos de Folga e para medir Volto

qem, Amperagem, Vácuo, Alta Tensão
e Compressão, além do Tacômetro
Elétrico. Apenas duas extensões, desla
cáveis, bastam para 95% de todos os

testes. Em poucas horas quo lquqr pessoa
aprende a manejar perfeitamente o

aparêlho!
•

VERIFICADORES

LLEN
..

PARA MOTORES
PRpDUTO DA. GENERAL MOTORS

Guia Paranádo
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende-

recoso .
.

Cada guia e vendido acompanhado de um mapa rodoviário
Paraná e Santa Catarina.

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

ZYH r
,6 Réidfo Difusora de Laguna,

...Ouçam, diàriamente, das 10 às [4 noras, as au'dit;ões da

970 k ilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Ceteririe - Brasi!

Empeza de

C·I-I·E
navegação
�""""M�� �

NAVIO-MOTOR "ESTELA rr

maxima rapidez e garantia para transporte de suaa mercadoria.
Ap"fOnt�o em

• Elor'ianôonl is f"! A 'RLO�. H()RDCKE S. A.

aa4io$ !aele_e_,
Da Fábrica ao consumidor. -- Grande -estoque recebeu a

«Fíuza Lima & Irmãos» - Rua 'Censelhetre Mafra 35· ..
__)

CO',
firma distribuidora
Fone 1565 Fpo}is.

...

'i
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Transportes Ienesnes
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Transportes Marítimos, :
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, t A(identes PessoaiS'
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Sucursal de Santa Catarina' ,.

Praça 15' de 'Novembro, 22 --
-
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, Caixa Postal,139
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o EST.AD

Ciclistas jOinvilenses no grande. circuito' .

do
.

próximo dia. 30
Por íntérrnédio de um dos orgá- A presença dos' nor-tistas na

nizadores do
- I Circuito Ciclistico gr-ande competição será motivo de

de Florianópolis, viemos a saber curiosidade , porquanto : Joinvile

que vários ciclistas de J.oinvile to- Lem :Fama de possuir q.s mais com

marão parte na sensacional prova pie los ases do pedal no Estado.

do dia 30 du corrente.

--------_...:....�-----_._-----------�-------_.----.----,---------- --�---

. ,

r Direção -- de PEDRO PAULO' MACHADQ

Cresce

gucir énse, pelo CampeonaLo da ci
dade. -

Ambos os quadros foram ínape
Iavelmente batidos pelo Bocaiuva

pelejas que surpreenderam a 1,0-

ctos, princi,)a}�1Cnte tratando-se
das, poucas 'p1:'gbabilidacles de v.i
rem a tombar diante do "fantasma"
do fulebol ilhéu.

"lanterrlnhta ".
Como.' sempre. acontece, . quando'

Na tabela de classificação o Fi�
gueirense encóntra-se em último

Iugar., enquanto o Paula Ramos ain
(Ia está invicto C0Í11 3 pontos de

dif'erença sóbrc êsles dois 'Ú lümós,

se, anuncia o "cotejo da rivalidade",
o público esportivo í lhcu 'se vê
preso de i.ndisíarçada ansiedade e

"_._"_�-'-"'_-_-••_"'-"''''''''*''n....-_-_-w-.-........_..... __
o

-_M_-.-...W __ • a-. _ • -. -:---r"-"'"

Figueirense x
Damos abaixo' detalhes da luta'! Goleadores: Nhonhô,

Intcrrnuníoípal realizada domingo i oe l'iéde.
último em Joinvile, entre Caxias!
local e Figueirense desta capital, i Ouadios : Caxias Bósse, 'Pé
em disputa da taça "Dr. Aderbal j de 'Ferro e Waldemar ; Rubinho,
R. da Silva". i Alvarenga e Edio; Abreu, Dem,
Local: Estádio do Caxias. i Nhonhô, Brandão e Menezes. Fi-
Ju iz : Auton io Salum (150m). ! qucirense - Isaias, Ivaní e Dia-
10 tempo: 2 x 1, para o Caxias.

Ii mantiuo ; Minela, Jair
-

e Gastão;
Goleadores: Nhonhô 2 e Nicola. Capela, 2\lede, Helio, Nicolau e

Final;' Caxias 4 x 2. Osman (:depois Ftaccia). �

Caxias
Menezes

Imprensa Oficial x Tesouro do Estado
Segundo apUrO\l a nossa repor- próxima quinta-feira, à tarde, no

tagerri, -os funcionários da Impren- estádio da F. C. D., em comemora

sa Oficial "e do Tesouro do Esta- ção ao "Dia do Funcionário PÚ-
do, estao projetando realizar uma

peleja ·entre os ·seus "teams"� na

blic'o" .

Flu'rninens'e x América

Pró Bocaiuva Esporte Clube
L)m par p,e tornozeleiras. alI 'um

simple.s /i)ar de caneleiras sem

dúvida. alguma, 'será uma grande
con trifJllÍção.

. ConLribua vara esta canwanha,
amigo f'lorianopolHano, enviando
sua preciosa oferLa para a redação
ele. "O ESTADO" .. ,

Pelo BOCAlUVA, por SANTA CA
TARINA e pelo BRASIL.

lVIa terial recebi do :

De Mada Clélia,.-' 1 par de lor-

Sendo o. espOl'�e a l)edra funda
mental da' eugênia da raça,' é justo
que se o ampare.

