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egls �IYj �c
Ginásio de Caooinhas.-'Farolaa isíjti8
a barra dó Laguna. - Campanb � 'oblfi--

tante.- Projeto aprovado:;�' if'_- �.

A sessão de ontem, esteve sob 'a .expedi1cnte, constando a mesma de

pr-esidónoia 'do SI'. Saulo Ramos e o íicins .e telegramas.'
ii.ecl'etal'ia cios srs. Alfredo Campos IGJNA�IO DE CANOfNIlAS
e Pinto de Arruda,

'

O sr. Arolde Car'valh o, da U, D.

Após 1\ aprovação da ata, a Casa 0 .. , justificou lêrmos de um tele

teve conhecimento da matéria elo grama a ser dir-igido ao' sr. Minis
Iro da Educação,' sôbre auxi l!o

• .1 Na Assembléia

,

.

II
Os caneteiros OClJJtOS,quc, pelas colunas anônimas do Diário da Tar

dob, buscam estabelccer' confusão e, com isso lançar o descrédito sôhre as

finança catarinenses, mais urna vez erraram o pulo. Como prometeru-s,
Um a um dos falsos argumentos com os quais o jornal incógnito lJretcn
de ernbair a opinião pública, ruirão C01110 pô, em nada ·transformados,
à medida que os submetermos ao fogo da Verdade..

'De tudo quanto,' a respeito, afirmou a folha furtiva, cm Sl'US \Iois mercantes, tornou-se 11m ohstaculo Comercial recebia essa- comunica-

últimos números, e mais de tudo quanto a Assembléi� 'ouviu ao sr. Os- imenso, tanto que 'COI11 dificnldaris ção por parte do Gabinete do, eX!TIo.
waldo Rodrigues Cabral, emerge uma conclusão: ambos não sabem o

poude ser atendida a solicitação das senhor Ministro da Viaçpjío, do ilus, ra na Laguna j-á tantas vêzes ven-

di classes conservador r t t d hei h f d 17 di tilado pelo sr'. Armando Cal il, do
que izcm e, se sabem, mentem e falsificam deslavada e criminosa- Co c as pa a 'o rans- ra o engen ren-o-c e e o 1S-

mente. ..
porte de madeira destinada aos trito do DPRC, dr. Thiers de Lemos

. Afirma, por exemplo, o folhetim udcnísta, em sua edição de quarta- mercados platinos, recentmente, Fleming, contestando trm oficio da
rfeira última: "Só de juros de mora do capital adiantado pela Sul Amé- A própria Comissão de Marinha Associação, comunicava à mesma a

rica - fora aquele Que será pago com a amortização _ já se foram Mercante, ao atender ao apêlo que elaboração do projeto de dragagem
3 mil contos." No de ante-ontem, alude a outros pagamentos e acres- fez a Associação Comercial para a db canal de acesso ao pôrto, para

centa: '''ilsOO sem contar os juros de mora," vinda de mais' navios' a êste nosso a profundidade de () metros, abaixo
De duas, uma: ou os financistas do papelucho oposicionista não pôrto, informou que a maior dif'icul- do zero hidrográfico.

sabem sequer o que seja juro de mora ou estão descendo ao nlvel de dade residia na falta de calado do Finalmente, a Associação Comer
.falsíficadores vulgares. mesmo, sem fundo suficiente para eial teve ciência. de que o referi-

Queremos crer que a primeira hipótese seja a exata. É mais pie- grandes navios,
.

'. I'do projeto estava sendo encaminha- pou-a o SI'. Antônio Dib Mussi da

doso aceitá-la! E que ela seja a verdadeira-se presume l,JOI' aquela Ira- E t t tA'
-

C 'd'
bancada' majqr itái-ía o qual, após

_ n I'C an o, a ssocraçao omer- i o a Administração Central do De- .

se Intercalada, acima transcr-ita: "Só de juros de .11101'a ... _ FORA
.

