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Presidente Dutra epõe-se á

prorrogação do mandat«
:"'MES�W , COM A H.EFORi\IA DA I sáveis pela direção do pais e dos
CONS'rI1'urç.�O - O QUE É

UCI-, parlidos
insistem na necessidade de

,'TO AO CONGRESSO DECRETAR - se cumprir zelosamente a Const i
]� CERTO, _-\.BSOLUTAJIENTE CER- tuição,
TO, QllE O GOVÊR.:'iO N:\.O lRÁ O sr:'Costa Neto, sobre o mesmo

ALÉ}I DO'TERi\m ,FIXADO PELO assunto, disse que não é posxivel
ART: 82 DA. CONSTITUIÇÃO" lima modificação nos prazos est a-

Rio, 4 (Meridional) --Ouvido li belecidos nas Disposiç',ües· 'l'ransí- 11
.

respeito da noticia de que se cogi- torías, a não ser mediantes emenda uriminosos de guer ....

ta da Te1'orma da Consütuíção para da Constituição. •

a prorrogação do"seu mandato por ra Japoneses'o SI'. Benedito Valadares decla-
.

um ano, declarou o presidente Du-
rou : Tokio, 5 (U: P.) - Prosseguiu

11'a:
_ "Não estou coordenando mo- hoje a leitura dos autos contra os

- "Eleito por um período de 6
virnento algum, ernbo rn seja de 25 acusados japoneses, lendo o

anos, Iui consultado pelas fôrças 1 J
-

opinião que a Constituição não Tribunal dec arado que 'Ü apao
T,epresentadas na Assembléia Cons- '

andou acertada alterando o prazo realmente começou a guerra con-

tltuinte, sobre se tinha qualquer de ,6 anos, pelo "qual, em virtude da Ira.os Estaria!' unidos ao inaugu-
objeção à idéia de reduzi!' o perIo- lei 'de convoeaçâo das eleições foi rar a "nova urdem" na China.
-do do meu governo de 6 para 5

eleito 'o presidente Dutra".

I
Pela primeira vez, 11m dos acusa

.anos, a fim de que ccincidissem
'O sr. Acúrcio Tones declarou dos, o ,ex-primeiro ministro Tojo,

os Ih'minos dos governos federal
não c.onh.e.cer qualquer movimento foi citado pessoalmente como acu-

e estaduais. Nessa época concordei
n('Sflt' 'sentiria. sado,

,

expressamente com a redução rio

meu mantlato. Essa roi a minha
única satisfação a l�C�IlriLo .do as

.sun to".
Indagado se autorizaria qualquer

medida de segurança a ser impelra
da ao Supremo Tribunal Federal,
pleiteando 'Ü restabelecimento do

mandato de 6 'anos, respondeu:
_. "Não autorizaria nem aul.orá

zarei em qualquer hipótese".
Rôbre se achava oportuna a idéia

de uma revisão na p,onstiLuição, de-
.claroll o che(e do govêrno:

'

- "f1:ntendo que a Constillli\i'lo
]lT'ecisa ser reexaminada em \'ári05

pontos. Parece-me, contudo, que ID

momento não é oportuno na atual

legislatura. E sôbr� a duração tIo

mandado presiel'encial quero acres

centar que mesmo com a refol'JYJa

«Ia Constituição - o que é Jíc,ilo ac>

CongTCsso decretar - é certo, ah

solutamen te certo, qu,e o meu g'o

vêrno não irá além do lermo rixa

'fio no Artigo 82 da Constituição.
Digo-o per,emptoriamente . e com

'essa clareza, para que não reste

qualquer dúvida sàbre o mell pen-

-

·0

�am,ento".

OPINA}[ OS LÍDERES ·PARLA
ALENTARES

Rio, " (Meridional) - Sôbre' os

rumores de que seria emenda,da a

,'Constituição, prorrogando o man

.' .dado do presidente Dutra, o sr. Pra

.do Kelly cleclm'ou desconhecer in

teiramente o movimenLo, adianLan
do que lodo,; os elementos, respon-

TroOlao eotrará
em férias
Waslünglon, 5 (U. P.) - O pre

sidente Trllman pretende estraL'

.em férias depois de amanhã, pas
. ,sando quinze dias em Key \Ve:it,
na Fl'orida. Antes, porém, terá de

adianlar vários assuntos .nacio
l1ais e inlernacionais, iniciando
também a p'l'eparação da sua meu

<sagem a'o CongTesso sàbre "O EsLa
(lo da '['nião".

Desde as 18 horas de ante-ontem os horuenajjeados Almirante joiíO
ancoraram à baía norte os navios Paiva de Azevedo, Cap, de Mar é

de guerra, GRUNWALD, capitânca, Guerra Frederico Cavalcanti de AJ

BRACu'í, BABJTONGA,- BEnTIO- buquerque, Cap, de Fragata. Ade

GA, BAURú e BASPENDí, os quais, mar Siqueira, Cap. de Corveta Frl"

em nome da À1.arinha Brasileir:., derico Guilherme de Oliveira Sãm
estiveram em Pôrto Ale,gre pGr paio, Cap. Corveta Waldek Lisbôa

ocasião da efetivação do 1° Coa- Vampé, Cap. Corveta Mário Caval

gresso Eucaristico Nacional. canti ,de Albuquerque, Cap. Tte. Vi ..

��a;����aL��l��O�:i�l;âU:ia�a�r�:�1 Homenagem 'ao cei. VI-dai iRamos'Corveta Oscar Lopes Fabião, Cap.
Corveta Franc'Í.sco de ,Souza Maip.r: C d 1 l'_ ünvoca a pe o nosso co eg,1 Iniciando a reumao o advogaio
Cap. Corveta Wallin Cruz de Vas- Plácido Gomes, reunil,l-se, na séde Plácido 'Gomes convido,u 'O Exmo.

seu assistente militar, Capitão Pe- C'concelos, ap. Corveta Júlio �av:ei' do Democrata Clube, por especial Sr. Desembargador Medeiro.s Filho"dra Pires, e o sr. CeL João Cândido dA" S'le rauJo e i va. gentileza de sua diretoria, amigos e para presidir a reunião, tendo S.
Alves Marinho, Comandante da P'O"

Na manhã' de ontem zarparau admiradores ,do distinto llomem Exciá. declinado do encargo e jndi.-
licia Militar, Almirante Antão AI- �

° êsses navios da nossa Marinha ce público sr. Coronel 'Vidal Ramos, cado a provécta e,ducacionista All
vares Barata, Comandante do V

, Guerra com destino a São Francis- que se constituiram numa prestigio- tonieta de Barros que assumiu a
Distrito Naval e Qficiais, os quaiS

acompanharam o sr.":A.lmirante João co do Sul onde permanecerão por sa. comü;são .para promover a ere· pre5idênóa, secretariada pelo depu-

Paiva de Azev�do e a oficilialidadc 8 ,algumas horas rumando após para ção de um monumento, nésta C�- tado Alfredo Campos. Dada a pa

Palácio, onde fôram recebÍdos pe-,
o Rio de Janeiro. pital ao �lustre catarinense. lavra a'O jor. Plácido Gomes, êste

A manl'festaçã'o que parte ,de au·-· dissertou so'bre o obJ'eti'vo de relI
dos $rs. d'rs. José Boabaid,

Govcr_,!
,�

ilador em exercício, Armando Si-
,

miradores do grande coestaduano, niã'o e seus meios. Foi eleita a �('-

sem caratcr de qualquer espécie p'b- guinte diretoria, que presidirá os
mone Pereira, Ferreira Lima, J.eo- •

'

berto Leal e Prof. Barreiros Filho, Aprovelt.ando litica, i'ecebcu a adesão de vária::; trabalhos da comissão:

Secretários da Justiça, Fazenda e .-
espressões do nO;;50 mundo cultu-

Presidente de Honra: Henori'qne
Viação, e Secretário do Govêrl1ll, vocaçoes, ral e s'Ocial, numa mai:avilhosa e

expi'e5siva demonstração da nos-
da Silva Fontes;

respectivamente.
Rio, 5 (A. N.) _ Ministro sa elevada e superior cultura dp,-

Trabalho, SI'. Honorio Mo'nteil'l) mocratica,

Bramuglia
em Londres
Londres, 5 (li. P.) _ 'Numa vi

sita de cinco dias, chegou a capi
t;J) inglesa o chanceler' argentino
Bramugli a. Em declarações à imp
prensa, Bramuglia anunciou que

faní brevemente nova tenlatifa de

conciliação no conflito de Berlim,
mostrando-se muito ollmistà.'

'o Bícentenaríe
Açoriana em

da . Celenízacãe
,

Santa Catarina

____ .. _ .• _ ...__-"'-_·4· _ .•_' ', .�_

deem Lisbôa,
Estado

Paiva Boléo.
de nosso

professoro regresso

Navios de guerra
;

brasileiros
Florianópolis

Sob o titulo de O BIÇENTENÁ- agora poderei completar em Portu
mo DA COLONIZAÇAO AÇOHIA- gal, sôbre o falar açoriano e a lin
NA DÜ' ESTADO DE SANTA CA- guagem popular de Santa Catarina,
TARINA, publicou "A VOZ", grau- trabalho baseado num inquérito
de diário de Lisboa, a seguinte no- linguístico que fiz numa povoação
tícia: do interior, em Rio Vermelho, Com
"No "Bandeirante" da "Panair ", êsse inquérito tive em vista, ao

regressou, a Lisboa, o sr. dr. Ma- mesmo tempo, .estimular a gente'
nuel de Paiva Boléo, professor da moça brasileira a interessar-se mais
Faculdade de Letras da Universida- pelos seus próprios falares, tão ne

de de Coimbra que, a convite do cessitados de estudos urgentes".
Brasil, foi tomar parte no Corigres- - Além das teses, houve outras
so comemorativo do bi-centenário manifestações de interêssc para os

da colonização açoriana, realizado portugueses?
em Florianópolis, capital do Esta-

_ Houve excursões a localidades
Jio de Santa Catarina, de 5 a 12 do
corrente. que estão mais intimamente rela-

Falando aos jornalistas que o
clonadas com a colonização açoría-
na, e uma exposição histórica, geoabordaram à chegada, aquele pro-

fessor afirmou que, na história das gráfica e folclórica, inteligentemen-
relações luso-brasileira, não tinha te organizada pelo engenheiro Vi-

tor Pelnso e destinada a mostrar aconhecimento de que, nas últimas sobrevivência de costumes acoriadezenas de anos, se haja verificado
nos no Estado de Santa Catarina,acontecimento mais significativo e

de maior alcance psicológico do Por uma coincidência feliz, o nos-

so compatriota eng. Euclides Rosa,
que êste Congresso. Sem prejuizo natural do Faial, pôde ir a Floria
da objetividade cientifica e das re-

servas que se possam fazer sôbre. nópolis expor as suas maravilhosas
miniaturas em miolo de figueira.aspectos de pormenor, foi posto Essas duas exposições, que foram,

bem em evidência (sem menospre- muito visitadas, deram ao Congros-
zo dos outros elementos alienige- so uma projeção popular.

.

nas), a valor da colonização aço- Entre outras homenagens prestariana no Estado de Santa Catarina; das ao valor da colonização açor'ia
ao mesmo tempo reconheceu-se que

na, recordarei ainda duas: a herrna
o elemento português, foi 0_ que que vai ser, levantada 110 [ardírnl11aLS contn�ulU pa�a.a formação da principal de Florianópolis' feita
grande naçao brasileira.

com pedra vinda expressamdnte dos
�cr�scent'Ou que foram apresenta-] Açores e a restauração d nome

dos. Oitenta, t_rabalhos, .
alguns dos antigo 'duma rua que 'voltarão a cha-

quais de,mérito excepcional.
. mar-se "Rua dos Ilhéus".

Falando d?s assuntos geraI� do Já que falo de 'homenagensCongresso dI�se: que pelos títulos continuo _ não quero deixaI: de
das dez secçoes que o Congresso aaradecer de novo as inúmeras
abrangeu se pode fazer uma ideia '"

.

Y

da sua amplitude: lU secção: Histó- Coniiuna na 6a. pago
ria Geral Catarinense; 2u - Histó- •

ria Demográfica e Politica; 3u_
Colonização Insulana; 4ã _ Histó
ria 1�t:ollôlllÍca; !)U - História So
.ci.al e Cultural; 63 - Linguagem e

Folclore; 7a _. Geografia Histórica
e Cartografia; 83 --: História Loca l ;
gá _ Genealogia; 10" - Bio-Biblio-
grafia. Recife, 5 (R. P.) - A Secreta-
E acrescentou: "Chamo a sua .riu de' Segurança distrihuiu lima

atenção para o fato de ter sido in- nota declarando quê a polícia da
cluida no Congresso, não obstante

I
,/' ... . .

,
.

ser de história, uma secção de "Lin- L CI, ao �)Ubll(}o todas as ga:a�lJas
guagem e folclore", idéia feliz do 110 sentido de pagar, nos ônibus,
desembar-gador Henrique Fontes, o apenas 'Ü preço das passagens fi

ativ�, n�et9dico' e t�naz presidcntej xado 'por l�i. As empresas por sua
da Comissão ExecutLva".'

'

.

Falando da sua intervehção no vez, resolveram recorrer à JUSti-'

Congresso, disse:
'

çr. considerando inconstitucional
"�lém de haver tOl11;do p�!·te das a lei em questão' e reclamando o

sesso.es de estudo da fi secçao e de c\:mpl'imenvo dos seus contratoster SIdo relator duma tese, apresen",
tei o esboço num trabalho, que só com a municipalidade.

o prevo das aassa
geus de' onibus

em

comandante e oficialidadePalácio,Recebidos, o seu

Presidente. Prof. Luiz Trindade:
Vice-Presidente: ,jorn. Artm: Mm:..