Amparando-o, estamos, lógica-
mente, fortalec.endo a nossa moci
dade, tornanelo-a mai.s forte e mais
saudável.

Iniciamos, hoje, peI�s colunas
dêste jornal, uma campanha que
visa, adquil'ir maLerial esportivo pa
ra a g'uapa rapaziada do Bocaiuvll
Esporte Clube, rapaziada esL� ql1e
'Iem sabi,do elevar o nome esporti
vo de nossa cidad�.

I '�,1 par de chuteiras, uma bola

_7

nozeleiras.
De C. C. A.

leiras.
1 par de cane-

LUTZ -VOLTARÁ A JOGAR
.

Como ninguem ignora, o pívot
Lu iz inscreveu-se êste ano' pelo
Bocaiuva, chegando a disputar
duas partidas no esquadrão do sr e

,

Agapi]o Veloso. Depois disso o

, an ligo defensor da seleção catarí
neose ficou inativo, não sabendo
se os motivos, Agora ao que

. no�
informaram, Luiz voltará à ativi
dade', devendo ser lançado contra
o Figueirense, no próximo com

promisso do \ esquadcão da "faixa

MIlUNHO -ESTA ENFERMO
O execelente meia esquerda Mi

rí nho, segundo nos' informaram,
encontra-se enf.ermo, devendo estar
ausente do prél io de amanhã entr-e
Figueirense e Avaí. Vários amigos
e admiradores do destacado insi
der, desejando ajudar-lhe, jn-oví
denoiaram para que, ,antes do ini-_
cio do supra ciladb jogo, uma ban
deiea percorra o campo,' angarian
do donatiYos pa,ra auxiliá-lo.

Bocaiuva X Olimoico. bOjA á tarde .

Para hoje à tarde, no estádio venís elo Olimpico e do Bocaiuva

da F. C. D., estão marcados dois e às 15,30 horas entrarão em ação
interessantes cotejos .. Ás 13,30 ho- os quadros de aspirantes dos mes

ras def'rcntar-se-ão os ínf'anto-ju- mos clubes.

IPIRANGA BARRlGA VERDE ES.PORTIVO

ODEON -'- Ás 5 e 7,30 horas.

--; JESSE mon:ell... mas seu

irmão voltou para vingai-o:
A- VOLTA DE FRANK JAMES

com

Henry FONDA - Gene TTERNEY
- Uma emoção em cada 'cena!
- Lutas! - Mortes! - Vingan-

ça!
Cr$ 4,80 - '3,00.

-

"Irnp. 14 anos"
IMPERIAL � As 4 horas -

CARNAVAL DE ESTRELAS
com

Dorothy LA:\WUR - Alan LADD

o entusiasmo
I

pelo clássico
'4�vai x Figueirense ,CAMPEÃO O

'É das mais imporl.an les a luta o.que quer dizer que bastaria interesse desusado, esperando-se. Informes chegados de Cano i-
pebol istica que amanhã será dis- mais uma vitória para o tricolor, uma grande assistência.

nhas, nos dão ciencía que o Ip i- Acusamos o recébimento de mais
putada no 'estádio da rua Bocaiuva conquistar o pi-campeonato.. En!

R ranga laureou-se campeão da Liga. um número do semanário "Barriga, .

.ent.re os cláSSl-COS r-ivais Av'aí e. F·!' - Iretanto, com. o ve1110s, muita coisa COlVIANDA�TE ALVA O CABO
,. " dit eu}L

Mafrense de Desportos, devendo Verde ESPOI'clVO , que 'se e 1 a

poderá acontecer e o líder bem po- � A' nota sensacional da tarde es- participar do Campeonato Esta- Canoinhas, sob a direção do colega.
dera perder o Litulo em favor de. portjva do último domingo, em dual. Evilasio

.

Vieira. Gratos.
um dos, outros três competidores: Joinvile, foi a presença do Cornan-
Na grande peleja de amanhã! dante Alvaro Cabo, ex-presidente

ludo empregará o alvi-negro para da F. C. D., que foi àquela cidade
conquistar 5\1::\ primeira vitória especialmente para assistir O cote-

O d• ,

no campeonato. • seu. tra icional jo. intermunicipal entre Caxias e
adversár-io está bem dsposto e tudo Figueirense ..
Pará < para evi Lar a indesejável _

Vitórias da Faculdade de Far-.
I' .

.

macia Qdontologia
Na noile de quarta-feira, na

mago,
cia Odonlologia e da Faculdade de

nif'ica quadra do Lira 'I'en is Cl�l- Di'reiLo, vencendo a pr imeir« por
he, í'oi iniciado o returno de velei 2 x O. No cotejo de basquete a F .

.

J amarela,.
e basquete dos ogos "Uuiversitá- Odontologia logrou novo triunfo

_�__-'-�__

rios Catarinenses, promovido pela aba lanrío a Faculdade. ele Direito O LIRA CON-TINUA FESTEJJNDO
Federução .Atlética Catarinense de

I
por 18 x13. Hoje às 15 horas, no .

Em regosijo pela conquista do
Estudantes.

