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Ia Pàraíba, sob o gQvêrno udenista, até' agora "sómente" forã'R1 assas
sinados 13 pessedistas. O "score, np Piauí, s,erá rnáior, se a Justiça não

.

.

.

.

.

. vigiar a "eterna vigilância".
Rio, 26 (V. A.) --- Ouvido pela comprovado o caráter politico do

reportagem do jornal "A Manhã", assassínio do juiz de São Pedro.
um procer pessedista pianiense, de
clarou-se pessimista em relação á

sttuação no seu Estado: Para êle,
o ambiente de terror que ali reina
há tempos se prolongará por todo
o govêrno do sr. Rocha Furtado,
que hão tem sabido manter a ne

cessária serenidade.
E acrescentou:
--- O que nos resta é construir

novos cemitérios para enterrar os

nossos companheiros..
Confirmando nosso

chegam a esta capital
autênticos segundo os

.f'roprietário· e
o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S.ANTA CATARINA

D. Gerentes SIDNEI NOCETI - Diretor Dr, RUBENS D� ARRUDA :,RAMOS
Diretor, de Redação GUSTAVO NEVES

noticiário,
documentos
quais ficaAno XXXV I HO'iinõpolis-Ouarta-feira, 27 de Outubro de 1948 I�. 10.379

O cr-iminoso, em seu depoimen
to, por nós divulgado dias atnás,
confessa ter agido em obediência às
ordens recebidas dos próceres ude
nistas locais Osório Batista, Rai
mundo Almeida e do tenente Ma
tias.

Este, aliás, lhe teria fornecido a

arma com que praticou o crime.
Falando á nossa reportagem, o

deputado Antônio Correia contesta
a versão do criminoso, admitindo
estar o mesino sofrendo das f'acul
dades mentais.

Na Assemblé'ia Legislativa O. Primeiro Congresso �e · Hiltória' P}��f��C��"\��� !�r!��,
Discurso do deputado Lopes Yieira.-Fala tambem o deputado

•.

de Santa Catarina' �;�:'�i�t� �:�:����a,��r�::�j��n;:':ll�
Pinto Arruda.-O sr. Osvaldo Cabral sustenta um ponto-de-

. •

zações o fazem merecedor do aplau-
vista errado.-O sr. Raul Schaejer desfaz o erro. h ao

so da população cresciumense, ja

rtreslou uma omena(l,em se destaca entre os que mais bata-N3J sessão de ontem, o sr. Lopes Considerando a influência que
11" • �

Vieira � P. S .. D. '_:'_'j'irÕi1lúÍciou o o clima exerce na pecuária, por l
lham pelo soerguimento da i�dús-

ds.eegnUtein. te discurso: Senhor Presi- guardar .estreítas relacões com \ o
- coronel ..V,-dal. R-amos tria carvoeira em o nosso Estado.

dpsemvolvimento de parasitas doSenhores' Deputados. gado, e por favorecer o crescímen-
O Sena,do Federal houve por to das espécies vegetais que lhe

bem aprovar o Proj., ,o a�segLü,,- permite a alimentação; .

do aos Vereadores Municipais as Considerando que o oonheci
imunidades parlamentares a que mento do clima do Estado de San
têm direito como legítimos repre- ta Catarina é defeituoso e falho
sentantes do povo, os quais exer- porque não se estudou, nês,�e par
cem nos seus Municípios, i uuçues tícular, a região de maior alti tu-.
Iegislativas tão semelhantes COlOO de 90 Brasil meridional; cujas, ele
as exercidas pelos que compõem vaçoes alcançam até 2.000 metros.
as Assemblé ias Estaduais, e por Ccnsideranrlo-sc" que -bo l}lafiill�
isso, para que, .possam -ÇXPl'CPl' tp do municip io de Sâ'o Joaquim
com independência e soberania a s.1o. frequentes as nevadas, .e se
.sua missão, em um pa ís demoer-á'- registram os mais baixos graus de
tico como o nosso, precisam ter temperatura do Bfas i], até o mini-
assegurada por lei, a mais comple- mo ele - 180 centigrados' .

ta liberdade de pronunciamento e Considerando que são 'frequen
de ação, não podendo essa liber- tes as- geadas extemporâneas do
dade ser cerceada em preju izo d:IS f'im de dezembro e começo de jo
suas nohilissirnas funções ele 1'0- nerro, crestando os frutos da. la-
presentantes do povo. voura .�. "sapecando

"

as pastagens;Essa resolução do Senado Fe- Considerando que os agr iculto.deral v.eiu reparar grave injusti-. res e lavradores que 'se distánciam
ça praticada contra os Vereadores da rotina não podem precisar até
municipais brasileiros e rep resen- que ponto as diferenças das cir
ta formar testemunho de aprêço do cunstáncias climáticas lhes cas li
município, célula viva, essencial gam as colheitas e os rebanhos'
como base do desenvolvimento do .Cons iderando que, na d,etermi�
Estado lJa"a o fortalecimento da nação rio clima, é necessário o co
nossa querida pátria. n hecrmento das variações elo tem-
Tal resolução dos eminentes Se- po, em função do lugar e do dia'

nadores da República deve' ser Considerando que O .eonheci�
evidenciada como demonstração mento elo clima depende, assim,de sabedoria, justiça e eloquente das condições atmosféricas, regis
manifestação de brasí lidade, digna tradas por meio das observações
e merecedora de nossas congratu- meteorológicas;
lações e dos nossos melhores aplau- Considerando que as deter-mi-
sos. nantes geográficas do planalto de
Os vereatlore's-; <nl'LÍlÍi'Cljjais de São Joaquim diferem substancial

Santa -Catai.ina, - :i'en.b.GP • p·p.esiden- mente, á conta da altitude dos de
te, como os do lodo o Brasil, es- mais lugares onde .,exist�m esta!
tão de parahens por essa embora ções meteorológicas e que nenhu
tardia, mas n'eeessária e justa pro- ma generalização deverá fazer-se
vidên:oia do Senado da Repúbli- oom referência ao conceito de cli-_
ca� asseguradora de que, poderão mn;
no .exercício do ·seu mandato, emi- Considerando que em SanLa Ca
til' suas opiniões, palavras e votos, larina as est.ações mais p;l'óximas
:sem constrang·imento, sem receio de São Joaquim .se localizam em
de -represMias. Lajes (2a classe) a .900 metros de
E a ,ess·a satisfação devemos to- alti,tude e em Orleães (3a classe)

dos nós, oongressis1as, nos asso- a 99 metros e que a média da aI
eiarmos., por isso, porponho a' in- titude. do planalto de São Joaquim
serção em áta de ,um voto ele con- se .encontra em tôrno de 1.3v() me

gutulações com as Câmaras Mu- tros ele altitude, na sede munici-'
nicipais de todo o Es.tado, e que pai;
se seja dirigido aos respectivos Considerando que o planalto
President,es, o .seguinte tel.egl"ama: sanjoaquinense, de origem permo-
"Senhor Presielente Câmara Mu- triássica, apresenta profunela dis-

nÍlc'pal d,e ..

'

_.. . . . . .. . s,emelhania re�peitõ á estrutura
Assembléia Leg·islativa ,Estado geologica da bacia sedimentar do

por proposta do ,deputado Lopes planalto lajeano e á planicie 01'
Vi.eira c,onsignou ala voto congra- lealtense;
!ulações Ver,eadores Munioipais Considerando - que sôbre São
justa resolução Senado Federar Joaquim se estahel·eceram RS j)1'in
Testabelecendo immüdad.e parla- cipai,s rolas aéreas do slll do Bra
mentar Vereadores. Atenciosas sau- sil e que já se conlam dois desas
ções".

'

tres
.
aviatórios devidos ao desco-

- Sr. Pinto de Arruda - P. S. nhecimçnto das peculiaridades
D. - Com a palavra, esle sr. de- atmosféricas da r.egião;
putado enviou á Mesa uma Índi- Considerando que as 1(>1)'as elo
cação que, sem ç1uvida nenhuma, município joaquinense são propi
prima pela sua incontestavel opor- cias á expansão da cultura do tri
tunidade. :É a seguinte a indica- go, batala, linho, alfafa, mJlho,
ção:·. . feijão centeio, aveia, maçãs, pês-
Considerando que o clima é um segos, figos, nozes, ameixas, uvas

dds ,fatore'i essenCiais na'

deter-j
etc;

-

minação do tipo de vegetação es- Considerando - que a pecu{ll'ia
pontânea e de. importância fun- de São .Joaquim é das mais .adian
<lamentaI na previsão da ag-rirül- tacias do Estado;
1111'::1, em qualquer parte do mun-· COllsi(lel'ando q1.1e no altiplano
�o; Continu'1 TIa 3a. p:zg

o Primeiro Congresso de
História de Santa Catarina.'
recentemente reunido : nesta

capital, Votou moção de reco-

nbecimento ao venerando co

estaduano sr. cel. Vidal' fta
mos, f'onrnulada nos seguintes
termos :

.

"Considerando que o Coro
nel Vld41 Ra·mos tem traçado
a sua viCIa pública por um de
votado amor à sua terra natal;

Considerand'o que, como

Governador do Estado, Sena-'
dor da República, entre ou

tras elevadas funções que de

sernpenhou, demonstr-ou sem-

pre o maior apêgo às nossas
,

tradições:
Considerando que,

histor-iador e estudioso
como

do
nosso passado, o Coronel Vi
dai Ramos . em contribuido

para um melhor conhecimento
dos nossos homens e das nos-·
sas cousas;
Considerando que, devido

ao seu precário estado de

'saúd/e, S. Exeia. não poude
emprestar a êste Congresso,
as luzes ela sua colaboração
e o estímulo da sua presença,
Propomos que o 1° Con

gresso de História Catarinen-
se preste ao grande barriga
verde uma' homenagem espe
cial, endereçando-lhe um tele-

grama em que se expresse o

reconhecimento do Congresso,
ora reunido, pelo seu traba
lho e seu amor à Sta, Cata-
rina .

Florianópolis, �12 de
bro de 1948.

outu-

,

Wilmar Dias
Alves Pedrosa
Nunes Varela"

A 'Capital de,. São Paulo festejara O, IV
. centenarío de sua 'fUDda�ão

Processa-se, em São Paulo, :largo ROdrigues Jr.; T.esoureiro Dr.
movimenLo pam se comemorar, ReynaldQ Smith Vasconcelos; Prof.
ali, o rv Gentenário\da Fundação Linneu Pl'e.stes, Sm. J\.Joisio de
da Capital Bandeirante. Menezes Gr-eenhalgh, Dr. Nicolau

O Govêrno ?I'Iunicipal, vivamen- . Tuma, Snr. José Ferreira Reffer,
te interessado em fazer realizar Snr. José de Moura, Snr. Jarbas

por ,ocasião do transcurso daque- Tupinambá de Oliv.eira, Dr: Wal
ia efemé,i'Tde, em Janeiro de 1954, demar T.eixeira Pinto, Dr .•.Ã..ndré
grandes ·e ·exlraordinárias festivi- Nunes Jr., Sn1'. Artur Le;Uos de
d;des, c�nS!itu.iLl, re.c,entemen.te'j Brilo, Sn�. Ivan Maia Vas?o�lceles,
uma Comls§ao, ll1tegruda das 111310- Snr. Sadl Carnot e Dr. ElIas de
res figuras dos diferentep setores Siqueira Cavalcanti. .

da \·ida cultural, econômica e Sü- :Encnoitl1'a.ndi(){Se, presentemente,
cial ele São 'Paulo, para .e�tabele- nos Estados Unidos, o presiden
ceI' os éstLidos e planos ele.ssas.,f.es- te Ef.etivo da Comissão, está ela
tiddaeles a qual I é corhqosta das sendo presidida pelo· Prof. Fran

seguintes pessoas: - Presidente chini Netto e continuando a ser

.

Efetivo. Dr. Armando de Arruda seoret.ariaela pelo Jornalista Gu-

Pereira; 1° Vice-Pr.esident·e - Dr mercindo de Paelua Fleury.
Fábio da Silva Prado; 2° Vio13- Tôdas· as quaI'tas�feira.s da se

presidente - Prof. Francllini Net- mana, ás 10 horas, da manhã, na

to; 1° Secretári·o - Snr. Gumer- 's�de ela Secretaria de Eellwação e,
oinelo

.

fIe Paula Fle\1l7; 2° Secre- Cultura, da Municipalicjade, g'en
tário - Sm. Eduúelo _. Cel,estino ti)mente cedida pelo seu ilustre

•

Câmara Italiana
de Ccmércín
o seu delegado
Santo, Catarina

em

. Realizou-se, há dias, na capital
paranaense, uma reunião dos só
cios fundadores da Çâmara Italia-
na de Comércio para os Estados
de Paraná e Santa Catarina.
Postos em leitura e discussão os

Estatutos Sociais da Câmara, os /

mesmos foram aprovados por una

nimidade, tendo sido eleita
-

por

aclamação e imediatarpente empos
sada, a prmeira Diretoria, assim
constítuída : Presidente Honorá
J'Ío o sr. Consul da Itália, Presi
dente éf'eivo, sr. Luiz de Abreu
Leão, Vice Presidente. sr. Erni
lio Umberto Scarpa Secretário Ge
rai, dr. F'rancisco Clausi.
, Antes de encerr-ada a sessão, o

dr. Newton Carneiro, usando da
palavra em nome da Associação
Comercial, em brilhante impro
viso, pediu que constasse na ata o

regosijo com que aquela entidade
(le classe acolhia a concretização
de tão oportuna iniciativa e, com

'Sua fluida e eloquente "verve ",
teceu um hino à, . .colaboração que
[iv.emos, especialnlente no camDO (

agrícola, pelos eleme.l).tos "de ori
gem italiana, auspiciando para
uma rápida e efioiente solução de
nossa política jmigratória.
Pelo sr. Presidente eleito, sr�

Luiz de Abreu Leão, n'uma atmos
fera de plena cordialidade e, sa

tisfação geral foi encerrada a ses-

são.
Para exercer as funções de De

lega,do da Câmara Italiana âe Co
mércio em Santa Catarina foi no
meado o sr. dr. Rodolfo Bauer.