COl11parecl'ral11 à sessão prepara- ler;
tória os srs. dr, Othon Gama d'Eça, 1° Secretário: dr. Alfredo Campos;
profa. Antonieta de Barros, dr. Jo- 2° Secretário: jorn. Plácido Go-
sé Maria Cardoso da Veiga, Jorn. me5;
Artur Müller, des. Medeiros Filho, 1° Tesoureü�o: Altino OJiveü:a;
dr. Antenor Tavares; dr. Alfredo 2° Tesoureiro: José Cardoso da

Campos, dr, Nunes Varela, dr. Pin- Veiga .

to Arruda, prof. Luiz Trinda,de, Pelos presentes foi transmiti'lo..
jorn. Plácido Gomes, dr. Edmunr!;> ao homenagea,do, o s,eguinte tele
"I\cácio Moreira, dr. Elpidio Barbo- grama:

sa, dr. 'Osvald'O Cabral, des. Anié- "Satisfação comunícar prezadO.
rico Nunes, jorll. Ody Silva, sr. coestaduan'O, que, nesta data, foi
Pl'otogel1E's Vieira, sr. AItino Oli- organizado comité pró-monumento
ve.ira, sr. Tiago de Castro, sr. H�i- Vidal Ramos, a ser erigido esta ca-

tor Santos. I pital. Saudações.

A bordo d'O navio capitânea, es

tiveram, apresentando as boas ViH

das do Governo ,do Estado, 'os s1's.

di'. Otllou da Gama Lobo d'Eça E:

ÁS 20,3!i horas realiz'Ou-se, em

Palácio, um jantar íntimo, do q1.l31
pl:!rticiparam os srs_ Governador
José Boabai,d, Secretários d'Estac!o,
drs. Armando 'Simone Pereira, Fer
reira Lima, Leoberto Leal, Otho]1
Gama d'Eça, Prof, Barreiros .Filho,

man,dou chamar ontem a sua pre

sença menor operário Rossini Pe
reira Leite que, nas provas de se.

leçã'o profissional,1 m'Ostrou eleva
do gráu de inteligência e acen_tu:a·
da habilidade em desenho a mão

Tte. Walmor Borges, Ajudante (�e livJ:e. Após ouvir o referido menor,
Ordens .do sr. Governdor, Tte.-Cel. sua. excelência determinou que o

Vieira da Rosa, Comal1<flante do go, I senhor Décio Parreiras Diretor-,.()f!
• I

.,.

B. C., CeI. João Cândido Alves Mn I D. H. S. T., fizesse chegar ás snas

rinho, Comandante da Policia )/fi- mãos outros processos de apren
litar, Almira'nte Antão Alves Ba!'a- dizes em situaçã'O idêntica, afim ,(ie

ta, Comandante do VO Distrito �Ta- que o govêrno 05 encaminhe para
vaI, Comandante da Base Aérea e Institutos de ensino técnico e cs

Escola de Aprendizes Marinheiro e colas superiores.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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InforUl3ç('es utei- o «Estado)} nos municipios, f!j-�

óEsTAoOl Uorario das. e�,pre"
· '.

De Tubarão I, I
,'",

. sas rOdOVlarlas . SEM.-\NA DA CRTANC_\ dade. As três primeiras J<1- estão
Redação

_

e �ficin.�s à rua
, l

Esle anil, teve um hr ilho ínvul-' alugadas, estando para terminar a .1,'Joao Pinto n. 5
gar, a �emana' da Criança, cbme- última. fDiretor: RUBENS A. RAMOS HEGU;NDA·FElRA
morada nns rlias 10 a 17 de o ulu- Si mais dez capitalistas, ao ,en- IProprietário e .Dirv-Gerente

Expresso Sil.o Clstóv!l.o _ La«una } vez de infornarem o dinheiro nos
N CETI )1'0.

I d
SIDNEI O 7 horas. ."

O dr. F, ra l1Cl·.-CO Carlos Regis, Bancos, seguissem o exemp o o sr.

1
Auto-Viação Itajal - ltajal - 111 ho- ,- "�

·

Diretor de Redação: raso
Bru """'�u. Prefeilo Murricinal. el11 combina- Faracc, o problema ele moradia, emGUSTAVO NEVES Expresso squease -

�...... -

Tubarão, estaria resolvido.
.

,

16 horas. \ ção com o Ccní.ro de Saúde,�Ü')'ga-
,Chefe de Paginação: Expresso Brusquense - Nova �nt(l

PONTE SóBHE O lHO CAPIYARl630 h nízou um bonito prograrua.FRANCISCO LAMARQUE -

A��Vla�:s- CatarlnenH - JoinvUe As 510 escolas municipais, as 62' Está terminada, faltando apenasChefe de Impressão: _ II horas.
escolas esl aduais e as Ll'ô,,1 escolas a cobertura, a ponte sôbre o Rio

JOAQUIM CABRAL DA SILVA Auto-Vlaç!o Catarlnense - qurltiba
Capivarí, construída pela Cia. Sicle--fi

.. - (; horas. reunidas estaduais, os quatro gru-Representante rã Rodovlária Sul-Brull - POrto Alegre
rúrglca Nacional, graças ao interês-

RA
- 3 horas. I, pos escolares, as

í rós r-scolas COIl1-
'P' d V.

'A. S. LA Rapldo Sul·Brasllp.lro -' JoinTil. -
se do CeI. Oswaldo

í

nto a erga,
'

plementares, as duas oscotas �or- .Rua Senador Dantas, 40 - 50 âs 5 e 14 horas.
.

t' . dinâmico Chefe do Setor de Sta.TIDRçA·FEmA
mais, os dois gi núsi o s c o jardimAuw.Vlaç!o Catarlnenae - ,POrto Ale-

Catarina da mesma Cia.gre - 6 horas.' de infância, fizeram programas,
E A CR" � 60Auto·Vta�ã'o CatarlneIlse - CurItiba. CARN' .õ t,

_, 5 h·ora·s" qUE' cumprjram à r-isca.
Entrou em vigor hoje, a nova ta-Auto·Vlação Catarlnense JoinTile Atendendo a solicitação do d r,e h be!'l da carne verde. O dr. Francis--AutooVralasç·'o catartnense TlJba-o Maitagão Gesf eir-a. Ilustre dir-etor--" � - ._,

co Carlos Régís, Prefeito Municipal,_ 6 horas.' geral do Departamento Nacional .Exp!esso SAo CrlatóT!l.O - Lquna -

, .

I" I
. na portaria que deter-mirra o novo

7 horas. -da Criança, toram rr a IZa( a '<1-
preço, faz vários "consideranda",Emp�sa Glória - Lacuna - 7'"

rias cnnf'euóncias, jiela Rádio TuM, .

e 6% horas.. dizendo em resumo: que .baixon a

16E��:::sq Brusquense _ Brusqu. -. com relação aOI !) rohl ema da mor-
ca rne de CrS 9,00 para Cr8 8,50;

A-'.to·Yl.anAo ltajaI - ltajal _ 111 no- talidade i ní'ant il. -'

-

ti f re
' "

que êste preço nao sa IS az as I -

ra�áPldo Sul Brasllel.!ro - JoInTil•._ ui .Ocuparam o microfone os I drs.
cessidarlcs da bolsa do pobre e que \

15: e 14 horas.
, t Arolde Borges, Fu-mino Cor-deirn 'f "- _QUARTA·F'ERA ,i T •

id F
.'

Fill
o atual preço elo garlo pcrrni e pre-

O TESOUROAuto·Vla .....o Catarlnenae _ CUrItiba
I
e +.eom as erren-ar-i 10.

-e mindo os açou
"..

ço menor; que 1 l '.
-

Da instrução está ao aíoanee-- A�t�.�fas�!l.O Catarinsnse _ Joinvllf!, COl'oan�lo o p rogruma, o Pref'ei-
guei ros na Prefeitur-a, êstes unani- de todos. Dá esse tesourn ao teu,- e horas. . 1.10 org'anl�Oll um concurso de 1'0-
l1lelllcnte não concordaram em bai- amigo analfabeto, levando-o a UWl'Auto·Vfação 'catar�nH LagUnl bllstez inranlil, que teve lug'ar no
xar mais', que entrou em ,entgndi- curso de. alfabetização no Grup(D>·• - 6,30 h-:;ras.

... . .

l'
,

Escolar São José, na Escola Indu&-�, Rápido Sul Brasllelro - Joinvll. - ll_ rdlÜCIo D. Joaqml11, no, (la 17, as
lllentos, com âiadores de Bom .Te.- trial de Florianópolis ou na Cat-e-

.. á e 14 horas. ,

'10 hOI'as
S IExpresso SAo Crlstovlo -- Lagun� -I' _..., sus, Hio Grande elo ll, para ven- <iraI Metropolitana.� 7 horas.

B Sendo a pnl1l�lra vez que tal :.l\' derém diretamente ,aos COllSLUllido-, ••••••• ',' ..•••.....•.... ",.. 'Expreseo BrusquenSf! _ rusque -. • _.
,( 16 horas. realIzava em rllbara:o, compare- 'res e que conseguiu proposta,'por 'p'

·

t
.

Anúncios mediante contráto. � Auto-Vlaç!l.o ltajal - ItataJ - 111 ha-
cel'am 290 cl'-íancas, ,tendo o amplo escrito, para venda da carne a .... raClS as

�•
ra�xpr'esso Brusquense Nova TNnto salã.o ficado lola.do. A banca exa-. T

.

'Cr$ 7,60,' sem osso. ern11na a por- Escrl'tórl'o reCêm org!lnizado.:c•
- 16,30 horas.

I 'd j"
.

l d d "\Rodovlãrla Sul Brasil - POrto Alegre !nJlla Ol'a 01 COIl1IJOS a os 1's. taria tabelando' carne, sem osso, precisa de "pracistas" para traba-"_ � hor�. !r:'I'I'mino COI-deiro Al'oldo Borae, '. I'· f'll t I t e Ic'lla-o aQUINTA·FEIRA . , , " '-, ln.: uSlve 1 e, a ca r , co , Iharem nesta cidade e no interior,.Auto--VlaçAo catarinens.e - POrto· Arnaldo Bittencollrt Luiz Calli)Je- Crl3 7,60. Os miudos, como fígado,
com artigos de' fáCIl vendll, e COIDl'Alegre - 6 horas.

.

,., 't l'b C b I NJ F
'

Auto-Viação Catarlnense Curitiba I,"", a 1 a a ra eves, <ranCI3- rim, bucho (fato), coração a ....

toa margem de lucra.� ti hora�.
Joln-"e cc; -Heg'is €. J'ol'llaJisla Améri�(l Cr" :, 00 o ("'11'10 ,

P 15 d No-Auto-VíaçAo CatarlnenH Y" 'D ", 'c. Informacões a raca e .

- II hóras. :.\ma.d. Está rle parabens'a população! vembro 22,' 20"andar, das 8 ás 121'"Auto-VlaçAo ClItarlnense - Tubarlo Conseguiu o primeiro lugar com FESTA DA PADROEIRA
�.--......-----_-.....w ..-_-..._._.wr......... I-À�,1�����. C'atarlnenae - Laguna a âmamentação, .Tohnny- Cesar

"
Expresso São CrtstoTAo - Laguna - Freitas. Na a-limentação artificial,

V•
-

A' ea 7 horas. , José Margotti. Cada uma das duáslaça0 er Emprêsa Glória - Laguna - 6 1/2
, I • 7 1/2 horas. classificações teve cinco mensões,

Ho..Járío Expressó Brusquen.. - J3ru·squ. -

hOl1l;oSas.I
IJ) 16 horas.

Seuwnila-feira Auto-YlaçAo ltajaJ - �tajal - 111 no- M�TEHIAL RODANTE PARA A
PANAIR '-';10i40 - Norte NB!iApIdo Sul Brasileiro _ JoinTIl. _ le TEHEZA CRISTINA
VARIG - 10)0 - Norte II e 14 horas.

'x 6 .. _ A E. F. D. Tereza Cristina, de há7 Bmpresa Sul Oeste !.tda _ apec -...
.. .PANAIR - 13�50 _:_ Sul

_ • horaa. ,ll11LUtO vmha s�ntIdo falta de va-

CRUZEIRO DO SUL - .13,55 SEXTA·FEmA gões e locomotivas.,
!Norte RodOY1árla, Sul Brasil -. POrto 4let!ft AO'OI-a com a competente e escla-- 3 horall.

be
." 'd" d d A.,....,.... Terça-feira

.

Auto·V!açA\l Catarlnense CurIU reclda a lTul1lstração o r. nnes�.
- (; horas

G Ib' . ,

d
.. -1 -·.�.lR _ 10,40 _ Norte Auto-V!açAo Catarinense Joinv1l4! ua erto, Ja a qlllrIU cem vagqes

;tll �IRO 00 SUL _ 12,00 _
- II horas.

t.a
abertos, de trinta toneladas cada

Auto·Vlação CatllrlnenH - euna
um, de aço, mais 35 vagões de aço,� 6,30 hora,s.

Expresso Sil.o Clristovlo Lagtma - fechados,. tipo MV, t,ambém ,p'ara7 horas.
Auto-VIaç!l.o ltajal _ ltaj,l ,.... 16.ha- trinta tonela.das e duas litorinas,

,ras. -

Bru',""U. para setenta passageiros, além deExpresso Brusquense ....

16 horas. duas' 10C0I1lOti vaso
la��id104 :�a:.rasllelro Joinv1l. -

As litorinas serão postas em trá-
"

SÁBADC' fego em breve.Auto·Vll!lçllo Catar1nense - CUritiba
_ 5 horas.

. Ê importante salientar, que todo
Rápido Sul Braslle1ro - JolnT1l. �

êste maieria'l, com excessão das 10.às ti e 19 hora•.
- II horas. c0l110tivas, é de fabricação nacio-
Auto-Vtac!o Catertnense -

'JÓlnv11e.j na1.
-

-6��
IAut.q.Viaç!o Caterlnense _ Tub&rlo REPRODUTOR "BHETÃO

- 6 noras. '

, POS1'IER"EXDrp,sso 810 CristoTllo - LaguDa -
'

7 horas. A PrefeHura de Tubarão. conse-EXI'I"eS8O BrusquenH - BrwIqu. ,.....; I
14 horas. . guiu um lindo reprodutor Bretão
Autr 'l7taçAo ltajaI - na1&! - 18 ha- Pos'fier, animal de grande I)Orte,ra·s.