I di
. . brilhanles considerações, apresen-

era rrrgm-se ao CXl11'O. senhor .Mi- partamento de Portos, Rios e Canais.
AQUELE Q,UE SÉR.Ã PAGO COM A AMORTIZAÇÃO _

...

" tou à consideração dos seus ilus-
nistro da Viação, expondo-lhe a s't- Com esta noticia alviçareira nossa

Como é que os economistas secretos do Diário já advinharam que tuação. capital .está de parabens, �speci::li-
tres pares projeto de lei de sua

o Estado, dc futuro, vai pagar juros de mora? Como sabem, desde azo-
autoria, abrindo o crédito especial

� � Examinando o assunto, por inter- mente o comércio de expot'tação e

ra, que Santa Catarina vai atrazar-se nas prestações futuras c pagar
de cern . mil cruzeiros _para serem

� médio do Departamento Nacional de importação, dado que a medida é de •

êsse juro de mora, que é juro de multa? É mentira, e mentira refinada, . empregados em aquisiçãn de recur-
Portos, Rios e Canais, aquela Auto- real beneficio, fomentando maior

aquilo que o jornal ilícito assevera: que o Estado já pagou 3 mil cou
sos terapêuticos destinados à cura,'

ridade determinou a elaboracão produção catarínense.
tos de juros de mora.

. dos hansenianos, recolhidos à Co-

Se os escribas encobertos c o suplente de, deputado' estudassem, O M· d M h
Iôn ia Santa Teresa. Propôs, ainda,

analisassem, confrontassem, ou, ao menos, lessem os dados e as ó::t.u- inistre r 'ii arin a anrade,ce telegrama aos srs, Prefeitos c PI'C-

-sulas que o assunto envolve, obscrváriam'nos documentos oficiais. sub- 6 E'identes de Câmaras de Vereadol'p.s.
metidos ao legislativo, os elementos exatos sôbrc os quais devel'Íam ao Goveroador ' nêsLe Estado, solici lando-Ihes co-

fundamentar suas afirmativas. lobora�ão ncss.a campanha nobili-

O Estado não pagou 3 milhões de cnhl.'Íi'o� de, jm'os de !liMa: pa-
O sr. rir. José ,BoaIHl,id, ('>:9vcrnafloJ' ('m.; cxel'cl(�iQ", reçcbeLl o se- tanfe. li'ío própria do_,; corÁções IU'a-

gon. exatamente Cr$ 9.428,,10 _ nove mil, quatrocentos e vinte' e oito guinte cabograma: sileiroo5. Esse despacho,
I

a 'votos.

cruzeiros e dez centavos. Êsses os únicos juros de mora até agora pagllS. Rio, 11 - Rclativamente ao assunto tratado no tclegrama de V.
_
foi unânimemenle aprovado .

.

Onde os falsários ou os ignorantes do Diário for;am buscar os J'i�S- Excia., de 10 do corrente, quero a�radecer-Ihe a mui valiosa coopera- PROJETO 'APROVADO

tantes DOIS MILHõES, NOVECENTOS E NQVENT.I\ M.IL, QUINHEN- ção do seu esclfu'ecido govêrno, doando os 'terrenos, 'eonvisinhos à Es- O plcnário na ordem-da-dia, em

TOS E SETENTA E UM CRUZEIROS E NOVENTA CENTAVOS que
'cola de Aprendizes Marinheiro, que são necessários a outras instala- reg'ime de urg-encia aprovou o pro

dizem haver o Estado pago? Indiquem! Digam! Como sempre, silen- ções da Marinha ncsse Estado. Cordiais salldações. (a) Sílyio Noronha, jelo de lei que isenla, nos mêses de

ciarão e virão jurar, depois, que fugimos ao assunto! Ministro clã Marinha." novembro R; dezembeo dêste ano, ne

A importância acima referida, de Cr$ 9.428,10 consta da Mensagem desconto em fôlha, das clívidas de,
do Governador Aderbal H. da Silva, a pags. 84.. EIS O ACUSADOR I funcionários para com o Montepio.