(

titular, Dr. Elias de Siqueira Cal-
vacan ti, realiza, a ComIssão, suas

reuniões, elas quais têm partioi
pado, além 'ide seus membros eff�
Uvos, o Prefeito Municipal, Prof.
Milton Imp1'ota e o Dr. José Adl'i
ano Marrey Junior, Pr·esidente da
Câmara MuniCipal de São Paulo_ .

Dados os trabalhos iniciais de
senvolvidos pela ComIssão, prevê:..
.se 'que as

_

festividades comemo

rativas do TV Centen�rio da Flln

dação do Cidade, alcanç-arão im

ponência �e êxilo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Segunda-feira

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR -: 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - :1.3,55

Norte

Terça-feira
:\�,lR - 10j40 - Norte

"I 'l:EIRO Do SUL - 12,OQ
N,orte
VARIG - �2.3(1 - Sul
PANAIR - t3,50 - Sul

f}uaría-feira
PANAIR -,�0,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUl. - H,OO

Norte
VARIG - i {,.lO - Norte
PANAIR - i3,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR � 13,50 - Sul
VARIG - i2,36 - Sul
CRUZEIRO DO SUL i3,5�

Norte
CRUZEIRO DO SUL - 1.5,36

eu}
,

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

.Norte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
lMNAIR - 13,5' - Sul

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

Norte

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

I
�,,",.�

Washington L. da "Vàle Pereira
Após um dia de terrível calor

em que o sol íriclernente dai-deja-
Il

ra a terra com seus raios cálidos,
,

SEGUNDA-FEIRA á noite começou a cobrir de trevas

Expresso São C1stóvão _ Lagtm. a 'poeirenta planície. ,A miséria'
7 hor-as, grotesca naquela gente humilde,
Auto-vtação Itajal - ltajal - 111 ho-

mais se acentuara naqueles dias.raso

_ l6E�J:::'SO Brusquenn - BruIlClU. - A sêca implacável secara os rios e

Expresso Brusquense - Nova �nto o arrozal há pouco verdejante,
- 16,30 horas. amarelecido e inclinado, lançavaAuto-Vtação Catadnense - JolnvUe
- II horas.

, aos extcrtores da fome a gente mi-
'Auto·Viação Catarmense - CurlUba lenar: N� suas lendas .e tradições

- 5 horas.
Rodoviária Sul-Braall - P04'to Alegre de. séculos, naquele misto de reli- nas ou nas cálidas e desconhecidas

'.

- R�P�g�9JSSul_Brs.srielxo _ Jom�

_,
gião, fanatismo e tradição, milhões florestas amazônicas. Quantos e

As 5 e 14 horas. de pessoas viviam na escuridão do quantos milhões de nossos irmãos
.

TIDRÇA·FELRA

AU,to-'Vlação Catar ínenae - POrto

Alfl.1 passado. Ainda se alimentavam, ves- estão ainda mergulhados nas trevas

greAU!�_..sta��ascatarlnense' :.... Curitiba tiam e se transportavam como os da iclolátria? Quantos e quantos
- I; horas ancestrais de centenas de anos milhares de patriciõs nossos ainda ••••.•........ . ..............•

Auto·Vie.çAo Catarinense Jolnvtle .. .

_ II horas.
.

atrás. Do casario bizarro e desali- vivem no êrro, exclusos da civili-

Auto-Vlação Catarinense Tl)ba:rlo nhado destacava-se uma constru- zação ? A obra missionária não é
- E�P��[:' São Crllltóvão _ Laguna - ção rústica e simples, um pouco só rctigiosa (e grandemente apos-
7 horas. maior� Em seu interior uma cerite- 'tólica ), mas humanitária, arauta
Emp�sa

• Glória - lACtm& ,- '1� Of'er C pa Lag a e S I de
e 6% horas. na de' crianças com seus cabelos do progresso e da-civilização e pa- v e e-se ra un U�..

16E�6:ae:.so Brusquense - Brusque -

trançados, .olhos quais traços, tez triótica. Quem auxilia as missões Estado, ofertas com detalhes à"

A·�to.Viação ltajaI - lta.J,al - 111 no- amarela, joelhos ao chão, canta- torna-se um colaborador emérito Caixa Postal na. -109

raiiápido Sul BraslleJ,ro _ JOlnTU. _ .. vam e oravam com fervor. Ao la- desta grande realização, faz um Laguna - Sta. Catarina
5 e 14 horas. do, um grU!JO d� homens c mulhe- ato agra,d'

á

vel a Deus, torna-se

Ull1I·
·,·
-'" ..

QUARTA-F'ERA �

. Auto-VlaçAo Catarinense CWl'l.tI.ba res também nos, mesmos trajes, - vanguardeiro do progresso e um pa- O TESOURO,
- 5 horas.

Jn'nv"- a launs velhos c, alquebrados, aban- triota convicto. Não se pense que Da instrução está ao aleanee-
Auto-Viação catarínense �.u.. �

,', ' . ,d,e todos. Dá esse tesouro ao teU'>
"\ 6 horas. donados ao findar dos anos, so tera mcr-ccimento SI, como l111S-

amigo analfabeto, levando-o, a um"
Auto-Viação Catar1De1lH Lagun. tinham os olhos fitos no altar tos- sionários e missionárias, deixar-se curso de .alrabetízação no GrUn'(ll7• - ,6,30 heras, •

..

�,' Rápido Sui Brasll�lxo - JomvUe - li co e singelo. Em contraste chocan- pai e mãe, a Pátria e o confôrto da Escolar São José, na Escola Indus-.
5 e 14 horas. t

La te com aquelas faces
•
amareladas, ciência e embrenhar as regiões trial de Ploeianópolia ou .na Cate-

, \ Expresso São Cristovl!.o _- guJIl. -

dral Metropolitana.� 7 horas,
_ Brusque seis "se destacavam. Quatro, emol- inhóspita. Não, também os que po-

I I Expre.sao Brusquenee . • ••••
'

•••••••••••••••••••••••

� 16 horas, duradas em negros véus a cobrir- dem assim agir podem ter mereci-
:••••••••••••.•.............

..
Auto-Vlação ltajal - ItaJa! - 111 ho-

lhes a cabeça deixavam trajispare- nientos. A campanha das missões
_ rãs. .

� Expresso Brusquenae Nova Trento cer uma beleza que os sulcos do que ano após ano se repete, neces-
- 16,30 horas, •

IRodoviária Sul Brast! P04'to Aleg'l'e sofrimento e' da fadiga retalharam. sita de almas dispostas a uta e ao

• - 3 horas. Lá, [unto ao altar, onde duas ve- trabalho. Um missionário que está
QUINTA-FEIRA

Auto--Viação Catarlnense POrto las ardiam, mãos postas, olhos fi- lá entre os fcrozes índios, precisa
Alegre - 6 horas. ,

O
-

fAuto.Viação CataTinense Cm'lt1ba tos ao alto, cabelos manchados pe- de auxllio. raçoes ervorosas que
- 5 horas. la neve dos anos, lábios a halbu- o acompanhem e lhe deem fôrça
Auto-Viação Catail'lnellH Jolnvtle

_ II horas. . ciarern, estava um homem metido para levar á frente sua missão. Pre-

Auto·ViaçAo catarlnense TubaJrlo I;Ul11:J, sob�'epelíz braÍica .la meio cisa alimentar-se, vestir-se precisa
- 6 horas. -'

'"

f
'

IAuto.Vlação Catarinenn - Laguna ',rôta e surrada. A seu lado, outro livros para propagar a e e as e-

- E�;�es�rgsâo cristovão _ Laguna _ homem, hem mais _\lOÇO deixava tra�. Medicamentos para mitigar os

7 horas. ' estampado na face os estimas do sofrimentos de seus neocristãos. E,
Emp�sa GlÓTla - Laguna - 6 112 .

.? E
e 7 1/2 horas. trabalho. Rezavam, amarelos c entretanto, onde o arranJara'. ' po-
Expresso BrusqueIlM - Brusque '- brancos. Era uma oração suplican- bre,' nada ,possue, não pode traba-

18 hora's.
Auto-Viação Itaja! - Itajal -: 111 'ha- te e plena de confiança. Hogavam lhar; onde, meio das selvas encon-

raB:Rã,ptdO Sul Brasil-elxo _ JoinTlle _ li! de Deus, os oüvissc. Que tocasse o trará trabalho remunerativo? Agora
li e 14 horas. coração de milhões de seres em entra em cena nossa obra. Eis o mo-
Empresa Sul Oeste I.tda - XapecO - lia d

_ • horas. distantes tE'.rras. Enquanto ao seu mento que nos cabe no gran e <:on-

SEXTA-FEmA lado morria-se á fome, a miséria certo. Êstes livros, êstes medicamen-
Rodortárla Sul Brasll - POrto Alegnt fazia prosélitos e tudo minava, lá tos, nós o podemos e devemos dar.

'- 3 horas.
'

'� Auto-Viação Catar1llense Ou1'ltibll longe, num rebolinho enervante,\ 'Êste, o nosso trabalho,' a parte que
T-5horas.. 'D

.

Et,.;.� Auto.VlaçAo Catarlnense Jolnv1le cantava-se, pulava-se e dançava-se. de nos, ells eXIge. saremos pron-
- II homs. Enquanto aqui gemia-se por uma tos para desempenhá-lo? Nós, que

-

_ A���V���!�. Cllltao:-lnense '{.a&'uIIa côdea 'de pão, lá, era atirado. aos nascemos cristãol�, num meio ci-

Expresso São Cristovão - IÀguna - cães. Enquanto aqui implorava-se vilizado, repleto dos maiores e pos-
7 horas.
Auto-Viação litajal _ ltajaf _ 111 ho- uns míseros cruzeiros para com- síveis, confôrtos que a humana

raso
.

prar óleo parà a lamparina, feijão ciên'cia nos ponde dar?

I:
ExpTesso Brusquense Brusqu.

6 horas. para aquelas bocas famintas, tra- O dia Universal das Missões; qúiz
àa�á�td�4 t�a,�8Jsllelro - Jo1Iw1i.

pos para os corpos desnudos; lá, lembrar a Igreja Catól�ca êste nos-
-

SABAD(' gastava-sc dinl\!;liro a l'odo em ba- so dever ao instituí-lo! Para nós, BonsAuto·ViaçAo cat.arlnenH - Cu!"lUbII .

_ 5 horas. canais infindáveis. Desperdiçava-�e ao vivermos esta campanha e êste
Rápido Sul BrasUe.lJl'o - JoinTll. - em banquetes CllstOSOS e em vestes dia, fazemOS desfilar em nossa

às 5 e 19 horu.
- II horas. principescas e provocantes, sa- mente tôda esta verdade e com

Auto-Viacão Catarlnense JoinvUe.' ciando vaidade e luxúria, ao mes- afinco e denodo trabalhemos para
- 6 horas.'
Auto-Viação Ca,tarlnense Tubarlo mo tempo' que milhões sofriam. E,

- E����:' São Cristovão _ LagÚna aqueles sêres (há pouco desconhe-
7 ����SIIO Brusquenaé _ BrWJqu.

ciam o verdadeiro Deus), pediam
14 horas. - misericórdia. Imploravam que Deus
Áiuto-Viação Haja! - Jtaja! - 18 ho- alumiasse aqueles que tudo dera,ra,s. , _

_ E3�es�r!�squ�"e - NOTa Trento bens naturais e espirituais. Êles Prelerindo-a está
Expresso GlÓri. _ La.....�. _ • 1/2 tinham ás vezes de caminhar,lq,ui- selva amazônica, depois de um dia

e- " .' acompanhando ,a moda.e '1 1/2 hor... lômetros e quilômetros, e êstes ou' de sol escaldante, o panorama se-
...............................•

tros com a igreja ao seu lado e tô' rá outro'. Entre o casário, humil-le FERIDAS, REUMATISMO E
das as facilidades não a procura mas alinhado, alguns edifícios st' PLACAS SIFILITICAS
vamo Agradeciam, entretanto, aqut' destacarão. Aquêles homens llU- E11- I- d No'g

-

les homens, aquelas mulheres, nw mildes e simples, mas vestido, CO'l1
.