Elq!)I'essO BrusqUf!'llH - No," 'Trato proprio púa trabalhos l?esados, pe-- �r�iór1a Laguna _ • V2 sando (fLlinhen'tos e cinquenta qui-
e 7 1/2 har... 10's.

iní'Jln'�ras eguas já foram cober- •

tas ,pelo lindo reprodutor, e muitas;Norte '

IPANAlR - 'l6,4Q __:" N�.rtie
_
Dr. eLAANO G. 011tras estão esperando.

IGALLETTI PRÉDIO DA AGÊNCIA FORD

PVAANRAIGIR'-'- 11A� -

Nso!'tle:!' A n, V O G A D O
Devera ser inaugurado, no mês

- '13;0'0 - 1!l
U corrente, o grandioso prédio d'aSábado, ·Crim. • ci".1 Agência Ford, construido.na cabe-

Carros' para 'o I-nlerl·or do, Estado'· VARIÇl - 12,30 - Sul . Oo�atituigS.o d. Soci.dad.. ceira da ponte Nerêu Ramos.CRUZEIRO DO SUL 13;55 _;. NA'l't:JRALIZAQÕEB E uma arrojada construção do sr.
.fiorte '';' Titulo. Deolal'at6l'io.

BspeI'idião Amim. I O horário dos· carros de que é agente, nesta capital, a conceituada,
, Domingo E.mt6rio • Re.id.ncla A área coberta é de 1.850 metros firIlla Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:PANAIR - l{),4'0 - Norte Rue Til'adent•• 42.

I
quadrados. A fachada mede 65 me- RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba

CRUZEIRO DO 'SUL - 11,00 FONE -� 1468
.

tros. A grande' oficina tem 42 x '21 RÁPIDO SUL BRASILEIRO �

Dia�iamentte.
-

JB�invilePANAIR - '13;50 Sul. metros, talvez a maior oficina par- EXPRESSO BRUSQUENSE Dianamen e' - ,l'usque-:..:==:..-...::=.:..==--.....- .....�.:::====�========= ficular em todo Estado. - 1\
..

cf. excessão de sábado
A· grande fachada é recoberta, de EXPRE�SO BRUSQUENSE _ 2a., 4a. e 6a. feiras

vidrcilíte, para cujo serviço foi con· Nova-Trento
tratado um' ,técnico de Passo' Fun- E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e 6a. feiras
do, Rio Grande do Sul. I

----------------1--:-----.-----;----E: um grande empreel,ldimento
para 'Tubarão. !
G�UPO DE CASAS RESIDENCIAIS,

O sr. Tubalcain Fa�-aco, Agente
'dos Correios e Telégrafos, acaba de
construir quatro lindas residências,
bem defronte ao Hospital de Cari-

-I

andar
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro

RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveira, 21 -

80 andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURáS
Na Capítal

Ano ,............ Cr$ 90,00
Semestre ? •••• '. Cr$ 45,00
Trimestre ..... ".' Cr$ 25,00
Mês ........•.... Cr$ 9,00
Número avulso .,. Cr$ 0,50

No Interior
Ano : Cr$ 100,00
Semestre ...•. __ : Cr$ 80,00
Trimestre , Cr$ 35,00
Número avulso .. Cr$ 0,60

Os origiDtlh, mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artilZos

assinados. '

Norte
VARIG - f2;30 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

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

Norte
VARIG - U,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
· PANAlR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG -:- 12,36 - Sul
CRUZEIRO '00 SU,L. 13,55

fiorw
CRUZEIRO DO SUL 15,3'0

!ul
Se:rta4eira

CRUZEIRO DO SUL - 7,20

Intensos são os preparativos, pa
ra a festa de N. S. da Piedade, en
tre os dias 5 e 14 do mês corrente.

Tôda renda da ·festa, será em b'ene

ficio.do Asilo dos Velhos. Dia 14 de

Novembro" con-erão trens de Im-

'bituba, Laguna, Araranguá e !�allro
Müller. Em breve a Comissão de

propaganda distribuirá os progra
mas em tôda a linha férrea e arre

dores.
NOVO ÇIRCULAR·

O sr. Pedro Serafim, proprietário
da Emprêsa São José, que faz o

serviço circular na cidade, adqui
riu mais um 11ndo ônibus chevrole�,
para servir melhor á sua frE'guezia.
Tubarão, em 10 de novembro de'

1948.
O Correspondente.

"

,.

i
I'
H

lherro da ilustraeão a..-oima. ofGre..... .�.
lhe. em umàvel gesta. tUn câIice do
excelente &peritivo KNOT, Iam�
... V. Sie, de a.crescentar. ao a.gmda- ,

oe' a ·gentiJer.a:E$íEE 7"",1'1- I

BP? o NEil APEi?ITiVO ;,

I'nED/!.ETO!

1mJ:i�('l1
I ti"! P/)O/)UTO DA KnoTH. /II/),.Cor., eU6i1ROI
1 ITJ••U.I ..

.. . . . ..

Artigos de uso

dnméstico
Você poderá ganhar de Cr$ ..•

56,00 à Cr$' 10n,00 diários, venden-'
"

do artigos: dê consumo domestico.
Informações na Praça 1 de No-

vembro n. 22 - 20 andar.
• _ r '......... • _'

Mb,itas felicidades pelo nascim••
to de seu filhinho I

Mas, não esqueça. que o melhol'

presente' para e"seu "PIMPOLHO"i"
é uma, caderneta do CR1!:DITQ!'
MUTUO' PREDIAL.

PASTA DENTAL
ROBINSON

QUER E ElEGAHCIA 7VESTlR·SE COM CONfORTe

Rua P'elipot" Schmidt 48

PROCURE

alfaiataria
A

Meno
,

.. _ ..__ .

FARMACIA ESPERANÇA
H.J••

·

bl ..ri • na ,rcaf.rl4.
11...... a.el.aalI • -*r elru - H••_,itlu

...ri... - _"..ü... •• 1II."_1IHa.
h.n........ u.ta ....."'I.e.... ''-tain.

- r•..-.

-

A DIVULGACAO
Revisia do PaTaná pa:ra O Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico A Eletro TécnicaFinanceiro·

,- -...,
Publicidade 'mensal. - Assinaturas e Artú,ncios.

CAIXA �OSTAL, 775 CURITIBA

Tem o prazer' de comunicar à S1:la distinta freg�l,-,;ia e ao públic.o em geral, que'
transferiu suas instalações, para a rua Tenente Silveira, quase esquma da TraJano,
onde espera merecer a preferê�cia <\� .todos, continuando sempre à 'Sua inteira dis--'

posição e agradecendo-lhes a visIta.)....,_------- _._-�- ---------------------------------

•
"

,)

6 horas,
13 horas"
.16 horas·
14 horas·'

16,30 horas.

12,10 hora�,

./

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

3

::1IRA TENIS CLUBE -- AMANHÃ, DIA 6, GRANDIOSA "SOIRÉE') DANSANTE PROMOVIDA PELO' DIRETóRIO ACAD�..

\

:MICO DA FACULDADE DE DIREITO, COM MAGNíFICO "SHOW" DE ESTUDANTES E A APRESENTAÇÃO OFICIAL DAS
,CANDIDATAS À RAINHA DOS ESTUDANTES DE -FLORIANóPOLIS EM 1949.' RESERVA DE MESAS NA RELOJOARIA

MORITZ.I'

"A Gazeta" desta Capital, em sacerdote da Igreja romana, foi sa-
.seu número de 29 de outubro pas- grarío Bispo por Dom Carlos Costa, ,e: , ."

Fazem anos hoje i.

, .sado, trouxe sob o título de: "Ar- no dia 8 de dezembro de 19',6; sen- Ana Luísa .,- a exma. viúva Mercedes Hi-

rogancia de um pseudo-diispo ", do a própria Igreja de Roma obri- 'Maternidade "Dr, Carlos Corrêa", beiro Viegas ,

urna sé ... ie de acusações contra a gada a recouhecê-Io como verdarleí- Florianópolis, 30;10/48., '! ,; /,
- a gentil senhorinha Mari:;,

Igreja Católica Apostólica Brasilei-, ro Bispo ou então, cai pOL' terra a Maura Richter, aplicada aluna do

ra. Um simples olhar para o supra- teologia, Dom Antílio é, portanto, e, suponho que ninguém que se dí-. O B
_ Colégio Coração de Jesus, filha do

<citado ar-tigo, faz-nos logo ver que Bispo e não pseudo-Bispo. ga cristão, tenha a .coragem de ícentenarin.... sr, Ernesto Richter, alto funcioná-
'Ü mesmo só poderia ter sido elabo- Vamos agora aos outros pontos : afirmar que os Evangelhos são rio da Justiça Eleitoral;

,

deri '-'" I b atenções que, na pessoa do delega- ,,' h' h Maliamesmo soo po ena ter sino e a 0- Acha o acusador gratuito, que a compostos de mentiras e,"oontos do elo de Portugal. foram prestadas ao
- a gl aciosa sen ,01'111, �

rado por um espírito tacanho, Igreja Católica Apostólica Brasi lei- vigário". flO�SO Pais s à ,Universida�� ?� ,Laura Calado Cal�eIra, fIlh,a ,da.atrazaclo, cheio de crendices me- ra é composta por anarquistas que Quanlo à velha tecla de que a Coimbra, .nao so pelos C(;}l1",reSSIs .exma. Vva. Dr, Alcino Caldeira:
dievais ,(' outras quejandas do visam transformar o Brasil num I'

'

C lóli • .tól B' ,'1" tas, autoridades locais e Imp:ensa, 1_- -o distinto jovem Osvaldo Fer-
g'reja a roa Aposto rca I aSI el-

mas também pela populacão demesmo quila í.c. caos, afim de fazer Imperar o Ia- ra está aliada ao comunismo, é l Plor-ianópolis. O meu coração de nandes ;
,.Logo de início, o rabiscador natisrno, e separar o povo lnas ilei- urna questão 'tão idiota, que me I portugt,lês jamais esquecerá l_I.s ho- - a inteligente e graciosa mem-

'a,con3elha 'aos seus l'ertores que 1'0 de Deus, Isto é lima mentira, abstenho de tratar da mesma, É ras l�lsIadas que VIVI nessa pítores- na Esly Delvase da Costa Lima,
,

t I t
'

L h'
.

t
.

[f'.
.

'

. ca cidade e, sobretudo, O· orgulbo icada I d G Silve irse acau e em con ra uma cer a uma ca urna, uma, arpe ln arrua. simplesmente i rr isór io que, _ sa- com que tantas familias catarinen. aplica a a u,na o ,ru?o I vei li

seita que,. chefiada pelo ex-Bispo Repte-o a que apresente provas bielo corno é, que o comunismo é ses mo vinham dizer que desceu- de Souza, filha do distinto casal
,..(Ie Maura e, à imitação ele Antú- concludentes elo que afirmou, sob ateu, _ fôsse o mesmo aliado de diarn de açorianos, Mesmo que te- Davíde Moura LiIi-Ia' e Jovitá da C.
n io - Conselheiro, (!), "procura pêna de, perante a Justiça, serem uma entidade religiosa. É necessá- nham sido humildes trabalhadores, Lima'

.J tal a descendência é considerada:'
,JCI�ntal1linar o tradicional esp írí- desmascaradas as mentiras que UI'- ria muita .ralta de senso para af'ir- como uma espécie- de título nobiliá- ---:- a galante memna Neay, filha.

to cr-istão do nosso povo, visando ií u. A Igr-eja Católica Brasileha mal' tal coisa. quico, como um grau mais prof'un- dileta do sr, Oscar Bohsis, do alto
,-ü'iar uma atmosfera caótica em não é nenhuma associação de faná- Muito de se admirar é também o do de hrastlidade.

,'_ comércio local.
1· l" t' h f' d \ I'

. Falando das suas nnprcssoes doque o ana isrno impere, es aLTa- ticos, c e la u, por um ,e n unia l'a!o de um jornal que se diz de,mo- Brasil, declarou:pando e dilacerando tuclo quanto Conselhelro qualquer, A,Igreja Ca- crál ico, louvar allo e bom som, _ Embora esteja convencido de
nos aproxime de Deus". tôlica Apostúl ica Bras ilei rn, P 'u uma medida anti-constitucional, que dificilmente se poderia ver

Prosseguindo, diz mais o acusa- irmandade ele todos os bons brasi- proibindo o funcionamento da mais do que eu vi no curto espaço
d it "'" L d

' de 24 dias, que passei no Brasil-

ar gratu i o: � uma cor e e van- leiros que desejam propagar em Igreja Oatólica Apostólica Bras ilei- ,

I 500' - (só um dia percorri maIS (C '

-dalos, cuja existência nefasta não nossa quel'ida pátl'ia, o ver'cladeil'o ra, quan,do,' o mesmo jornal na 3a quilômetl'os de automóvel para vi-
pode ser lolel'a:'�a numa telTa que, I espírito católico dos primeiL'os página ela mesIl)a edição, public�u sitm', ao menos rapidamente, as zo

"como ü BI'asil, tem suas raizes es- tempos do cristianbmo, Do cds-
o Cal,Jit111o 20 da Constitukão Fe- nas de colonização alemã e italiana

- do Estado de Santa Catarina e ter
.
.lpiriLuais alicercadas, na própria tianismo puro, lÍ\'re de politica- del'al, no qual, pode-se ler no pará- assim elementos de confronto com
fuudaçüo cle PiraLininga, com as gem, de liranias, ele ambições, de gl'Cl!rO 7 rio artigo 111: "É inviola- a zona de colonização açoriana),

-1Jregaç,ões !ias beatos Anchieta e excomunhões, ele intransigências, \'1'1 a liberdade ele consciência- e seria aLTiscado fazer genera.lizações
"-'b 'r' I d t d'