A propósito de que o Estado pagou, então, aqueles 3 n�il CI>l1tos.
,

',. A ê.sse projeto 'foram apresenLados
PagOl�-o'S de juros sôbre os saldos devedores, que se verificaram semes-

. U
n'a ,emenda do sr. Ilmae Corrêa e

tralmente, de acôrdo COU1 o contJ'atq de empréstimo. O tot.nl (i'ê�"I's sal- m) «cliché» moral que o «Diário») se sub-emenda do sr. Alfredo Campos.
dos e o total dêsses JUI'OS, com tôdas as minúcias, foram ('n\'ütdf!� ao . subscrita por diversos coleg'as de

Legislativo, com a mensâgclll quc pede a lei autoriza,tlora 00 aumento
, esqueceu de estampar .', bancada.

'ddOrl':ul1ells)rCésatbürllaol·? QQUtelerClelrIlelr, ]O)uDI',:eánrtiOII?I"a,QI(IIellealamesj(all 0ArSnUe?rll.ecnatena?oS'cvo<J'b]'JI,Oe H.I.(OI: Rio, 12 (V. A.) - Ivo Borcioni, mais aparecendo, deixando toda a
Em discussão a maLeria: o sr.,

� o alldaci_oso individuo que quis ar� Slla bagagem.
Nunes. Varela, lideI' majoritário.

l'os1 Querem que o Estado faça o milagrc de contrair empréstimos Sfl1l
l11al' '11111 e,,�can(lalo envolvendo I b

declaroll-.';e pela rejeição da sub-
o ,vo, em outu 1'0., ao mesmo tem-

a obrigação de pagá-los? Respondam lá, em conjunto, os dois: a taxa emenna Alfl'edo Campos é aprovf1-
nome do 51'. Clovis Pestana, minis- po que se hospedava no hotel "Mon-

de 8% é ou não taxa comum,. taxa usual? E respondam mais ao seguin- c"ão da emenda Ilmar Corrêa visLo
tI'O da Viação, já esLá suficiente- te Castelo ", alug'ava cômodós na rua

te: porque a Caixa Econômica julgou contrária aos seus' interêsses um haver o 1I1Iontepio aberto a sua car-
mente desmascarado como sordido Carlos de Carvalho n. 57. Lá apare-

empr'éstimo :ii base dessa taxa? Não seria, cxclusivamente, porque lhe Leira Imobiliaria, Contudo, decla-
• e cinico chantag'ista. E, na certeza ceu com uma jovem bailarina nO

sobrassem l1l�rcados e fregueses para uma aplicação mais vantajosa de . rou ser a materia questão aberta
ele que a Polícía não cruzaria os "Dancing' Bu.asil", de nome Diva,

.seu dinheiro? braços diahte de sua atitude, r�sol- tendo-lhe prometido mundos.e fun-
em sua bancada, afirmando expen�

Prosseguiremos. dos. Fazia-se passar como depulado
der, nêsse caso, o seu pensamento

veu fugir, tomando rumo ignora- pessoal. Em votação a materia.pelo Eslado de São- Paulo, indus- .

do. No entanto, sua captura não de- foi, por maioria, vitoriosa a sub-
trial de madeiras no Paraná e pro-

POAS.tO· l,gro�Pecua' rl·o de Iodai-ai
yel'á Lardar, devendo êle ser apre- 'pdetário de uma fábrica de salsi-

emenela Alfredo ,Campos ·e rejeita�

N
sentado ao elr. Fernando Sewab, chas no Rio Gmnde do Sul. Com- da, em consequencÍa a emenda Il�

deleg-ado de Economia Popular, a mar Corrêa.