X r e ue'lra
tidas em suas negras vestes que de. sobriedade estarão felizes com suas M.dicaçéio auxiliar no tratamente..,

xaram ao longe sua terra e su.. famílias. Mais além, um grupo de
•••.••.••... ��_ ��f�J.i� .........•• ,

gente. Os dias já se tinham plH- crianças com SEm rir cristalino v01-

dido no passado, desde aquele i_s- tará da escola. Outros estal'ãll be

tante em que aquela moça, a(p.ele bendo nos livros a água da, ,�iê!ld:1. :

n10ço, nunl últilno abraço, "Uln l..á dentro daquela construçã� el1.i�s J ., ••••••
'. • • • • • •• • _

último adeus, deixara a famílhA, a tôrres se atiram em prec,es 3�rade- ••••••.• •••..••• • ••••.••••

/' pátria e a civilização, para se .em- cidas a Deus, para os céus, _, as VENDE-SEr brenha,!' por terras extranha.lw' e velas a arderem silenciosas' sôb·.·�, o

" misteriosas. Uma só luz, un, só altar, - crianças e velhos acor'l-
-----------------------

ideal os ilumínava: arrancar .das panham as orações de seu sacerdu-

trevas da ignorância e do atrhzo, te, fazen,do aos céus subirem as

po�res sêres,' hOlnen"s COIUO nós,- preces suplicantes. Des�a ve_� f:.lcs

irmãos. E êste ideal não\ trairam. pedeni ao Pai Poderoso abençõe li

Os anos passaram, os sofrimenws todos aquêles que auxilíaram �sta

e privaç.ães se acumularam, per!Oe- renovação, contruindo mais ��ite

guidos e incompreendidos foran.,. núcleo do progresso, mais uÍlla cé

mas, alí estavam. Muito, muito ti- lula onde se ama, adora e louva o

nham a realizar, precisavam meios Creador,

para tal. Nada ti.nhanl de' si, seu .-_-....-_-w· -_-..- ...... ....- _ ..... -....-. - roi ....
'

PASTA DENTAL
ROBINSON

Nós e as
. ,..,

mrs s ee s
Washington L. do Vale P ,;reira

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

côres mais vivas e expressivas em

outras partes do 111lftndo. Na índia,
nas Ilhas da Oceânia, das emara

nhadas e misteriosas selvas africa-

agora às terras que tiveram o be

neficio da civilização e a graça de

nascerem embalados pelos ensina
mentos divinos do Divino Mestre,
Jesus. E, agora, esperavam o auxí
lio dos cristãos de todo o mundo.

Êste é um quadro das missões

na velha e legendária China. Ou
tros tantos pintam-se, quiçá em

esta grande e patriótica obra, a

Obra das Missões. E, se assim agir
mos, um dia que longe não' estará,
q�lando a nbite descer'- sôbre aque

la poeirenta e amarelada planície
da China ou sôbre a verdejante

Dr. (L.RNO G.
G.LLETTI

ADVOGADOI Crlm•• c1:9.1
Coa.tltulção d. Socl.dad••

NATURALIZAç()ES
Tl:tulOll Déalarat6l'io.

E.crit6rio· e Re.idencia
Rua Tirad.nte. 47.

FONE -� 1468 '

-

A �DIVULGAC:AO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

Publicidade
CAIXA

mensal. - Assinaturas e Anúncios.
POSTAL, 775 CURITIBA úiJico benJ, sua própria pessoa, há

,nnüto haviam doado, recorriam

,

I

o Mucus da
Asma Dissolvido;�

(

Rapidamente
Os ataques desesperadores e violen->

tos da asma e bronquite envenenam

o organismo, minam a energia, ar ru i-c

num u.,..saúde e debilitam o coração. Em
:3 minutos, t.J\endato, nova fórmula
méd ica, começa a circular no sancue;

douuuundo rapidamente os utuques..
Dõsde o primeiro dia começa a desapa-
rocer a dificuldade em respirar e volta
o :-'0110 reparador. Tudo o que se faz ne-.

cessário é tomar'2. pastilhas de f-Aendaco
ás refeições e ficará completamente livre '.

da asma ou bronquite. A ação é muito

rápida mesmo que se trate de casos

rebeldes e ant.igos. Mendaco tem tido-
tanto êxito que se oferece com a garantia
de dar ao paciente respiração livre e fácil
ranidamente e completo alívio do sofri-
mento da asma em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo,' em qualquer
farmácia. A nossa garantia é a sua maior

proteção .

Mendaco A�a!�m��""

Representações
ou Pracista

Bom binó.culo
Grande visõt

J

Visão maior e mais perfeita>
que a de um bom binócu)CllJ>;

alcança quem tem sÓlida.
inl1trução.

)ivros, sobre todo. 011>'

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rue Deodr ro, 33 - Florianópolill>
�.":'._._.J , .

.•••• e _ .

SENHORITA!
A ultima creaçao em refri
gerante é " G�araná KNOr
EM GARRAFAS GRANDES,

PASTA DENTAL
ROBINSON

Uma confor'lavel residência reeem,'

construida a Rua Souza França fi.,·

20.
, ,

Tratar 00m o proprietário a Rua<.,
Blumenau n. 68.

CASA
Aluga-se uma casa, à Rua Teréslll."

Cristiná' 355 - Estreito ..

Tratar na mesma) fundos QU l\iá... ·

rio Grumiclié na 1. O. E.

tiAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CBSTAoo�au.rl.·'elr. 27 CIe Outubro ele '.4.8 3

'I,ODte26 mDEOUeTuBRboOje DO passado I econóf�j!�i', ���!Ô"���� Ge"r.?'�!,��o" Tel.-
mas foi repelido no dia imediato,

A l t d h
.

d prestar relevantes serviços à popu- grafos, CeI. Raul de Albuquerque,
, aa a e oie recor a-nos que.' com grande perdas, quando do '

-.-- em' 1611, a expedição coman- ataque á Vila ;
lação, principalmente nas Iocalida- em entendimento levado a efeito

dada pelo Capitão-mór Jerônimo _ ern 1645, o Estado do Brasil
des do interior; desenvolvendo os com o Conselho Superior das Cai-

D, CARMEM i�AVA.RRO STOZ de Albuquerque para combater os foi elevado a Principado" por de-
hábitos de poupança e previdência. xas Econômicas Federais, foram as-

Em Blumenau, onde há vários í'ranceses estabelecidos no Mara- creta, do Rei D. João IV e assim
Em 1921, pelo Decreto nr. 14.722. sentadas as bases da organização

;:anos reside, vê 'passar hoje, a sua nhão, �heg'ou a Guaxarnduba, na conservando-se até 9 de Janeiro de
de 16 de Março, que aprovava o no- dêsse serviço, de tão grande alcan

, 'data natalícia a exrna.: sra. d. CaL'- baía de São José; _ 1817, tendo seu herdeiro presuntivo
vo Regulamento e. que reorganízava cc social, processando-se, imediata-

· roem Navarro Stoz, digna espósa - em 1629, as tropas do Capi- () título de Principe do Brasil. De
os serviços dos Carreias da Repú- mente, a sua execução .

.. do sr.-..Adolfo 8toz, alLo funcioná- Lão Pedro Teixeira chegaram à 16 de Dezembro de 1815 até 7 de
blica, já ficara previsto pelo Iegis- TucÍo faz crer que ótimos resul-

rio da firma Hoepcke, na filial aldeia de Matiocaí (mais tarde Setembro de 1822 o Brasil foi Rei-
lador que as Repartições' Postais, I tados hão de ser obtidos, propor-cio-

daquela Cidade. Vila de Gnrupá ) ; id d P
devidamente autorizadas, operariam nando às populações do interior o

no, um Q ao e ortugal e Algar-
A dama nataliciante, que é mãe - em 1637" a CapiLania de qa- ves (fica retificada a mesma efr-

como sucursais de uma Caixa Eco- bcnefício da construção de um fun-

de destacada. prole, a que transrní- meLá foi doada a Feliciano Coe- méride assinalada a 25 dês te mês
nômica Central, com a garantía di' do econômico, ao, mesmo tempo que

: tíu as suas excelsas virtudes e lho de Carvalho, por carta régia e' ano);
União. f:sse novo serviço" dever-ia aumentando o conceito e b-om no-

conta com o carinho de vários ne- de Felippe III; I
1 3

ser superintendido pelo Diretor Ge- me Ida Repartição à 'qual foi confia-
- e111 7p, a Câmara do Dester-'

· tos, qUE< lhe f'esl.ejarão o evenlo, - em 1794, nasceu cm Santo ral dos Correios. do o encargo dêsse serviço. \

.

1'0 apresentou ao Capitão-general
., daqui onde ainda cultiva sólidàs Amai-o (Bahia), Miguel Calmon G

Foram especificados então, o má- Contará o Departamento dos Cor-
.u ames Freire de Andrade três nc-

· amizades, há de receber, por cer- du Pi n ·e Alrnenda, mais tarde Se-
mes dos quais seria escolhido o

'ximo e o mínimo dos depósitos; não reias e Telégrafos, para completo
· to, expressivas homenagens, às I nado!' e Marquês de Abrantes, í'a- C podia ser inferior a 500 réis e nem êxito dessa tarefa, com a coopera-

q, apitão-mór da Vila: Capitão Ma-
.. quais nos associamos prazerosa- lecido a 5 ele outubro de, 1865; F superior a dois contos de réis. P'J- ção eficiente das Caixas Econômi-

noel Pereira ranco, Alferes José
«rnente. j'

- em 1821, em virtude ela con- R' d Sil C' dia, no entanto, a quantia deposita- cas Federais, à cuja entidade serão
. lIlZ alva e apitao Jacinto
venção do Beberibe, ele 5 de outu- da ser convertida em títulos de di- recolhidos diariamente, para a dr-

Jaques Nicós;
SRTA. ZILDA-MARIA REIS bro dêsse mesmo ano, foi eleita a vida pública, uma vez que assim re- vida escrituração e contrôle, os de

- em 1816, travou-se o renhido
'I'rascoire, hoje, o aniversário Junta Provisória do Governo de .queresse o depositante. pósitos feitos nos correios.

combate de Carurnbé (ou dos Ser-
.mataliclo da gentil senhorinha Zil- Pernambuco, cabendo a Presidôn-

1'OS de .Santana) s'aindo vitorioso ,O Brasil, até o corrente mês, eru A Diretoria Regional de Santa Ca-

,'da-Maria Reis, zelosa- funcionária cia a Gervásio Pires Ferreira, cm- um dos poucos países do inundo que tarina, à qual está subordinada a
o Brigadeiro Joaquim de Oliveira '

-da Matriz do Banco- Inca, e fino barcando nesse dia, para Lisboa, o não executava o serviço de Caixa', I Agência Econômica Postal 'Ora ínau-
Alvares derrotando o General José I

-adõrno ela sociedade itaiaiense, fi- General Luiz do Rêgo Barr-eto, que Econômicas nas Repartições Pos- gurada, agradece à Caixa Econômí-
Artigas, então chefe ela Confedera- '

·

lha: da exma. viúva d. Maria Gue- era o Governador;
.

_ �d U
.

f dItais em virtude de nunca terem s:- ca Federal, aqui representada na

1827 L çao o ruguar, arma, a pe as pro- . . .

. -des Reis.
- em. ,1'aVOll-se um com- , .

O· t I E t R' C'. do êxpedidas as necessárias instru- pessoa do seu digno Presidente, sr.

b L t 1·," vincias nen a, n re lOS e or- -

.

À nalalicianLe os 110SS0S cumpri- .

a e en re o )l'Ig'ue-cl'ansporLe.
N t b d t

-çoes Newton Macuco, a colaboração cm-

r- '" nentes. es e ·com ate es acou-se
.

. • .
' .

· mentes, I
"l.: rurao sob o comando do pilo- Mas merce da Iniciativa do atual' prestada, para que, apos entendi-

L M
.

I J
- . gloriosamente o célebre Begimcnto .

I
o r' anue oao e o corsário [argcn- ----- mentes havidos, pudesse, em data de

Uno '''Presidente, sob 'o comando
de Linha da Ilha el? Santa Catar-in», Na ' Assembl ' , hoje, ser iniciada nêste Estado, a

de Thomas Allen. O combale Ioi os intrépidos "Barrigas-verdes,; ela .. � instalação dos serviços das Caixas

travado na altura do cabo de San-
- em 1822, chegou à Feira de sanjoaqu ieuse buscam sua- o ri- Econômicas Postais.•

I.a Maria, durou 1 hora e 40 minu-I Capuama, nomeado comandante em geris os motores cursos dagun do Cessados os aplausos que abafa

los, sentlo o transporte hrasil eiro I
chefe do Exército Brasileiro na Estado ,ele �anta, Catar-ina,

c()mo.
o

ram as últimas palavras do aradai',
L mad I 'b -daz 'l' I 'd Bahia o General Pedro Labatut· Uruguai, sobl'e cUjas mavgelh se
o. o (e a Ol agen> . � ecen o "

,'o.:

'

o
assenLam grandes oenlros· ci ladi- o Secretário da Caixa', Prof. Ad Ma·

seu comandante ·e o Imeellato, co-
- em 1831, lecebelam ",r,lU o., nos ria Amel'ica do Sul' fra proce.deu à leitura da ata de illS-

"O mo consequência do� ferimentos primeiros bachal'eis da Faculdade I JN�Ú":!UIlJ"" que, �pós o pro- talação da Agência 'da Caixa Eco-
recebido,;. O "Urunl0" ,l'a" 1J01'

de Direito de São ,Paulo' l1l111Clal11ento ela 'Casa se encare(.'a •.