" - apressadas, Além disso, fora do Es-hO rega,' or a a propagan a pos a de pe!'segui'Ções, e mqmslçoes e de Cl'enç<\, e asse,,"urado o livre
tado de Santa Catarina, só parei,em prática no senlido de difundi!' de hOIll'arias humanas, Ela é cató- exe'rcício elo',; cultos l'eligiosos, sal- rlois rlias em São Paulo e quatl'O no

,sua diaból.ica pregaçã-o, não visa lica, i, é, universal, - porque, nos vo o elos que contmria;'em a O1'clern Hio de Janeiro, Tive é certo, a opor
'-Salvar as almas dos seus peca,dores sagTndos prineípios de sua dout!'i,- pú.blica 011 os bons costllmes", (Se- tunirlade de falar com portugueses

•

t d" t
"

t- 'e brasileiros, de diferentes classespürque, pel' cncen o a sel aJa. es ao na, aeolhe a tôdos -os que sf'g'llcm a rã que a I"lYreJ'a Católica Apostólica, sociqjs, !iôbre alguns problemas de
110 inferno, (!), ma,s, 'ench.er a bôl- Cl'isto, sem excomungar quen� quer Braó;ileira inCOl.Te'U em alguma fal- flagrante atualidade; mas, repito,

, sa mii1guada (Ie seus espertos men- que seja, por perlencer á esta (lU ta oontra a ordem' pública ou os não é no aeroporto e á pressa, que
lares"," àquela mod.fl.lidade l'�ligiosa cris- bons costumes?).' E, no pal'ágTafo posso transmitir as minhas impres-

,

f b t' I
' sões, Ficarão para outra oportuni-Passa em segmda a azer uma lã. ",Quem cr,er e for a IZa( o, sera 12', "}� ,,"aranlida a liberdad,e ele'

- dade, Por agora, dir-lhe-ei apenas
ícliólica trapalhada sôbre a expres- sal\"o", disse CrisLo, �Ias, quem crer associação pa['a fins licitos, Nenhu- que esta viagem ao Brasil, que foi
,são: "conto do vig'ário", para, de- na doutrina d'l�le, e não, na doutri-

ma a,ssociação pOderá se!' compul- tão rica em informações e suges-
,

"D' é t '" to-es, constitui UIll dos aconteci-pois, continuar:
'

aquI o ac r o (a na adulterada.que o romal1lsmo ,nos so'riamente dissolvida, senão em
mentos mais felizes da minha vida",!medida tomada p,e10 sr, Ministro quer impingir, É apostólica, - por- vil'tllcle de sentença .iudiciá1'ía",

,da Justiça, considerando fora. da que, além de ,ser dirigida por legí- E, porque no parágl:aJ'o 8 elo
'lei a nefasta seila e a propaganda timos sucessores dos a.póstolos, 'mesmo artigo 1"'1, arirma-se que

, 'Subyersiva dos AntOnios Gonselhei- também crê e ensina tôdas as coi- é 'livre ,á manifestação doe pensa
ro� que peocuram difundí-la, a- sas que os apósLolos ceBI'am e e11- mento, 'Sem que dependa de censu

, peontando o sentimento cristão da sinaram, Jt brasileinl, - poeque ra, salvo quanto a espetáculos e di

.,quas.e totalidade dos brasileiros". além de LeL' sido adaptada às ne- versões públicas, e que é asseg\lra
E. nêsse linguaJar barato, conti- cessidades espirituais e temporais do o direito d.e resposta, é que ve-

.

nua a sua "Catilinária", apelidan- dQ PO\'O beasileiró ,sua jUriSdi�-O nho de público, desmascarar quem,
do a 19l'eja Católica Apostólica. Bra- lempor'al e espiritual termma n s 00n�rariando um ponto dêste mes

sileira clp "infernal", suas bençãos fronteiras do Brasil, onde deve
I mo parágrafo, se acobertou com o

de "caldeil'ão do diabo", seus bis-
começar a ter jurisdição as Igre-, anOll\mato para, públicamente,'

"pos ele "rulsos pl'elados" é, termi- jas Ca lólicas e A.postólicas nacio-
ten lar desmoralisar .uma associacão

na, fazendo um apélo para que tô- nais dos outros paises, :Na Igreja relig'Íosa"
.. dos �e acautelem conLl'a D 11,0'0'0 Católica Apostólica Brasileira, os Lembrem-se, porém, estes que se

Antônio Conselheiro que, "e�tú dei- di;'eito sdo homem estão sintetiza; esque'cem de que o nosso atual re
'ta�do as unhas de fora, ]wQcul'lll1do cios nesta [órmula: "'fôdos os ho-

o-ime polítiCO é de�ocráLico, que, a

,agitaI' a� massas; de brLlç-o dado
mens têm direito ig'ua1 ao us'ü e gô- Idade' Média.; co� o seu obscuran

'�COI11 o comunismo"_ zo dos bens naturais; cada homem tismo e as suas guen'a$ religiosas,
, ,Alé, aqlli o infame al'tig'uelho, têm direito exclusivo aó uso e gô- já vai muito longp.

zo do pl'odul.o do seu' trabalho". Estamos numa época em que é

É um Jato bastante interessanle preciso construir e não desLruir,

como, pessoas que nada sabem Que não venham agora êsses per

acêrca de certo assunto,- poem-se turbadores ela ordem públic,a, por

a disserLar sôbre o mesmo, É o caso meio cJi� al'tig'os forJados com men

do autor elo artigo de que tratamos, 'tiras, calúnias e ínfâmias, trazer

l\1ostran,do completa ignorância dos
para o sei,o do ,povo brasileiro, as

pontos básicos da Igreja Católica lutas religiosas com que infelici

Apostólica Brasileira, procurou tal:am oulros paises, ÊSS€S sim, é

desmoralizá-la, por meio de men-
que são os verdadeiros "Ahtônios

Liras as mais sÓl'didas. Não Lrepi- Conselheil'os" que, sob a sombrA da.

elou mesmo em afirmar que, a pro- cruz de Crist{l" empuI;lham espa

paganda efetuada pela mesma, �ão das, não trepidando mesmo em

visa salvar os j)ecadores, mas SIm, cometeI' as maiores baixesas, ,com Pela pr�sente, venho externar os-meus mais _profundos e sinceros

"encher a bôlsa minguada de seus
o fito

/

ele açular .as massas contra aaradecimentos ao professor Flávio Ferrari, digno Diretor do SESC,

espertos menlores", Se o tal conhe- aquêles que, procuram seguir a p:lo interêsse eficiente tomado junto às autori?a$les sOelais, �nsino, pelo
'cesse as bases da, Igr,eja Católica Cristo e sua doutrina e negam-se a apôio' quê me foi dispensado por váriôs meses, durante a mInha enfer-

,Apostólica Brasileir:,t, sabe:'ia. p�r prestar obediência a qu,em se diz midade, '

certo que, um dos pontos prlllclpaIs "Vig'ál'io ele Cri,sl:o ", como se Cl'isto, .Achando-me agora radicalmen'te curada, torno público êstl? agrade�

pelo 'qual a mesma muito se bate, q�e é -Deus, não fôsse capaz ele, cimento justo e merecedor dos meus respeitos. ,

é o de exercer o ministério sacro
por si só, dirigir a Sua [greja, Estaria cometendo um êrro si não deixasse aqui também cOllsign_a�

sem cobrar dinheiro, por nenhum Acautelemo-nos, pois, contr'a êsses'l do a minha gratidão ao dr, Augusto, de Paul,a, pelo desvelo e atençao

ofício religioso; dando assim cum- Sigamos com Cristo, certos de que sendo incansável durante todo o per�o�o do meu, t�atam:nto e que gra�

prirnento ao mandado de Cristo: Êle estarão s'empre Mnosco, p_orque ças ii sua dedicação e grandes conhecll11entos 'elImcos fIco-lhe a dever

"Dai de graça o qúe de gTac,a rece- confol'me Ê1e mesmo disse :Onde minha existência_

besteg" (!VIt. 10, 8), dois ou três estão congregado« em Elevando o pensamento ao altissill10 faço ij,illa prece pela felicida4

Também. não é uma l'r]jgião de
meu nome ai estou Eu no meio de dos meus benfeitol'es.

n'JPlHil'as pOl'que �e baseia tão só e dêlç'j" ('VJt: 18, 20),' A TODOS O MEU IvlrrrO OBRIGADO!

únican;ente, nos Santos Evangelhos '

AGRADECIMENTO

Maléria
-( Arrogância

.

de
paga
um pseudo bispo �

GUILHERME SCHi,iRMAN:\f
e

AVE:\'INA DE OLIVEIRA SCHGRMANN

participam o nascimento de seus filhos gêmeos
Vilfreelo

Motocicleta
VeIÍde-se umá mot.ocicleta

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

Ag'Llt'" é a nossa vez,

Já ao principiai', mostrou quem

escreveu o tal artigo, uma COm1)lec
ta ignorância acêrca da dout�'ina
,da própl'ia Igreja romana, Se o tal

bivesse tido um pouco de instrução

l'1ligio�a, saberia 1;01' certo, que,

,conforme a teol-og1a romana, os

atos praticados por TIm sacerdote

.(lU pOl' um bispo, mesmo que ês

-tes Lenham abandonado. a 'Igreja
romana, são por ,ela considel'aoos

, válidos, embora não os consideran

do lícitos, É, portanto, apropria
teolog'ia da TgTeja romana, quem

prova que as ordenações e sagra

�ões conferidas pelo, ,ex-Bispo de

MaLleR, devem ser consideradas vá

lidas, Ora, surge-'nos agora êste

escreven inhador das Arábias e es

.cre\'e um al'tigo intitulado: "Arl'o

gância 'de ,um pseuelo-bispo ", l\ão

,se r,pl'erindo, é bem vel'elade; a Dom
Carlos Duarte Costa, e sim, a Dom

Antilio José Vargas,' Bispo dioce-

·sano de Sànta CalaL'ina (' resid(m
'fe em Lajes. lHas, Dom Al1tilio, ex-' '''Valter Cl'UZ

A.�IVERSÁRIOS

,.

(

VOCE .

]",I
,

tambem usara

KOLVN05

-

diz

-n_JoBIl�ermerr:::---
fOn1o ..a e,trê/o do
O,ono Ptoduc'ion$

.............•

DR, SAULO RAMOS
Avisa a mudança de seu con

sultório ,e residência, pal'a a

Rua Trajano '41. Telefone
1,009,

Conwlta das 10 ás 12 e das

16,30 ás 19 horas,

ESTELA REGIS
, i
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LOJA DAS CaSEMIRAS
Especializada em artigos para
�.

.
,

.

>,

�'!f homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MA'NTEM PERMANENTE ESTOQUE DE .ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praç,a
Faça�uma visita à nossa Casa e verifique

nossos preços e artigos
ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a

intensa e profícua'
Um veiculo de grande, utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido

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

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

Fernando Machado 3.
'

NOTA: - Estes pedidos deverão ser encaminhados com 3
. dias de antecedência.

.-.-.-••_-_._....- ......_-••_-_........._-_-.........._,._...._-_-�......"....."..__._...___- .......,.._-r.t'

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
Fundada em 1870 -- Séde: BAHIA

INCÊNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS .,;.", " .. Cr$
Responsabildades ,.. ' .. ,.. Cr$
Receit� Cr$ ..

Ativo .,...... Cr!$
Sinistros pagos nos últimos 10 ahos Cr$'
Responsabilidades :........ CrG;

80.900.60fi,3'O
5.978.401.755,97

67.053,245.:lo
142.176.(jOJ,�9
98.687.8W,Jo

76.736.4D.1.30fi,20
Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Di. Francisco de Sá,
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

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

Ouçam, diàriamente, das 10 às [4 horas, as eudições da

ZYH - fi Radio Difusora de Laguna,
970 kilcciclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa, Catarina - Brasil

I/ C A P I T ·A L A -R I/
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes. pessoais, couce

�endo mais outros beneficios' de caráter assistencial.
. Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da ]óia

.
Inicial de Cr$ 11.1,00 apenas.

Participação nos lucros

Viage com conforto
pelo

«RIPIOO SUL BRASILEIRO»
Diariamente entre

Fpolis ..,. Ita]aí_.Joinvíle-Curitiba

AGENTES

Fiuza 'Lima , Irmão

Relojoaria P,ogr�e'iSO
de JUGEND' s- FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
�EEMBLL�O POSTAL

Faça seu ped
í

do por carta ou telegroma e pague
aómente quando receber.�

�

i
�
•

l

I N 31 cr$ 100.00 N 9 cr$ 26000

Urna maquina fotoqrGfica ,

omericana de' focil

Despertador. de bol.o
ilumina a noite

S;;i.. o de qualidademanejo

Na.aoa relogioa, .ão aoompllnhado. dOll rupectivo. certificado.
de garantia.

FEÇAM-NOS CATALOÇOS _. ENVIAMOS GRATIS -

JUCEND & FILHO
Curitiba Praça Tiradenta. 26') - Pc r.arid

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

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

..........•..................•....................-

Seu processo .de naturalização.
ainda nao foi despachado ?

.

Escreva sem demora ao, Escritorio Jur-ídico e AdmInIstratIvo
Caixa Postal 4.i32, Rio de Janeiro solicitando informac�e�." Es.se Eg·

eeítorío se encarrega de acompanhar e, requerer no MlDlst,érlO. da

Justiça o que necessario for á sua concessão, _bem corâo; de registro
de diploma, divórcio e novo casamento, certídão de nascimento e de

easamento doe qualquer parte do Paíz,

Desde CR$ 300,0.0 a CR$
metro quadrado.

Consulte-aos sem compromisso

Reinisch S/A - Rua João .Pinto, 44
Tetegr-ama REI � Ise rt Plor+an õpolls

.
.

'

Casas Pré-Fabricadas ..