'

-

mesmo local, serão realizados no· Campeonalo Estadual de 'AtleLis-
Em velei defrontaram-se as vos encontros, 0S quais prometem mo, o Lira 'I'eqis Clube, oferecerá

equipes da Faculdade de Farmá-I agradar ao público. hoje à noite, em seus aristocráü-I

cos salões uma grande "soir ée "

causante aos seus atletas campeões
de 48.

principais papeis.
-II-

AUDACIA pE CRIMINOSO
com

Wlliarn GARGAN � Carole LAN

DIS - Mary ANDERSON .

-IH-

O CAVALEIRO FANTASMA

1/20 Eps. (5 partes). {
- Prêços : - Cr$ 4,00 - 3,,00.

"Irnp. 10 (DEZ) anos".
.

IMPERIAL - Ás 7,30 hs. -

-1-

AUDACIA DE CRIlVIINOSO
-lI-

O mais movimentado de todos
0.5· ''''wesLerns'':
BRINCANDO COM DINAMITE

nos

com

Usina de' O'eneficiamento de leite
AVISO AOS SRS. CONSUMIDORE� DE U�ITE

A pedido de diversos consumidores de leite e para facilitar o trôco,
a Usina de Beneficiamento d.e Leite avisa à população da Capital que;
a partir do dia 25 do corrente, serão postos '�lll c.;i)·i.:lIl�\Çjo CUPÚ('s de
litro e meio litro, os quais só poderão ser adquiridos na Tesouraria
da Usina.

Florian9polis, 22 de Outubro de 19'18.
A Administração

Descontos nas cédulas de emissões
do Banco' do Brasil

O Rei do Sôco -

Lutas! - 'I'orcidas l t-> Sensa

ções!

Abrindo o Campeonato Juvenil
I Anastacio, que minut_os ·antes per

V,arzeano, defrontaram-se na tarde dera um g-oa!. cerlo, quando esta
de sábado último, no tapete verde va fr·enLe a frente com o sensacio.
da Praça Gen�ral Osório, as

.

:für- nal arqneiro amerIcano que lhe
tes eqni pes ·do· Améri.ca e do Flu-' arrebatou o couro dos pés, provo
minense, que ,não souberam p1'e- cando aplallsos de qua-n los se en

miar Os assistentes com um prélio con lravam presenciando a parti·
firme e equilibrado, que por con- da_ Com o rri lln1'o alcançado, b Flu
seg'llinte tornou-se devera.s mono- minen,se assumiu .fi Iidei-ança elo A Caixa de Amortização, pelo telegrama. circular n. 241, de 12 do
tono, ele vez qne as duas eqLlipes, cerLame, jLlntamenL� com o Grê- corrente, mês, informou à Delegacia Fiscal deste Estado que, de acôr;

do com o edital n. 8, de 23 de outubro dG ano passado, terão inÍ'CÍo em 1°decorativas nas o1'ensivas, passa- mio e o CuriLi·banos, ficando o oe novembro p. -vindouro, os descontos nas cédulas de emissões do
pJm a tl'ocar "chaves" na re,taguar- América em 2° lLlgar juntamenle' ao Banco do Brasil e de tôdos os valores.
(Ia. Terminou o· pl'élio com- um lado do Bandeirantes.

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

único tento pró Fluminense, con- BAN·
.
CO .

,nO BRAS·IL..{IllÍstadc;> com' vaga chance por fiiogél"Ío Dméa -

Concurso para 1scriturários
A Agência do Banco do Brasil S. A., avisa aos candidatos inscritos

no concurso para escriturários, que as provas para o referidú cQncurso
serão realizadas nos dias 31-10-48, 1-11-48 e 2-11-48, como segue:

Dia 31-10-48 - Domingo: No Instituto de Educação Dias Velho:
Aritmética - das 8 horas às 10 horas.
Contabilídade - das 10,30 horas às 12,30 horas .

Português - das 15 horas às 17 horas.
Dia 1-11-48 - Segunda-feira: No Institúto de Educação Dias
Francês - das 14 horas às 15 horas.
!nglês - das 15,30, horas às 16,30 horas.
Dia 2-11-48 � Terça-feira: Na Agência do Banco do Brasil S. A.:
Dactilografia � das 8 horas em diante.
Os candidatos deverão comparecer 15 minutos antes da hora mar

('Ida munidos do cartão de �inscrição, táboa :k l<J�;.lr!t�n(,; (ua pro\'a
de �l'Ítl1lética) caneta-tinteiro com tinta azul comum ou dois lapis
tinta roxo-cópia comum (não servindo lápis e tinta de outras eôres).
Não. for-neceremos tinta. ,

FIQrianópolis, 22 de outubro de 1948.
João José de Cu..pertino l\Iedeiros -' Gerente.
João Batista Rorlrigues Contador.

- IH-
. . .

INíCTO do seriado das mil e uma.

emoções e dàs proezas sensacionais!
O CAVALEIRO FANTASMA
Robert KENT - Sheyla TERRY

1/20 Eps. (5 parles).
=-Prêccs : .- Cr$ '4.,00_ -:- �,oo.

"Imp, 1/! ános"

"

HOXY - As 4,30 - 7,30 hs,
- Sessões Gigantes -

-1-
.

- O mais cômico dos fillIles cô-
micos!
- Uma pandega de primeiríssi

ma!
ABBOTT - COSTELLO EM

HOLLYWOOD
com

Bud ABBOTT - Lou COSTEL
LO - Frances FAH.lVIER - Jeam

PORT,ER
Rir! - Rir! - Rir!
-lI-

Uma sensaCional aventura de
selll'olada sob os céus do Oéste!