P,

:\1'
.

t" dA' I 'nonuca ostal d'O Estreito, docu·
I ,

l"d _. .
- em 1832, na Bahia deu-se o �o . 1Il.lseno a g'nCll tura, por

i uuas ,.ezes l�Vla venc� � cor"allOS
o ,_'. u1tf'1'111rdJo do 'Poder

.
Execllti\'o menta que �oi assinado por todos o.;

JOVEM GIL GUEDES DA
I a�'gentl11os, apesar' ele nHO ser na- levante.do 10. Bat�lhao de Caçado- cio Esta.clo, a i�eluLá"cl necessida- presentes.

FONSECA \10 de combate, como em 15 de res, sendo dIssolVIdo por ato da I ele da Inslalaçno ele uma EstflCüO

Ocol'l'e, l1esLa 'data, o a,nl','er's',;- dezembro de 1826 e 29 ele muio de' Regência de 21,; de Novembro, du }leteoJ'ológ;�ca de 2a. classe, na "ci- A' d 't' d" elade (]e Sao Joaqlllm, _ -sita no
In a es e mes, segun o conse-

rio natalício do distinto jovem Gil 1()27; mesmo ano; centro do planalto sanjoaquinen�e guil1 apunét' a nossa reportagepl,
Guedes de Fonseca, filho do nos-

- em 1868, o en tão Tenellt c-co- - em 1834, os insl1 rgentes do Pa.. mi alLitude da ordem' de· 1.400 me- serão instaladas outras Agências,
. "80 .compnnheiro" de trabalh,o Hel'- ronel Deocloro da F'onseca com urna rá atacaram os navios' do .CapiÚ.o lros. desta 'mesma natureza, nas cidades

fl1e,o Glledes da Fonseca e de sua <.lIa elo 24° Batalhão de' VOlUl1tá- de Frágata Inglis, que subia o rio Sala das Sessi'íe.s, em 20 de,ou- d l'
.0 � tubl'O de 19�8 e 'iJucas, Inda,iaI e Jaraguá dn

, exma. sra. d. Jací Costa G. da Fou- l'Íos € o então 'renente-coronel Acará, mas foram repelidos; JOA,Q(ilM prN;rO DE ARRUDA" Sul e no próximo vindouro, nas (l�

seca. Tiburcio,.. ele Souza com uma ala - em 1844, a Jmrieratriz D. Tere- O :,1'. Osv,aldo Rodrigues CabJ.:al'.IMafra, Canoinhas e São Bento do

Ao inLeligenLe Gil, o nosso abra- do 16° de Linha, elerrotal'am os za Cristina dignou-se aC'eitar o ti- da TJ. D. N" falou a r·espelto do Sul Cuidam a' d' d·· ..

I f l"t
-

I'JI,araQ'.uaios, emboscados na

.vuel-ltuIO.de Protetora,. do Ho.s?ital das projelo .em 31/48. _'. I� a as � mmIstra-

....ço (e
.

e ICI açoes. p
_ O sr. Raul Schaefer, do P. S. D., çoes da Dlretona ReglOnal dos

la ele Augustuna, no pe�ttlenLo Caldas do Cubatao, auxIltanlio os
ocupou a tl'iblln� e, sôbre o mes- Correios e Telégrafos e Caixa EC(l-

FAZEM ANOS HOJE: !Chaco; trabal!)os com 400$000; mo. assunto, disse_rto.L1 ,com se- nômicaFe,deral,estender,muitobrc-
_ a exma. sra. d. Ondilla

- em 1876, em Sã"o Paulo, fale- - em 1845, quanelo ela visita ([1IC rel1ldade (' .rleva(.'ao, refutando o vemente a d' d . t d

'Lchmkull, virLuosa espôsa do. sr, ceu o Conselheiro José Boniracio fizeram a esta então Província. () ponto rlc "isCa do sr. Oswaldo Ca- '. '. .

. �e 1 a a ou ras as

, ele Andraçle eSI'lva, cJLle l'
. c' I d f'

bral. A.o I'eccber um aparte do �r. pnnClpms Cidades do Estado.

'Oswaldo Le!Lmk�l11, destacado co- 01 oena- mpera 'OI' e sna consol'te ,nera", Hical't� Freilas que, teimava a1--------------__
'.m el'ciário; 1

dor do Irilpério, grande o rado I' e um passeio marítimo em torno dI' l}(>S j un Los q ue a lei criava um,
-

_ a exma. sra. d. Ema Schu- puéla, tendo nascielo em BOl'deus nossa formosa Ilha; cI,p·dilo iLimitado, causa vrdada I
"mann Pereira. digna consorte do él1l 8 ele novembro ele 1827. Filho - em 1871, assumiu o cargo de pela ConsLituição Estadual, o cul-

I M L' F
Lo pal'lamen lar provou o' COll Len,-

'

.sr. Ad SanLos Pei'e'lra; I
( e -' ar 111 rancisco e 11elo de Jo- Encarregado do Quartel-general da rio exuberantemenle, pois o adi-

-'a gentil senhorinha Maria' sÉ' Bonifacio Caldei ra de Andl'àde �farinha o cataJ'inense Chefe de Es- go em que naufraga a compreen-

de Lourdes Oliveil'a .. filha elo sr,
e :-:;ilva, o Patriarca da lndepen- quadra Barão ,de Iguate;l1Í; Cão lldenista, é o 6° ela citada lei,

"João Tomaz de Oliveira. indusLriá- (Wllcia cio Bl:asil (nascido em ::;an- _ em 1885, foI atacado e ferido o qual asim Lermina: "

... o cre- RITZ - ÁS 5 e 7 112 hs, Colos-
li' d'

' dito especial necessário á exeeu- BARBARA REED
.rio; .1

os a ;"
,_

e JL1l1h� ele 17(j3 e raleci- p'Or dojs inqividnos o Dr. Fiuza, ção desta lei:" Ainda pOI' mais em
- O sr. Se\'erino José Vieira, ze- do em ::;ao DomIngos, l\ilel'ói, em Juiz de Direito de Lajes; uns minlltos na tribuna, P o ora- , A DAMA DE JADE

..loso Lesoureiro ela Estiva Maríti-II ti de abril d,r 1838); _ em 1902, faleceu nesta capital elor concluiu o seu pensamento. II '

_ a inleressanLe menina Jucélia I �
em 1917, no gO\'êl'l1o ele \\'ell- o prosador, poéta, latinista e matr-

:x A MASCARA DO SOMBRA

ô a isiel'essanLe menina' Jucília i ces au Braz, o Braúl aceitou o esc mático Eduardo Nunes Pil'es (mem-
x x

,
com

I
Em votação, o proj.clo-dc-lei

I
Kane RICHMOND

.Zanini, fi lha elo di stinLo casal Lado de gU�I'l'a imp,osto pela Ale- bro de' familia proeminente), inspe- 31//18 roi aprovado por maiol'la, Preços: - Cr$ 4,80 e 3,00
.,Ant.ônio e Hélla Pacheco dos Reis. manl1a. MOtIVOU, alem de ouLros ';'or aposentado do Tesouro deste-Es- tenclo votado por elle os .�l·S. Car- -

, .•

� ZaHini; "incidenLes, o aJundamento de 5 tado.
.. doso da Veiga, Saulo Ramos e BI'az

I
ROXY - Hoje ás 7,30 hOI'as

.

t l' t J
.

Z f' navios mercantes, havendo Se2:lI1'-
Alves, r,e�r).ectivamente do P. R. SINBAD, O MARUJO

- o 111 e 19'en e ase wC Cl'lno, � André Nilo Tadasc!l p, e P. '1'. B. Douglas FAIRBANKS JR.
dileto filhinho do disllnto casal !.lo pal'a Dakal' uma missão médica Pr('ços: Cr$ 4,80 e 3,00.
Robélia e Agenor Póvoas Junior, [11ililar. . .. . .. . , ., ....•

O Dia do Funcionário

A:\TIVERSÁRlOS

A. Sbissa_

LurZ-HENRIQUE PINIZ
Vê defluir, hoje, o seu aníversá

.

' rio natalício o distinto jovem Luiz

Henr-ique Diniz.ví'ilho do nosso hri

: .lhante colega ele imprensa José de

cniniz, Delegaelo do Institulo do

• :1fate em Joinvile.
Ao jo\'em aniversariante

;-EsLado" feliciLa.

..

ESTABILIZA.DOR DE RAmu

-

_ .. _ li . -�4'ií'À� G.aJ
Dia 27

A DATA ,DE HOJE HECOHDA
NOS QUE:
- em 1467, em Rotterdam, nas

ceu Erasmo de Rotterdam, um dos
reformadores religi'Osos.

Seu nome verdadeiro era Desi
dério Gerardo, mas pelo costume
dos acadêmicos trocou .Gerardo
(amado; em holandez) para Eras
ino (amado, em grego). Faleceu
em Baslléa, a 12 de Julho de 1936;
- em 1633, junto à bahia For-

ODEON Hoje ás 7,30' horas
Sessões das Moças

Uma história tão adorável que
dificilmente será esquecida!
Foi o anlôr ou a guerra que os

uniu?
A resposta se encontrava á três

mil milhas de distancia!
Anna Lee, James Ellison Wil�

liam Henry,
•

Stephani� Ba�l�elOl·.
Harry Da.vemport e Dons Lloyd _o.

em:

AMOR. SEM BELJOS
Sra e Sritas, .... ,..... CI-8 1,20
Estudan�es ,..... Cr$ 2,00
CavalheIros .. CI-S 3 00
"Livre" --- Creanças maiores 'de

5 anos poderão entrar ás 5 horas.

Ü,-r'PÊiUAL' '-�- 'H�'j�' 'ã;' 7,3'0' 'h����
última exibição .

Henry Fonda e Gene Tierney ---

em:

A VOLTA DE FRANK JAMES
Preços: Cr$ 4,00, e 3,00.
"Imp. 14 anos" •

(Patenteado)
,M!I!fCER.J..MICA EM VASOS E

ANIMAIS
Seja moelemo! Compre êsse a1:

lístico ESTABILIZAPOR DE RA

DIO, transformando o conjunLo
RADIO-�STAEIL[ZADOR, em uma

peçà ,de aele, melboran,do o esti
lo de sua sala óu quarLo.

Os es�abilizaclores de madeira,
Os eslabilizadores de madei l'a es

tão antiquados com o progresso,
onde a arte alia à eieneia. Pl'eços

·

baratíssimos. Aceitamos 'Ü Estabili
zado!' antigo poe conta dêsse arlís
tico Estabilizador.

Pé�1ido� aos fabricantes: LAPA
GESSE & CIA. - Rua João Pinto,
32 .. Caixa Postal, 278 - Floria
nópoli, EsLado ele Santa Catari
na.

navios portugueses e 3 holandeses,
aqueles sob os comandos de Fran
cisco ,de Vasconcelos da Cunha e

FernandQ da Silva e Miranda, qui.>
vi n ham de Portugal e consegul-
rfll11 derrotar I) inimigo;

.

- em 1640, uma esquadra 'ho
landesa, composta de 7 navios, ('0-

mandada pelo Coronél Koen apre
sentou-se diante do porto de Vitó
"ia (EspíTito Santo), tomando-n,

Conforme vimos anunciando, o Dia do Funcionário, será brilh::Il1-

temente c'omemorado nesta Capital, com uma sessão no Teatro "Álvaro

de Carvalho", onde falarão vários Ol;adores pelos funcionários munici.

pais, estaduais e federais, sendo que a ela comparecerão as mais altas

autoridades civis c militares.
A noite, nos salões cintilantes do Clube "12", terá luga'r um '''show'',

sob a direção das senhorinl�as MARIA LUIZA CAMPOS, ÂNGELA DE

OLIVEIRA, MIRIAM PEREIRA,
O "srow" será dividido em duas partes. A primeira terá início ns

::!1,�0 horas, seguindo-se após a "soirée". Mais tarfle, a segunda parte de
mosa, deu-se um combate entre 2 "shaw"

. \"
Encerram a reunii:o, nova dansas até altas horas da noite.

O program; para "shaw" está sendo cllidadosa�ente estudado, 'paro
om tudo 'decorra brílhanteme�te,

A procnra ,de mêsas, tem sido grande e é de se esperar que a reu

nião de amanhã, seja corôada de pleno êxito, pois grande, muito .grande,
vem send.o o trabalho d'Os promotores desta festa e das ,distintas e deli.

gentes senhorinhas, que expontaneall1ente vêm 'perdendo horas e horas,
na elaboração de um programa, que .está acarretando não' só esplendi
da bôa vontade, como tambem' regulares despezas, de um modo gera!.

