
TENTIlTlVn DE CH, :'lffjf
o deputado ameaçou o. tI.tul'

.

ii pista
com um discurso agresslvi) ite'àva
a cessão 'de vagões da R" ataná-
santa Gatarina-Esclarecimen '*ftdos,
DO gabinete daquele' titular -, F.ala Da

Câmara o deputad9 ,Ante.ro ,L�IVasaliásIN. 10.390 <\. propósito de declarações es- çao a materra. ReCaI da-se, ,

Lal�lpadas em alguns orgãos da im- que o depul�do Pa:I.S de Barros, em

�����������������������������������������������t� prensa, envolvendo o nome do m� 19'5, par[lôP�u abvamen� de c�.'Chantage, SI-m. 'S(I'O Clovis Pestana, e referentes micíos comunistas, m�lI,t� embo�aN d' d f
I'W 11l.. 'I' L lo' em agr-ermaçao dlle·C n usoes a uma denuncia que lena sido for- mi I e 1 jea a e o ••• Há meses, um jornal carioca mulada por um negociante catarí- rente.

acusou o H. Hugo Ramos de ativi-
nen.se, colhemos no Gabinete daque- DTRCllRSO DO DEPUTADOdades que, em análise, constituiam le titula!' os esclarecimentos que da- '

ANTERO LEIVASTRAÇÃO AO BRASIL. O papel anó- mos a segui r. O Ministro da Via-
-.A Proposito do assunto, o deputa.Em artigo de 10 do corrente, o DL\RIO DA TARDE, como de. �á- nimo que a U. D. N. imprime nesta Cão, segundo fomos informados, do Antero Leivas, cio P. S. D., gaú-bito, tentou lançar confusão no caso dos empréstimos com a.Sul América Cap ital, reproduziu, em títulos visto- manifestou que, se é verdadeira a C

-

d L

cho, pronunciou ontem na ama-Capitalização, da importância total de 36 milhões e cruzerros,

sos, a acusação, muito embora "Ia hipotese de existencia de, provas
ra o seguinte discurso;VEIO CONTAR AO POVO DO QUE SE TRATA. Desfaçamos, um a urn, !JS

atingisse um udenista, doador de fotograficas, Ionograí'icas ou outras
"Sr. PresidenLe e srs. Deputados,pontos falsos e os falsos pontos de história mal' contada. Escreve (! bons fundos para a campanha do quaisquer, como se noticiou, de co-

chegando há pouco à Camara e ou-iornal:
Br-igadeiro e se_u companheiro no participação sua ou de qualquer vindo o nobre deputado Oscar Car

o

"Em 1944, o Govêrno contraiu um empréstimo com a Sul Amér-ica
palanque do comicio nó Estádio do dos integrantes de seu Gabinete, neiro, quero dar conhecimento doCa�italização, da importância total de 30 milhões de cruzeiro�. _ Pacaembú. Aqui, como no Rio" o li- nos entendimentos referidos pelo plenário dos fatos em que o nomeEstes 36 milhões seriam resgatados em 10 anos, por 52 milhões e a
belo ao sr. Hugo Ramos era apenas queixoso, deveriam. ser as mesmas

do sr'. Ministro da Viação aparece'Companhia emprestante pagada -ao Estaclo em parcelas a soma empresta- 'cll-rambola, indireta para atingir o imediaLamente exibidas pelos ínte-.
citado num jornal. Antecipadamenda) mediante a apresentação dos recibos das despezas feitas com as

sr. Nerêu Ramos. ressados no caso dos vagões ,male- te desejo declarar que o procedi-obras executadas".
Sacrificava-se o correligionário cr-, ria que deu motivo ao mencionado

merrto do' sr. Mi'nístro Clovis Pesta-E mais adiante:
e

mo alvo de ricochete. E tanto ';SS(\ sensacionalismo.
na o coloca acima ele qualquer in-"Agora, pretende o Govêrno aumentar a quantia de 36 para :� é verdade que, em seguida ás acusa-

PLRlTEAV.HI CESSÃO cronação maldosa. (;Vruito bem).milhões, cuja amortização de capital e respectivos juros subirá a
ções, o próprio [or.nal que as lançá- DE VAGõES O SR. OSC.\.R C,\.RNETRO _ Acen-milhões,
ra, no mesmo local e com o mesmo 'Seg'undo fomos ainda inf'orrna- tuei desta tribuna, logo de injcio,Q di o mais 9 milhões, o Estado assume a 'Obrigação de

f I t '

I. credita
uer izer :pr.

destaque, se retratava orma meu e.
dos, sucedeu, unicamente, que ha que, de maneira a guma, a _pagar mai� 31 milhões ode cruzeiros".

° jornal O MUNDO, por sua vêz,
cerca de dois meses, o deputado va nas levianas imputações queV

.

in ipais tópicos da exposição do sr. Secre-
h ..

L d '{I' ação e

ejamos, agora, os prr c
fulminou as assacadil as contra o

Ag'l'icola, Pais ,de Barros acompa- se fazia ao mInIS [10 a, I ctário da Fazenda ao sr. Governador:
sr. Hugo Ramos.

nhado do negociante Ivo Borcioli, aos clemais deputados."8. - O financiamento passará a ser de .C�$ 45.000.000;00, c as
DIÁRIO DA TARDE entretanto, si- esteve no' gabinete do ministro O SR. ANTERO LErVAS _ Per."Obrigações Sanitár-ias", J' á em pode,r da' Sul América, serão devolvi-

lenciou tumu larm en te a completa
.

-

f't t
�
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Clovis Pestana, pleiteando cessa0 P.I amen e.das ao Estaclo emitindo êste quarenta e cinco mil apólices do valor
rehabilitação do correligionário eu- de vagões da Rede de Viação Pa- .o SR. LAURO LOPES: _ As pa-de um mil 'cru;eiros cada uma, 'juros cle 80/0 ao ano.
luniado. raná-Sanía Catarina para transpor- lavras do nobre deputado Oscar9. - As 45.000 apólices da nova emissão substituirão, as 72.(\00
A chantage, agora" se repete. Ou·· te ele madeiras. Carneiro foram de respeito para"Obrigações Sanitárias, que deveriam ser entregues à Sul América de

tra vez Q papelucho sem responsa- Obstado de levar a termo a re- com o sr. Clovis Pestana.acôrdo com o contrato.
bilidade acolhe as acusações e lhes ferida pretensão, aquele parlamen- O SR. SOUZ:I\ LE.�O: ,_

O no.O valor nominal e os juros de ambos os títulos serão os mesmos, dá destaque. Outra vez, estamos cer- tal' apresentou na mesma ocasião me do sr. ministro ClOVIS Pestanaou seja, um mil cruzeiros e 8%. Além disso, o prazo de amortização
tos,. o sr. Hugo Ramos confundirá um discurso de natureza agressiva, está acima de qualquer. �uspeJta.que era de 10 arros, será prorrogado para 17 anos e o início da amorti-
os seus caluniadores. Para tanto, ar' que, segundo disse, faria na Cama- I rele segue- a tradição deixada pe-zaçâo foi também retardado de mais um ano.
que informa a Agência NacionaL ra tr-ndo o ministro Pestana, re- lo pai nesta Camara.Em virtude dessas novas condições não obstante, o aumento de constituiu seu advogado o dr. Bu- trucado energicamente aos, argu- O SR. ANTERO LEfVAS _ Agra-nove milhões ,de cruzeiros conseguido, a cota de amortização e juros lhões Pt'dreira. Dos dois episódio",' lUéntos/,,(lefcmlid�$- pelo, l'efer:ido deço a v, ex, o aparte!

,
anuais baixará de aproxirnadamente Cr$ 5.300.000,00 para pouco restará ao sr. Hugo Ramso ii con- 'dept{Larlo, acrescentando que pode- Quero expliear o .�\.�e. teria ha-
mais de Cr� 4.880.000;00. ...

vicção de que os seus correligioná- ria este agir como mellTor lhe pa- vida e aCamara sera J�llZ da con-10. - Como é natural, tendo etn vista 'o aumento de prazo, v.irá rios udcnistas só lhe estimam o di- l'ccpsse. O sr. Pais de Barros se re- dula do nobre sr. ClOVIS: Prslana.o Estado a pagar afinal um total de juros ma'1or, mas em compensa- 'nheiro e os votos, nos momentos de tirou, em segllida, com seu compa- Mais ou menos há tres mese�,çã'o o empréstimo, pela conversãci ora pr9p'O�ta trará mais nove rr.i- necessidade. Passados esses, e para nheiro, em face ela formal recusa apareceu no Gabinele do sr. mJ
lImes de cruzeiros aos cofres públicos para obra pública abso)utamen,- lhe ferirem o irmão ilustre. são ea- que lhE' roi 0JJosla pelo títutar da I1isLro da ViaCão o ilusLre depLltate necessária e reprodutiva, oneran<lo 'Outrossim, os orçan�entos fUlU-, pazes de apunhalá-lo pelas costas,' pasl a ela Viação. Foi tudo o que do sr. AgTicola de Barros, que
1'OS com gravame, ,desde já, menor em quasi quatrocentos mil cruzei:'or;, com li, frieza dos insensiveis morais. ocorJ'eu nessp Ministério, em rela- Continua na 3a. pag� que, no seu total (Cr$ 4.880.000,00), já é perfeitamente, suportável
dentro d'Os ,recurs.os do. Estado e, em futuro próximo, passará, SeI?l
dúvida, a ser julgado bastante módico".

Como se vê; o DERIO emitiu a prorrogação do prazo de amor

tização, que de 10 passou a ser de 17 anos e que teve o seu início re

tardado ,de mais um an'O. Não foram, pois, os nove milhões de cr'l

ieiros do novo e necessário empréstimo, que somaram a obrigação rle
'O Est�d'O pagar l�ais trinta e um milll·,es. Nesses 31 milhões estão com

putados:
1° Os 9, milhões do novo empréstimo;
2° - Os juros desses 9 milhões;
3° - Os juros do empréstimo anterior, cujo prazo ode amortiza-

ção foi dilatado para mais 7 anos e cujo início de amortização f(li
dilatado de mais um ano.

Observe-se que as 45.000 apólices que serão' emitidas terão o valor
nominal de mil cruzeiros cada uma, AO PAR, vencendo juros de 80/0.

Ao tempo em que certos financis.tas, como o proprietário do DIÁ
RIO, mandavam nas finanças estadUais, as apólices emitidas não pas
savam do tipo 85... Alegar o rigor da taxa é argumentar de má-fé!
Tanto o empréstimo primitivo, como sua conversão, obedeceram á ta
bela PRIECE, universalmente comum e usual em tôdas as instituiçõe�,'
de caráter financeiro. ,.,

Para ramate, hoje, destaquemos esta sesquipedal descobel'ta do dc
pretado Osvaldo Rodrigues Cabral, feita na Assembléia, DE QUE O
TEMPO DE AMORTIZAÇÃO TORNAVA O EMPRÉSTIMO AINDA MAIS
ONEROSO.