TERRA PERDIDA

com

James \VARREN
Lutas e Aventuras!
-ITI-

Conlinuaçi:io do gigantesco seria-,

do:
O MONSTRO ]i; O GORILA

'com

Hohert LOWERY

12/130 Episódios.
No Programa -:- O Brasil em Fó

co - Nac.
- �rêç.o.s: - Cr$ 11,00 - 3,00.

"Jmp. 10 (DEZ) anos".
Finalmente AMANHÃ

- SimultaneamenLe -

RTT:6 --, e - RDXY
Her-ói de grandes aventuras .. _

ídolo das 111 ulheres belas ...

Era STMBAD, o mais fascinante,

personagem da velha' Arabia!

SE\1BAD O. MARUJO

( TechnÍcolol')
com

Donglas FAlllBANKS JR. Mau':"
reen O-RARA. - -Walter SLEZAK

Up.l 'espetáculo para os olho.s!

l:m . di \'el'timento para o Esriíri
lo!

Velho: CASA MISCELANEA di.tri
buidora doa "'Rádio. R. C. A

Victor. Válvulaa e Diaco ••
Rua CODaellie'"'' MafrR

, l

M�tocicleta
Vende-se uma motocicleta

marca "VITóRIA" de 5 H. P.

Yer e tratar a R'ua'E�teves Ju-.

nior n. 28.

"
1
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o ESTADO-ábado 23 tJ� Outubro Cf. '9"8 7.

Br. Milton simonelPereíra
Clínica Cirurgica

Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro." e Piragibe No
gueira (São Pàulo)

Oonsultas : Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PAltTOS
Diagnóstico, controle' 'e tratamento

especializado da gravidês. Distur
bios da adolescêneia e da menopau
:!!la. Pertubações menstruais, ;:1�1'l'

mações e tumores do aparelho geui
tal feminino.

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

Cirurgia plástica do perineo (ru
luras)
ASSISTENCIA AO PARTO E 01'E-

RAÇõES 'OBSTÉTRICAS
Doenças

r

glandulares, tiroide, ová

MS, hipopise, etc.)
Dísturbíos nervosos c-; Esterilidade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tcl,
1.461
Reskl. R. 7 de Setembro EdU.

Cruz e Souza - TeI. 846.

DR. POLYDORp ERNANI DE S

THIAGO
Médico e panteíze

:00 Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es pe
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clínica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROC:\R
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: _.

"Pela manhã das 10,30 ás 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 haras"
CONSULTóRIO:

Rua Vital' Meireles 1Jl. 18
'Fone manual 1.702

RESIMNCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

roú�PAN!HI [A !Dl
ACCIDENTES

Clínica Médiea e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta tirúrgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago _._ Pigado

ITratamento da Tuberculose '

Raios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

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

_ Fone 841. PLORlAN0POLIS

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 _ Telefone 1.307

Consultas: As 11..30 horas e à tar

de das 15 horas em diante

Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.
--------�------�-------

DR. Á. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Naclo·
nal de Medicinà da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assístên
cla a Psicopatas 'do Distrito

.

Federal
Ex·lnterno de Hospital Pstquíâ'"
trico e Manicômio .rudícíãrto

da Capital Federal
Ex·interno da Santa Oasa de Mi·
sericórdla do Rio de .raneíro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

N�RVOSAS
Consultõrlo: Edifício Amélia

Neto __:. Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

vâlho, 'iO.
Das 15 às' 18 horas

Telefone:
Consu !tório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOLÉSTIAS DF; SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi.

cina da Universidade de São Paulo.
onde foi assistente por vários anos d�
Se,n'iço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso tirai.
de! rins, próstata,. bexiga, ';tero,

ováríos e trompas. . Varicocele hídro
ceIe, varizes e hernas:

Consultas: Das 3 á. 5 hora. à rua
Felipe Schmidt, 21 (alto. d� Ca.a

Paraiso). Telef. 1.598
Residêncía: Rua Esteve. Junior, 170;

Telef. M. 764

Dr. Panlo Fontes
Clínico e operador .

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.4·05

Consulta. das 10 á. 12 e da. 14 t.
IS hrs. Residência: Rua Blumenal1,

22. - Telefone: 1.620

Dr, Mário Wendhauleli
CJlniC3 médica de adulto. e criança.

Consultório - Trajano, 29
,

Telef. M. 769
Consulta da. 4 à. 6 bar..

Residência: Felipe Scbmidt n. III.
Telef. 812

I Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente' -de crianÇa'

Rua Saldanha Marinbo, 10
Telefone M. 732

DO
!RO� CO�l�'
TRABALH04

SeDE SOCIAL:

PO�TO AlEGR.E

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR

CA'XA POSTAL. 583 • TELEFONE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA·

Agenca Gera.I para \ 8ta. Catarna·
Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob.

Caixa Postal, 69 - Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS

Aceita-se representante no interior do Estado. Cartas para
Caixa Postal 139 - Florianópolis

Não perca tempo!
Telefone para a Impressora Gre ieú Ltda. (telefone

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

Dr. Liudolfo 4.6.:
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.tituiçõe. de .ociedade.
e .erviço. corelllto., em geral.
�rganizaçõe. contabei•.