Amanhã publicaremos o programa completo do "shaw".

As cornernoraç5es. que realizadas

•

.

,
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E de se tirar
chapéu•..

Venha conhecer,
amanhõ.o '

FORf),/949
\
nas salas de
'exposição dos
revendedores FORD

Pif-paf I de (cO E t d "Motocicletas a o» ,Vende-se uma motocicleta
Areão Junior • marca "VITÓRIA", de 5 H. P.

17 - Domingo: Chegaram a r a ,l1l11 novo .convênio comercial ] Ver e tratar a Rua Esteves Ju-
Blumenau, segundo telegrama' rece- entre o Brasil e a Argentina, ape- nior n. 28.
biela pelo Sr. Dr. José Boabaid, sar de o T'ribunal de Contas ha- . .

duas Iítorínas para a' Estrada de ver decidido registar o crédito .de
Ferro Santa Catarina, porem, pa- oi I oeen Los e cincoenta mil cruzei
rece que o Gen. Marshall não deu ros para os portos e canais de FIo
muita imporlância a notícia e par- rianopolis e Pôrf.o Alegre.
t.iu 'para a Grécia, em viagem de 22 - Sexla Ieira : Apesar de o

inspeção, pois o prefeiLo do Dis- Min isté rio das Relações Exteriores
Lri to Federal sancionou o projeto- haver expedido uma circular, reco- Você poderá ganhar de Cr$
lei que torna obrigatório o uso do mendanclo ás missões diplomáticas 50,00 à Cr$ 100,00 diários, venden
"selo hospitalar", no YaIOI; de dois ,e aos consulados, flue facilitem a

cruzeiros em' qualquer requeri- vinda de imigrantes para o Brasil,
menta, 'memorial, representação,' continuam os distúrbios no Piauí,
etc, entretanto a crise de Berlim tendo ocorr-ido, em Campo de .Bu
terá três dias de trégua e o Depar- r ití, nada me110S ele três mortes,
lamento de Defesa dos, Estados país ri f'arinha de trigo ,continua
Unidos anuncia que não vem aí.in- baixando mas os comerciantes
gindo os seus objetivos o programa "nem te ligu", pois dos Estados
de recrutamento de jovens de de- Unidos anunciam o falecimento de

Artigos de uso

doméstico

do artigos de consumo domestico.

Informações na Praça i de No
vembro n. 22 - 2° andar.

VENDE-SE DOIS TERRENOs:
Um na Ponta do Leal cl 24 m x

30m. ',,-

.Outro a Rna Irmão Joaquim et
20,50 m x 44m. - Tratar e! Ten.
Sarny � Policia Militar.
••..........•. 1... , .....

'

.• , ••• '

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
zoito anos.

18 - Segunda-Jeira: Colaborar
na campanha Pró' Bocaiuva Espor
te Clube, é o dever de 'lodo bom es

portista,
Envie sua oferta, amigo f'loriano

po litano, para a redação deste jor
nal.

19 .: 'I'erça feira: - Enquanto
os rUi3,�OS continuam pfàvocanclo
os aliados ücide�lais, os Estados

Unidos e ô Canadá, previnem-se
contra uma possível guerra, talvês
devido o falo de ter ca ido, no cor

redor aéreo para Berlim, um Lrans

porte norte-americano, causando

três mortes entre os membros da

sua tr-ipu lação. Entretanto o Ca

xias de Joinvile, tendo vencido o

F�gll�irense, d��ta Capital, apos

sou-se da taça Dr. Aderbal Ramos

da 8ilya, pois na França, �'degau
Iistas " e 1'diretislas", ocupam os

melhores lugares nas eleições que

es tão sendo realizadas.

20 - Quarla feira: A vida terá

um outro sentido, mais elevado e

perfeito, corrigindo os desníveis da

Ior l.un a, quando os homens aten

tarem na necessidade de deixar de,
ser EU para ser NóS, disse a' pro
tesora 'Antonieta de Barros, entre

tanto de Itaiópolis chegou a esta

Capit"al, .uma comissão par a plei
tear a elevação daquele municí

pio a categoria de comarca, pois
agora só .se fala no Piauí e na lula

en lre comunistas e nacionalistas,

na China,
'21 - ,Quinta Ieir a : Enquantà a

viuva Roosevelt declaràva, em Pa

['is,' ser favoravel a can�idatura
Tl'llmam, era levado ao conhecimen

to do Presidente da República, que,
segul1'do fôra divulgado, o criTi-
no 50 Domingos Moura, assassino

do Juiz da cidade de São Pedro,

Piauí, havia declarado que a arma

usada para tirar a vida daquele
magistrada, lhe fôra fornecida pe

lo delegado de polícia daquele mu

nicípio, mas tudo isso não che

gou a i rnpcd ir que prosseguissem
Clil dialrnonte os entendimentos pa-

Elisa Landi, veterana do cinema
americano e que contava presente
mente quarenta e três anos de �da-
�e.

23 - Sáhado : Enquanto o Presi
dente da República suspendia, tem
porariamente, a expor-tação do í'ei

jíio e elo arroz, chegava a esta cida
de o primeiro avião de 'I'ransportes

e

DR. CARLO,S LOUREIRO
DA LUZ

'ADVOGADOS
Escr itór io:

n.O 18 -

Rua João Pinto
Florianópolis

Aér-eos Limitada, inaugurando, recebendo, dicidiram entrar em

assim, ,a nova Linha Rio-Florianó-! greve, pois já se anuncia a pre
polis. Xa França, entremenles, lrês l sença de ciclistas joinvilenses ao

mil mineiros, não satisfeitos com! Primeiro Circuito Ciclistico de Flo
os minguados salários que 'vinham j,ranóPolis.

VOCÊ
tambem usará

famoso .. ostró do Repu·
bl;c Pictures, que 'opa
rece em "Prlmavera
na Serro"

•••
-

Ui••• 1•••••••••••• -' ••••

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

NEGOCIANTES DA CAPITAL E DO INTERIOR
O ESCRITóRIO DE ADVOGACIA E PROCURATóRIOS do

Dr, Alcides Accioli d� Vasconcellos, instalado à Avenida Rio

Branco n. 103, 1° andar, sala 3, no' Rio de Janeiro .encarrega
se da defesa dos seus interesses junto às Repartições Públi
cas 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-
rior .

••••11;. •••••••••,••••••••••••••••••••••••••••••••••••

�Representações,
'

FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HA LO�GOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAçõE!;. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 SÃO PAULO.

Descontos D�S -cédulas de emissões
,

do Banco do Brasil
A Caixa de Amortização, pelo telegrama õircular n. 241, de 12 da

I c,orrente,.
mês, informou à Delegacia Fiscal deste Estado que, ?e acôr;do com o edital n. 8 de 23 de outubro do ano passado, terão llllClO em 1

de novembro p. vi'nclouro, os descontos nas cédulas de emissões do

I
Banco do Brasil e de tôdos os valores. , -

N••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••D••••••••�

REEMBOLSO POSTAL
Para casemiras, linhos, brins, etc. precisa-se representante.

Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sígtlo,
Gaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

�·······BÕM·*NEGÕ·ci·õ······-
/'

para queQi po�sue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda:.
certa de 10,/. ao ano com recebimento de iuros mensais.

Informações nesta redação.

Ouçam, diar-iamente, das 12 às 13 horas
ZYO-9 - RADIO' TUBÁ

"A Voz das Terras de Anita"

Frequência 1530 klcs. - Onda de 196, metros
TUBAR.ÃO - SANTA CATARI�A

'-------

•

..

,.
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.

����i�eJl'l
to de seu filhinho I IMas, não esqueça, que o melhm

presente para o seu' "PIMPOLHO" ,

é uma caderneta do CRÉDITO IMUTUO PREDIAL.

o . toque brasileiro
das saias compridas

,O "New Look" Éfecê, dando um brasileiríssimo estilo às

saias compridas, faz realçar a graça � a sedução das
no- sas patrícias, emprestando um porte ainda mais

Éfecp ... o vest.do que fará sobressair a sua.

•

Açor« há lambem 'vestidos Éfecê de tamanho 52. I
uu suiu (·()mf'dt/!1.

Relojoaria . 'Progre'isq
de JUGEND' e- FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
�EEMÉCLSO POSTAL

F'aça seu pedida por carta ou telegrama e pC1gue
sómente quando receber.

__ !S

ItMISSA
Primeiro aniversário

. de falecimento
UBALDO BRISIOHELLI
Marta Lisbôa Brisighelli e suas

filhas Romilda e Sonia Beatriz,
convidam a todos patentes e ami
gos para assistirem a missa por al
ma de seu sempre lembrado espo
so e pai UBALDO BRISIGHELLI.
dia 28, quinta feira, às 7 horas, na
Ca Ledial Metropo li tana, no altar do
Sagl'ado Coraçã-o de Jesus, de 10
aniversário de ,seu falecimento.
Agradecem a todos que compare

.cerem a êste áto de religião.
. . .. ..... .... .... .... . ....

Levàntadas Noturnas
Envelhecem os Homens

Freqüentes levantadas ou micções no

turnas, ardência, restduos esbranquiçado•
na uriua. dôr na base da espinha dOrBQ�,
na ingua, nas pernas, nervoaramo, debi
lidade, perda de vigor, podem ser cau

sados por uma enfermidade na próstata.
I':sta.gl:'tndu!a é um dos mais importantes
órgãos masculinos. Para controlar êstes
rrauscórnos e restaurar rapidamente a.

saúde e o vigor. siga o novo tratamento
ciencífico chamado Rogena. Mesmo Que
seu sofrimento seja antigo. garantimos
que kogena o aliviará, revigorizando sua.

glândula prostática e fazendo com que
V. se sinta muitos anos mais jovem. Peça
Rogena em qualquer farmácia. Nossa ga
rantia é a sua melhor proteção.

R
'

- indicado no tea

agena tamento de proat..-

"ttes. uret.rites e cistites. _.

..� petróleo do 'Oriente Médio
-

e a reca
peravão econômica da EuropaFalando perante a Divisão de sociais bem como o bem estar fi-

Petróleo cio Instituto Americano de I sico tem CJl1e ser proporcionados.
Engenheiros :Vlineralog'istas e Me- Isso tem come resultado que, uma
.talúrgícos, o SI'. John R. Suman, enorme inversão de capital torna
am dos diretor-es da Standard Oil se necessária 110 Oriente-Médio :;e

Company (New Jersey) salientou o petróleo dêsses campos tiver de
.a importância dó desenvolvimento ser fornecidos onde é necessário.
-das grandes reservas de petróleo Como ilustração para suas pala
no Or iente-Médv- nara o Programa vias, o sr. Suman mencionou que' o
de Recuperação Europeia. oleoduto trans-Arábico, que deve-
Afirmou o sr. Suman que petró- rá transportar petróleo do Gol

:1eo e equipamento de transporte, 1'0 Persa à costa do Mediter-râneo,
armazenagem, etc. representam en- implica uma despesa avaliada em

11'e 15 e 20% do plano de recupe- GS$ 200.000.000,00, sendo que dés-
ração europeia. se total j.á foram gastos US" .... W

"Se o Oriente-;Vlédio não supr-ir 70.000.000,00. Não obstante, o uso I.a-rnator parte do petróleo necessá- ele n�vios-tanque no transporte do
Tio, nó>; forneceremos", disse êle, pelroleo da mesma Iorrte ao mesmo.

"mas som.ente 'i1 custa ele resLrições destino importaria em maiores des
'no uso rlêsse produto em nosso he- pesas e requereria maior quantida
misf'érIó. De outro modo não pre- de de homens e de aço.
.enchercmos as necessi dades de re- "O dcsenvo lvimento das font.es
cuperaç·ão da Europa e a perspec- de petróleo do OiIente-Médío terá
Iiva de assegurarmos a 'paz no ve- duas consequências principais", de
lho mundo soí'rerá nas mesmas clarou o Sr. Suman, "a pi-ímeira
prnporçõcs". seria da transformação de uma

As resea-vas comprovadas dos, area quase que totalmente arida em

. campos de peLróleo elo Or ienle-Mé- uma aiea de prosperidade e con- 1
-d io sobem a cerca de 35 biliões de Jorto. A outra será a ele que o -pro- Quinte Zona Aérea.-Destacamento da Base Aérea
barr-is contra 22 biliões dos Es- hlorna ele suprimento

-

ele energia
dtados 'T.;nido-?, e apesar do desen- para o prngrama de recuperação em Florianópolis.-In!lcrição para o concurso e

,
volvimento em gTande. escala q�lC eu rop.aia será mais facilmenle sol- admissão à Escola de Aeronáutica

'

está sendo levado a efeito no.s cam- "ido c conseqLlentemente, a paz

pos do Oriente-Médio, êles quase mundial, que clepende justamente O
.