Já dizia o Conselheiro Acácio que, quando os exércitos marcham,
'Os soldados que não andam, ficam para trás ...

Se aquele ilustre ,deputado, por exemplo, pelo Montepio do Esíado
,cómpral' uma casa, e quiser pagá-la 'em 5 anos o .preço não será me

nor do que se o pagamento fôr em 10 ou 15 anos. Evidentemente as

prestações da compra em prazo maior serão menores, muito emhor::t o

total seja AINDA :.vlAIS ONEROSO. Esperas, como quer a teoria do
.conspíctto suplente udenista, que a dilatação dos prazos de pagamento
torna a compra MENOS ONEROSA, é sustentar asneira descalibrada. O srSe a uma maiol' dilatação dos prazos correspondesse U111 menür· II

.()nus de pagamento, dentro da taboada chegariamos à conclusão de não
'Precisarmos pagar os' empréstimos, por nada devermos aos cmpres
:fad'Ores.

Novos acürdos entre a União e o Estado
o dr. Armando Simone Pereira, no Rio, assina o c.onvêni'o
pelo qual Silota Catarina terá mais 60 escolas roralS, duas

escolas normais regionais e seis grupos esco�ares
Na Capital da República, onde do elaborad'Os.

"

Eis os termos em que o sr. dr

Armando Simone Pereira comuni
cou oficialmente o fato ao sr. Go
vernador José B'Oabaid:

Proprietário e

- ° MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
_
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ora se encontra, o sr. d,c. Arman.drl
Simone Pereira, ilustre Secretário i
da' Justiça, Ed:ucação e Saúde, trat�
de relevante� interêsses de Santa
Catarina, ligados à pasta que ocnpa
com inexcediveis brilho e capaci-,
dade de trabalho. Junto do Insti-
tuto Nacional de Pedagogia, o ilust�
titular da J llstiça catarinense pro-
pugna importantes aC'ordos entre o

nosso Estado e a União, encontran
do, aliás, da parte daquele Insti,
tuto a mais pronunciada bôa von

ta,de. Agora me$l11o, s. excia. acah:l
de cOJ11unicar/ao sr. Governador em

exercido, dr. José Boabaid, a

assinatura de um acôrdo para a

construç:'ío de mais 60 escolas ru

rais, duas escolas normais regio
nais (uma para Joaçaba e outra

Ipara Cresciuma) e seis grupos es

colared. Outros acôrdos já estão, seno

Rio, 10 _:_ Assim hoje, no Millis�
'tério da Educação, o acôrdo para l,l

.

construçãp de sessenta escolas ru

rais duas escolas normais region�;s
de Joaçaba e Cresciuma e seis gru·

p'Os escolares. Na próxima s_emana
assinarei o acôrdo referente ao mo

biliário para as escolas isolada, e

residências dos professores; COII

forme promessa que obtive ,do Di�

'I'etor do INEP. Abraços. (a) Armall."
elo Simone Pereira".

CONVITE
Hugo Ramos vai processar

seus detralores

A direção e o corpo docente, rIo'
Grupo Model� Dias Velho t�m o'

prazer de convidaI' os amigos e ad
miradores cio Dr. Marquês Rebelo.

para a ínauguração do seu retrato
no Grupo Dias Velho, no dia 13 d�
corrente, as 11 horas;.RIO, 11' (A N.) - O sr. Hugo Ramos, en�olvido pela denúncia

do industrial Ivo Borcioni no caso ligado à cessão de, vagões da R. V.

P. S. C., constituiu o dr. Bulhões Pedreiras seu advogado pal'a apu

rar as responsabilidades pela de31úncia e agir criminalmente contra

seus autores) As acusaçõ'es que lhe são feitas o sr. Hugo �amos as

declara falsas Daí a acção penal contra seus detratores.

-.. - :----� -----

Rua Ma,�r;h:l D�odo,o, 34Jt" 1.. onda' /

...........y \

" fONf:S.

T!;UCRAMA.: PROSE"BRAS.l CURITIBA PARANA ,__

A "vRTE
está batendo á sua porta; prefira o cilfe :\LI

:iVl], que está distribuindo, como presente
aos consumidores, finissimas BA1�ERlAS DE

Al,UMINlO ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Horário
Segunda-feira

.

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG � 16,40 - Norte
PÀNAI.R - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

fiorte

Terça-feira 'Vê.

) I. .\l\aIR - :10,40 .:.- Norte .��.
.

_:tl U�EIRO DO SUL - 12,00 _
�rte

.

VARIG - 12.30 - Sul
PANAIR. - t3,50 - Sul

Qturrt�feira
PANAIR - 10,40 - Norte'
CRUZEIRO DO SUL - H,OO

flmte
VARIG - H,�O - Norte
PANAIR - :1,3,50 - SUl

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sql
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

fiorte
CRUZEIRO DO SUL - t5,30

8uI I
I

SEGUNDA-FEIRA

Jomn1.le

9,00
0,50

,.

·PRONTA ENTREGA

sistema de lamina «AngledoSi»

Expresso São OlstóvAo rr: La«ooa. _
'I horas.' ,

. Auto-Viaçlio !tajal - ltajal - 18 h0-
ras.

.

'Expresso Brusq�enH - .Bru.Iq'u. -
16 horas.

.

Expresso Brusquense - Nova T:renIto
- 16,30 horas.
Auto·Vlação 'CatarlneThse - JomvUe

_. II horas.

Auto-Vlação C.awlnense - CurtUbIl
- 5 horas.
Rodoyiárla Sul-BraU - POrto .Alegre

- 3 horas.
Rapldo Sul-Brasileiro - JomnJ. -

r'ás II e 14 horas.
TERçA-FEmA

Auto-Viação Catarlnense _ POrto .Ale
gre - 6 horas,
Auto-Vtaçll'o Catarmense - ClK'ltiba

_ 5 horas
Auto·Viação Cat8i"Ínense

- II horas.

Auto.Viaçlib Cata1'1neIllH
- 6 horas.

Exp�esso São Cri.tÓ''Ilio - �

:.fr.=-:=:.: ��. '� CONCURSO P4RA Mf.DlCOS DO· EXRCEITO CONVITE .

Â·)to-Viação Itaja! - ltajal - 111 no-
PRINCIPJAIS ALTERAÇõES H��IDAS NA PORTARIA 8.661, de

, O Instituto Brasil-Estados'Unidosra�ápido Sul Braslle1!'o.- Jo1D;Yll. - la 27-9-1945, relativas .ao concurso para 10 Tenente Médico do Exército. de Florianópolis, tem a honra de5 e 14 horas.
FERA A) - Idad-e de 32 anos, aferido ao ano da matricula, convidar aos srs. sócios e exmás..QU.ARTA· ..:.:.. \

.
Âuto-Vtaçio Cat8i"lnense " .w...

B) - Os candidatos oficiais da reserva (de qualquer arma .ou ser-
famílias, assim como a todos os in-- 5 horas. ..

., tI" •Auto·Viação Cata!"'.n$ÍlBe - .Jolnvlli! viço escolherão para prova escrita uína das matérias: ugiene ou paro- teressados, para assistirem ás eOIl-.. •No Interior _ «I horas.
lozia médicaou círúrgíca. .

ferências que o dr. Ricliard M.'Mor-C/$ 100· Auto·Viação Cata1'1neJlM _\ Lagull!l �

.n
Ano r ,00 >.� 6,30 he-ras. '" C) - Os que não forem Oficiais da Reserva, farã-o prova escrrr.

se proferirá nos dias 11 e 12 do r.Ol'-:'Semestre ..••... 4 Cr$ 80,00\ t'

I
Rápido Sul Brasuelro - JolnvU. - ..

de higiene, patologia médica ou cirúrgica, estas últimas a sua escolha.
rente, em 'portugues, ás 20 horas,T· . � � 35

' � :; e 14 horas. .nrnestre .. ,.... ;.. (.;r'l!' ,00 � Exprt.'sso Silo Oristovao - Lacuna _

D) - Não há prova prática no cadav,er.
em sua séde social, sôbre os temas r,Número avulso' .. Cr$ O,f)o � 17 ����8IlO

Brusq.uen."
- Brusqu. - E) - As próvas escritas serão realizadas nas sédes das Regiões "A. ESCOLA MODERNA E AS.. 16 horas.
•••• 111 ho- Militares (exceto na la·R. M.) e na Escola de Saúde do Exército.

AilfÉRICAS" e "SÃO PAULO: RAT-Anu'nCI·�·�;"nte contráto. '. AutG-Viação ltajal -;- I.t...... -
. n..__._ 'I raso

Trento F) - As oráis nesta escola.
ZES NOVECENTISTAS DAMETRó-.�. Expresso Brusquen.se - Nova

OUTROS INFORMESl' - 16,80 horas. '

ii Rodovléfia Sul' Brasll - POrto Alelfl'e
- li horas.

•

QUIN1'A·FElRA
Autci..Viaçlio Catarlnense POrto

Alegre _ 6 horas.
Au<tG-Viação Catarlnense - CUrlUba .

"- 5 horas,
-',

Auto-Vlasão Catarin.et!Je - Join ...e
,
_ «I horas.

Auto.ViaçAo CatarlnenH - Tubu'lo
- a horas. .

".;..-..-_ ....,..._._..
_•......"r__ _- ,

Auto·Viação C'Iltarinense - Laguna
- 6.30 horas.

.

Expresso São Oristo"1110 - Laguna -

'1 horas. •

,Emprêsa Glória - Laguna - I 1/2
• 7 112 horas:
Expresso Brusquense - Brusqla -

18 horas.
Auto-Viação ltajll;l -. Itajal - 18 h0-
ras.,

'

Rápido Sul Brasileiro - JolnY11e - li
IJ e 14 horas.
Bmpresa Sul Oeste Uda - XapecO _ ..

:.... I. horas.
_ SEXTA·FEmA

,Rodo-rlArla Sul Brasil _ Pôrtci .Al�
- li horas.
·Auto-Vl.ação Cat84'lnense CUl'IUbe

- II horas.
Auto-Viação Catarlnen.se

- ti horas.

Auto·ViaçAo Catarln-enM
.

_ t.a&'unI
_ 6,30 horas.
Expresso SAo OrtIJtoVAo - r...a:una

7 horas. I

",uto·ViaçAo ltajaf - ltaJaf _ 111 ho-
! ral.. .

,

"

'iâ.".d'·�JIIIII_
..,;xpresso Brusqu·ens. _ Brusqu.

16 Horas, �

·lUipido Sul Brasileiro - Jomv1le _
b 15 e 14 hora·•.

SABAD('. ,
CatarlneIllH _ Curitiba

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL

Tipo:
IT O 14

D 7
D 8

H D 10
.