Regi.tro. e marca., di.pondo,
no Rio, de corre.pondente.
Elcrit6rio: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43,
Da. 8 à. 12 hora••

TelefoRe 1494

l6a. Circunscrição de Recrutam,enlo
Afim de tratarem de seus interesses deverão comparecer a 16a. C.

Ii., com a máxima urgência, os Oficiais e Praças que tomaram parte na

expedição militar de Canudos, e bem assim os seus respectivos herdei
ros.

João Ped1·0 Gai), Ten. CeI. Chefe da 16a C. R. TERRENO
Vende-se um à 'rua Irmão Joa

quim, nesta Capital, medindo 10x40,
por o-s 25.000,00.
Tratar à rua Vital' Meireles,' n,Arvores fruliferas

,

. .

Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornaraeutaís nas.

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pemícultura Escritório Técnico

Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

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

Estados Unidos da América do Nor

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

(Rua Presidente Coutinho n. 22),
nos primeiros dias de' agôsto, espe

rando continuar a merecer as espe
ciais atenções de seus amigos e

clientes'.
Pedro Medeiros. Auxiliar

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e::
'

.
• DR. :•

••
•: A. DAMASCENO nA SILVA :•
•: ADVOGADO :: l :• AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS ••
••
•

·1 Praça 15 de Novembro, 22 -- 20 ando •

� :
: (Edifício Pérola) :
• •
• •

: Fones: 1.324 e 1.388
, :

• •

: Florianópolis - Santa Catarina :
· � ..• •

DATiTOGiÃ"FIA'
'FÁBIUCA DE FOSFOROS (Pl{UN

TA P. FABRICAR)
Vende-se

Maquinário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Camp6 Alegre - S. C.
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmut':t

Brusque - Santa Catarina".
..

�EU RElOGIO _ PRECISA DE
.... '... '.. REVISAO?�' '(;, '.".

NOSSÀQFIC,INA··É' ESPECIALIZADA
Noâaos 'concertos são·

;,,:' ,}' <. ,garantidos 100%

ÓTIcA M:Ôri�LO_
JOAó PINTO.' 25 (Fre�te ao Jê$ouro
:;,'

.

::.> .;/ d�.Estado).)';;,'.;;':<;
.

(orrespondencl5
Comercial

(onfere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

fdbr1cn.. 1\ (h:;'l!lIa wA CAPITAL- cahoma Q Qtfllt\gAo do.
villito "ntft da af"'tulcnam aUG. oomprolil; MATRIZ Clm

I"
,I ....lho...

\ I
I
I

Fabricant. e distribuidores da. afamada. con
fecçõ•• -DISTINTA- • RIVET. Po••ue, um gran.
d. .ol'tim.nto d. oasemira.l. ri.cado.: brinl
bODe e baratola, algodões. mario. e a ...lamentoli'

pal'c alfaiatei.. Que receb. dir.tomentlll dai

Snrll. Cl:'Iolmel'Clllilllt.J;iI do !.ntluiol' <'80 ulntido d. lh. fas"'N.m '1m"

Fltu'ioJ:l6'DoH!li. FTLiAJS On') �'"rt>"nou • Lajes.

•
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HOJE É O DIA DO, AVIADOR. RENDENDO HOMENAGEM AOS BRAVOS PILOTOS DU .AR, A EFEMÉRIDE SUGERE A FUNÇÃO PROEMINENTE
OOS AVIADORES, QUER NA DEFESA NACIONAL, QUER NA EXPANSÃO DO NOSSO SISTEMA DE. COMUNICAÇÕES AÉRlEAS. NA, I PAZ COMO NA
GUERRA, OS PILOTOS BRASILEIROS SABEM ,CORl{ESPONDER, ,PATRIÓTICAMENTE, AO PAPEL QUE O POGRESSO LHES ASSINALA NO DOMíNIO
DOS CÉUS, PARA A CONQUISTA DE MAIOR GRANDEZA DA TERRA. "O ESTADO" SAÚDA OS.HERÓICOS AVIADORES MILITARES E CIVI� -pO

BRASIL!, ..
;l

.

"Com a .presença do Sr'. Go'ter-I artigo se refere, recebemos, ainda
nadar do Estado; foi inaugurado, de Lajes, a seguinte quadrinha. .

em Florianópolis, o l°·Congresso de "Papagaio verde, Guilhermino
História Catarinense, cornparecen- [amigo 1
do ao velho Teatro Alvaro de Car- volve, por favor, 'para o teu ninho
valho, alem dos congressistas, altas ,[antigo.l
autoridades e grande numero de Teu procedimento, grande mal
pessoas de todas as classes sociais. [te faz, 1
Na sessão inaugural falaram di- respeita os mortos que já estão

versos oradores discursou o Govcr- [em -paz ".']
nador José Boabaid, que recebeu vi
brante salva de palmas ao terminar
sua bela oração.

'

Os trabalhos apresenta.los mere

ceraru francos elogios, pelo seu al
to valor, sendo {muito apreciada a

História Eclesiastica de Lajes, obra
do nosso inteligente conterrâneo,
Sr. Danilo Castro baseada em da- Será inaugurado, no próximo dia
dos e documentos do Museu Tiago 24 elo corrente, o banheiro carra-
de Castro, desta cidade. '

Infelizmente, numa elas reuniões pa�iciela. da vila de Pirabejr.aba, en}
dos cultos congressistas, houve lima Joinvile, melhor-amento valioso pa
nota dissonante, 'provocada por ']1(.'. .t-a os criadores daquele laborioso
diocre advogado, filho da Cidade distrito.