Comandante do Destacamento de Base Aérea de Plorianópolis.:
-que não foram tocados, declarou elo programa de recuperação, será avisa aos interessados, que se encontram abertas nesta Unidade, no cor-
o Sr. Suman. Além disso, a presen- manl idn ". rente mês, as inscrições para o Concurso de Admissão à Escola de A.c·
te produção dos Estados Unidos é "Este problema com que nos ronátíca, a reaizar-se em Janeiro de 1949, neste Destacamento de Base
de' cerca de 5lf2 milhões de barris defrontamos não é simples, sob Aérea.
por dia, contra um milhão de bar- qualquer ponto de vista, financeiro Outrôssim avisa, que os formulários para as inscrições em apreço,
.r ís por dia do Or iente-Médi o. ou outr-o. Os riscos são enormes, serão distribuidos por esta Unidade.

Outra importante razão para a
mas ainda maiores serão os resul- Destacamento de Base Aérea de Florianópolis; 4 de Outubro de 1948.

fxploração intensiva dos campos de -lados que poderão advir de sua so- Saturnino Barbosa Lima, 20 Tte. _ Carlos da Costa Dantas, 10 Tte,
peLróleo do' Or-iente-Médio 6 que lução". Ajudante
-ésses campos estão síluados no he-

.....•.••••........•.. _--''-- _

misfério oriental, de oridc poderão
.satisfazer as necessidades elo pro

grama europeu de recuneração,
melhor do que de qualquer outra
fonte no mundo.

As condiç'ões de exploração
\

no

DrienLe-Médico são extremamente

,diJi.ceis e custosas em muitos .as

l)rtos, afirmou o Sr.· Suman, . 0,

.conLinuando, mosll'oll qll� a.s rslr<1-

das, portos ele embarque, c mora

dias tem qlle srr constnüda;::. que

alill1C'l1tos C outros produto,; ll]dls-'

1)('11,'<1Vei5 tem Cjlle sei' im[JOl.'!8do'i
em r l'undes quantirlaclrs, e que lCl

d,E ,�" nece�si"ad('s esviri[,1"i:; e

N 31 cr$ 100,00 N. 9 cr$ 260.00

De.spertador de bol.o
ilumina a noite

Sui..o de qualidade

!CUA VOLUNTÁRIOS O ... PÁTRIA N.O 68 • 1,- ANDAR

COI! .... ro:.rAt... ,*:1 . raEFON€6ó«O . rE�(GRA."S: of'IIOTECTOR.&-

Agencia Geral para S. Catarina
Rua. Felipe Schmidt. 22--Sab.
C. Postal, 69· Tel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

Urna maquina fotoqrafica
americana de Eecí l

manejo

r

N0"0•. relogio. são aoompa nhadOll dos .re.pectivo. certificado.
oe garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

.

Curitiba - Proça Tiradent•• , 260 - Paraná

Ministério· da. Aeronêance

FARMACIA ESPERANÇA
u.,. •••aalll ..ri .....relert4a

.,...... aael.aaú e _traq.Iru - B••_.iüu
••rlM - ArUlr" ti., ....n.:&eH.

-11".......

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



- .-t=- - -

I
-<

"

.1 � O E8TADo-Ouarta ..felr. 27 �. Outubro d, ,.iJ8
------------------------------�--------------------------------- ------------------�----�-------------------------------------------

sensacional io grandel Circuito Cíclístíco de sábado préxím«
duvida a' presença, des pedalistas [oínvílenses pertencentes 'ao

'Espo\rtivo Illímnic«, filiado à Liga- Atlética" Norte, Câtarinense,

nesta capital
Grêmio A_.

A nota
,

sera sem

iRegulamento do «(grande cir
cuito ctcnsnco» de ,1948

ArL 1 o "Grande .Circuito Ciclístico", organizado por iniciativa

I particular,
com o apóio do honrado comércio da capital Barriga-':'e�d�.

, Direção ,de PEDlfO PAULO MACHADO, l deverá realizar-se em Florianópolis, no dia 30 de outubro, com nncio

___________________� --------------------------------�----- 1�9����n��ena�maouD�doEmpre�&&�m�cio",s�o
,

'

1'"
., patrocínio do S. E. S. C., e' com a colaboração da Federação Atlética Ca-

ca arlnenS,es tarínenue, entidade que abrigará o esporte do ciclismo no futuro.

Art. 2 O "Grande CiI;CUUO Ciclistico." visa incentivar os aficionados

« Amizade) I do esporte do pedal, bem c�mo rlesseminar a prática' dêste, dando' a to-
,

"dos o ensejo de porem á prova a sua habilidade 'e resistência física.
No ano, passado foi ela realizada I ArL 3 A prova, de que trata o presente regulamento geral, obedece-

em Porto, Alegre e venceram os rá ao seguinte perClUOSO: Saída - Rua Felipe Schmidt (frente Hoepckes

g�uGhos. Estão, por isso, os cat�- S. A.), Praça QuiI�ze de Novembro, (descida), Rua João Pinto, Avenkla
'

rmenses, num grande. preparo fí- Hercilio Luz, Avenida Mauro Ramos, Rua Blumenau, Avenida Trompows
sico, para rconseguir a. desforra 'u; Rtia Bocaiuva, Rua Esteves Junior, Avenida Rio Brancc, Rua Padre-

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

CAMPEONATO CARIOCA DE .Roma e Rua Felipe Schmidt, '

. FUTEB6L' I ArL 4 O percurso acim� será fe,ito durante cinco vezes, sendo a

Foram os seguintes os resultados chegada também na rua Felipe Schmidt (frente Hoepcke S. A.).

da 'lla, rodada do segundo turno do i Art. ,5 Poderão concorrer ao "Grande Circuito Ciclistico) ciclistas de'

Campeonat� Cari.ooa de fuleból: qualquer cidade, com bicicletas de passeio, desde que estejam de acôr-

Botafogo 2 x Fluminense 2. IdO com a segu,inte condição: .
.

Vasco 3 x Flamengo 2. a) ser maior de 16 anos .

Olaria 3 x São Crislóvão ;::. "ArL 6 Serão aceitas inscrições individuais e por equipes, mediante

Bangú 3 x Canto do Rio-2.' :boletím de inscrição e pagamento de Cr$ 5,00 por corredor.

Bonsucesso 3 x Ma�lueeira 2. I Ar!. 7 As inscrições serão recebidas até ás 21 horas do dia 26 de -:>11-

tubro, quando ficarão encerradas. .. . ..•

TORNEiõ ·i'N·';É�NAéÍÕN·.�i: ·DE··, ArL 8 No ato da inscrição deve,rá o concorrente declarar a marca

TENIS "da bicicleta com que fará o "Grande Circuito .Cíclistíco", devendo co-

. Os jornais car-iocas estã� dando municar à Comissão, com a devida antecedência, c�so mude de marca,

ampla divulgação à ,iniciativa do, depois de inscrito. _'.
.

Fluminense de' promover na p1'i-1 �r.t. 9 _As e,Cfuipes se�'ãQ formadas de cinc� �5) corredores, sen�() .3
meira semana de' novembro um classificação feita pelo SIstema de contagem rmrnma de pontos e a indi

torneio intel'llaci�nal de lenis, com vi.dual pel! ordem de cHegada.
o' concurso dos maiores "ases" da

I Art.'lO A prova será efetuada com qualquer tempo, e meia hora au

raquete mundial. tes da partida será feita uma única chamada de todos os concorrentes,
.••.••• ', • • . . . •• •. . •. , •... que deverão estar de posse 'da ficha e inscrição.
O SAN LORENZO ESTARA NO RIO 'Art. 11 A partida será dada por um único tiro, sendo precedido da

DIA 2 seguinte advertêi'Icia "ATENÇÃO".
'

Inf'orrna-se no Rio que o San Lo� Art. 12 No percurso da prová e em lugares previamente designados,
renzo de Almagro, de Buenos Ai- serão colocados Juízes estacionários, fiscalizadores e de controle, de re

res,' chegará à capital do país no conhecida .conf'iança.
próximo dia 2 de novembro, de- Art. 13 Todo corredor deverá, efetuar o percurso sem nunca aban

vendo enfrentar o Vasco no dia se- donar a .bicícleta. Mesmo na subida, não poderá entrega-la a ninguém,

guint.e. nem socorrer-se de nenhum artifício. Consequentemente, não poderá
adotar outros meios de locomoção, além da marcha sôbre � bicicleta, ou

Velejadores gauchos e

em. nova lula pelo laça
, A Federacão de Vela e'Motor do Esta regata que está marcada
Rio' Grande" do ,f,Sul, deverá l:eali- para os dias 14 e 15 de novembro

zar, com a Federação Catari nense, vindouro, vai despertando grande
mais uma ,regata, em disputa do interêsse entre os velejadores' de
"Bronze Amizade". Santa Catarina.

Avai x Figueirense jogá
rão sexta-feira'

Domingo a�vi-Degros' e bouqueoses
. As fortes chuvas que domingo - VQ local. Segundo apuramos o ca

lejo entre os dois tradicionais ri

vais ficou lransferido para depois
de amanhã, feriado Nacional.

.desabaram sõbre a Capital, deixan
do bastante alagado o grarndo do
€stádio da rua Bocaiuva, impedi
iram a realização nesse dia do pré
Iio Figueirense e Avaí, ansiosamen
te agugrdado pelo mundo esporti-

Domingo será realizado o cote

jo Figueirense x Bocaiuva.

EDITAL

COLABORAÇÃO DA INSUBRA AO
CIRCUITO,' GICLíSTICCi

Contribuindo para o êxito do

pr-imeir-o Circuito Ciclístíco de Flo

rianópolis, a realizar-se no dia 30,
em homenagem ao Dia do Empre
gado no -Cornércio, O sr. Guilherme
Schurmann e a sua representada
Intercanional Sueoo-Brasileira (In
subra S. A.) de São Paulo; repre
sentantes das afamadas bicicletas
"Centrum", ofereceram aos orga
nizadores da prova uma daquelas
bicicletas, a qual se destina ao

vencedor, constituindo, portanto, o

primeiro prêmio' da corrida, que

promete ser brilhante e grande- nutos após f'ar-se-á nova convoca

mente disputada, dado o valor dos ção, .sendo que a Assembléia fun

pêdaladores inscritas, dentre os I cionará com qualquer número,

quais se destacam os rapazes de I
Florianópolis, 23, ele Outubro de

Joinville. 1948.

O gesto dos ofertadores foi bem,' l1�al,d'lJl' de Moraes Lima, 2° se-

.a-ecebido nos círculos esportivos, cretario.

loca is, que louvaram o alto espU'I-
'

, , .. , .....

to de cooperação que ele represen-
HOJE O JOGO RACING X

ta.
FLUMINENSE

GRÊMIO ESTUDANTIL

CATARI�ENSE

De ordem cio sr. Presidente,
convoco os srs. associados a compa
recerem à reunião de Assembléia

Geral a realizar-se dia 28 próxi
mo, )lS 15,30 horas, no Lira 'I'enis

CI�),e,( af'irn de tratar da seguinte
oIdem do dhl:
a)' - Assuntos relevantes à vida

do Grêrnio ;

IJ) - Eleição da Dava Diretoria.
Não havendo número legal

na hora marcada, trinta (30) mi-

a, pé com a mesma.

ArL 14 Todo concorrente que receber qualquer auxílio, apôio em

automóveis; ajuda de estranhos etc., ou desviar-se do percurso; coÍ!\
vantagem patente durante a disputa da prova será imediatamente des

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

no, caso de avaria grave na mesma, deverá abandonar a prova ímedia- ,

tam�nte. Poderá contudo sem auxílio -de ninguém, sob pena de desclas

sificação, substituir qualquer acessórío de sua bicicleta (troca de rodas,

pneusetc.).'
,

Ar!. 16 ,É expressamente proibido o acompanhamento dos corredo

n,3p .:_ Mantovani e sua .orC[ues- r,es, por pessoas que estejam em veículos ou não.

tra de concerto (C. Três Irmãos) Ant. 17 Será desclassificado o concorrente que prejudicar de qua�-'
e 'o Racing, lideI' do Campe,onato h 't d1'1,45 -- 4 Azes e 1 Coring'a quer ma cuoa ou ros corre ores.

12,00 --.." Oferecimentos musicais A.rL 18 O concorrente poderr participar d,a pro.v'a, com bicicleta �e
H,{)O' _ INTERVALI passeIO, de qualquer marca, devendo estar l1mformlza.do e com um Ull-'

16,00 - Em t.empo de valsa mero de 0,15 x O,2Ú, pregado as costas.

16,30 _ Cantores do Brasil Art. 19 O número é, daelo pelo concorrente, e será o da ordem da
• • 1. ....

'

17,00 -- Músicas Portenhas lllscnçao.

A partida, qu.e está d,esperLando ..,..............

17,30 __ Um programa para vo-
.

ArL 20 O concorrente que não aparecer devidamente 11llinerado

vivo interêsse entre. bs funcioná- RETIFICAÇÃO, no local da saída, será desclassificado. \
rios das duas repartições, será Noticiilmo's em n�ssa edição fie

ce...