Marca
Interndtional
Cêiterpillar
Idem

Allis chalmers

sist�ma
sistema

Idem.

de lamina
de lamina

«Bullodoser»
«A�gledo�r» .

, .

Pedidos a Caixa Postal139 ·Fpolis.
----�--------�------�--��-------;/---�-

POLE".' ,

o dr. Morse é Bacharel da Uni
versidade de Princeton, Mestre de

Arts, Universidade .de Columbia, c

sócio efetivo do Instituto Históric ... ,

e Geográfico de São Paulo.

A) - Os doutorandos poderão increver-se em documento que pro-
ve a terminação do curso.

.

B) - Inscrições até 31 de dezembro de 1948.
C) - 50 vagas de 10 Tenentes. \

D) - Informações completas sÔbre pontos para concurso, provas
orais documentos exigidos, etc., na Chefia do Servico de Saúd-e Regíonal
Curitiba e na Escola, de Saúde do Exército, a rua Moncorvo Filho, 20 ,-

Rio.

JoJ.nT1le

Auto·Vla.çI,o
_ 5 horas.
Rápido &ul Brafilelro _ JolnT1l. -

às 5 e 19 hora•.
- II horas.

AutO-VlacAo' Catarinense - Jolnvile.
- 8 hora�
Auto·VlaçAo CatarlnenH -. Tubr.rAo
_ 6 horas.

.

Exor-:sso São Ol'1stoTlo - Lagu!Ia -

7 h_otas. "
,

Expreseo Brusquen," - .BinHIqu. _
14 horas.
Aute· viaçAo ltajaf - ltaJaI _ la h0-

ras.
,

Expresso Brusqu_ - Non 'l'l'ato
- 9,30' horaa. .

Expresso Glória � 'Laguna • /1
e 7 1/2 hOl''''

7,20

Dr. CL.RNO G.
GALLET,TI

ADVOGADO
_

. Crim.. ci9.1
Coaatltulção .d. Soc::l.dad..

NATURALIZAÇÕES
Titulo. Deolarat6rlo.

.- I

-

A DIVULGÁCAO
. Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico,.'.

t

I

Financeiro 1......- .....mensal. - Assinaturas e Anúncios. ..

POSTAL, 77S CURITIBA
Publicidade

CiXA)I�-.-------=>��----------------------�--------�--------

/

Tonicardium-Tonico do coração
coração, combate as aflições,' cansaS\o. ..•••

QUER VESTIR-SE COM CONfORTe E ELEGANCIA 7
A

Mello·
,

PROCURE

Alfaiataria·
Rue Fel�ppe Scbmidt 48

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

Ouçam
I

diariamente, das 9 àsv13 e das 17 às 22 horas

RADIO TU8,1' ZYO 9
1530 kilocielQs qndas. médias de 196 metros

TUBARÃO --'--5. CATARINA

O Tonicardium vigoriza o

palpitacões a' alivia os rins.
Molestias das se�horas - Colica�
Usem o Sedantol contra as irregularidades nas visitas, dishirhios

e mal estar. Evita complicaçõ_es.
Cactusgenol -.Regularizador do coração.
O Cactusgenol tonifica e regulariza.· Combate as sufocações, aflições,

inchações e falsa asma.

EMPREGADO
Jovem de 15 anos de idade
oferece seus serviços para tra

balhar em' casa de família on

de possa morar.

'Carta para ex. postal n? 139

CAS�
. .

. VENDE-SE a casa sito a ruCf·
Major Costa, SIN. Tratar na:

Rua General. Bittencourt 79.

'FEJ:(lDAb ••REUMATISMU E
PLACAS SIFILIT'ICAS

Elixir de Nogue ira
Medicação QuxiliGr· no trotamento

da .iflJà

---M:-::-O�U:':"R·A-E'SILVA
Avisa a.os ·srs. proprietários . de··

oniblls, qu��ceita agênci�. Infor-
mações: praçà'·J.5. de Nov. 24.
....................

Tr·anaporte.tregulores de _cargas do-pôrto de

SÃO FRANCISCO DO SOL para NOVA YOHI'
,

,Informaçõe. com 0& Agente. .

;._ Carlos HoepckeS/A - CI- Teleione 1:212
do Sul - Carlos Hoepcke S/A -CI - Telelone 6

ilIJorte,

PANAIR _ 10,40 - Norte
VARIG _ 11,40 _ Nor�

.
PANAIR _ 13,50\ - Sul

Sábado
VARIG...,.. 12,30 _ Sul
CI\UZEmO DO SUL 13,55

�orte I

• Domingo Eacrit6rio ••. R••idlincia I

PANAIR _ 10,40. ....:_ Norte 'Ru'a TirQd.nte. 47.

ICRUZEIR0 DO SUL - 11,00 FONE •• \468
.

PANAIR "_ 13,50 Sul. \
.

���'��--�=====-======

\

FJorien6po'i�
São FrEnei.co ( End. t eleg,

MQOR&MACK

I
i"

)
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ESTADO Sexta felr. 12 (t., Novembro ele 11948 3
�� � .. � � .. �DM__=___�__��

(O-DIRETóRIO ACADÊMICO XI DE FEVEREIRO DA FACULDADE DE' DIREITO .DE SANTA CATARINA, REALIZARA, DO�

.MINGO PRÓXIMO; 1\ PARTIR DE 9 HO RAS DA lVIÁNHÃ, NO CORETO DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, A ELEIÇÃO DA
,

.

_�AINHA DOS ESTUDANTES PARA O' 'PERíODO 1948-1949.
VOTARÃO TODOS OS ESTUDANTES DOS CURSOS SECUNDARIOS, SUPERIORES' E TÉCNICO·PROFISSIONAIS

.

'

\'

QUE \COMO TAL SE InEc�TIFICAREM, DE PREFERÊNCIA COM A CADERNETA.

AGRADECIMENTO

o sr. deputado Agr icolà de Bar
O "show " continúa em seus preparativos e ôntem houve mais um ros leu, então, ao sr. ministro da

ensaio, com elementos conhecidos e conhecedores das sensações do Viação um discurso que dever-ia
Ao aniversariante os nossos cum ,

f'micro one.

I
pronunciar nesterecinto. O sr. cio-

-prlmentos. Amanhã prometemos dar o programa completo da' "NOITE �E vis Pestana pediu licença para reti-

ELEGANCIA", porque até o momento, ainda não foi possivel. ficar, diversos pontos desse d iscur-
De qualquer maneira, os Frcquentadores associados do "Clube 12" SO, porque não representavam,

- o sr. Pedro Soares de Olivei- terão mais l1111a' oportunidade de assistir b 'II
'

.
.

lima n rante noitada ar- absolutamente, a expressão de
.ra; '.. tistica, bem como uma "soirée", plena de alegria e animação. ( realidade" dizendo que o no-

a exma. sra. d, Mana AZIl' de

I b d t d ti 1 t t
'.1101 id L - diana es ôsa do for.

re epu. a o in ra, no en a� o,
.n. mel a

_

opes '" p. .
absoluta liberdade para prof'eií-lc

"Lauro Lopes, abastado fazendeiro

I
.

.

" .. " .". l(ja CIRCUNSCRIÇÃO DE RECRUTA1\I'IEN'I'O ' nesta Casa, Parece-me, entretanto,
.em. Campos Novos; ..

,. ,. _., .. '.,
. .

.

_... .

_ o distinto jovem Adilio » Gla- �f�m de tr.ata.r de seu interêsse, deverá comp_arecer a 16a C. R., com q,ll� �le �IS:�ll so nao, iOI :ldo aqUJ.

a maxlma Ul'gellCla, o ex-Soldado Expedici'onário JOSÉ MARIA ALVE�,
Nesta ocasldo, o Ca\a1l1eIro qU,e

Ladislau residente nêste municipio, . acompanhava -o sr. deputad? �grl'
JOÃO PEDRO GAY _ Tte.-Cel. Chefe da 16a C. R.

cola de Bal'l'os, o sr. BOrClO11l -

da Base- declarou que era homem de mui,
tôs l'ecli I'SO:<, de firma .n;uitppode
rosa e que estal'ia disposto a

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher ° comprar máquinas, locomotiyas e

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação., afim de completarmos vag'ões para transportar as cal'-

quanto antes, o nosso Cadastro Socia.l. g'as da esll'ada de ferrO' 'e as de sua

Nome '. , .. , , .. ,. . .. . .. propriedade, O SI'. ministro dis-
Rua .. ,." : Est. Civil D. Nasc "........ se-lhe que isto l1ào el'a possivel,
Mãe , , " .". .,...... ..,'. ., ,....... pOl'que, desde o Lempo do se. mi-

.nistro Macedo Soares, tüdas as 10-

João Silveria de Mattos e Maria Magdalena de Mattos, feridos

profundamente pelo falecimento de seu inesquecivel filho

JAIRO SILVEIRA DE MATTOS

agradecem de todo o coração o comparecimento de todos os que Q

acompanharam até à última morada, bem como as corôas e Ilô ..

'

res enviadas.
'

A missa de sétimo dia será celebrada no dia 1G' do corrente,
ás 7 horas, na capela do Colégio Catarínense. De ante-mãb agra
decem aos que comparecerem a esse ato religioso.

_ ANiVERSARIO
SR, AMERICO SOuTO

. A data de hoje assinala o 'lni

+versárlo natalicio do nosso distin-'
,.10 patrício sr, Américo Souto, <I::.

. .acreditada firma Campo� Lobo e

,.ela.

.
O nataliciante que é figura des-

tacada em nossos r)1eios comerei

.aís e sociais, onde a s�a capacida
-de profissional e o seu cavalheiris

.mo, lhe grangearam o conceito i li

; bado que desfruta e as numerosas

_ . .amizades com que conta, nesta aus

,piciosa data será, naturalmente,
..:alvo de múltiplas e expressivas ---......----------------------------

.
.

.1'lomenagens, às quais, por justas, CLUBE "12 DE AGôSTO"
.nos associamos com efusão. NOITE DE ELEGÂNCIA

AVISO AOS MARCINEIROS

já estão à venda os

ALBUNS DE MóV'EIS MODERNOS E DE ESTILO
N. 2- Cr$ 130,00 - (sem Plantas)

N. 3 - Cr$ 170,00 - (com Plantas)
Manual dos Marcineiros Cr$ 100,0.0 _;_ encad.

pelo REEMBOLSO', à Caixa Postal, 5.851 - São
�-;..,

Iia,;{loPedidos

Grande tem sido a procura de mesas para a "NOItE DE ELE-
ADOLFO ELPO SILVEIRA GÃNCIA", que 'terá lugar amanhã, nos salões do "Clube 12 de

Transcorre, hoje, 'a data natali- .' zôsto", Restam assim, poucas d
'

d:�� � mesas para serem reserva as e e e se
. da do distinto jovem Adolfo Elpo prever que no dia mesmo da reunião, haverá, como sempre, falta .::le
. .Sllvelra, alto funcionário da Caixa mesas.