'

Sorr-iso, onde, dizem, conseguiu (li,-
plorna.

.

Esse IÚOÇO, que usa chapéu car

teira e Iuma charutinhos ele vinte
centavos', num lJesto descortez c

deshulllano, querendo fazer pilhe
ria, desrespeitou a memoria de inol
vidável catarincnse, ao se referir,
lllllna oraçi::o apaixonada c descabi
da, a'Os dotes oratórios do ilustre la
jeano, ,que elescansa em paz no Cam
po Santo de sua terra natal.

O saurloso filho de Lajes, dunn
te a sua viria c,on_sagrada ao ben
público, prestou relevantes servi
ços ao povo barriga-verde, tendo
sirlo Prefeit'O deste Municipio e

�residente da Assembléia Legisla
tIva.
Foi Secretário ,Geral do Estado,

(juanrlo o venerando Coronel Vidal
Ramos governou Santa Catarina. SERViÇO DE
Tinha prestigio, nO seio de seus MET'EORO�OGIApatricios, sendo benquisto por to- r:

dos, rela sua cultura invejavel, pe- . Previsão do Tempo, até 14 horas
]0 seu carater puro e pela bondade <lo d�a 23: { "

I

de seu nobre coração.
O curitibano, que menosprezou a

• Temperatura - Em elevação;
memória de tão distinto,catarinensc Ventos - De Norte a Léste, fres-
o que tem sido e o que é? De ou
,ne veio e para onde vai?

Como politi�o, sabe toda gente
ser ele um eleItor sem eleitores c
como caus�dico e professor, p�de
ser· que seja competente, mas tam
bélll pode ser que' não seja ...
Baitaca de arribação, trouCOl1 os

pinheirais do Paraná; pela banda
,}le ,Santa Catarina... e aqui tem
recebido, a valer, confortador:'lS
bananas do eleitorado livre deste
pequeno Estado do papai- Brasil.
R:rposa do amanhecer, aparece

na. Pra?a '15, quando p Sol conwça
a llumll1ar a ferra, com os sellS
raios cheios de vida e calor. E nos
bancos rdo Jardim Oliveira Belo,
ataca os homens de Govêrno e o

!partido majori�ário, p"rometenrto Cal·xas .EconpA'#Iml·cas�.· Poslal·ssalvar a Nação' com os conhecimen-
tos adquiridos na sua longa, perti-
naz e proveitosa experiência de
oposiciOnistas sistemático. ,...ONVITEZorrilho da boca da noite, perfl1� \.,
ma as colunas do DIÁRIO DA TAR- I

,

DE, com as suas i:ntrigas. e mexeri-
O Diretor Regional dos Coreios e Telégrafos e o Presi.dente da

cos, embandeirando a cQla, numa Caixa Econômica Federal de Santa Catarij1a, cooperando com a ,0]3'"
atitude perigosa, tod<ls as vezes que' nissima Comissão promotôra das homenagens à "SEMANA DEMOCRA-
se lhe cotuca, com a vara da verda- TICA" t' I d

'

d ' em a e eva a honra em convidar' ás Exmas. autoridades ei-
e, ,a barriga roliça e. bem alimen- �.

'

tada . . .

"vis,
.

militares e eclesiásticas, bem como à labodosa população do 2°
A titude inqualificável d(') irrequif'- Sub-Distrito do Estreito, para assistirem ao ato de in'stalação da Agên

to filho do Paraná, no 1° Concrrf'�' cia Postal Econômica, no dia 25 do andante, ás 15 horas e que fun
so de História Catarinense foi �l1Ui- cionara em anéxo com, a Estaçã'O Postal-Tele!Zráfica. sediada naqlle_ieto -<:ensuràda".

' ,

�

Sub-Distrito.
.

A transcnição acima, fizemo-la
do "Correio Lagea;no", de 16 do c'Or
rente. A propósito do fato à

.

que ()

Florianópolis, 23 de Outubro de 1948'

RESPEITO aos MORTOS

Inauguração d.e· ba-.
nbeiro carrapaticida
em' Pirabeiraba

A referida instalação f'oi cons

truída com os recursos possihilita-.
rlos pelo regime de Acôrdo existen
te entre o Governo elo Estado, por
int.ermédio da Secretaria de AgT'i
cultura, e o da União através í'l.o
Ministél'io da Agripul'cura.
No ato inaug'ural daquele me

lhoramento, o Sl�, Dr. LeobertoLeal
e o1)r. Altamir Gonçalves de Azeve

do, Inspetor Chefe da Inspetoria
Regional de Defesa Sanitária Ani

mal, se'rão representados {)elo sr.

Eugênio Bruske, digno' Secretário
da Associação Rural de Pirabeira
ba.

cos;

Temp.eraturas extremas de hoje:
'Máxima 23,3, Mínima 18,2.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Cirurgíão-Dendísta
Curso de especializaçãQ em

dentaduras
.