Congratulando-se pela inauguril- sência congratulações meu nome quêm foi afeló o caso, depoiS. de
prometia-.se a pagar, adiantadamen
te, os alug-ucis do� cômodos que

,ção do Pôsto Agro-pecuário do la- pessoalmente Municipio Indaialmcli- suficiel1lemente ·esclarecido 'pelo
,_ ocupara. Mas, não cümpriu com a

herioso municipio de Indaial, o Sr. se� inauguração posto ag1r®ecIW- dI'. Gabino Besouro Cintra, delega palavra. Por isso, Diva teve com
Germano Brandes, Prefeito da(fI,.�la rio. F1resença Inumerosos agnicl'l- do rj.p Roubos e Falsificações, em

\
' êle seria discussão, terminando por

comuna, endereçou ao Dr. Leo'oe:':o tores prova apôio obra camp:mlla cooperação como o ins,p·etor Soa
abandoná-lo. A pobre pequena,

I,eal, ficiente Secretári'O da Viação, produçã'o, deve muito dedicação res., ela Secção de Investig'ações da
• francamen'Le desiludida, ficou sem

Obras Públicas e AgricultUJ'!l, o se- Vossência frente Secretal'Íai Agri- I Dh'isão de Ordem Política e Social .

.
reclll'sos e, ainda, em estado 1nte-

,gllintA telegrama: cultura. Congratulo-me Vossência
1\'0 Borci-oni não tinha endereço ressante. Cínico, Ivo prometeu en-

"Subida honra aprçsentar Vosw brilhantismo ato. Resp. Sels.".
exato nesLa capiLal. Quando aqui treg'ar à sua vítima certa quantia
chegou, em setembro ultimo, foi em ((inbeil'o ,pedindo pal'à que

hospedar-se no hotel "Monte Caste- Emilia Zani, hospede da mesma ca

lo ", à rua Candido Mendes, ocupan- sa, fosse recebê-la, no hotel "Serra

do o quarto n. 6. Disse ser brasi- do(', onde ia passar a residir, acu-
Em atenção aos pedidos ·efefua- Capital Federal, enviou ao Dl' Leo- leil'o, ele 27 anos, 'comerciante, na- panda o quarto n. H . .âcreelitando

dos pelas 'Secretarias Viação, Obras' berto Leal, titular da Pasta'da Agri-' Lural do Rio Grande do Sul, proce- nas prdavras d·o "sabido", certo dia,
Públicas e Agricultura, o Serviço de cultura, o seguinte comunicado t�- clenle de São Paulo, dando seu en- as duas lY\ulh-ere.S. se dirigiram ao A ml-�. 8a-o I, bb,·n.kDefesa Sanitária Animal do Mini�- legráfico: 'dereço, nessa cap�tal, como 'sendo referi elo hotel, não o encont.rando. ., '"
léria da Agricultura, no. R. de .Janei-

"Referência número 430 c:mmni- à rua 13 de lI{aio n. 336. Afirmava Estava, assim, p'ositivado, que o

1'0, acaba de encaminhar a sua IDs-
V Ex l' foral1' tre"ll" 'ao ser,homem de recurso, afirmando "elePutado. bandeirante" "maderei-

.

R' d I
co . c a. 1 en '"es. ' "" ., .

petorIa egl'Onal e Florianópo is, ,
. .

N' I ?99000 "que possma um apartamento em i 1'0 paranae�lse e propnelano da·
correIO aereo 1 aCiona � .0 vacl· • . . .

-
,,-

por via aérea 299.800 vacinas· cri5- .

tI' I t D' t
. Copacabana, tanto que pouco para" fabrloo cl"f', salsJchas gaucha 11ao

nas cns a VlO e a. Ire ona aguar- , .
I -

tal violeta para prosseguimento do
,

.

va no hotel. Deixou-o no' dJa 26 de pnssa\'it de '11111 espartalhao, quc

combatc ii peste suina. Dando ri- ela novos fornecimentos vacina em sptembl'o, voltando' a lá se hospe- nada mais possuia que S11as labias

ência dessa remessa" O' Sr. Alui,'ii) causa para remeter êsse EstadO., dar' no dia 1 de outubro. De lá, po- e OSI seus truqu('s de requin I ado ma-

Valle, Diretor daquele SC'r'/lço na Sds. Cds.". I rém, saiu no nia 9 elo corrente não landro .