Econômica, muito relacionado em

.nosso meio social.

FAZEM ANOS HOJE:

-v�n;
- o correto- jov,em

Geams, bóbil mecânico

I Agradeceriamos, também, a gentileza de noticias de nascimentos,
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

Aél'ea;
_ o inteli'genté menino Nelson

'-:-Muril'O Alves, filho dileto do sr

Campolil1o Alyes e sua digna espô
. sa d. Antonia Lago Al\'e.s.
-

ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Cirurgião-Dendista
,Curso de especializaçã'o em

dentaduras
Raios X - Infra�Vermelho

Diatermia
�'Exclusivamente com hora marcada

'mua Arcipreste Paiva' n. 17 - Te

IefoM 1;427

Pai """ , .. ,.,.. . , , ·r ..

Emprego ou Gargo . .

Cargo do Pai (mãe) .. '. . . . . .. . .

Observ. .. .. , .. ',' .. : :.. .. ..

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0

.

'SulaCàp tem CrS 942.836�_j.2,OO

....

. ,

�egundo os balanÇos do Exercício findo em 1947, do total das RESER
VAS Mt\TEMÁTICAS constitui!llas pelas cinco principais Companhias .il';

Capitalização que operam ne Brasil, para garantiâ dos Valores de Res
gate dos titulas-por elas emitidos.

•

as outras quatro principais Companhias de Capitalização têm Cr$
475.835.956,00.
Os números falam por si. Eis mais uma PROVA DE CONFIANÇA em

Sulacap. Inicie hoje a formação de um capital, que sel'á a garantia de
seu futuro, adquirindo titulos de eco.nomia da

S'�l America Capitalização S.A ..

Mais amplos esclarecimentos poderão ser pre,stados pejos Inspetores e

Agentes da S'ulacap, Otl pelo ESCRITóRIO DE FLORIANóPOLIS, à RI).\!
Felipe Scbmidt. i7 - Sob. - Caixa Postal 270. .

desejava falar com o sr, minis
troo ]<�ste,' evidentemente, não pó
deria deixar de recebê-lo, como

A ninguem mais, a nenhum
recebe - e estão abertas as por- ,

tas _ a qualquer deputado que deputado, a nenhum homem pu

-blico o senhor ministro Clovis
procure (Muito Bem). Acompa-

Pestana falou qualquer palavra
nhava o sr. Agrícola de Barros um

sobre O. assunto. F�volver, pois,
cavalheiro que não era do conhe-

seu nome numa acusação dessa na
cimento do sr. ministro. O depu-
lado referido conversou com ° sr.

tureza é, corno já o plenário da Ca-

Clovis Pestana sôbre a Rede de mara reconheceu,. manifesta injus-

tiça, porque o senhor ministro é
Viação Paraná-Santa -Catarina.

• um dos homens publicos cujo pas-
a legarido que estia [empresa não

sacio e cujo presente eonst.ituem
desempenhava bem o serviço de

� uma licão de honradez, de probi-
trauspo te. O sr. ministro, com '

id d à c isa pudade e de operosl a e ar -

dados, mostrou ao referido depu-
blica, Homem moço, pobre, abso

tado que 'a sa fra de cereais e pro-
Intamení.e pobre, vive apenas para

. dutos de 'primei rü necessidade es- /
.

o seu trabalho e .para os altos in
tava sendo conduzida regularmen-

Lel'esses do país. E se sua formaçã�
te, com' todo zelo, pela aludida .

mental não fosse de uma progelllo
'Companhia e que se havia alguma d

de homens ilustres, de muitos os

dificuldade, que ainda não pude-
quais a Camara guarda saudosa re-

ra ser r.emovida, referia-se ao pro- 1
blema da madeira. cOl'daç'ão, por certo a .escola mora

y'úe forma os homens publicos do

Br·asil e do Rio Grande do Sul é

um anteparo ás invesliclas que, p01'

ventL1.l'a, se façam ao nome do sr.

mi ru.itro Clovis Pestana.

O SR. OSCAR CARNEIRO: - Pe�
mita v. excia. um aparte, para d�.
zer qUE' a citação do nome do mi

n isl ro Clovis Pestana é tão inco�
sistenLe nessa escandalosa PUD,I

cação, que outros nomes
.

,fo,ram.

.mencionados, declarando-s·e a!e; as

quantias das propinas que irrarn

receber. Quanto, pOl'ém; ao senh�r
ministr'O da Viação, apenas se dlz

que teria cOlTIpar1ecido a. determi
nado. lug'al', coisa imp.0SS1Vel d,e se

dar, porque nãb "fti:Jtaflam a um

ministro desoneslo lugares para ter

enconLl'oS dessa natureza
-

e não s_�'
ria o ministro Clovis PesL�na, cUJa

honestidade é peoclamada nesta C�
mara, que se submeteria a ur_na COI

sa de tal ridicul.o- e incredultdade,

O :;;R. ANTERO LEIVAS: - Fol�

go de ouvil',de V. excia. esse apar

te, assim como me desvaneço d,�
ver que Lôda a Camara fa� do mI

nistro Clovis. Pestana o maIS eleva

do conceito (muito bem).

O que· -ocorreu foi apenas {) se

O'uinte: _ O minisLro recebeu um

deputado que ,se fazia acorr:panl���,'
de um cavalhelrÜ desconheCl�o: N�
,da mais houve. O senhor mnusl,I(}

não te\'e oulro entendimento com

qualquer. outro deputado, nem com,

qllalquel' .outra pessoa, em qual- .

qller lugar e em qualquer parte,

sobre o assunLo.,
. Dio'o' e re)mto: o seu passado de

hom:m publiCO é a ga,rantia de sua

honradez. (Muito bem; multo hem,

palmas), ,

1 '

PARLAMENTARES NO GABINETE
DO MINISTRO

Estiveram, -onteIP- no gabinete do

ministro da Viação, demonstran

do formal repulsa diante da acusa

çãÓ' de que. foi alvo" com base em

denuncia .qUe teria sido levado ,a
efeito por um negociante catan- I

neuse, 0$ seguintes parlamentares:
Antero Leivas, pamaso Rocha, �e
S31' Vergueiro, Hiero'fHo AzambuJa,

Vandoni de Barros, de MaLo Gro,s-
Pedl'o Dutra, de Minas GeraIs.

SO, .e
.

Mais tarde, esl'iveram alllda no ga-

binet,e, do -Ulular da

�T'aCão
os se

O'uintes deplltados fe erais pelo
_ l\ia GI'aride c1-o Sul: ayard Lucas
•

de Lima, Daniel F�raco, ]jarci

Gloss e Manoel DuarLe.
•••••••••• , •••• J ••• .'•••••

f'e ntauva de•••
conc/ueção da la pagina

comotivas ·e todos os carros eram

de propriedade da referida empre

sa, não sendo m�is permitido que

os particulares dispuzess'em de
.

vagões pl'·eferenciais como ,ocorria
numa época em �Que essa norma

•

j------------------------------------�----------------�-------------------------------------
L

era corrente na r-eferida estrada.

'Pois bem, Nada mais houve. Re

tirou-se o se. deputada Agr-ícola
de Barros, acompanhado do cava

l he ii'o que, na ocasião, o sr. mi

nístro soube que era o tal sr. Bor-

"

cionl.

Motocicleta
Vende-se uma motocicleta

marca "VITóRIA" de 5 H. P.

Ver e tratar a Rua 'Esteves Ju1
nior n. 28. u

_"" J

\
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4 o ESTADO - leal•.,é.r. 12 de Novembro de '9�8 I

n BSTADO - Sexta feira, ,! lha Novembro ele '948 s

izaçãC) _:__ primeira qUin-1ezembro, '

ntação: Requerimento fir-

°nt:al;:��;to ou por seu
I

REGiSTROS DE DIPLOMAS
0, de idade, comprovando TRATA-SE de registros ,�e diplomas, registros de professores, e
ídato, pelo menos 11 anos todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, livre ou ofi, .

I, ou por completar até 3(; ela.
seguinte.
de sanidade, constituída
ado médico.
�c ° de vacinação anti-
I;ecente, passado pela

te autoridade sanitária.
1lJlJentos deverão ter fi r

nhecidas, e poderão ser
os pela respectiva fotocó
Inente autenticada.

em tôdas as Rodas!

A. K.S.
ALTA QUILOMETRAGEM

Para serviços gerais, Desenho espe

cial de desgaste lento que propor

clono baixo custo por quilômetro'
percorrido e grande resistência con

tra cortes e rachaduras.

ressado num igantes
Goodyear, construíé ecer a

máxima quilometr ência e

segurança. É poriss

liRA serviços gerais, qualquer que

seja a espécie de carga que o senhor

transporta, em qualquer tipo de es

trada, o senhor está interessado num

pneu que dê o máximo de rendimento

a um mínimo de custo por quilômetro.

�uma palavra:
, .

tln�e-

"ALL WEATHER A.W.T.

.�'"

Para serviços gerais onde ê neces

sário maior tração. Desenho antider
rapante, Extraordinória flexibilidade,
que evita esforços demasiados do

carcaça e-reduz o aquecimento, G -

SERViÇO ••• MI IS SERViÇO PNEU.UM PIRIl caDIl'PU E U

I.·••_••••••••• IJ••••••••••••••••••••••�•••••••••••••••••••••••a•• III .

Pedimos aos nossos distintos leitores .. o obséquio de preencher o D' AI·d A· 1· d V' sco celloscoupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afin� de completarmos r. CI es . CIO _1 e a n .

·quanto antes, o nosso Cadastro Social. Avenida Rio Branco n. 103, 10 andar, sala 3.

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

Dr. Alcides Accioli de Vasconcellos, instalado à Avenida Rio
Branco n. 103, 10 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 Feder-al do Comércío Exte-

DO INSTITUTO DE EDU
çÁO DIAS VELHO
xalUes, de admissão
a - Dezembro de 1948.
rição - de 15 a 30 de No-

Nome

16,3.0 ás 19 horas.

Rua Est. Civil D: Nasc.

Mãe

Pai

Emprego ou Cargo .
'

.

Cargo do Pai (mãe) " '...... . ',' . . . . .. . .

Qbserv. . . . . . . . . . . .. . .. ,............ . .. :.
.

;
."""".

••••••••••• 0

••
" •••••••• 01{' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• rior,

Agradecer-íamos, também, a gentileza dc notícias de nascimentos, ·----------------------------1=.casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas. Leia, Divulgue e Assine
<,

,r

Jo'rnal 'de Jeínvíle"
/ o completo '.ornam

Catarina
demais

Santa
A PIlmIlda _ Zaa .. cIart • aIi'rio deeejado, ,

combatendo .. d&-m e _ pnaridoeo�
tiooando .. dilataçõea. Graçaa fia aab8tanCÚIII
ele real efeito antis�ptico-bactericida que entraDa
em sua f6nnala. a Pomada Mao Zan preyiDe ..
infecções e o�ec:imestto ele oatros malea ain·
da mais grawa, decxJlTente8 das hemarroidea.
A venda em todas as Farmacias em bisnagu
com cánuia�pecial J)IIra facilitar a aplicaçio.