IRaios X - Infra-Vermelho-
Diatermia

I
Excl\lSivamente com hora marcada

IRua Arcipreste Paiva n. 17 -'- Te-
lefone 1.427 IFlorianópolis

--'

As co.nf�rênçíl!s do Inaugurada a nova linha·· aérea
dr. Miguel Blzzft Jr. .ChégOl: ontem a esta capit�l em .A Cia. pretende tam,bem to_c�r na,

Nos majestosos salões do Clube VIagem inaugural de- suas linhas, cidade de Lajes, porem depois de'

"12 de Agosto", com a 'presença de um possante DC3' da "TAL" - .ser aquele campo licenciado peln
'qlla.si tresentas 'pessôas, e sobre a Transportes Aéreos Limitada, da D. G. C.

presidência do sr. CeI. Paulo -Oon- qual são agenLes a firma Fiuza, "O Estado" felicita a novel Em-

calves V/ebber Vieira da Rosa Co- Lima & Irmãos. preza na pcssôa de, seus diriámi-

J�and.�nte· da Guarnição Militar � A aeroriàve veio comandada. pe- cos agentes 31'S. Fiuza Lima &; Ir�

do 1 ia B.C., realizou-se ante-ontem lo sr. Ernesto Fonseca, sendo co- mãos.

a '�egunda conferên.cia. prog-rama-I
pílula 2 s.r.

Luiz LaQ.zio.tti, que .é ,H'�o-Joi:-e---,n-I-.·o-�.-p-a-s-s-a-d
......

o-.,da, pelo Rev. Dr:' Miguel Rizzo Ju-, tambem diretor comercial da em-

nior e subordinado ao têma "HeIa- 'preza, e trazia ainda como tripu-
lividade do senso moral", lanLes os srs : 'Caci ldo Macedo, tc- A DATA DE I-JOJE RECORDA-·

As 20 horas o sr. CeI. Paulo legrafist� e Antônio de Souza, ae- NO QOE: '

Vi�il�a ela Rosa "ahr iu a sessão, di- r-o-moço. '
- em 163/t, apenas 22 homens e'.

zendo de sua "satisfação "em presi- Vd.jaram como passageiros; elo ,{ peças de artilbaria, sob o cornan-

dí-Ia, con�edendô' a palavra ao Rio de Taneiro o sr. Manoel Fiuza do do Capitão Alvaro F'ragóso de'

·ilustl.'e e douto oonf'erencista de Lima e sra. Almer in da Li�b6a '8 de Albuquerque defendiam o reduto

renome internaoional que, como Curitiba o sr. Arísteu Porto Lopes ela Barra do Cunháu, quando 1'0-'

na' do dia anterior, proferiu .belís- e sra.. EdiLe Ramos.' 1'3m atacados por 228 holandeses e

sima conferência, numa Iínguagem Compareceram ao aeroporto vários índios, comandados pelo.'
acess ívclà Lodos os presentes, 8em- além de inúmeros convidados os Coronel Arciszewsky, que só lo-·

pre ,eaLrecortada com fatos e,l,ue�- S1'S. Luiz e An tôn-io Fiuza Lima, maram ,» reduto no segundo ata

dativos, deixando viva a -idéia do sócios da' firma Fiuza Lima & Ir- que, pois o primeiro f'ora repeli-··
soergimenlo moral de nO,5S0 Povo mãos, e os representantes dos. jor- do; ,

para um Brasil melhor. nais "O Estado" "G,azeta".e "Diário - em 16'88, dois teTç�s de infan->

O ilus(re courerêncista, no de- da 'I'arde'v , taria da Bahia revoltaram-se, exi-·

correr do's 115 minutos 'de sua agra- Segundo informou' O· sr. Lauzi- gindo o pagamento de vencimentos

davel palestra 'elemonstrou as ra- oLLi diretor-comercial .da Empreza atrazades; só vollando aos quar->

zões da. inercia do' sentimento cí- o final da linha será no momento téis depois de pagos e com a decla- .

vico dos brasileiros em face', do Elorianópolis com escala em Jo in- ração, por-escrito, de estarem per-v

senso moral, terminando por con- vile cidade que já ha tempo vem .doados ,

clamar a hóa vontade de lodos, sendo servida pela "TAL". - em 180'1; o governo da l\tI�tró--
dentro de uma perfeita comunhão pole mandou reintegrar no goyêr-·
moral de pensamentos, nobres para no ria então' Provincia de Santa.

a grandeza da Pátria Brasileira Export�", a-o de. Calarina, o Córonél ; Manoel soares

que pode e deve. ser muito maior. U'J Coimbr-a, sendo-lhe pago os yenci-·

Prolongada e .entusiástica salva fe,·]·a-O e a rrnz' mentos que de ixára
-

de reêeber-

de palmas corOOll as últimas \ pa- U durante a su'sp:ensão;
lavras do Dr. Rizzo. RlO, 22 (A. N.) _:_ O Presidente - em 1815, na Barra do Ria.·

Encerrando a reunião o sr. CeI. da RepúbUca aprovou sug'estão elo Grande, junto ao São Francisco ....

Prel'eitQ elo Distrilo Federal no nasceu J050 '\'Iaul'icio '\Vandel'ley
�entido de ser sustada, nempora- (Barão ele Cotegipe). Faleceu no'

riamente, a exportação de feijão e Hio de Janeiro em 13 de Fever.elto
arroz. �e 1889; .'
A exposição apresentada pelo � em 1845, D. Pedro II, Impera-·

Chefe do Executivo Municipal foi dor do Brasil, lançou a pedra flln-,

remelid� ao '\'linistério da Faz.en- r damental do Hospital de, CaÜdade.-
, ••••••••••.••••.• _. ••••• elesta Cidade; .