�u" VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 69 • I.· ANDAR

Ç",\", rO"'''l, M3 . IHEFONS 1i6.0 • TEl.CGIIU.... S: • ....OTECTOII ... •

500,00 o Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob,
C. Postal, 69· Tel. (Protetora»

FLORIANOPOLIS

Represen ta ções
ou Pracista
Of'erecetse para Laguna e Sul do

Estado, ofertas com detalhes à

Caixa Postal nO. 109
I

I Laguna - SL/a. Catarina

"

SubwartimaulI
REPR�SENTANTE
pará' Santa Catarina

KNOT S/A
ex, 134 - Tel. KNOT

• • .. reune som ... acabamento ••

solidez .•. no piano perfeito!
Além de vários modêlos para -,

pronta entrega ... êste maravr

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano da .

pagamento a longo prazo!

Florianópolis
----....

Escrit6rio Técnico
Cid Rocha Amarat
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos S1;S. 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 escritórto

(Rua Presidente Coutínhc n. 32);
nos primeiros dias de agÇ>sw, espe

rando continuar a mere\er as espe

ciais atenções ue seus amigos e

clientes ..
Pedro Medeiros. Auxiliar

..

-- ....-- "'-'� ,..,..... -.._.-

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Dr. Liudolfo A.G"�
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Cornercinl

Con.titui'çõe. de .ociedade.
• ..ervi90a cerelatc•• em qeral.

�Ol'qanizC1ÇÕe� contabei•.
Registro. e marca., di ..pondo.
na Rio, de corre.pondente.
E.eritório: Rua Alvaro de

Carvalho .n, 43.
Da. 8 à. 12 hora••

Teletone 1494

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto

n.O 18 _. Florianópolis

SRS. ASSiNANTES
Reclamem imediata

mente qualquer .
irre

�ularidade na entrega
de seus iornaes.

'rERRENO
Vende-se um à rua Irmão Joa

quim, nesta Capital, medindo 10x40.
por Cr$ 25.000,00.
Tratar à rua Vitor Meireles, n ...,

SENHORITA!
A ultima creação em reI ri

geran te é a Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o
. acompanhando

está
a moda .

............................................. (o ...... "' •

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegal
F'e zei hoje urna inscrição
No Credito Mutuo Predia
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

v VALE 00 ITAd ..u
Procurem na Àg�lleIB·

Progresso, -,

t,IVRARlA 43. LIVRAB.U,
RuSA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_De .pohre imigrante:
vulto da

a grande
-..... -

crencre
Steinmetz, o sábio cujo 25' aniversário de. falecimento se

comemora este mês, e a sua admiravel obra
Nova York - (S. 1. J.) -. Corne-j der-ado um dos maiores engenheiros

·

mora-se êstc mês o 25° aniversá- em ação no importante campo da
rio da morte de Charles P. Stein- corrente alternada. Geração, trans
rnetz, .llm dos cientistas que mais missão e utilização de fôrça elétrica
contribuiram para que se chegasse são hoje amplamente possíveis, por
.a controlar a fôrça da eletricidade que Steinmetz mostrou como o f'u n
e pô-Ia ao serviço da humanidade. cionamento de muitas espécies de
Na realização dêsse esfôrço, teve aparelhos e máquinas elétricas po
vários iguais, entre estes, Thomas dia ser rigorosamente determinado
.A. Edison, com quem êle trabalhou por antecipação.· Nenhum outro ho
em estreita colaboração durante mem foi mais longe do que êle no

muit�s anos.
. .

provar que a eletricidade, com as
MUltOS dos progressos verifica- suas leis naturais durante tanto

·dos no campo da eletricidade nos tempo desconhecidas, era verdadei-
· 25 anos decorridos sobre a morte rameute uma ciência.
de Steinrnetz ligam-se diretamente Era relacionado com muitos dos

.. aos seus trabalhos e aos problemas vultos mais representati vos do 111\[11-
por êle resolvidos. Mesmo depois do científico do começo deste sécu
-de duas dccadas é impossível ava- lo entre os quais Einstein, Marconi
Iiar as contribuições à indústria e e Edison sendo que êste último co
ao bem-estar humano por êsse ho- laborou éstreitamente como erige
mem, que veiu da Alemanha para os nheiro de pesquisas ria General
Estados Unidos em 1890 como um Electric.

· jovem imigrante sem vintern e con- Edison e Steinmetz trabalharam
·qllistou fama mundial. Os resulta- juntos no estudo de numerosos pro-
dos das pesquisas que

ê le 1I1lClOU, bleruas científicos. Um-a história
os princípios fundamentais que des- pouco conhecida, mas que C]il urna

cobriu, os proCf:!SSOS matemáticos boa idéia dos métodos diferentes de
que desenvolveu não deixarão de ambos refere-se ao tempo em que
ter importância e utilidade enquan- Ediso� estava tentando aumentar a
to a eletricidade continuar a desem- duração do filamento de bambu car
penhar o seu papel na vida humana. borrizado, empregado nas primeiras
He_centemente, a. General Electrío, lâmpadas elétricas.· Um dia Edison

a CUJO serviço Steinrnetz realizou os disse a Steinrnctz que estava tendo o ferro, que constitui o circuito lll:lS
seus mais relevantes trabalhos, urande dificuldade em criar Ulll vá- nético das máquinas de corrente al
prestou-lhe significante homena- �uo razoavelmente perfeito nos tornada, aquece-se quando as mes

�el1l, dedicando-Lhe à memória eles- bulbos ·das lâmpadas, de vez que mas se acham em funcionamento.
lumbrante fonte luminosa que ofe- não podia determinar o momento Não se ignora que isto representa
receu à cidade de Schenectady, on- em que acabava de remover todo o va uma perda de energia útil, mas
de o inolvidável cientista passou 'a ar. ninzuém era capaz de precisar o
maior parte de sua idade madura. _ I�ste é um problema muito in- valÔr dessa perda. Steinmetz il;te-Nascido em Breslau, no ano de teressante - observou Steinmetz c, rcssou-se pelo problema e po-Io
1865, terceiro filho de uma família, protificando-se a tentar encontrar- numa equação matemática. A res
foi batisado com o nome de Carl lhe a solução, levou uma das lâmpa- posta foi a chamada lei de perda
August Rudolph Steinmetz. Mais das de prova de Edison para o seu por histercsis, hoje .ensinada nas

'tarde, quando se tornou um cidadão laboratório. Entregando-se logo ao escolas de engenhana do mund.o
norte-americano, mudou o nome pa- trabalho, inventou uma complicada inteiro e uma das grandes contn-

_
ra Charles Rroteus Steinmetz. fórmula matemática por meio da buições prestadas por Stcinmetz à
"Charles" para acentual' a sua -na- qual pôde, finalmente, preclsar o ciência elétrica.

· turalização e "Proteus", porque, co- volume de um objeto piril'orme, sob Mas Stejrimetz. n.à? era apçlJps ·"ON"U·8S'0 PAR I MalOIIlOf.1l . DO EXR,CEITO'mo êsse deus mitológico" tinha as cinco algarismos decimais. Quando um mago da matemática: era tam- U _ U B I) ti II
costas deformadas. Tendo-se matri- os dois cientistas tornaram a encon- bém um inventor prático e se com- PRINCIMIS ALTERAÇõES HAVIDAS NA PO;RTARIA 8\,661, de
culado na Universidade de Breslau trar-se, Steinmetz disse a Edison prazia em provar a exatidão das

27-9-1945, relativas ao concurso para 10 Tenente Médico do Exército.em 1882, Steinmetz, durante o curso, que tudo o que êle devia fazer para suas respostas a abstrusos proble-
tornou-se amigo íntimo de um alu- que os bulbos das lâmpadas ficas- mas matemáticos por meio de tra- A) - Idade de 32 anos. aferido ao ano da matr-icula.
no de nacionalidade norte-america- sem completamente vasios era re- balho construtivo no laboratório. B) - Os candidatos oficiais da r-eserva (de qualquer arma ou ser-

na, que o convenceu de que devia mover 147,16259 centímetros cubi- Seus esfôrços para um melhor co- viço escolherão para prova escrita uma das matérias; higiene ou pato-emigrar para os Estados Unidos. cos de ar. nhecimento e controle de um dos
S .

d I loaia médica ou cirúrgica.eu primeiro emprego neste país - .É exato! - afirmou Edison. "Tandes inimigos naturais o 10- �

foi numa pequena firma de enge- Como sabe? - perguntou �em _ o raio - foram realizados C) - Os que não forem Oficiaís da Reserva, farão prova escrita
· nharia elétrica, que .pouco depois Steinmetz. •

principalmente nos laboratór-ios da ele higiene, patologia médica ou cirúrgica, estas últimas a sua escolha.
foi comprada peja então incipiente - Eu nunca havia pensado nisso, General Electric. D) _ Não há prova prática no cadavel'.General Eleetric Co. Um funcioná- mas 10_,0·0 que você saiu, enchi dágua Em 1920, caiu um raio na casa .

R
._

G
v

•

d R' E) - As próvas escritas serão realizadas nas sedes das egioesrio da . E., que o procurou para o bulbo ele uma lâmpada e despejei de verão e Steinmetz, no. 10

pedir-lhe que passasse a trabalhar num vidro de gráu. Hohawk, no Estado de Nova York. Militares (exceto na la R. M.) e na Escola de Saúde do Exército.
nessa compahia, mais tarde assim Isto prova que Edison era o tipo i A f'aisca despedaçou um grande es- F) _ As orais nesta escola.
descrevia o seu primeiro encontro do pesquisador prático que não fa- pelho numa das salas da casa.

OUTROS IN,FORMES,com o cientista que depois havia zia questão de lidar com as possibi- Steinmetz pacientemente uniu os
de ganhar tamanha fama: "Fiquei lidades de erro, investigando tudo fragmentos do espelho e estudou A) - Os doutorandos poderão .increver-se eUI documento que pro-
estupcf'acto c de certo modo dosa- laboriosamente até chegar ao resul- os efeitos do impacto do raio. Isto ve a terminação do curso.
pontado ao ver HI1l. peuueuo (' irá- tado desejado, enquanto que Stein- foi o inicio de um longo estudo de .

B) _ l nscrições até 31 de dezembro de 194.8.-

.gi l COI'pO encima·lo por nma !.;1':];Jdc metz era o técnico, o mago da

ma-=-"
laboratório sôbre o r:ho. O grande

cabeça, com os <.;C·IS {�ah�hs ]ongos temática, que calculava tudo e tudo cientista inventou uma' máquina C) - 50 vagas de 1° Tenentes.
a cair-lhe sôbre JS olllb�'os, l1lclluO reduzia a números antes de tentar para produzir raios artificiais e D) - Informações completas sôbre pontos· para concnrs'O, provas
numa jaqueta de l?i, chal'lll·) 1<1 LG-' qualquer coisa. Constituil'am êles a assim pôde estudar os seus efeitos, "rais documentos exig'idos, eto., na Chef'ia do Serd\:o de Saúde Regional
ca, sentado de !ler,11S ITlIzad;ls a' dupla insuperável que promÇlveu o à vontade. Por me1..o dessa máquina, Curitiba e na Esc�la de Saúde do Exército, a rua Moncorvo Filho, 20 . __

·uma mesa de trabalho no laborató- progresso das ciências elétricas. raios aI,tificiais e�'a!11 , despedi�osrio. Meu desapontal1Jcnto, porém, Tôdas as numerosas e grandes através do lúboratono para atll1- Rio.
foi apenas momentâneo, pois desa- contribuições de Steinmetz no cam- gil' miniaturas de aldeias. Após """''''''''''''''''''''=''"''========='''''''�===''''='V�=======''''l�''''pareceu por eompleto quando êle po científico, ela as apresentou cada impacto, a destruição produ- Dr AleI'des Ac·10Jl' de asconce loscomeçou a falar. Senti instantanea- preliminarmente em fórmulas mate- zida era cuida(losamente estudada. _

.

mente o estranho podei' de seus máticas. Ao comcçar a lidar' com Durante cada descarga de raio ar
olhos penetrantes mas cheios de um ·problema prático, reduzia-o tificial um milhão de cavalos de
bondade, e, prosseguindo, seu entu- imediatamente a uma expessão lUa- fôrça era descarregado num cen

siasll1o, seu vigôr, suas clar.as con- temática, geralmente uma equação téssimo milésimo de segundo.
cepções e maravilhosa percepção que só as granqes autoridades em Pela natureza espetacular dessa
dos Pl'oblemas da engenharia, con- matemática podiam entender. Logo demonstração e os eficientes apa
venceram-nos de que tínhamos fei- que obtinha a solução para a sua rclbos produzidos em consequên
to; realmente; lima grande aqmsl- fórmula, dizia aos engenheiros o cia dos seus resultados para livrar
ção. Não era neeessária uma visão flue no terreno da prática deviam os sistemas elétricos dos efeitos do

• profética p3l'a se perceber que ali fazer para alcançar o resultado que raio, Steinlllet� tornou-se conheci-
estava um grande homern que fala- desejavam., do como

..

-"O Júpiter Moderno" e "O
va com autoridade e profundo co- Q\lando ainda era �1l11 moço. d.e 20 T0f.lante"., .nbecil11cnto e que, se lhe fosse dada anos viu os engenhelros eletnCIstas I"stava ele prossegmndo nos seus
uma opol·tunidade, prestaria grau- eonf�llldidos ·COl11 a perda de certa estudos sôbre o raio quando mor
des ·serviços ii nossa indt'lstria." quantidade de energia que se obser- reu em sua residência, em Sc11e-
Steinmelz não desmentiu esta en- vava em todos os tipos_ de rriáquiIlH,; nectady, no dia 26 de outubro de

tusiástiea predição. Foi logo eonsi- elétricas. Os projetistas sabiam '_Tue 1�23.

o Sabão

Tipo: Marca

T D 14
tJ 7
D 8

H D 10

Interne tional sí$tema de
Caterpillar
Idem

AUis, ch .. lmers sistema de lamina

sistema

Idem

•

de

«Bullud o s er »

«Angledosr»

«Ang!edos;»

Pedidos a Caixa Poslal.139 fpolis.
CASA MISCELANEA diltri
buidora dOI

•Râdice R. c. A

Victor. VâlvulBl e Discoe,
RU8 Conselbe.ro Mafre

AVó! MÃE! FILHA! TODAS DEVEM USAR A

r

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evita dores:
ALIVIA AS CóLICAS· UTERINAS

Emprega-se com vantagem para com

bater as irregularidades das funções pe
riódicas das senhoras. É calmante e re

gulador dessas funções.
FLUXO SÉDATINA, pela sua 'com

provada eficáeia, é muito receitada. Deve
ser usada com confiança.
FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte.