(lTttt� De, W�

feii�ida'd�� '��i� '����i'���
II filhinho!

----D-R-.-S-A-U-L-O--R-AM---O-S----1Fbào esqueça. que o mel bOI

Avisa a mudança' de seu CO Pal'a o seu "PIMPOLHO·
caderneta do CR11:DITOsultório e residência, para PREDIAL.Rua Trajano 41. Telef<i

1.009.

I
..--..--........�....�������....,----

FARMACIA ,ESPERANÇA
do FarD1&eê.Ueo 'lUIJO LAU8
Hoje 4' !tI ..1'6 a lU prefert4a

DJtOCU aacl.aahI _ ..tr h... - HOIll_.áüu
a""rlu -' ArU... •• �.n.uh..

hraa&e-... exata ....."'11da ae r'-hlárle _.e...
Consulta das 10 ás

J
f

'o MUNDO EM SUA CASA•••

I '

COM A R�DIO-VICTROlA

;fWl!tJtjjd/fRC;I!4rk
CARACTERISTICAS:

. I
I
l

... O mundo dos acontecimentos com uma nitidez
jamais atingida, e o mundo da beleza através das
grandes músicas, reproduzidas como nunca em
sua pureza natural.
Tudo isto você terá em sua casa com a moder n 5-
si!D-a rádio-victrola "Anníversary "

criada pela R,',: \
VIctor para comemorar seus 50 anos de vida e

.. -.':- centenares de,.. 'reaüzaçõss grandiosas,
Equipada com a famosa "Garaanta de Ouro a
rádio-victrola "Anniversary" l'e'Une aperfeiçoam�,i'
tos jamais incluídos em rádios ou ViClÍ·o1<.L, n.uu
móvel que é uma legítima obra de arte,

!I V álvu las RCA, inclusive Ôlbo Mâgico. 5 Escalas .de Ire
quência: A e R - 11/13 16/19 - 25/31.·0esdobramento de 6 faixas
de o nd as curtas, lacilitando a sintonização. Tranformador

.

,
uuí versa!- 100 a 260 volts. Ciclagem: 50 ou 60. 2 Alto-falantes
ne I z", baixa ressonância e elevada sensíbltídade. Contrôtes
de toualldade vartavet-, para altas e baixas frequências, Seção
de al ta Irequén cla flutuante. Dispo�iti\'_o para captar .as es-:"
tacões locais e distantes com a máxima perfeição. MUdança
autouçau ca de discos de lO" e 12", "Plck-up" com agulha
de S:1 ira permanente, Saida max ma em "Push-Pulf" -12 watts.
A r: i uco movei esttlo Chipendale. Construtdo. especíatmenta. ','

J.t l{ a o uosso erhua. OiInensões: Comprtmento, 103 cms, _

Altura, 1(,2 cms, - Largura, 48 cms,

I •

t
I
I

I,

Veja esta obra de arté e ouça esta maravilha da r'ódio-técnica moderna no seu revendedor ReA.Temos mais três' rãdio-victrolas 'de igual categoria, em elegantes móveis de estilos dlversese

..

"EMPERO�,ff "PRINCESS IlOYAl"

RCAVICTOR RÁDIO, SA

Seu precesse
ainda não foi despachado?

II Escreva sem demora ao Escritorio Juridico e Administrativo
_

Caixa Postal 4.f32, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es-
oritorio se encarrega de acompanhar e requerer no Ministéri,o da.

I Justi9a o que.necessar ío �or á sua conc-essã�, _bem como, de registrode diploma, dívõrcío e novo casamento, certídão de nascimento e de
casamento de qualquer parte do Paíz,

_

de naluralizacão
,

BU�EAU UNIVERSITARIO
Direção de Dr. Pedro Olavo de Menezes. - Av. Alte. Barros. 11

10 andar, Cx. Postal 3932 - Rio de Janeiro,

TécnicoEletroA
LIRA TENIS CLUBE·

Tem o prazer de comunicar à sua distinta freguesia e ao público em geral quet'ansferiu suas instalações para a rua Tenente Silveira, quase esquina da Trajano,
onde espera merecer a preferência de todos, continuando sempre à sua inteira dís
posição e agradecendo-lhes a visita, Afim de iniciar a distribuição de carteiras sociais e cartões de

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

sociados a fineza de. fornecerem à secretaria ou tezouraria dêste Clu
be, no menor prazo possível, duas fotografias do tipo' 3 x 4.

A Diretoria

REEMBOLSO POSTAL
Para caserniras, linlhos, brins, etc. precisa-se representante,

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

Precisa-se para Fábrica de Roupas Brancas e artigos era geral de
vestuário para homens e senhoras, cama e mesa; para trabalhar' pelo
sistema de reembolso postal, em tôdas as cidades dêste Estado. Infor
mações e referências detalhadas para Casa' José Silva Rua Miguel
Couto, 3 e 5 - Rio de Janeiro.

BOM NEGOCIO
pata quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'(. 80 ano com recebimento de lUTOS mensais.

Infórmações nesta redação.

I'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



seguirá com a - delega�ão
do fI6UEIP.ENSE ,

Curitiba a formosa capi tal do gueirense para apitar os jogos do
vizinho Estado do Paraná conheoc- alví-negto em Cur-itiba, Lendo' sido
rá domingo próximo, o valor do solicilada ao "Departamento de ár
conjunto do Figueirense, desta bitros da F, C: D. a necessária Ii
Capital, o qual seguirá .às primei- cença. Monguilhot é, inegavelmen
ras horas de amanhã em ônibus es- te, o mais perfeito ap itador em

pecial, terras de Santa CaLarina e sua pre-
A grandiosa e sensacional tr rn- sença em Curitiba será uma garan

porada do alvi-negro na terra dos tia elo sucesso das partidas. Ainda
pinheiros .será promovida pelo domingo último Mongu

í

lhob cum

Agua Verde. O Figueirense .iogará pr iu Lima atuação notável nu riire-
.

reforçado com elementos de desta- ção do cotejo entre Palme iras e

"que pertencentes aos outros clu- Oltmpino, realizado em Blumenau,
bes da capital segundo nos inter- sendo, lã o logo encerrou-se o cote
mou o sr. José Meireles, que chc- jo com a vitória dos palmeirístas
f'íará a ,e�baíxada. �ão foran�

1'e'l
cumpr-imentado tanLo pelos Yence�

velados ainda os nomes dos joga- dores como pelos vencidos.
dores.

O árbitro . Newton Monguilhot Trata-se da maior ievelacão do

a�edeu ao convite feito pelo Fi- apito no-sul do pais.
.

• I!•••••••••••••,••••••••••••••_••••• ,•••••••••_

Nao havera regata nu dia 15
Propalou-se há tempos que a ras da data marcada, nenhuma co-

Federação Náutica de Santa Cata- munícação receberam os clubes Ii

rina, recentemente fundada,' rrra Iiados-á entidade sóbre o assunto,
inicial' as suas atividades no dia pelo que se concl ui que tal notí-
15 do corrente, fazrmdo r-ealizai- o cia não passou d(� um boato.
Campeonato Estadual de Remo. O público entusiasta do remo já
Entretanto até hO.Jé, nas ,réspe: se acha inqu'lélo à espera do pro

grama de atividadtJ da F. N. 8. C.
Como j,í divulgamos, reuniram-se
diversas v'e:6e" os dit'igentes da

rlia entidade. Os estatutos já foram
elaborados e aprovados. Que impe
de, então, a mcntora do �'enío de
r.ealizar competições oficiais?
Tem a palavra, pois a F. N. S. C.

.... .

ca nova e currosissrma

No progrmna : 1° O Esporte .em:

Marcha Nacional 2° Noticiário Úni
versai - Atualidades
Preços: c-s 4,80 e 3,0 O

Censura até 14 anos.

.'

6 o ESTADO-SeaRa.felr. '12 de Novembro $" '9 8

Apurou a nossa reportagem 'que a Federação, Catarinense de)'Desportos decidiu que
o Campeonato Estadual de Futeból dêste anuo seja eíetuade em dois turnos.

"
.
,

o 'grande.' «cario l» dor� dia 15
..

no estádio da -Vila Operária de Saco dos Limões
,

O esquadrão do Palmeiras, que co dos Limões.

vên� tendo destacada,�-.atuação no Tratando-se de um conjunto de

certame promovido, pela Liga Blu- comprovado pres.tígio no "soceer"

rnenauense- de Desportos, visitará catar-mense e de outro que vem

mais uma vez a nossa Capital, en- ganhando maior conceito csda dia

f'rentan do, na próxima .segunda- que passa é e se esperar um smba-

I feira, dala comemorativa da Pro- te grandioso 'e empolg.mt». Os in

clamação da República, o "onze" gL'e,SSOS já se encontrar ii venda.
do Ipi ranga, no gramado dêste,

\
podendo serem adquiridos n 1 re

localizado na Vila Operária do Sa- dação de "A Gazela",Direção de PEDRO PAULO MACHADO'
NOVIDADE SENSACIONAL

Ql:a1quer pessoa pode ganhar uma BATERIA

DE ALUMINIO, comprando o saboroso café

MIMI.

Mongoilbote

o «Caravana do· Ar»
.
fará duas exibicões em Joinvile

Esta�10s. seguramente in.rorma-l
de bola ao cesto do 'Caravana do da cidade do norte o' ':üve" da n08-

d�s, vI3-.�érea d.eY�Fá. seguir ?O- Ar, uma das mais perfeitas e ades- sa Base Aérea enfrentará domingo ní, como parte dos festejos come

mingo para JOInvIHe a. equIpe tradas da Capital. Naquela adianta- e segunda-feira respecl.ivamente os morativos do aniversário de f'unda

quadros do Palmeiras e do G-uara- ção deste último.
� �..............•....................

,

O, «líder» jogará eID

Gasp'or e Brusque
Segundo consta, o esquadr-ão do gando domingo frente ao Tupy e

Paula Ramos, líder dos carnpeona- segunda-feira contra o Clube Atlé
to da cidade, fará uma excursão ás li co Carlos Renaux, daquelas res

cidades de j Gaspar e Brusque, jo- pectivas cidades.