Re- Art. 21 Será desclassificado o concorrente que tomar Plitrte na pro-
sa'ba,do t t

18,00 - Carta 'SollÇ>ra (Casa '
"

inicíada ás 10 horas da n1anhã, eucon rar-se grav�men e
nato) va COIl) biCicleta de marcá diferente da declarada por ocasião d� inseri-

no estádio da F. C. D., com enLra- enfermo necessitando de urgen- 18,15 _ Audições Tabajá�'a (Sa- ção.. '

da franca.
'

te auxilio o "player" Miriuho (Al- ])oal'Ía Catarinense) Art. 22 Qualquer concorrente deverá terminar a prova montado na

� ••....•.•••••••••••••••••••
tamiro Silveira), pertencente ao

18,30 __ CilllCho Martinez' (Galc� bicicleta ou á. pe. Nêste último caso, deverá, para ser registrada a sua:

CAMPEONATO IPAULISTA atual esquadrão titular do Figl1('i- ria dos Móveis) chega.da, conduzir a bicicleta a mão.
Resultados dos jogos de domin- ense. Houve lapso na nota por nó" 18,45 Mome�to Esport.,vo Art. 23, A Comissão abaixo aceitará prêmios extras, individua.is;

go em São Paulo, pelo campeona- divulgada, O "player atacado de: 19,00 Pensamento. So.cial Ca- oferecidos aos pa.rticipantes, mas não se responsabilizará por êles, quan- •

!to de profissionais: molestia incurável é o sr. Altami.- fólico do não entregues pelos seus doadores.
, -....

'São Paulo 3 x Ipiranga 1. ro Cidadé, também conhecido por 19,15 Hora PESSEDISTA Art. 24 A Comissão fará entrega dos prêmios logo após a aprova-
, Palmeiras 3 x Nacional O. Mirinho, que há muitos anos se 19,30

.

.:.Noticiál'io ua Agênqia ção do Circuito. �'-....

IPortuguesa de Esportes 4 - Ja'- eeontrava afastado das canchas. Nacional
'

Art. 25 O rocal para recebimento das inscrições será avisado com a,

llHquara 1. I Aqui pois fica a retificação. 20,00 _ Nulo Romani devida antecedência.
-_•.....---�- ---.-._.-.-.- ------ -----:-- ---• ..,._._ __,.- _••••..,:••••_-: 20,15 -'- Embaixada da Alegria Art. 26 Somente serão admitidas no Circuito bicicletas devidamente

Irmandade d S h J
I (A Eletro-TécnÍca) emplacadas.

I

, ' O en or esus '20,30 - Músicas Vienenses (Drg. ArL 27 A Comissão não se rcsponsabilizaI�á em absoluto pelos aci-

J. ,dos Passos e H. d,e Cariaade e :o:��ácia���tl�;!��:a�se�awaianas �:n;�,���: ::n�:���;;!�:�ei���r:�o:e;h;:t:ci����t:� �� S;l:�::', �:n�c:��!�
, 21 00 Grande Diário do Ar Juízes e demais pessoas vinculadas á mesma.

FINAD'O S 21'30
--

'Músieas �opulaees'va-I' Art. 28 Gabe ao árbitro geral da prova, bem como, à Comissão, �e-

..' "" ""'" riad�s solver qualquer caso técnico e de direção, omisso no presente regal:l-
De Drdem do Sr. Irmã'o Provedor convido os Inílãos' e Irmãs, pa- 22,00 Cados Galhardo l11ento.

ra, revestidos }de suas ins,ignias (balandraus e fitas), assistirem à 22,t5 Luiz Gonzaga
santa Missa que será rezada pelas almas dos Ir!llãos falecidos, no 22,30, 'Últimas lVlel,o-dias
dia 2 ?e novembro, às 8 horas, na Igreja do. M-e!lÍno Deus. 23,00 - Bôa noite - ENCERRA-

Após á Missa, a Irmandade fará a visitação ao Cemitério MÉNTO.
Comistórlo, 25 de outubro de 1948.

.

Rádio Guarujã
QUARTA-FEIRA

ABERTURA __:_, 9,00 Bom

dia para você ...
,

9,30 - Variedades em gravações
10,00 - Ditcinha Balista

'

10,15 - Frank Sinatra
,

10,30 - Músicas beu!?ileiras em

,
.....

' .

,
.< ..

-

....
La- gravações'Esta noite, no Est.ádio das

11,00 -- Bazar de músicas
ranjeiras será travado o embate
internacional entre o Flumihens,e

JOGARÃO AMANHÃ D1PREN�A

OFICIAL E TESOURO DO ESTADO
Em .comemoração ao Dia do

Fun.cionário PUblico; será reali

zado amanhã um' pl'eli:o futebolis

tico ,entre os esquadl'ões do Im

prensa Oficial ,8 do Tê'souro' do

Estado.

argentino.
Indescritível o interêsse e entu-

siasmo que reina na capital do pais
pela realização do monumental

prélio,

PASTA DENTA,L
ROBINSON

Florianópolis', 16 de sete,mbro de 194-8,
I

,
'

Comissão: Heitor Ferrari

Luiz _8. cE. da Tri'nda-de
Secretário

'X,'aldir Grisard

JQt;é Gusmão de Anp.rade.
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Br. Milton
� Simone,1Pereira

Clínica Médica , e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Par.teiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia _:_ Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estornago - Figado

Tratamento da ,Tuberculose
Ridos X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

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

_ Fone 841. PLORIAN0POLIS

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.

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São, Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10
----_.

..

DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - cr-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, contrdle 'e tratamento

especializado da gravidês, Distur

bios da adolescência e da menopau
fia. Pertubações menstruais, !::t�l�,

mações e tumures do aparelho geui

tal feminino.
Operações do utero, ovarias, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
roras·)
ASSISTENCIA AO PARTO E Ol·E ..

RAÇõES.0BSTÉTRICAS
Doenças

r

glandulares, tiroide, ová

rios, hipopise, etc.)
Disturbios [Jervosos - Estertlíuade
-- Regimes.
COIisultório R. João Pinto, 7 - Td.
1.461
Resíd. R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza - Tel. 846.

.

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Naclo·
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Asststên
ela a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex·lnterno dr Hospital Psíquíá
trico e Manicômio Judiciaria

da Capital Federal
Ex·lnternQ d� Santa Casa de MI·
sericórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

.

N}!;RVOSAS
Consultório: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

"alho, 70.
'Das" 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Aceita-se representante no interior do Estado. Cart.as para
Caixa Postal 139 - Florian6polis

. Não perca, tempO! r
Telefone para a Impressora Gre ieú Ltda. (telefone

manual "'67), e o nosso agente o procurará I para receber
sua encomenda tipográfica, Serv iço Esmerado. En trega
imediata. Preços sem concorrencia.

Dr. Antônio
Mod.esto

Médico

Formado pela Faculdade de
Medicina da Bahia, Chefe dos

serviços de Radiologia do Hos-

pital de Caridade.
,

Cursos de especialização no

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

Montevidéu.

Especialidades:

l6a. Circunscrição' de Recrutamento
• Afim de tratarem de seus interesses deverão comparecer a 16a. C.

Il., com a máxima 'urgência�"os Oficiais e Praças que tornaram pa'rte"na
expedição militar de Canudos, el bem assim os seus respectivos herdei
ros. '

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA .'- MOL:e:STfAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi.

ema da 'Universidade de São Paulo
onde foi assistente por vários anos d�
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

:"-. Corrêia Neto
Cirurgia' do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso tirai.

de! rins, próstata, bexiga, ;tero,
ovár ios e trompas. Varicoceje, hídre

cele, varrzes e hernas.
Consultas: Das 3 ás 5 boras à rua
Felipe Schmidt, 21 (altos d� Casa

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

Telef. M. 764

DR. POLYDORO ERNANI DE S

THIAGO
Médico e plrteil'Q

Do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, espe
eialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gtan
dulas internas

Clinica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA _:_ METABOLISMO

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

RESIDÉNÇIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

João Pedro Gay, Ten. CeI. Chefe da 16a C. R.

RAIOS X
R4DIOM

RADIOTERAPIA
. Arvores Iruliferas

Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

Exames radiológicos do Es

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

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

Doenças da pele - Hipertiroi
dismos '- Reumatismos -

Disturbios da menopausa-etc.
Atende diáriamente no HOS-

. PITALDE CARIDADE.

Dr. Paulo Fontes
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, a6.
.Telefone : 1.405

Consultas das 10 ás 12 e da. 14 ,.
iS hra. Residência: Rua BlumelUln.

22. - Telefone: 1.620 ,
Dr. Mário Wendh.....e..l :

'.
•

- U • DR. •
CUnica médica de adultos e criança. • •

Consultório - Trajano, 29 • •

ConsultaTe��; I-f' ;'696 bor...: A. DAMASCENO 'DA SILVÀ' :•.Itetidência: 'Felipe Sebmidt n. JII.
Telef. 812: A D V O G ADO:

• •
• •

: AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS :
• •
• S •

I
'

Praça '15 de Novembro, 22 - 2° ando •
. :

: (Edifício Pérola) :
• •
• •
• Fones: 1.324 e 1.388 •
• •
• •

: Florianópolis' - Santa Catarina .... :
• •
• •
.....................................................

O ATI LOGR·A F'IA

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

Peçam catalago gratuitamente.

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente

I

-de criança.
Rua- Saldanha Marinho, 10

Telefone M. 732

. � '" -

SEU RELOGIO PRECisA DE
.

REVISAO?
.

NOSSA OFICINA É ESPECIALIZADA

Nossos concertos são
, . garantidos 100%
ÓTICA . MOD�LO.
JOAO PINTCl,' 25 (Frent� ao Tesouro

do Estado)'·· .

�os CO�lRA
DO TRABALH04 'FABRICA DE FOSFOROS (PRON

TA P. FABRICAR)
Vende-se

Maqninário Cr$ 250.000,00.
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmuth
Brusque - Santa Catarina".

SÊ-OE SOC'A"'�

PORrO ALEGRE Conrere
Diploma

Correspondencl i
ComercialRUA VOLUNTÁRIOS DA Pl\TRIA N.· 68 • 1.· ANDAR

(�ft'''A PQSTAL, 583 • TELEFONE 66'0· TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi.4genca Geral para Sta.·Catarn8

Rua Felipe Schmidt. 22 - Sob.
Caixa Postal, 69 - Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO- DE CARVALHO. 65

I
I

Fabricante. 'distribuidores dei. afamada. con

fecçõ•• -DISTINTA- • RIVET. Po••ue um gran.
d••ortimento de casemirQI. I'i.oado.: brins
bone e barato•• algodõe•• mOl'in•• awiam.ntol

pure alfaiatam, que receb.. diretamente deJIII

atltltgl!o 'eloe Snr.. Comell'oZcct"'liI de interior .,.0 I.ntido dei Ih. fOliaram <ame

MATRIZ '.n:t Flol'tanbDoUa, _ FTLÚUS em RI·,","1'lOU • Lajel •
fábrlcQ.,

. vt...h ...

,Ghame Q

aompralll •
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do Func-ionário Público
DIA 28 •. s- FEIRA: ÀS ·16 HORAS. SESSÃO C�MEMORATIVA NO TEATRO "ÁLVARO DE Ct\RVALHO'�. ÀS 21;30. BRI_·

LHANT� "SHOW" E. "SOIRÉE" NO CLUBE "i2 DE AGÔSTO". MESAS A RESERVAR, A CONTAR DE 'HOJE, NA SECRE ... ,

TARIA DO CLUBE. •

,
r

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

Caixa Econômica rostal
.

sua primeira Agência DO Estado foi
DO ,

Estreito'
"A Diretoria' Hegional dos C<J[

reios e Telégrafos de Santa Catari

Federais e a Diretoria dos Correios na tem a oportunidade de inaugu- Alemanha, Portugal, Argentina P

e Telégrafos, sob os auspícios. do rur, nêste momento, a sua primeira Uruguai, que já se impuseram às po-

EXJ11o. Sr: General Eurico Gaspar CAIXA EOONóMICA POSTAL, que pulações que dêles se servem, peles
reais e inestirnavcis henefícios, �(I_.

Dutra, Presidente da República, oh-.. servirá de padrão a .rnuitas outras

jetivando a criação das Caixas Ecn- a serem instaladas no decorrer des

nômicas Postais, que funcionarão ta semana, em localidadés do inte

junto as Agências 'Postais 'I'elegrá- 'rior, onde já exista correio e não

fic,1ls, com a finalidade de desenvol- haja agência de Caixa Econômica

ver os "habitos de .poupança", por Federal.

uma melhor distribuição da rede co- A esta altura, algumas dezenas 'II'

letora, foi inaugurada ante-ontem, a Caixas Económicas Postais, em todo.

primeira Agência das Caixas Eco- o Pais, estão sendo instaladas, ta

nôrnicas Postais, 'no' 2° sub-distr-ito cilitando, de certo modo, os cen-

do Estreito. tros agrícolas e rurais e íncentivan-] Econômicas, , •

, : , E 'O foi sempre desde os prImor-·A escolha do sub-distrito do Es- do o hábito de econonua das popu-
"

treito, desta Capital, para local da lações do interior. dios da República, cogitação do go

vêrno brasileiro.