Avenida Rio Branco n. 103, 1° andar, sala ,3./
NEGOCI"ANTES DA CAPITAL E DO INTERIOR

O ESCRITóRIO DE ADVOGA,CIA E PROCURATóRIOS do

Dr. Alcides Accioli de Vasconcellos, instalado à Avenida Rio
Branco n 103, 1° andar, sala 3, no Rio de Janeiro ,encarrega
se da d�fesa dos seus interesses junto às Repartições P6bli
cas Federais e todo o serviço de_ advocacia relativa aos Insti

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

Extrangeiros.
Oferece, o\ürossim, os seus serviços como intermediário

entre Exportadores e O Conselho Federal do Comércio Exte

rior.

; I
"VI'RCiEM

·

'ESPECIALlDADE",
elA WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marola

.'

TORNA A FOUPA BRANQUISSIMA
rea-Is:
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Bastará um empate para o· Paula Ramos se tornar campeão da cidade
�-===���=���""'=���""""""'=�"""""""=�==�""""""""""""""'�="""'""""��=���===�==�

O· 4val tudo ,emprega'rá 'para quebrar a invencibiUdade' d� tricolor,

I.,.

Direção de PEDRO PAULO MACIIADO
)
4 mais popular emissora catarinense,.3

Imprensa Oficiale Tesouro do Est�do J:::: \��:�ái í���,�a�� ��:D:: �p���:�
Esta tarde, t.nd��"t�ee,t:eci�!�Te��!�'. !�!t�n:", alinhará no g,,' At:f Vabral Teíve.

pete verde do estádio da F. ·C. ,D., tado, .com início marcado, para as mado o seu pelotão, o qual estará
-

sito à rua Bocaiuva, defrontar-se- 15 horas. assim constÚtúdo: Leio, Tiã� e

ão os valoroso� conjuntos do Im Para essajicleja, o .campcão elas- Luiz; Milton, Natalino e Botelho;
Lorizo, Rodrigues.. Oscar, GeIitil e

-Acácio.
A partida será dedicada ao exruo.

sr. dr. João David Ferreira Lima,
digníssimo Secretário da Fazenda.

o público esportivo citadino está líder do certame profissionalista do'
;vivamente· interessado na gigantes- ano em curso.

ca porfia que' será levada a' ef'eito ' Dentro de pouco mais de 24 ho
amanhã à taroinha no "stadiuru' ras, portanto, veremos em ação (;�,
efecedeano entre Paula Ramos e craques do campeão e vice-campeão
!Avai, respectivamente Iider e vice .: do ano passado, todos ostentando

magnifica forma técnica e física pa
ra cumprir os sensacionais noventa

minutos que regulam um jogo de fu
tebol.

\

Dos quatros-clubes da primeira d�,
visão, dois já deram adeus ao ,�er-

-------------------------------------------------------------------------------------------�

Torneia triangular de volei e basquete
Teve prosseguimento em a Doi- nivílle, com mér-itos, levantar o t.í-

Flmuin:ense será iniciada, amanhã
a temporada internacional de tenis,
contando com � presença dos as

tros mundiais Roberto Falcken-

te de sexta-feira última, na oan- tulo máximo do Estado. Mesmo
cha do Lira T. C., o Torneio 'Tri- sem jO,gal' com todos os seus títu

angular 'de Volley c Basket-hall, lares, venceu, sem grandes' dif'i
pr-omovido pelo OBIRA'Lo\>N ES- culdades, o quinteto remodelado
PORTE CLUBE, com os jogos se- do Lira' '1', C., por 2'1 x 11, e pode
g'ui ntes :-Tallbaté x Barriga Ver- mos aí'írrnar (toe não f'óra a inf'e

de no volley-ball, e ObiL'atan x lícídadc
'

de Eddie no encestar, a

Lira no basket- hall. Estes jogos contagem teria subido muito mais.

,eni).n d,ec�'sivos 'para e IBarriglfl� Principalmente no' 2° quarto, o

Verde e para o Lira, já que ambos qninteto comandado por Vad ico,
hávtam sido derrotados na ia. ro- teve uma atuação primorosa, corn-"
dada, frente ao Ubiratan' e Carava- provando mais uma vez que, .se

na do Ar, respectivamente. Mais ostenta o título de ca rnpeão cata

uma derrota e ambos ficariam sem rin ense, é porque' bem o merece.

;possib�liclades de le'�antar os rres- :\'0 quadro veucido, Helinho foi o

pectivos títulos.' mais destacado, seguido de perlo
Fazendo uma rápida apreciaçãü - pU1' Lhir-ajara, Ondinaldo. Gali leu

das partidas, 'lemos a dizer que a Honcll{l'as e Adal'berto, estiveram

deÍ'icienle energia elétrica preju- fracos, principalmente a guarda
dicou a parte lécnica dos jogos: Honduras e Adalberto, que perrni- burg, rro momento virtual carnpeãr.

assim é que' no volley"bal, não foi tia sempre o livre acesso da of'en- amador do mundo, Jaroslasw Drob

;possiv.el assistirmos Jevantadas e siva adversária ao seu setof. Com ny, campeão da Europa, Enrique

cortadas perfeitas. O Taóbaté, jo- estes novos valores,
.

o Lira estará Morea, campeão da Argentina, Vic

gando ,compleLó, venceu o 1° "qu.in- pOl' certo bem armado p�I'a a tor Seixas, cwmpeão da California,

:ue" como quis .com uma ofenSIva ternpol'ada de 1949, desde que ha- e El'ich Sturags, campeão da Afri

'bem 'superiol' a do Barl'i·ga-,verde, __ adiculaçã,o, eorljl1nto, que afi- Ica Su:, além. das l1'ossas maiores ex-

c também com inelhores levantado- 'na1 (� a bas,e de sUcesso no rspor- pressoes tems.
)

,

il'es. No segundQ "quinze", cntr,eLan- l-e coletivo. No quinteto vencedor -;:-' o -

:Lo, o Barriga-Verde iniciou com a grande figura foi Vadico, que SCHMELLING DERROTADO POR

grande disposição a porfia, che-, provoÍJ mais uma vez ser o maior DECISÃO,

gando a estar vencendo por 11! x jogador de baskel do Estado. Nil- Bedim, 31 (O. :p.) - O ex-cam-

5, quandO os ,comandados d� Gal- Un!Jü saiu-se muilo bem, comprin- peão mundial dos pesos pesados

'luff, reagindo br'1:vamente, empa- du á risca SUá missão.:f; um jo- Max Sehmeling foi derroLado por

taram e venceram por 16 x 14. En- gador novo, que de jogo a jogo, decisã'o, esta noite, num "mal'1lh"

tr.e os vencedores é justo ressalta.r melhora' sempre mais. O 'ataque de 10 asbltos conlra o lHlmbur-

d I EI" e Edd' !?'llC'S Richard Vo!?t. Sclmelin!? a-
�qui a aLuação da up a -� Ja� contou desta ver. ,com le no � � �

-Gallufl', qu,e como s.emp!'.e, lev.e pa- centro, Jaz·endo u jogo de ":vivot", nuncio\.l· que esta 1'oi' a sua última

llel salienté na vitória; também e pode-,se dizer' que corresponcleu lllta de box.

:Nabo!', o giga,nte cortado!.' da se�e- plenamente em sua nova posiç'ão,
çáo catarinense, teve uma atu.:u;;ao, com boa' marcação e' boa Gistr-inLlÍ
Iloa sem repetir i1'0 entanto os .' cus ção. Foi no entanto.;· infeliz no eD

suc�s.sos anteriores. Soncini, Tavi- cestal'. Bitinho, o <il'3.i:iLasma" do

, ho, Heitor ,corri altos ,e baixos. No campçonato Estadual, teve boa

�arriga-V,erde, salientamos aperl'H atuaçuo,' fazendo algumas cestas

.1(} trabalho exaustivo de Aldi! Nu- incriveis, "made Bitinho". É ou�
nes que esteve muito' bom. O ses- tro jogador que vem -se salientap.
tet; do Cap. Spalding sentiu profu:l do dia a {lia. Marcos, na outra ala,

damenle a falta de Sarni, indub'l-. teve também papel saliente na

tavelmente, um dos melhores cO:'l�- contenda, envolvendo o adversá

'dores rio Estado. CNO e5ra VI\;O- 'rio ,com tramas técnicas --e illali

Tia, 0 elube de Eugênio Mulle�� cal\- ciosamente preparadas, eooperan

.didatou-se ao título de campeao do do de maneira decisiva no resul

�rorneio Triangular de Baske�- tado final do prélio. Em sua posi
'1>all, que será disputado com o ?bl- ÇrlO, encoiltra poucos rivais á al-

'. ,,'. 'E C promotor' dó festIVal, tura_ Humberto que substituiu Bi-
1<1' ,lIl ' ., ,

.

rtri-campeão da cidade e vlce·eam- Unho, não chegou a esquentar' a

'Peão estadual d? cm'l'ente an.:, Se-
sua posíção, já que para isto teve

)['á esta uma partida sensaCIOnal, pouco tempo. Enttretanto, não mo

já qnc ambos ,·estão bem prepara- dificou o "train" de jogo de seu

..dos e com grande vontad,e de ve.n- bando.

;cer. Estará então, também em dls- Com esta vitória, o Ubiratan E.

puta, '-\,m belíssimo jogo d� meda- C. se candidatou ao título de Cam

'lbas, oferta do esportista\.ANTôNIO peão do Torneio ''r1'iangular de

SALUM, um dos ho!IJenageados do Basket-baU, que será decidid,o com

1estival. .

o ,Caravana do Ar E. C., numa par-

No :vrélio de !basket-ball" hV�- lida que promeLe se", das mais

mos a' ocasião de apreciar a P:1- s�nsacj.onais.do ano .. ,O quinteto do

lIIleira ,apresentação do campeao Sargenl� Hélio: está em "ponto de

cata,rine'rise do' corrente I ano, o bala", e possue grandes valore;s do

ÜRrRATAN ES�OR.TE CLU�E, des: haskel estadoa!. O Ubiratan p�ra
de IfU:C ,consegmu na c_!_Çj;tde de Jo este jogo, apres,entará Jair, seu

j

CAPOTOU O CMWINHÃO

Salvador, 5 (R: P.)' - Um cami-

nhão, transportando jogadores dr
futebol e torcedores, percorrendo a

estrada de. rodagem que liga Sal
vador à Feira Santa, capotou es

petacularmente resultando quatro
mortos e trinta feridosc

-0-

TEMPORADA INiTERNACIONi\L
DE TENIS

Rio, 5 (R. P.) - Na quadra do

- o-�
O ATLÉTICO túmRA O CAM�

.

PEoNATO' MINEIRo\
Belo Horizonte, 5 - ·Depois do

encontro de domingo último, ficou
sendo a seguinte a classificação
dos concorrentes ao certame mi
neiro de profissionais:
1° lugar - Atlético. com 5 pon-

tos perdidos.
2° lugar - América, com 6.
3° lugar - Cruzeiro, com 7.
4° lugar - Vila Nova, com 16.
5° lugar Siderurgia, com 2Ü.
tio lugar - MetaJuzil1a, com 27.
7° lugar - Sete ' dE!' Setembro,

com 29.
-0-

LICENCA CONCEDIDA PARA O
-SUL AMERICANO

Rio, 5 - Ante-ontem o Conselho
Nacional de Desportos concedeu a

necessária licença para a realiza
ção do Campeonato Sul America
no eJe Futebol. no' Brasil, em prin
cípios de. 1949 .

antig'o defen'sor, que fafá então
sua ."reentrée" oficial, e há ainda

possibilidades de contar Mm. Éri
co e Nazareno, que não preliaram
contl'a o Lira. Para este jog'o/ qlle
sel'á t;lm disputa da, "Taça ALFRE
DO' CAMPOS", não há favorito.

Aguardemos pois, a solução se.n�a

cional do Torn,eio Triangular de

Volley e Basket-ball.
"FAN"

amanhã à. tarde
tame de 48. São êles: Figueirense e

Bocaiuva, ambos com meia duzia de

pontos perdidos. O esquadrão pau
laíno acha-se em posição de causar

inveja. É o "Ieader ", Está invicto l'

distanciado 4' pontos do grêmio
aZl1'rra. Um único pontinho, perdeu
o líder, resultado de um empate com

o Figueirense. O Paula Ramos' 'se
tornará campeão, bastando um em

pate, apenas um empate.
O Avaí ainda tem. esperança de

conquistar. o certame. Vencendo. 9'

alvi-anil terá que esperar que o Fi

gueirense vença também o tricolor

da Praia de Fóra e se tal acontecer,
o que é bem possível, dois campeões.
terão' que decidir+o título.
Os avaianos

,
estão firmes e deci

dídos a tudo fazer para ver vitorio
so o pavilhão 'azul e branco. Por
seu turno 'os paulaínos nada, temem

e, irão ii liça convictos de que sabe
rão vencer galhardamente.

,

/

C-,�lVIPEONATO P,<\.U;LlSTA DE

FPTEBOL
Situação aluai dos concorrentes

ao, 'campeonato paulista de futebol,
por pontos perdidos:
1°. - São Paulo ,e Santos .".

Cinemcs
ODEQN, hoje ás 5 e 7,30 hora ..

VIVER EM PAZ

COM: Aldo Fabrizzi - Gel' Mo-
5

ore - Morella Menti
2° - Corinthians 10

30 - Ipiranga
'

, ., 11

30 Palmei ras 14

50 - -Portuguesa Desportos 15

60 - Juventus 16

70 _ Portuguesa Sant. 18 °0 ••••••••
' r""

,

• ROXY, hoje ás 4 e .7,30 horas
80 - Comercial .,........ 21

95 Sessões Populares90 - Jahaquara �

26 1° Um western sensacional ele-100 - Nacional .