CiNEMAS
\.RITZ, hoje" 2.S 7,30 horas

I
Ultima Exibição

A DAMA NO LAGO
COM: Robert Montgomery - Anrl

drey Totter - Lloyd Nolan

Um filme que mostra uma técni-

em

Contrários à participavâlt da Argrlutina
no Sul-.Americ�Do dois jornais pflrtenbos
Buenos A11'.e5, 10 (U. P.) � A im- se de partidas .não convém a nin

flr(,ll�a .argen tína está empenhada guém ".
'cm uma campan ha destinada a evi-, "E! Clarin ", por sua vez, disse
l 1

-

I'
thur - Edward Arnold

ar que a se eçao p atina participe que "o panorama continental não

no Campeonato Sulamericano de Ié propício, acrescentando 'que os

Futebcl, a ser realizado no Rio de campeonatos' internacionais não
Janeiro no primeiro' mês de 19/19. suscitam, em tempos normais "ques-

O assunto roi abordado,' ontem tõcs de caráter político e patriõti
pr-lo matutino "El Clar in "

e pelo co". Depois disse: "Nestes tempos
vesper tí no '·J.J3 Razon ". Essas ,dILas a sil.uação é outra". A seguir ass i-

. " _."

folhas, adotando uma linguagem nalou que as escursões des quadros ODEO�, hoje ás 7,30 horas
•

mais ou menos, parecia, disseram argentinos, realizadas ultimamente. G�andlos'O Espetáculo de Téla e

que i r ao Rio seria levar mais le pelo continente, "já tiveram difi- Palco,

nha à, fogueira, pois que os tor- culdades dessa ordem, pelo que se

ncios como são disputados 'no Rio torna prudente evitá-las".
Um- vigoroso drama de lances;

jamais foram modêlo de eorreçâo "EI Clarin" Iambérn 'recordou os
fortes e emocionantes Seis homens.

e nem lêm servido para estreitar acontecimentos verlficados em
e duas mulheres presos numa ter-

vínculos. Guaiuqu il, Rio e outras capitais rlvel armadilha do Destino

La Razon ", em certa parte ele seu americanas nas apresentações do Emoções no Ar .. , Drama na Ter-

editorial, disse: "Sabemos que o quurl ro argentino.
(juadeo aL'g'p.'nLino, campeão inva- Em cerLa alluL'a, o jornal bLlonai
l'iúv,eJ ,nos últimos 'anos foi rense faz referência à campanha
tr\)tado quase sempre com descon- sistemática na imprensa brasileira

sidcraçi'io eyiclf'nle e com pel'igo pa- contra a Ar'gentina.· Então disse:

ra a 'integTidade física de seus com- ";\i'io atacam diretamenLe é, claro,
ponenLes, a mai-oria dos quais está o nosso país, mas, o nosso govêr
éon�rorníe em afirmar que essa clas-' no".

........................ -

ROXY. hoje ás ,7,30 horas
\, A grande produção de Frank Co

pra
DO MUNDO NADA SE LEVA

COM: James Stewart - Jean Ar-

No programa: 1° Jornal da Téla

Nacional 2° Atualidades Warncr
Pathé - .Tornai
Preço: Cr$ 3,00 único
Censura até 14 anos.

Na Téla

ra ...

para você ...

9,30 - Vadedades em gravaçõe3
10,00 - Orquestra Vienense Bohe-

COM: Richard Denning - CaUlc:-,
rine Craig,- Russell Hayden
Eram oito'. '. mas apenas sete po

deriam ser salvos.
Qual deles deveria mOITcr?

No Palco

Rádio Guarujá
9,00 - ABERTURA - Bom

TRAGÉDIA NO MAR

gravações
20,36 - La Gitalena
20,45 _ Sólos de acordeon
21,00'- Grande Diário do Ar
21,30 - Prenda, Minha (Agência

RENNER)
22,00 - Ritmos das Américas
22,30 _ últimas melodias
23,00 - Bôa noiteJ- ENCEHRA

MEN'!:9�/

CAFÉ,

BAR FIGUEIRENSE F. C.
ABERTO DIARIAMENTE

óTIMO PONTO DE RECREAÇõES FAMILIÁRES..

CHOCOLATE, LEITE, SqRVETES, FRIOS, PASTEIS,
DUICHES, CACHORRO QUENTE.

JOGOS DE PING-PONG ...
BAILES

SAX-

Apresentação do renomado cantOJ

Gaúcho, procedente das Republica"'·
Pla.tinas após vitoriosa temporadà:

AZEVEDO JUNIOR

gravações -

11,00 - Bazar de músicas
12,00 - Oferecimeútos musicais

14,00 - INTERVALO
16,00 - Em tempo de 'valsa
16,30 - Cantores do Brasil
17;00 - Músicas Cubanas
17,00 .- Um programa para você, . ,

18,00 Carta. Sonóra (Casa. Rena-
to)

18,15 Ubertad Lamarque
18,30 - Tito Schipa (Galeria dos

Móveis)
18,45 - Momento Esportivo
19,00 - Jimmy Dorsey e sua or

questra
19,15 - Luiz Gonzaga
19,30 _ Noticiário' da Agência Na

cional

20,00 - Músicas

CTRCUfTO CICLISTICO
..........•................••.•..•.�•............

mia

'10,30 - Músicas brasil eiras

A bicicleta "Centrum", oferecida
pelo' SESC par'a o comerciário me

lhor colocado 11[\ recente corrida
ciclistica realizada nesLa Capital,
g'anha como já noticiamos pelo ci
clista Haroldo Carlos Miers, foi-lhe
entregue há dias, após a apresenta
çã.o necessária 6.<t --ates I ado firma-do
pela c_ompanhia industrial a, que
pertence o at.1éta,

Gauch'os X Cat"arinenses
Está assim elaborado peJ.a Fe- bOl'as _ C�ntinLlaçã.o da r.egata. Tangos. Sambas� Canções, Fo�s

Boléros
deração de Vela e �otor de Santa Dia 15 � Às 9,30 horas - Rega-
Cata rina, para as regatas com a

'Federação Gancha, em displlla cio

beonze "Amizade".

brasileiras

O UBIRATAN EM S, FRANCISCO
DO SUL

Aceitando convite do C. N. Cru
zeiro do Sul de São FI'ancisco do
Sul, o Ubiratan, E. C. deverá eXCllr

cionar amanhã áquela cidade do
norte-c,üarinehse, a fim de reali
zar jogos de volei, e basquete com

o citado clube em a noite de ama

nhã. e domingo próximo.

Dia H, - A.s '9,30 ll:oras - Re

gata de equipe entre as duas enti
dades. A.s 12,30 horas - Almoço
Merecido pelo Veleir,os da Ilha à

Deleg:lção do Rio G.· do Sul. As 14

ta' inter-clubes. Às 12,30' horas -

Churras,cada oferecida à delegaçã.o
galLcha pelo Coqueiros praia Clu

be. As ·14 horas - Regala indivi

dnal para os vc1ejauores -que se

insct'.everem. As 21 h?ras - Soirée

O[C'l'ecido pelo Li,>a f'enis Clnbc á

clelegaçüo gancha. Nessa ocasião
serfiá entregues os prêmios.

Uma noitada inesquecível Abr� (iJ

programa: A Marcha da Vida Na
cional

Preço: Cr$ 6,00 único
Censura até 14.anos.

,

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

IMPERIAL, hoje� ás 7,30 horas
DOIS MALANDROS ·E UMA

.GAROTA
CO::VI: Dorothy Lamour -

Crosby - Bob Hope
;No programaf. '1° O I;:sporte
:Vladha Nacional 2° Onrlinas
Ação Sllol't

Preço: C"!ij 3.0.0 11l11CO

C�nsLlra até 14- anos
'

-e;n

C'TI..

I Pracislas
.: ••••••••••• '

•••• o ....

Escritório recém organizadO,
precisa de "pracistas" para traba- 5"s FEIRAS, SÁBADOS E DOMINGOS DAS 19 HORAS ÀS 22 HOHAc.,

lharem nesta cidade e no interior, 5"s FEIRAS, ,SÁBADOS E DOMINGOS DAS 17 HORAS ÀS 22 HORAS

com artigos de fácil venda, e corp MATINÉE INFANTIL
boa margem de lucro. BARRAQUINHAS DE BRINQUEDOS ...
Informações ã Pr�ça 15 de N0-I CADA úLTIMO DOMINGO DO MES, RECEBERA Ul\l PREMIO A CillAl'\-

vembro 22, 20 andar, das 8 ás 12 .

'

ÇA QUE TlVER MAIS FREQUENCIA NAS MATINÉES
.

I
.

FILMES 'DA SEMANA
HITZ e ObEON amanhã

A COHTINA pE FERRO

Domingo RITZ

QUANDO AS NUVENS PASSEM
l\-lI:NIT é '�'é�;i��noruic:;=;)01'qt1e, é ()<.
melhor. Prefira-o e terá a probabilidade de re:-

ceher. como presente de fim de ano, uma BA-
,

TER li\. DE ALU.MINlO

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.exta ,@.... , 12 <I... Novembro ele ".48

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de ,Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral "'

Doenças de Senhoras - Partos _

�Vias Uri!,�rias -,Rins - co'raçãO!,- Pulmoes ..:_ Estomago - ..Figado l
Tratamento da Tuberculose t

Raios X - Eletrocardiografia I'
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

IITribunal) Bua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

DR. LINS NEVES - Fone 841. PLORIANóPOLIS

jDiretor da Maternidadete médico do DR. NEWTON d'AVILÃ--- ,

Hospital de Caridade .Cirurgia geral - Doenças de Senho-
CLINICA DE SENHORAS - CI-

ras _ Proctolcgia
RURGIA PARTOS'

Eletr-icidade Médica

,/

Dr. Milton simonelPereira '

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
))os Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No

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

Diagnóstico, coritroleue tratamento

especializado da gravidês, Distur
bios da adolescência e da menopau
sa. Pertubações menstruais, ;:l�l't.
mações e tumores do'aparelho geni
tal feminino.

�sões do 'utero, ovários, trem
pas, apeadice, hérni-as, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turllS)
ASSISTENCIA AO PARTO E Ol'E

. RÁ<;:õES OBSTÉTRICAS
Doenças' .glandulares, tiroide, ová
rlos, hipopise, etc.)

I

Disturbios nervosos - Esterilidade
_. Regimes.

r Consultório R. João Pinto 7 - TEJ.
1.461

'

Resíd. R. 7 de Setembro - Edil.
Cruz e Souza - Tel, 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico �- parteiFo'
Hospital de Caridade de

rtanópolís. Assistente da
Maternidade

Do Flf:-

Doenças dos órgãos internos, esoe

eialmente do coração e vasos

Doenças da' tíroide e demais gían
dulas internas

Clinica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,30 ás 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles D. 18
. Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:
ATeDida Trompowski 62

Fone manual 766.

Clinico e operador
Colllultório: Rua Vitor Mei.rele., 26.

Telefone: 1.4QS
Conlultas das 10 ás 12 e da. 14 "
15 hrs_ Residência: Rua Blumellllu,

22. - Telefone: 1.620

,Dr. Mário WendhlaseB I DR.".
-"'nica médica de adultos e criança. • •

. Oonsultór ío - Rua João Pinto, 16 • •

...ftên�?��T:!�p:·�::�dthO��. III. I A. DAMASCENO 'DA SILVA I
Telef. 812: A D V O G ADO:

•• •
.' .