Inilugurad&
Corno resultante ele entendimento

havido entre as Caixas E�onômícasFlorianópolis I c:te Outubro de 194827

Sufocàda uma revolta no rara'luai
I 4cadem,ia Militar de 4s� ução rf udt a-se
Buenos Aires, 2G CU. P.) --- A rá

dio do Paraguai anunciou que o

Colégio Militar rendeu-se ás 7,40
horas ele -onlem.

uma revolução no Paraguai, o De
partamento de Est�do recebeu da
embaixada em Assunção um tele
grama, dizendo que nenhum cida
dão norte-americano foi ferido".
Não foram recebidas noticias .de
danos de propriedades.

Buenos Aires, 2G --- O presidente
do Paraguai, Natalício Ganzalez,
anunciou ter sufocado completa
mente a sublevação da Academia
Militar de Assunção, quando o che
fe dos sublevados rendeu-se, ás 7,40
horas de ontern., respondendo ao

apêlo feito pelo govêrno, of'crccen-
do-lhes amplas garantias. ,

O com'unicado do govê rno tra ns
mitido pela cadeia de rádios' do p:-'
raguai, foi captado vela l:nill'd
Press em Buenos Aires. () comuni
cado informa, ainda, que o chefe
da Casa Militar do Govêrno aSS'1-

miu, int.erinamente, a direção da
Academia Militar.

r:
merosos amigos e admiradores, que

Buenos Aires, 26 --- Jornalistas 'conta entre nós.
na fronteira de Clorinda e Formo
sa informar-am haver estalado uma

revolução em Assunção, esta ma

drugada, porém parece que foi SIl
focada imediatamente, a julgar pe
lo restabelecimento condicional
das comunícacões, esta noite e a'
não interrupção dos Ilrograma's das
estações de rádio do Paraguai.

O vespertino "A E'poca" e' "No
tícias Gráfica�" dizem que às 3,80
horas escutava-se, do lado da fron
teira argentina, forte canhoneir-o e
disparos de morfeíros . e metralha
doras em direçâo ii capital para
guaia. Os correspondentes acres
centaram que os cadctes da Escola
Militar' combatiam contra as. fôr
ças da polícia e que um avião hOI11-
bardeára os quartéis da guarnição
de Campo Grande, às portas

.

de
Assunção.
Informações do Paraguai dizem

que a revolta teve sua ori "em na
demissão do intendente de'"Assun
ção, Enrique Volta Gaona e outros
funcionários que, dizem, simpati-
zam COITI. Morinigo. ,

:� imprensa de Buenos Aires pu
blicou numerosas inforillações re

centemente, sôbrr a cresc'ent� ten
são entre o Partido Colorarlo diri
gido pelo presidente Gonzale� e os
membros dissidentes rio referido'
Partido, qu� favore�em Morinigo,

"

Prefeifo 6erma-.
Df) ,Rendes'

Pref. Vi,dal R. 'Junior
Está em Florianópolis o sr, Vidal

Ramos Júnior, diligente e digno
Prefeito Municipal de Lajes, cuja
vinda a esta capital se prende a in

tcrêsses administrativos do seu :\Ju·

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Cirurgião-Dendista

Curso de especializaçã'o em

dentaduras
Raios X -:- Infra-Vermelho

Diatermia
'Exclusivamerrte com hora marcada

Rua Arcipreste Paiva n. 17 - Te
lefonO! 1.427

la Agencia, roí determinada, entre

outras l�a7.ÕeS, pela sua capacidade
financeira.
O at.o que contou com a presença

de altas autor-idadesc inúmeras JWS-
soas de representação social, reali
zou-se às 15 horas, do dia 25 do 'cor
rente. Entre outras pessoas notamos

a presença do' exrno. SI'. Prefeito

Municipal, dr. Adalberto J'olenti 11,0
de Carvalho, sr. Newton da Luz Ma

cuco, Diretor-Presidente da Caixa
Econômica Federal, sr, João Alcan
tara da Cnnha.rDíretor Regional dos
Correios e Telégrafos, Prof. Ari Ma
fra, Secretário' Geral' da Caixa' ECi)
nórnica, sr. Joel Vieira de Souza.
Chefe dos Serviços Econômicos da

Dír-etoria R dos Correios e Telégra
fos e dr. Alvaro Mi len da Silveira
Procurador da Fazenda Municipal.
Instalando o novo serviço, falou

o sr, Newton da Luz Macuco, Di�'e
ter-Presidente da Caixa, que, em

Na Repartição telegráfica local brilhante improviso, disse do alcan-
há telegramas retidos, para os se- ce da medida tornada realidade, 15ra
guintes destinatários: ças à ação desenvolvida pelo sr. Ed-
João Leal, Augusta da Silva, ,Au- mundo de Miranda Jordão, Presi

gusto Urhan, Fr-ederico Mansani, dente do Conselho Superior das Cai
Eunice Vasconcelos, Francisca - xas Econômicas Federais, que em

rua Santos Saraiva, Macandi Laus. éntendimento com o exmo. sr. CeI
Armando Aguiar, José Silveira, 1'18- Raul de Albuquerque, Diretor Geral
ne Costa, Argentina Dionísio, Olga dos Correios e Telégrafos, puser21
Silva da Matta, Institu�o Vita� Era- em prática tão excelente realização,
sil, Emiliu Lima, )10raes & Ciar li' facilitando tanto quant'O possível a

Dalva Silva. I "economia popular", que terá na�

referi,das agências, a coletora de de

pósitos po!::.ulares até' cinquenta mi!
cruzeiros (Cr$ 50.000,00), aos juros
de 5% ao ano, com a faculdade de
um minimo, nos del)Õsitos inici81s
de cinco cruzeiros, (Cr$ 5,00), po
dendo eias não. só l'eceber depósi
tos corho aceitar, retiradas,
Explicou ainda que tão prO'llli"

SOl' empreendimento é devido tam
b'em e sobretudo ao Exmo Sr. Pre

sid�nte da República, que' não "é

O or"amonto
.

federal prestigiou a ação dessas autorida

" (J des, como patrocinou-llle a COBcre-

Rio, 26 (A. N.) --- Na sessão no- tização. I
turna, realizada ontem, pela Câma- Terminou por agradecer á presen-
ra dos Deputados; foi em globo o

orçamento, tendo • sido rejeitadas 'ça das excelentíssimas autoridade.�

Itambém em gloho tôdas as emen- e deu por' instalada a Agência, que
das com parecer .contrário e apro- terá' como encarregado o sr Gual.
vadas as que tinham par�cer favo- berto dos Santos Sena, dÚigenh>rável da Comissão de Finanças.
Seguiu-se a votação dos destaques, Chefe ,da Agência Postal Telegrâfi-
sendo rejeitados todos os que en- ca local.
traram em v�tação até 0,15 minu- "A seguir usou da palavra o sr.

tO�m sessão de hoje deverá ternlÍ-1
J?el Vieira d� Souza que proferiu o

nar a votação do orçamcnto, discurso segull1te:

nieipio.
O Prefeito Vidal Ramos

. .

Júnior

tem sido' muito visitado pelos nu-

De Indaial acha-se 'entre nós, c

sr. Germano Brandes, operoso pre

feito daquele pr;.ósper-o murucipio.

Ao distinto correligionário, nossos

votos de- boas vindas,

Telegramas
retidos

Prefeito Salomâtt
C. 'Almeida

Buenos Aires, 26 (D. P.) --- O
presidente Gonzalez exortou os ca

detes militares a cjeporelll as ar
, mas, pouco al}tes destes desistirem
da revolução.
Gonzalez advertiu-lhes que o

exército sufocaria, inexoràvelmen
te, a sedição "descabelada de uns

poucos elementos". \

Washington, 26 (D. P.) --- O De
partamento de Estado não Quis co
mentar as noticias sôbre a revolu
ção no Paraguai, porém, autorizou
a publicàção da seguinte declara
ção: "Com relação ás noticias de'

• De Curitibanos, cpjo .
l11UniCI'�)1O

administra sob gerais aplaus'Os, ec:

tá nesta capital o n'Osso valorosf)

correligionário sr� Salomão Carnei
ro de Almeida. Apresentanios-Ihe
nossos votos de feliz esbda éntrt!

nós.

�====��======-===�,
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até iuesmo das Americas, o serviços
ele Caixas Econômicas, nas Rep:u'
tições Postais, embora eru ruodaü
dades várias, vem sendo cxecutado.,
há 10ng\)5 anos, e km merecido a:

confiança do público, pelo seu dc->

sempenho satisfatório.
Correios há, como os da Inglat::r

l'a, Estados Unidos, Itália, França.,

vindos dessa organização de econo-

mia popular.
No Brasil,. onele existe uma grau-·

de
.

rêde de serviço público, e que

tem um vastíssimo território, em

comparação COITI a maioria elos pai
ses, não seria por demais difícíê

'

instalar-se, conjuntamente, com o

'�erviço .postal, os serviços ele Caixas

Os correios são serviços de cará

ter universal, pois <:tle a identidade
de objetivo é a' mesma em todo o

mundo, embora dive+gindo de um

pais a outro os métodos de execução
ou os meios empregados.
Por isso, é que em grande mime-

1'0 de paises do Velho Continente e

Se folhearmos o Regulamento '�ns'

Cor-reios de 1890, e hem assinrr
a legislação que o sucede, enci)n�
traremos dispositivos, cada vcz:

mais ampliados, no sentido da cria

ção e funcionamento das caixas>

conclueçêo da 3a p8gina';

PARImo SOCIAL DEMOCRAIICO
"

Semana da
Em comemoração à SEMANA DA DE)I{OCRACIA, o PARTI-

DO SOCIAL DEMOCRAT.ICO determinou aos Diretórios' do in-

Democracia

terior fizessem realizar solenidades cívicas.

Nesta Capital, por intermédio da Rádio Guarujá,
ar a HOHA PESSEDJSTA, irradiando diárianlente, a

19,45 horas, devendo nela falar:

(lia 2-1 - Gustavo Neves

dia 25 - Oswaldo Machado

dia 2G - Dr. Antônio Nunes Varella

dia 27 - Renato Ramos da Silva
dia 28 - pr. Armando Simone Pereira,

voltará ao

partir das

�..

FRECHANDO•..

À sombra da guilhotina - instrumento econômico com o

qual o govêrno francês provOl� sua má-fé aós carrascos sin.di

calizados - nasceram, conspurcados de sangue inocente, os

sagrados principios de liberdade, Igualdade, -Fraternidade.
Bastava que um cidadão fôsse. suspeito de suspeição para que

'Os cestebolistas gaulezes lhe encestasseill a caheça. Metternich,.
citado por Hui, concluira que, reinando a fraternidade, se tivesse

ilrmão, tratalos-ia de primos. Nó Brasi� os manequins franceses.

foram sempre motivos de imitação. Com a República, importamos
o tratamento de cidadão e o saúde e fraternidade, do final dos.

ofícios.
Homens positivos, os fundadores· e oonsolidadores do regi

me de 15 de. noveil1bro, por necessÚarem .da fôrça, 9-eixaram:
de lado a liberdade e a igualdade. Com 'O correr dos tempos,.
voltou a liberdade; com altoS' e baixos,;. em" moviménto de-'

iô-iô-veloz! No geral, todos· tinham a liberdade de votar nos

candidatos do g'ovêrno; todos os. funcionários que votassem na

oposição conquisÍ11vam a liberdade do emprêgo; todos os jqr
nais do contra tinham a liberdade de se .deixarem empastelar;
a palavra'era tão livre C(i)1l10:' 'OS' canos das·.armas que a faziam.,'

silenciar, de acô:celo com os postulados da igualdade de direi
tos. " Com a nos�a evoluçã'o educacional, esses sagrad�s em

bJ.emàs ficaram restrit-os à inspiração d'O' 'sêlo de Educação e-,'

Saúde'

R;zão, pois, assistía a' Rui; quando \ aldrtáva: OS" moços:"

"Já vêdes que, no vocabulário rios sofismas da maldade, os;.

mais formosos nome'S padecem deturpações de. sentido atr-o

zes. Mas dessas fraudes hlasfemas. nenhum sofreu aitida maio

res torturas que o de patriotismo. Não vos ilüdais com essas

falsificações abominandas: O sentimento' que divide,' inimiza, ..
retalia, .detrai, amalâiçôa, persegHe, não será jamais o da pá
tria. A pátria é a família amplifícada, E' a famíli�, divinamente
constituida, tem pur elementos orgâniêos a honra,' a discipIi-·
na, a fidelidade, a benquerença; o sacrifiêio.' É

.

uma 'harmoni�

instintiva de vontade, uma desesti.Ielada permuta de abnega
ções, um tecido vivente' de alinas entrelaçadás, MUltiplicai.:l .

célula, e tendes o organismo., Mutiplicai a fam1lia" e tereis a

pátría Sempre' o mesmo plasma, a mesma substância nervosa, .

a' mes�� circulação sangllínea. Os hO;TIens nã'ó inventaram, an
tes adulteraram a fraternidade, de que o Cristo lhes 'dera a fór

Dili-· .

111l1la suhlime, ensinando-os a se amarem uns 'aos' outros:

ges proximum tum sicut. te ipsull1".
. :
Guilherme Tal.
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