_ o _ trizante. \}

CAMPEONATO CARIOCA DE I Hov Hogers - o rei dos "cow--

FO'�EBOL
'

I bOyS;'. no �nais movimentado de

Pontos perdidos pelos clubes rseus filmes:

concorr-entes ao campeonato cario- A DAMA DO ELDORADO

ca de futebol, �pós a rodada de COM: Dale Evans - George

domingo último: Hayes '

. ! i c,ii �:.�t�!!,;r'''{' ;�
10 _ Botafog'o ' 4 Lutas. Torcidas

1 ° - Vasco .,............ l!,. 2° Outro "western" cheio de lu-

20 - Fluminense 6 tas -e torcidas', apresentando um

30 _ Elamengo ',' 9 novo "cow-boy".
I}O _ Bangú 15 Jhumy Wakely em:

50 -' América :
16 O .CAVALEIRO DO AMANHECER

,.

60 - Sâo Cristovão 17 Aventuras. Perigos,
70 - Bonsucesso ,'... 18 3° Inicio do mais movimentado> I

70 - Madureira 18 de todos os seriados

8° � Olaria 20 O VINGADOR DESCONHECIDO:
90 - ,Canto do Rio 21 1° Episódio.

- o - COM: Robel�t Kent - Armelita
CAMPEONATO CARIOCA" DE 40 Final dD sensacional e gi-

BASQUETEBOL ,gal1:tesco seriado:
Rio, 3 (Via aérea)' - .Com gran- O MONSTRO E O GOR�LA.

de animação prossegue o 'certame 14/150 Episódios
cndoca de basquete, promovid� COM: Robert Lowery
pela Federação Metropolitana de No programa: O Esporte em Mar

BasquetebOl. O Flamengo encon- 'cha _ Nacional
ll'a-se na liderança, seguido pelo' Preços: Cr$ 4,OD e 3,00
Riac:huelo 'e Fluminense. Ce.nsm"a até at4 anos ..

R" d
- G

· ., .

'LVIPERIAL, hoje ãs 4 e 7,30 horaS',

9,� !�BERT�!rUl�, di, 1.1. Um ;:::;:':n:It��,t""" ,,-
para ,face...

.

_ .pleto de lutas e torcIdas
9,30 - Variedades ·em gravaçoes. ,''0 CAVALEIRO DO AMANHECEt{
1000 - Caco Velho ...... .. ..

10'15 � Lecllona Cuban Boys.
10:30 - Músicas brasileiras em

gravações. . . .'

.11,00 - Bazar de musicas.. .

12,00 - Oferecimentos mUSIcalS.

1400 - INTERVALO. '

16:00 - Em t,empo de va�sa.
1630 - Cantores do BraSIl.
17'00 - Minha Visita.'

.-

'17:30 - Juventude Estudantil Ca-
tólica.

-

18,05 - Variedad ..s.
.

'

, COM P. R gers Dale Evans'
18,30 _ Músicas SeleclOnapas (A ,1: lOy o -

.

Modelar). .

� George Hayes
1845 - Momento esportIvo. 4° Continuação do misterioso $.e-

19:00 - Osquestra Vienense Bo- i'iado 100% ação:
hemia (Café Amélia). LEI O FANTASMA
1915 __ 0- Esperanto em marcha. CAVA ,

,

R '

.

19:30 - Noticiárío da A�ência 5/6° Episódjo�
Nacional. _ . COM: Robert Kent
20.00 - Músicas Italianas, (otlca No programa: A Marclla da Vid':ll

Modêlo).
2015 - Pedro Vargas. - Naci<;ll1al
20'30 - Solos çle piano.. Preços: Cr$ 4,00 e 3,00
21'00 - Grande Diário do Ar.

�ÚO - Rádio Bail{' G';laru.iá.
22,30 - últimas' melodIas. rF.?!f",r, 'PEUMATlSMO E
23,00 Boa noite, ENCEHRA- PJ ACAS SJ�TLrTJCAS

MENTO. '

EI·· d N
,-

<lnb UI;) 0�;)llJ1'i'UO'J ep se.lqo se
- Iltr I

e 'oguelra
MOURA E SIL�A "".dl�.,ciio C1,uili(IJ1' no uatam.nto

,

�ll .ifl'�

No programa: 1° Cin�landia
nal - Nacional

.
Preços: Cr$ 4,80 e 3,OD
Censura até 10 anos.

Jor-:

..

COM: Jimmy Wakely
Um novo "fcow-boy".
2° Final do espetacular seriado'::

O MONSTRO E O GORILA
COM: Robert Lowery
14/15° Episódios
_3° O "cow-ho'y, n. 1, no seu me

lh�r filme de aventúras:
'

À DAMA DÓ ELDORADO
�

Censura até, lD anos.

Avisa aos srs. proprietários. de

onibns. qlle aceit a agl\ncia> Tnfor- ,

mações·: Praça 15 de Nov. 24.
PASTA DENTAL \

,

ROBI�SON

,
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'Dr � Milton
�

. si.monelPereira .

,
'

Clínica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA 'GERAL
.Dos Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Píragibe 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 _ CI-

RURGIA PARTOS'

Diagnóstico, controle' 'e tratamento

especializado da gravidês. Dístur
Ibios da adolescência e da menopau-
5a. Pertubações menstruais, �:In�.
mações e tumores do aparelho geuí
tal feminino.

I Operações 0,0 utero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
'ÀSSISTENCIA AO ,PARTO E Ol:E-

RAÇõES ')BSTÉTRICAS
Doenças

�

glandulares, tiróide, ová-
rios, hipopise, etc.)

"

Dísturbios nervosos _ Esterilidade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto 7 _ Tcl,
1.461

'

Hesíd, R. 7 de Setembro _ EdiC.
Cruz e Souza _ Tel, 846.

.,._,.,

DR. POLYDORf) ERNANrDES
THIAGO

Médico e partei,.Q
Hospital de Caridade de Flo:
rianópolís. Assistente' da

Maternidade

130

Doenças dos órgãos internos, esoe
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían-
-

dulas internas
Clínica e cirurgia de senhoras _

Partos
FISIOTERAPIA _ ELECTROCAR
DlOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

H01JARIO DE ÇONSULTAS: .;
"Pela manhã das 10;30 ás 12

horas
Á tarde das 15 ás 19 horas"

CO:NSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n, 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

ATenida Trompowskí 62
Fone manual 766'

Clínica Médica e Cirúrgica do'
DR. AUJOR LUZ

Médico-Operador-Parteiro
Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral _

-

Doenças de Senhoras - Partos -

iVias Urinârtas - Rins - Coração'
- .Pulmões - Estomago -+ Figado

ITratamento da' Tuberculose I

Raios X - Eletrocardiografia '\
Praça Pereira e Oliveira (atráz do
Tríbunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 1.2 e das 3 ás 6

_ Fone 841. PLORIANóPOLIS
I

DR. NEW:rON 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 â tar-'

de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 _ Telefone 1.4�2.

DR. A. SANTAELA

, "

''\

(Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Urilver'sldade

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

Federal
Ex-Interno dr Hospital Pslqurá-
trico e Manicômio .rudíctarto

da Capital Federal (
Ex·lnterno da Santa Casa de 1Il1·
serlcórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA, MÉDICA - DOENÇAS

Nl!:RVOSAS
Consult1'irlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

Talhõ, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:

i:;::;:�ã�;�O_Di 16a. Circunscrição de Recrutamento
CIRURGIA GERAL __ ALTA CI. ,

Afim de tratarem de seus interesses: deverão comparecer a 16a. C.

RURG�mORfs0�SVAS DF; S� R., com a máxima urg-ência, os Oficiais e'praças qU,e, tomaram parte na
ARTOS

di
-

""t .,J Cd'b' ti h deiFormado pela. Faculdade àe. Medi- expe içao mau ar 'me anu os, e em aSSIm os seus respec lVOS er ei-
Clna da Umversidade de São Paulo' _

1
, .

-
•

onde foi assistente por vários anos d� ros. . � �

Serviço ",Cirúrgico do Prof. Alípio
-

lI(fféÍJ(j) Pedro Gay, Ten. CeI. Chefe da. i6a Q. R.
- Corrêia Neto

Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso tirei
de! rins, próstata, bexiga, �tero.

ovános e trompas. VaricO'CeIe hidro
cele, varizes e hernas:

Consultas: Das 3 ás 5 horas 11 rua
Felipe Schmidt, 21 (altos d� Casa

Paraiso). Télef, 1.598 ,

Residência: Rua Esteves Junior 170'
.

Telef. M. 764
' ,

Dr. Paulo Fonte.
Clinico e operador

Consultório: Rua Vitor' Meireles, 36.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e da. 14 i.
15 hrs. Residência: Rua Blumenau,

-

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário WendL....e.
"'tnica médic� de adultos e 'criança,
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 á:o 6 horall

lte.idêJlcia: Felipe Schmidt D. n.
Telef. 812

I� \ Dr. M. S. Cav;l;nti
(!1inica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha M arinbo, 10
Telefone M. 132

roi�JPANlHI� o
�p..CCIDENTES ,DO

�os CO�rRA
TRABALHO --=ª I

, SÉOE SOCIAL:

po�ro ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 1." ANDAR
..

'�"VA PÇSTAL, 583· TELEFONE 6?4Q • TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

!'geneu Geral para St8. Catprna
Rua Felipe Schmidt, 22'-Sob.

Caixa Postal. 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS

• I.

Aceita'-se reptesentante no interior do Estádo.
Caixa Postal 139 - Florianópolis

Cartas para

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:

Não

Fa.brlcant•• distribuidores da. a.famada. cen

fecçõ•• -DISTINTA- • RIVET. Po••ue um gran.
d••ortim.nto d. CQsemíral, II'I.cado." b"iru,
ban. e barato., algodões, mOl'1IlI!I • ayiameÍlt a.

paro a.!foiQt•• , Que reoebv dir.tc.meant.. da.
8nr.. CC)lmlll:r-o::!PIlItat..,1i do tlttl6l'i<.lt1' CHI I.ntido d.. Ih. las.rem ',m"

Floll't��o"t'l.'l('tll".. - PTl,JAJS em �l.�""!Hlna1.) fi L01o••

perca tempo!· I
Telefone para a Impressora Gra;aú 'Ltda. (telélpne

manual 767), e o nosso a€ente o procurerâ para receber
sua encomenda tipográfica, Serviço Esmerado. Entrega
imediata. Preços sem concorrencie,

Arvores. frutiferas
Arvores Fru;t.ife,r.as enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estaheleeímento de
Flori e Pomicultura

H. 'J. Cipper.
Corupá,
Mun, de Jaraguá' _ Estado de
Peçam catalago gratuitamente.

.

,

Santa Catarina.

Dr. Ànfônio
Mo(lesto

Médico

RAIOS X
RADIUM

RADIOTERAPIA
,

Exames radiológicos do Es

tômago, Intestinos, Pulmões,
Coração, Esqueleto, Vi!s bi-

liares e Urinárias.
RADIOTERAPIA d�s Tumores'
- Câncer - Inflamações -

Doenças da pele _ Hipertiroi
dismos -'- Reumatismos -

l?isturbios da menopausa-etc.
Atende diáriamente no HOS-

PITAL DE CARIDADE.

SEU 'RELOGIO . PRECISÁ DE
"

REVISAO?
NOSSA OFICINA É ESPECIALIZADA

, '

Nosaos concertos são
"

garantidos 100%
ÓTICA MOD�LO
JoÃo PINTO, 25 (Frente ao Tesouro

,

do Es,ado)

I,

_ 'FABRICA DE FOSFOROS (PRON�
TA P. FABRICAR)

, Vende-se

Maqainário c-s 250.000,00
Prédio, Imoveis 'Cr$ 90.000,00
SÚuada em Campo Alegre - S. C.
Vende-se tb. só maquinário

I Informações com A. Wehmuth

Brusque _ Santa' Catarina".

fdbrica... A Coea "A CAPITAL- ahumo a otm1�gao dOD
vl.lta r.snt.. d. efetuo rem aU,a. compra.: .TRIZ �m

\·······..···..···..·�.....··..·······..········I
· '.
• DR. •
• •
• •

I A. DAMASCENO 'DA SILVA I
: ADVOGADO :
• •
• •

: AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS :
• •
• •

I Praça 15 de Novembro, 22 '_ 2° ando •
I :

• (Edifício Pérola) •
• ••
• •
• •

:' Fones: 1.324 e 1.388 :
• I'·
: Florianópolis' _ Santa Catarina :
• •
• •
.....................................� .

DATI LOGRA F�IA
Correspondencl,
Comercial

Confere
Diploma

, ,

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

METODO:

Moderno e Eficiente

I
I
I

� �� a_ _ ag mm=-aE� .

•

/
,

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLUBE DOZE DE �GOSTO"
PROGRAMA PARA O MÊS ·DE N-OVEMBRO

DIA 7 - DOl\'lINGUEIRA. DIA 13' - SOIRÉE. DIA 21 -- DOMINGUEIRA. DIA 27 - SOIRÉE� AS DOMIN&UEIRAS E SOIRÉES;
'TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.

Muito nos alegra podermos publicar, hoje, o discurso' que, em 110--'

me do funcionalismo público do Estado, o sr. professor Francisco Bar
reiros Filho" lente catedrátic7 do Instituto de Educação de Flol'Íanópo-'
lis, e, em comissão, Secretário do Govêrno, prof�iu no dia 2S- de outu
bro último, por ocasião dàs solenidades comemorativas do "Dia do
Funcionário Público". Esse belo e expressivo trabalho, que constituiu,
parte magnifica da sessão cívica realizada no "Teatro Alvaro de Carva
lho", é o seguinte:

'''Exmo. sr. Governador do Estado; Altos Dignitários dos demais:
dezembro de 1640 e leve como su- Poderes, a cada qual peço desculpas de não lhes especificar as 1'un
cessar seu filho D. Afonso VI; ções, !Jelo temor de omitir, involuntariamente embora, alguma, delas ;A sessão de ante-ontem foi rá- para a hora do expediente. O Sr. 1696 I'i terrni d- em ,lcaram errmna as representantes. da imprensa; senhoras funcionárias; senhores funcioná--(pida, presidindo-a o sr. Batista Pe- Victor da Luz Fontes, udenista, no as Ol)I',aS da eoustruoão da FurI a- .