:
'

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS :
• •

I .:.• Praça 15 de Novembro, 22 - 20 and9
J J

• (Edifício Pérola)
; ,

•
• •

I ::Fones: 1.324 e 1.388

• •

: Florianópolis - Santa Catarina :
: .

' :
.....................................................

DATILOGRAFIA

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: Ás 11,30 horas e à tar

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

65 - Telefone 1.422.
-----"--_......._-------

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade NacIo
nal de Medicina da trníversídade

do Brasil)
Médico por concurso da Asslstên
da a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-Interno dr Hospital Psiquíâ
trteo e Manicômio' Judlciarlo

da Capital Federal
Ex-Interno da Santa Casa de MI
sericórdia do Rio de Janeiro
CL:lNJCA M1:DICA - DOENÇAS

NERVOSAS
Consultl5rlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
R�idência: Rua Alvaro de car

.,allio, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
.

Consultório - 1.208i
Residência - 1.305.

•

Dr.' Roldão Consem
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI.
RURGA - MOLll:STIAS DF; sa

NHORAS - l'ARTOS _

.

l'lmnoldõ-J.'é1i -Faculdade de Medi.
ema da. Un!versidade de São, Paulo,
onde fOI assistente por vários anoa do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

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

O'Játloa e trompas. Varicoeele hidra
eele, varizes e hernaa:

Consultas: Da. 3 ás 5 horas • rua
Felipe Schmidt, 21 (altos d� Cau

Paraíso), Telef. 1.598
Reli�ência: Rua Esteve. Junior, 170;

Telef. M. 761
--,---

I Dr. Paulo Fonte.

I Dr. M. S. CàvalCaatl
Clinicá: exclusi;vament,e de crlanÇ&a

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M, 732

SEDE SOCIAL:

POIQ.TO AlEGRE

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

CAIXA POSTAL. 583 - TELEFONE 6640 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Agenca . Geral 'para 8t8.' Catarna
Rua Felipe Schrnidt, 22 - Sob.

.

Caixa Postal, 69' Tel. "Protectora" ,FLORIANOPOLIS
� __ __ __ l __ __ ..

I iL.;LA CA:P, T z.-
rillra. Fabricante. díliltl'i�idorel!l da. afamada. c:on·

I•.'
'11 'li ,f.cçõ•• -DISTINTA· • RIVET. Po••ue um gr�n.

d••ortim.nto d. oQsemiros8 decano.; brina

I
bone • bnll'ato., olgodôeo, monn. • awiam.,nto.,

,

pare alfo.io,téll. que recebe dirotamente do.
m.lho.... ldbl'lcall. A Ca.a -A CAPITAL- ahama a ate..g80 dei SnrB,' Com.r"�S!elt•• do Inbn1011' no ...ntido dlll Ih. fallGrCJm 'HDt\ Ivlaita ante. d••f.tuor.m lIual GomplI'a.' MATRIZ em FloP.'!a!nb1P�H"". I:'Tl,HUS 111m �lt�,ro",nau • Laiee ,

..-- -- _---- _ --�-------- ---- _------�---- --------------...
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Aceita-se representante no interior do Estado.
Caixa Postal 139 - FIe Í'ianópolià

Cartos para

perca tempo!
Telefone pata a Impressora G,ra;aú Ltda. (telefone

manual 767), e o nosso a�ente o procurará para receber
sua ençomenda tipográfic_a, Serv iço Esmerado. En trega
imediata. Preços sem concorrencie,

Não Dr. Jthtônio
Modesto

\
Médico

Formado pela Faculdade de

Medicina da Bahia, Chefe, dos
serviços de Radiologia do aos-
pitaI de Caridade.

'

Cursos de especialização no

Rio e São Paulo e de aperfei-"
çoamentô elu' Bueno� Aires e

Montevidéu.

Especialidades:

RAIOS X
RADIUM

-RA'DIOTERAPIA
,

Exames radiológicos do Es

tômago, Intestinos, Pulmões,
,Coração, 'Esqueleto, Via� bi

liares e Urinárias.
,

RADIOTERAPIA dos Tumores
- Câncer - Inflamações -

Doenças da pele - Hipertirot
dismos - Reumatismos -

Disturbios da menopausa-etc.
Atende diáriamente no HOS-

PITAL DE CARIDADE.

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

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

R., com a máxima urgência, {JS Oficiais' e .Pracàs que tomaram parte 'na

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

, -

Arvores fruliferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas omamentaís nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
,

Flori e Pemíeultura
H. J. Cipper.'
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

.

.
.

•• '. #
• , 0 .

SEU RELOGIO PRECISA DE
REVISAo t

NOSSA OFICINA É ESPECIALIZADA
, ,

Nossos concertos são
,

garantidos 100%
ÓTICA MOD�LO:
JOAO PINTO. 25 (frente ao Tesour(l

, do Estado)

(onfere
Diploma

'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON·
TA P. FABRICAR)

,

Vende-se

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

Correspondenei'
Comercial

OIREÇXO:
Amélia }ti Pigozzi

METODO:

Mod.erno e Eficient.

CAAVALHO.65RUA ALVARO DE

•
" .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o TESOURO
.

Aluga-se uma, fecha,da, com lugar
Da instI'Ução está ao aloanoe .

'A'
,j'e -todos. Dá esse tJtl80Ut'0 ao teu para dOIS carros, a vemda Mauro

amigo analfabeto, levando-o a um Ramos 131. Tratar no local.

curoo de alfabetização no Grupo IEscoJar São José, na Escola Indus- PASTA DENTAL
trial-r de Flor�anópoli8 ou na Cate. ROBINSON
dral Metropolitana. •

FlorlanópoUI, '2 (te Novembro de 1948

Rotary Clu,be de florianópolís
o Rotary Clube de Lajes, no dia e apontando tudo aquilo de que

14 próximo, receberá por inLermé- carece a Cidade, seja no que tange
dia de Francisco de Almeida Jú- -ao conforto de seus habitantes,
riior', GOvernador do .Distrito 29, seja quanto à necessidade de acorn

sua Carta Constitucional. O acon- panhar o progresso das demais ca

!tecimento, como não poderia dei- pitais brasileiras ,e das grandes ci

xar de ser, vai �r condignamente dades, foi muito feliz o orador,
comemorado pelos rotarianos dà principalmente quando se ref'eriu
vizinha cidade e as festas, cujo aos problemas da água, da luz, da

programa se apresenta dos mais va- dragagem do põrto, da mendicãn

riád�s, comparecerá elevado nú- cia e do polícíàrnento e, finalmente,
mero de delegações de outros Clu- da conservação de nossas vias pú
hes que, aos seus novos cornpanhei- blicas ,e jardins. f;ua palestra, ouvi
ros.irão levar o mais' estreito e da' atentamente por quantos se

,��ordial abraço em regozíjo pelo achavam presentes, os quais ao

seu ingresso na sociedade. término, ovacionaram calorosamen-

Rotal'y Clube de F'lor-i anópolis, te aquele rotariano, vai ser dada à
a exemplo dos dema is, enviará, publicidade pelo Boletim do Clube.

também, a sua delegação a Lajes, A sessão finalizou após falar Adal
sendo elevado o número daqueles berto Tolentino de Carvalho que,

que se inscreveram nela. 'E a reu- na Presidência, agradeceu os or�
nião hoje realizada pelo Clube da dores e reiterou os votos J;ormula
Capital foi, em parte, dedicada a dos pela prosperidade' do RoLary
êsse importante acontccirnento da Clube de Lajes.
vida rotaria em Santa Catarina.
ioão Eduardo Moritz, expriminrl� ()

júbilo de seus companheiros, CUI1-

gratulou-se com os' novos rotar-ia

nos de Lajes e, desde já, 'enviou
lhes as mais vivas felicitações.
No tra nscorrer dessa reunião,

como parte do programa mensal,
ouviu-se a palavra de Charles Ed

gar Morilz sobre o-tema: Como po
deremos agir ,em defesa de nossa

cidade. Abordando os mais aluais

assuntos da "ida de nossa Capital

Deputado limar
Corrêa

"_

HOje no passado
12 DE NOVEMBRO

A data de hoje recorda-nos que:
_ em 1653, um destacamento de

.holandeses foi derrotado, junto do
Jequiá (entre o Engenho 'Mingau,
situado na Estancia, do Aguiar, e o

Forte de Afogados,) pelas tropas do
capitão Francisco Pereira Guima
rães'
_' em 1823, a a Assembléia Cons-

1iituinte foi dissolvid'a por D. Pe
dro II que 'prometeu convocar uma

outra para estudar uma Constitui
ção que apresentaria. Por essa

ocasião foram presos os deputa
dos José BonIfácio, Martim Fran
cisco,' Antonios Carlos, MotezuIna,
.Jasé Joaquim da Rocha e Belchior
Pinheiro que vieram a ser depor
tados para a França em 20 de De
zembro. Outros membros da As
sembléia estiveram presos mais fo
ram postos em liberdade;
_ em 1836, .um decreto do Go

verno revolucionariõ do Rio Gran- sociais e especialmente no 5e'iO da
de do Sul, datado de Piratinin cri- honrada classe médica, numerosos
ou o escudo de armas, do 'Estado admiradores e amigos, exerce tarn-
revoltado; .

_ 1848, a vila de Nazaré foi to- bérr" com incontestável devotamen�

mada ,pelos revolucionários de to, o' cargo de Presidente da Legião
Pernambuco, depois de pequena re- Brasileira ,de Assistência, secção rl0
sistencia do respectivo destacamen-
to de 50 milicianos, c9mandados Estado.

_
.

pelo Capitão Antonio de Albuquer- ÁS merecidas homenagens que re

que Maranhão; .caberá, hoje, por motivo da, auspi-
- em 1862, faleceu o Marechal ciosa data "O Estad"

.

t s
Manoel de S. Pinto de Magalhães; " o aJun a a

_ em 1865, chegou ao Desterro, de todos os que, nesta fôlha, tra

quando regressava do Rio Grande balham e acompanham a atuação
do Sul e apesa� do I?áu tempo de- politica e social do sr� dr. Ylmar
sembarcou e fOl festIvamente rece-

bido, o Impemdor D. Pedro; Corrêa.
_ em 1866, em Tuiuty, Paraguai,

morreu o bravo catarinense Alfe-
res Patricio Emilio de Sepulveda
Ewerard;

_ em 1880, suicidou-se na anti
ga freguesia do Ribeirão o Alféres
Sizenando Xavier de Souza;

_ em 1899, começou a circular
nesta Capital o pequeno semánário
"A Violeta"

André Nilo Tadasco

A data de hoje é assinalada pejo
aniversário do sr. dr. Ylmar Corr&a,
ilustre deputado à Assembléia Le

gislativa do Estado pelo P. S. D.