- em 18/!6, faleceu o Conselhei-
ro Manuel do Nàscimento de eas-"
tro e Silva, qLle foi .Ministro da Fa-

'zenfla e SenadOl';
- em 1853, em, Maranguape'

(Ceará) nasceu o historittdol' João·

Capristano de Abreu, falee.endo on'Y

13 de Agosto de 1927, no Rio de'

Janeiro;
- em 1857, o Colégio Pedi'o IC

foi dovidido em internato e exter-

nato;
- em 1875, em ParnamirÍly! (Re-,

cife), faleceu o Conselheiro Fran

Gisco Muniz Tavares, alí nascido',
em 16 de Fevereiró de 1793. Foi

participante da revolução pernam--

bucana,de 1817, escrevendo mais
tarde a sua história; foi con'trádo'
a revolução de 1824. Promoveu; ..

em. 1862, a 'fundação do Instituto·'

Arqueológico Pernambucano;
- em 1,883, reapar.eceu, em La--'

guna, o jornal."Q Trabalho";
- em 1888, a lei provincial n�,

1240 criou, no município de S'ão ,.

Bento, a freg'uesia de Campo Ale--
540,00 g-re;
--- -

- este dÚr é con.sagrado ao "Dia.
2.050.00 do Aviadoj::':';

Vieira da Rosa, .exultando, pr9fe
riu.lig'eira alocnção, .concitando ao.s

presentes a tomarem as lições ema
nadas de tão sugestiva e oportuna
lição em clef,eza dos supremos
ideais ele- nossa nacionalidade, pug
nando todos, compenetrado de seus

deveres, pela grandeza do Brasil.

Uma salva {le palmas acolheu as

últimas .. pahvra�s do 'brioso mili

tar.
Em favor da' familia
Henrfqu6 MüUer
A 'subscrição popular aberta !)or

êste jornal em favor da familia "lo
sr. Henrique Müller, que perdeu
slias três filhàs, no último desastre

de call1inl'lão alcanç'Ou até hoje �

importância de Cr$ 2.050,00 assi'í1

distribuidos:

Ontem, às 20 horas, no Teatro

"Álvaro de Carvalho", foi proferi
da a 3a cónferência" sob a presidên
cia do sr. Prefeito Municipal Dr.

Toléntino de Carvalho, sôbre o tê

ma "_Complexo de inferioridade"
sôbre a qual dp_remos notícia ep.1

nossa pró::\\ima edição.
-:..-.__- .....-_....- ...._.....-_-.....---:_..,.-_-.._._w_-..""'fj

PASTA DENTAL
ROBINSON

Comp. Telefônipa .... Cr$
Funsc. da mesma .. Cr$
Uma anônima Cr$
Uma anônima C�$
"O Estado,

'

.... : Cr$
Func. do Dep. E. de Esta-
tistica . . . . . . . . .. Cr$'

M. X. C Cr$
C. K. Cr$

200,no
435,00
50,00
40,0(>
100,00

331,00
170;0('
50,0(J

Fllnc. do Dep. de Educa-

ção Cr$
Na lista em poder do sr.

Carlos Ganzo Fq,rnan
des, na qual rTIuitos .de

134,c(J

cujos nomes estão ilegi-
veis Cr$

.TOTAL Cr$

FRECHANDO.�.
Do insuspeito O jornal, de ante"ontem, tiram,bs' o seguin�

te, publicado em-artigo sôbre o 29 de outubro: '

"Eram aquêles que se aproveifam do fato para fazer' polí
tica, a'má política dn atacar um homem que p,erdeu o .poder. Não;
se. trata de comemorar a saída do dr .. Getúlio Vargas do Pa
lácio do Catete, e sim de lembrar ao povo bra'Sileiro .que, na
quela' memoravel data, êle reconquistou o exército d;:s seus.

• direitos e seus deveres, outorgados por uma COIlstituição emi-
nentemente democrática". .

.

Os conceitos acima são do CeI. Lima'" Fi'gueiredo, brilhan-· I

te ofi�ial do glorioso Exér.cito Nacional, ora exercendo, no Es
tado de São Paulo, o cargo de diretor da Noroeste do Brasil.

.

Não são. palavras de um queremista. Nêlas está o bom senso de
Ulll pensador amadurecido, cujos artigos a própria imprensâ
uelenista aplaude e 1:iisputa.

.

Folgamos em registrar a coincidência da afirmação do,
brioso soldado C0111 o que, desde o cOlne\e.o, repetimos aqui
ncste despretensIoso cantinho,' a respeito, dó ,-29 de Outubro�.

Essa data não tem sentido poIítico-partidáho. O seu con

teúdo é sobremaneira cívico. Permuta-lo nor 011tro, indiYiduali
zado" será fazer, da melhor forma passiveI, a mais, contrapro
ducente elas propagandas. Essa verdarle, ao que parece. já foi
compreendida. iVIas custou ...

Florianópolis 20 de outubro de 1948.
(as) João Alcântara da Cunha - Newton da Luz Macuco.
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F R I 'E
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