- r'ios ; senhoras e senhores.reira e secretariando-a os srs. Jo- entanto, dirigiu à Mêsa um pedido- Ieza ele Sanla Cruz, na barra do Não é o Secretário do Governo de Santa Catarina quem fala. É o-sé do Vale Pereira e Hannlton Fcr- de-informações: pedido êsse que se R' d J
.

I I, 'da e ane iro, no mesmo oca em simples funcionário público. Não espêlho nem reflito a opinião of'icial.,rcira. refere à publicação' do Códiao de
� que existi ia o Forl e ele N. S. dá Empregado público, com as aspirações da minha classe, aqui estou pa-.Lidas e aprovadas as atas das [Posturas, já· há semanas promul- Guia, construido entre 1588 e ra me congratular com os meus colegas de funcitinalísmo, pela passa- .

.

sessões. de 29 de outubro último e' gado pela Câmara. O sr. Presidente 1589; gpm da data de hoje, dia do funcionário, instituido evidentemente para,da última ordinária, foi lida vo- infórma não ter sido a Imprensa nl l�O!. G e' 1 d d- e. 'I �,o OV.l'J a ar a lhe honrar o trabalho, o préstimo, a tradição e o civismo.
lumosa matéria de expediente, da Oficial, devido o acilmillo de ma .Praça da Colónia do Sac:r'amento,
'qual é de ressaltar o seguinte tele- féria urgente, possível publica-lo General :-lebasliã<o da Veiga Ca-
grama dirigido peja Assembléia Le-

i
ainda. hral, repeliu um assalto dos e;;-

.gislativa com referência ao resta- I '. Em seguida, não 'havendo matéria panhóís comandados por Baltazar.
belecimento das imunidades d�)s para a ordem-da-dia, foi a sessão <3(�rcia Rós;

encerrada e outra con:vocada para -- em 1766, nq Rio de Janeiro,
.1) dia imediato. ncsceu o poéta Iluiz Nicolau

_

Fa-

gundes Varela que veiu a falecer
em 29 de novembro de 11331;

- em ri!!7, no Rio de Janeiro,
realizou-se o casamento do Princi

pe Re:a.l D. Pedro que veiu a ser

Imperador do Brasil com 'o nome

de b. Pedro I, com a Arquiduque
:S:( da Austr ia, D, Leopoldina:
:- em 1836, faleceu' 'Ü Marechal

Fr-ancisoo Claudino Alvares .de An-

cae NovemOrO· Clt! HJ48,6

Na Muni'cipal
Teleqrema da Assembléia Estadual. - Uma pergunta e uma

I resposta uneduita.,

Vereadores:
"Presidente Câmara

I
Vereadores

Nesta. - Assembléia Legislati.va
Estado, por proposta do Deputado
Lopes Vieira, consignou ata voto

'congratulações vereadores justa re

solução Senado Federal estabele-
cendo imunidades parlamentares
iVereadores. Atenciosas saudações
(a) Pinto Arruda, 1° Secretário".
Não

.

houve oradores inscritos

{<Orientador Fiscal
·do Imposto de Cou
·sumo e Renda»
Pelo Sr. Sebastião Martins

Padre Dri Odilon
Alves Pedrosa
Procedente de Pôrto Alegre, onde

participou do Congresso Eucarís
tico Nacional, e de regresso à Parai
ba, acha-se nesta Capital, desde
ontem, o ilustrado sacerdote, P�.
Dr. Odilon Alves Pedrosa; educador
e jornalista e diretor de "A Im-,
prensa", daquele Estado
O ilustre e piedoso prelado vi

sitou, ontem, em companhia do dr.

Severino Aiv�s Pedrosa, Juiz de
de Menores, às obras d'e assístênc.a:

social e éducaciónàl do Estado, en-Viraújo, foi nos oferecido um in
teressante exemplar do "ORIEN
TADOR FISCAL DO ÍMPOStO' DE
CONSUMO E RENDA", que se edi
ta na Capital Federal, sob a res

p!2,nsabilida,de do dr. Mário de Al

buql�erqUe Maranhão Pimentel, �l
to Funcionário do M. da Fazenda.
"Orientador Fiscal", publica todas

as decisões e respostas da Junta
Consultiva do Imposto de Consu

mo, da R�cebedoria do Distrito Pe

deral, bem' como os atos, 'Ordens,
Circularef>' Fazendarias referentes
aos impostos federais, "Orientador
Fiscal" tem ainda à disposição fios
seus assinantes um DEPARTA

ME�TO TÉCNICO JURIDICO que,
gratuitamente, responde a todas as

consultas no praso de dez dias, c

por via aéreas, sôbre impostos de
Consumo, Renda, Tarifas Aduanei
ras e quaisquer outros tributos f()
derais. Todos os assinantes têm
�inda à sua disposição, no Rio de

Janeiro: um despachante oficial,
que acompanha na fonte quaisquer
;reivindicilções que porventura te
nham nas diversaf>' dê'pendências do
Ministério da Fazenda, nos C. de
CDntribuintes, junta Consultivl:,
dc. "Orientador Fiscal do Impos
to de Consumo e Renda" é de publi ..
caçã'o mensal, e sua assinatura po
derá ser tomada nesta capital' à cua
Blumenau 64 oU: diretamente no

Rio de J�Qeiro, a rua 13 de maio,
23.

tre as quais o Hospital "Nerêu Ra
mos", à Penitéàcíáría do Estado.
o Abi.'iàó de i\fenores,. o Pôsto d�
Púer-icultura "Beatriz Ramos", des
ta càpítal 'e, ainda, o Grupo Esco
lài' GefúÚo Vargas, do Saco lias
Limões.

Hoje, S. Excia, visitará o Preven
tóriô e as Colônias Santana e Santa
Teresa, de São José, colhendo de
tôdas a melhor das

-

impressões.
- O ilustre sacerdote nos deu

ontem o prazer de sua visita, despe
dindo-se por ter de- seguir hoje pa
a

.
Curitiba.

Rádio Eldorado
Catari,neDse
A "Rádio :Eldorado Catarinense"

(ZYR-6, de Cresciuma) realiza, ho
je, ás 21 horas; nos salões da "So
ciedade .Recreativa Mampituba",
daquela cidade, o solene ato dn

inauguração nficial do seu prefixo,
após· o qual haverá um baile dedi
cado à sociedade local.
Gratos pelo convite com que fo

mos distinguidos, formulamos aqnl
'Os . nossos votos de prosperidaôes
à 1lóvel difusora.

C A'-S A
VENDE-SE a casa sito a rua

Major Costa $/N. Tratar na

Rua General Bittencourt 79.
Gratos pela oferta. 1-- ........................ e ..

H·oje no passado'Ecos das
6 DE :\TOYEMBRO D ·

A data de hoje recordo-nos que:
la

- em HH7, alguns homens das O discurso �prof�rido pelo sr. professor Barreiros Filho, na

tropas de Fernandes Vieira e Vi dal sessào cívica de 28 de outubro p. findo
de Negreí ros atacaram e

í

ncen dia

rim} um patacho .
holandês que se

eJlüohLl�a\'a fundeado no Capihcri-
he-;

- 'em 1656, em Lisboà (Portu
gal ) faleceu o Rei D. João TY, fun
-dador' da dinastia de Bragança e

restaurador da Independência de

Portugal. Aclamado Rei em 1 de

drade ;
- em 1836, foi proclamada a

independência e a república de
Pi raf.inin, cuja Insurreição tivera
inicio em 19 de setembro de 1835.
Já Antônio' de Souza Nela a 1)1'0-
clamára em 12 .de setembro do
mesmo ano mas foi feita, isolada
mente, nesta data;

-r--" ern 18!13, travou-se o segundo
combate de Canguçu, tendo os revo

lucíonários comandados pelo Gene
Tal Neto sido repelidos pelos Te
nentes-coioneis Francisco :Felix
da Fonseca Pereira Pinto e Fran
cisco Pedro de Ahreu ;
- em 1853, o deposto Presiden-

te da República Oriental, Juan

.Francisco. Giró, refugiou-se na

Legação Brasileira em Müntevidéu,
alI pel'manecendo durante um mês
e depois conduzido pára bordo eie
um navio da Esquadra Brasileira
peJo então Visconde do Rio B an

ca;
em 1875, nasceu o grande

poéta Amadeu Amaral Pent,eado,
em Capivarí, São Paulo, vindo a

falecer em 24 de 'outubro de 1929.
And1'é Nilo Tadasco

METEOROLOGIA
Previsão do Tempü, até 14

ras do dia 6.

Tempo: Tnstavel, passando
bom.

Temperatura: Estável.
Ventos: Do quadl'ante

frescos.
Norte,

: araI{ e;)J suura,llxa slI,m'jeJedweJ,
fOram: Máxima 16,2 Minima 18,4.

CASA
\

Vend,e-se uma casa na Rua Tere-
S? Cristina 263 á tratar na mesma.

PARA

E C Z
FERIDAS,
E M A S"

.INfLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S;
ESPINHAS, ETC.

cememoracôes
, ,

do Funcionário
do
Público

Encravados assim, na semana. democrática, entre 23 e 29, os funcio"- .

náríos serão, no dia que passa, ou integrantes dela ou interruptores,
uma espécie de comutadores elétricos, que tanto sustam a luminosidade
dos alampadários como lhes ligam a energia para o brilho e o clarão ...

Seja .COll10 fôr, aqui estamos a confraternizar, entre nós, esta efe- ..

méride. Ela me lembra, ó meus caros companheiros, as últimas solu
ções, nos papéis de requerimento, o "deferido" ou "indeferido", "de
acôrdo com as informações"._ Tais informações, dadas por funcionários;
vão servir às altas autoridades, de elementos de convicção para o des

pacho definitivo. Prova real de que valemos alguma coisa!
..

Bem sei que não temos tanto quanto quiséramos ter. Mas, quem O<

terá'? Quem possuirá ° desejado, integralmente ?
A marca, estigma dos mais característicos da humanidade, é a insa

tisfação. Sonho realizado é realidade crespa, dura e áspera. É sonho,
desfeito.

De modo que devemos aspirar a muito, para viver de esperanças,

para não perder contacto com o ideal, quase sempre acima das nossas.

posses" e além, muito além; dos nossos passos.
-

O valor do funcionalismo público, como instituição, está I;econhe
cido pelo Poder. Esperamos que. êste após-guerra, tão travado de difi

culdades, nos traga miraculosamente um 'pouco daquilo que é licito
obter. Tenhamos fé nos homens que governam a Nação, nas Classes:

Armadas, no Estado, no Município, na lei sobretudo. Saibamos ser,

principalmente brasileiros, mais partidários do Brasil em relação às
outras nações, do que partidários de grêmios politicos, dentro da Pá
tria. Não odiemos, mas construamos e trabalhemos confraternalmente,
para que do funcionalismo se diga que êle é um colaborador do pr$gres-·
so pátrio e um' vivo laivo de lüi do seu espírilf e da sua- cultura .. Que
as nossas mãos afeitas aos serviços, não se afast.'!!! jamais! Que a nos-

-

sa vontade de servir esteja na razão direta das lIecessidade� da nossa.

Pátria,
Bem ao revés de pedir à Pátria que nos remunere, que nos defen-·

da e que nos dê, -'-'- ofertemos-lhe os braços para defendê-la, para ser- _ ..

vi-la e para Pl1grandece-la!"

110-

FRECHANDO...

O jornal tylenista veio ontem alí.ldindo à vinganças do P. S.
D. contra os �1Unicípios em que perdera o pleito municipal. En- .

tre as vítima$ arrola Joinvile, Blumenau e Araranguá.
Ninguém Thais, em Santa Catarina, ignora o que seja a admi

nistração joinvilense. O prefeito, desde que assumiu o caJ;'go�.
outra coisa não há feito que ostilizar os poderes estaduais.

Ao Govêrno Negou os' prédios escolares mUl1Iclpais para'
neles serem instalados os cursos supletivos. Fechou uma escola,

estadual, exigindo o prédio municipal em que estava funcio-
-

nando. Negou-se a receber o banbeiro calTapaticída de Pirabei
raba. Na Assembléia correm recursos contra atos seus, de per-··

seguição politica aos adversários. Para salvá-lo o lider João,'
José ,Cabral chegou a perder um' processo! Esse é um dos per- ;

seguidos.
O sr. Afonso Ghizzo, ele Araranguá, de volta de Florianó

polis, chegou a oferecer o seu prestígio junto ao governadm: .

Aderbal R. da Silva, a um .prefeito sulino, jatando-se de o seu '.
nome servir de pistolão! E isso logo em seguida a diversas con

ferências com o Chefe' do Executivo. Ess,e e, outro dos persegui- ..

dos.
O sr. Busch, de Blumenall, realmente vem sendo persegui- .

do. Mas' os perseguidores são udenistas e não pessedistas.
E tão grave é essa perseguição que o sr: Busch fói forçado

a' assinar a renúncia ao cargo, entregando-a sem data aos de
mocráticos mentores da U. D. N.

I Quanto à divisão de municípios, nada a estranhar. Os que'
forem divididos, se o forem, não o serão arbittariámente, mas,
dentro da lei que regula a matéria: Isso de a U: D. N. ir fazer'

queix.a ao eXl11o. sr. Presidente -da República é providência ns

neirenta que somente um cérebro. de camarão pode' conceber_
Os Estados têm autonomia para decidirem' essa divisão.

Cumpre-nos, agora, repetir ós slogans da fôlha-mdenista: Não.

'estamos mais no Est�do Novo! O povo,' agora, é que governa!
Se o· povo quiser novos municípios, e se as zonas onde êsse

desejo se manifestar satisfizerem as exigências légais, a U. D:�N_

que se estertorre a berrar contra o povo.
That is democracy!

a

•

GUILHERME TAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