O aniversariante, que, além de

clinico abalizado e humanitário, é

elemento de grande projeção politi-
ca no Estado, goza de gerais simpa
tias e conta, em os nossos circulos

Na Câmara Municipal Préceres �o. p_ s. D
Prestou compromisso o vereaduf José 00 �U�I�IPIO
R"h

.'

1 n"" de Videira
, elrO, como. 81l]1 eute.- rgenela p�ra Encontram-se �esta Capital os;

,

t
-

d W'ód" T' b ln
. senhores JOS0 Pereira Duarte, Hi-

a vo avao o 'J Igo ri u orlO gi n io An dreazza, Nelson Pisani ,e

A sessão, ordinária, presidida

pe-I
majoril.ar io, depois de f,a,:!ier

rete- OI,imPio:\(
Casai-in todos residen-

lo sr. Batista Pereira, ante-ontem, réncias à proposta rio sr. Vitor í.es no distai to de Tangará e mem-,

teve início às 19,30 horas, precisa-I FonLes,
ela 'c, D. X.,' solicitando bras de destaque do Paetido SociaL

mente, estando presentes 1'l srs, urgência e prcf'erência para rl.1SCUS· de ruocratico daquele distr-ito.

Yer,eadores.. I são do Orçamento do Munictp io, Acompanhados na caravana pelo

Aprovada a ala, a Casa Leve antes do Código Tributário, que foi sr. In-uno Baltazar Wiederkehr re-·

ciência ela materla cio expediente rejeitado, saudou, em ligeiras pala- si dente no distrito de Jbicaré, ss;

que constou, entre outros, pedido vras, o novo colega, dizendo ela sa- S8. dirigiram-se ao presí'dente
"

da,

.de licença apresentado pejo sr. tistação com que é rccehido pela Comissão Executiva do P. S. D .. snr•.

JOão Alcântara da Cunha, Verea- .sua bancada, elemento afeiçoado Celso Ramos, para pleitearem inte

dor eleito sob a legenda cio P. S. às lutas, o que credencia a esperav résses ligados àquela zona.
D. muito de sua colaboração no cum- Desejamos aos prezados visitan-·

NOVO VEREADOR: primento de seu mandato. Em se- tes os melhores sucessos nos seus-

o Deferido o i-equerímento, o Pre- guida, o sr. Gercino Silva, líder empreendimentos.
sidenle designou os srs. Jairo Cal- minoritário, associou-se às pala-
lado, do 1". S. D. e Manoel da Luz.] vras do seu colega antes na tr ihu-

I
.----------------------------------------------�---------

Um comissário· de.polícia para Ilajaí,
Na sessão çrdinári a de ontem da

I
púz com forte e idêntica razão se:

Assembléia Legislativa do Estado, apresenta, que igual provídência :

o rlustre deputado Heitor Libera- se tome extensiva à Região Pol ícial I
lo 'enviou i:t }Iesa, justificando-a,

I
de Itaja í. . i

a seguinte: Sala das Sessões, 10 de Novem- i

. I hro de 1948. I

J::\'DICAÇrlO la) Hei/OI' Pev'ei1'a Liberulo,"
....:r...........-,.-.-_..._-.-.-.-............-.-_._-.-.-••_-.:-........,.-_...,..-.......-.-_-....-.--.••

-

....-.-•..",..

da U. D. N. para, em Comissão, da
rem entrada no recinto do sr'. Jo

sé Ribeiro, convocado para subs

Cituir o Vereador licenciado, o que
foi feito sob palmas, felto o que

prestou aquele suplente o cqmpro
misso legal.

O sr. Oswaldo Machado, lider

e .

Senhor Pt-esidente.

Tenho a honra de submeter -à

apreciação da Casa, uma Indioação,
no sentido de solicitar do nobre'
Chefe do Podêr Executivo. seus

bons ofícios no sentido da creaçãc
do cargo de Comissário de Polícia

ela Delegacia Regional de Polícia

de llajaí, a 'partir de Janeiro de

1919, com vencimentos idênticos

aos estabelecidos para os demais

funcionários da mesma caieg'oria,
cOl'rendo, as despesas pelo excesso

da 'receita do orçamento de 1949,

JU:::lTIFICAÇÃO
Tendo, por sua importância, sido
elevada à categ'oria de Regional a

Deleg'acia Auxiliar de Polícia de

Itajaí, e e1ado o gTande movimen·

to, como porto de mar, daquela cio

dade e a eheg'ada, ali, de ,elementos

adventícios nem sempre respeita·
dÓl'es das leis, o que demanda, na

fi.scalização dêsses 'elementos, de

tal'elfa :tra,J:yalhosa, impossibililan
d-o ao respecLivo ti lular executá-la

sbún 110, -por isso mesmo qU,e !lu

cabe dar pleno despacho à assuntos,

por vêzes coniplexos, que lhe eslão

af,etos, mais do que justificada está

a necessidade da creação d,e cargo

ora pleiteiádo, tanto mais quanto
Lôdas as Delegacias de Polícias fo·

ram dele doLadas, execeção f,eita da

Delegaeia Regi�nal de Itaja�
Nestas condições, Senhor Presi

den le, s,e em l'eg'Íões policiais, on

de, embora o s-erviço seja acuraqo,
não é de molde a atingir o movi

mento de J\lajaí a medida da crea·

ção' do cargo em referência se im-

A DONA DE CASA

p"efere uma BATERIA DE ALU:\HNlü?

Pode recebe·la de presente, preferindo o eh

FÉ MIMI. E como é delicioso o café MIlVIt.

GARAGEM

l'ITlaLalR
'11111[111

I

COITRA' CasPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TO,.U(O 'CAPILAR

pói Exé:ÉÚ�,Cf�

•
..

NEi.\{ SE DiSCUTE!

na.

Após acei la a proposta do sr. Os·

waldo Machado para que tenha ur

gência 'e pr-ef'erênoia na discussão

o Código 'I'ríbutário, que será dis

cutido na sessão seguinte, foram os

trabalhos suspensos e convoêada
'

Em minha casa só 'se bebe o delicioso CAl"f.��

M 1::\·11, ainda mais agora que está d istribu inde>

como brinde, ,valiosas BATER lAS DE ALU-
MINIO.

outra, sessão ,para sexta-feira.

FR'ECHANDO•••

Na IMPORTANTE ORAÇÃO em que, à falta de roupa para

vestir idéas mais elevadas, o sr. Wanderley Júnior se limitou

à prosaica contrafação de isolados episódios ocorridos a 29 de

outubro de 1945, seria fastidioso corrigir, na forma e no fundo,
frase por frase.

"A MARÉ ENCHENTE ESTAVA ENTÃO NA PRÁIA UDE-
•
NISTA. O INTERVENTOR ESTAVA DE MARÉ VASANTE". �es
ses dois conceitos, o discurseiro da U. D. N. pôs iodo o poder
de sua eloquência. Convenhamos que lhe não cabe culpa em

atingir tão pouco... Em apenas alguns dias de ENCHENTE"
precedi,dos e procedidos de eterna VAZANTE _ (com z, sr.

professor!) ;- o SPEACKER do dia 29, evidentemente, só po-·

c1eria oDerecer conceitos VAZIOS!

Na realidade, o Inte'rventor, a caminho da adve;�idade ..
estava na mais alta MARÉ ,de amigos. Prometemos, ôntem, a.
narração de algumas cênas de comovedora solidariedade, por'
nós filmadas no Palácio, nos dias 29 e 30 de outubro. Ofe
gante, visivelmente enfermo, um cidadão, já entrado em anos:

sobe as escadas de Palácio. Antes de procurar o sr. Nerêu

Ramos, aceita uma cadeira que alguém lhe sede, explicaqdo
que tão logo soubera dos fatos, pelas 23 horas, viéra a pé de Co-·

(IUeiros: :__ "SEI QUE NADA POSSO FAZER. CUMPRO, APE
NAS, O DEVER DE- ESTAR AQUI. É A PRIMEIRA VÊZ QUE
ENTRO NO PALÁCIO ...

" A serena, fisionomia daquele ancião.

irradiava simpatia e respeito. Era um HTMEM e chama-se AL

FREDO GOMES. Se não nos enganamos, faleceu no corrente ano.

Naquelas horas apreensivas - (com S. sr. professor!) - ficar

cOJU os ENCLAUSURADOS do Palácio era escolher o lad{}

vencido.
Escolheu-o êsse intimorato Barreiros Filho; emii1ênciu"

, moral e intelectual em Sta. Catarina. Por anos a fio combatera

Nerêu Ramos, ,das linhas avançadas da oposição. Fácil e cô

modo seria ficar dilde estava, com a vitória à porta. Mas aque-' .

la não era a vitória que enobreceri� e satisfaria um lutador

de sua' têfnpera e ,de sua lealdade. Barreiros Filho, ao contacto

dos açuladores sem responsabilidade, ouvindo requintes· de'

.covardias premeditadas, preferiu ser, VENCIDO a ser VEN-·

CEDOR. E; abandonando a oposição vitoriosa, foi juntar-se
aos vencidos de Palácio. Nerêu Hamos, ao abraçá-lo, não

poude escond,er a emoção. Altamiro Guimarães vai além::
.

soluça! A sua presença aH, apesar de termi·nante proibição
médica, da:da a precariedade de sna s:;r:ude, era, entretanto.,
outro gesto de nobre desprendimento.

Houve também um TRAILER cômico. Quamlo já era conhe

cida a renúncia do sr, Getulio Vargas, um cavalheiro ruidoso e

parlador penetra o Palácio. Larga o chapéu entre centenas de

outros e, em voz por demais alta, qnase gritada indaga: _ ONDE"

ESTÁ O DR. NEMU? VIM ABRAÇÁ-LO r O NOSSO HOMEM DEU
O GOLPE! Avisaram-no que havia equícovo, QUE O NOSSO HO

MEM LEVÁRA O GOLPE! O gritalhão estancou, retezado, o calor

de seu entw:,iasmo. Gemeu um MAS FOI, É?! e abalou, sem cha

péu, na pressa de sair, ao perceber qúe vijára contra-mão. O

noite, ,dava MORRAS AO GETULIO E ABAIXOS AO NE

RÉU! E berrava olimpicamente... No Palácio deixára o cha

péu, na pressa de sair, a'o perceber que viajára contra-mão. O

SOMBRERO foi considerado PRESÁ DE GUERRA e doado a

um servente que, sabedor da atitude do ex-dono, se recus'On a·

aceitá-lo Encineraram-no.

Aí ficam alguns momentos do 29 de outubro. Como a pena

de Benedito Mergulhão, êles revelaram ASTROS e revela;m
OSTRAS. .. Os astros ficam r E as ostras?

GUILHERME TAL

/
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