Iniciativa da Associação Comercial de Florianópolis.-As medi
das tomadas, pelo Ministério da Viação.

Na campanha de intensifi ca\.:il) ria • de um pj-oieto da dragagem do pôr-
produção, a falta de calado do to afim de abrir concurrência -pú
pôrto elc Ftoríanópoti s , outrora blica para execução do serviço .. \0
visitado fartamente pelos navios mesmo tempo em que a Associaçâc

pedido udenisla, apoiando-o, face
à sua finalidade, louvavel c justa,

-

-'NOVAMENTE A BARRA DA

"

,

Prepr,ietáriO
O MAIS ANTIGO DIÁRIO ·DE SANTA CATARINA

e D. Gerente: SIDNEI NOCETI ..;,_ Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA R.A�IOS
.

Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

',Nada con'fusões
·

••• Dragagem do Pôrto de, FlorianópoliS
financeiro necessár-io á concl usão
das obras do Ginasio de Canpinhas.
Em discussão êsse despacho, o sr,

Nunes Varela, ilustre lider da

maioria, declarou lamentar'. a au

sência rio seu. -colega sr. Orty. Ma
chado para manifesLar-se sôbre o,

L,\GUNA
O assunto da dragagem da bar-

P. S. D., foi, novamente, razão pa
ra algumas parolagens do SI'. Os
valdo Cabral, da U. D. N., mas, não
pa�SOl1 disso ...
IN1ClO, DE Ui.\<fA CAMPA�HA

XOB1LTTAWfE

_-\pós deixar o sr. Cabral a .t!'i
huna _:_ onde muito falou sem nada
ter di lo de construtivo é real - ocu-

A seguir foi a sessão encerradà,
slmdo con"ocada para: ás 9 hQras'
de hoje, outra extraordinária.

Vacinas contra a ·peste
-

sUlna

o s,r. Melo
.

Viana
viajará' I

Rio, 12 (R. P.) - Eslá de vi�
g'cm

.

marcada para a Europa !)

Sena:doj' Melo Viana, aprovieLand{)
a.s férias p{lrlamentares para ir ao

yelho Mundo, em viag'el1l de re

crei9 e observações.

Rio, 12 (R. P) - Prosseguiram
as discussões enLre os técnicos bra
sileiros e os membro da Missão Ab-

bink, sendo aprovada a criação do

Banco de Eletrificação e, entre ou

traI" assuntos discutidos, cOll.sf ou o

rrl'erente ao relatório final :;ôbre

o Irallspol'le frrroviário.

•

"
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viação ,Aérea
\ Horário'

1

Seçunde-feirn
.

PANAIR - 10,40 :- Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - i3,!!5

Norte

Terça-feira
',LR -10,40 - Norte
'ZI'�IRO 00 SUL - 12,00

fiorte
VARIG - 12,30 - Sul'
PANAIR' - 13,50 - Sul

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

:Norte
VARIG - H.� - Norte
PANAIR - t3:50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR ..:._ 13,5j) - Sul
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

Norte
ORUZEIRO DO SUL -' 15,30 -

IuI

13,55

uteis

SEGUNfOA-FEnU

Curltiba

JolnY1le

TllbatlO

..

SEXTA.FÊmA
RodonárIa Sul Brasil - POrto .Ale«"

- 3 horas, -

Auto-Vi.açãn CatBrInense Curitiba
- 5 horas. '

Auto-Vlação Catarlnense
- 8 boras.

Auto-vfação CMllTlnenH -' t.a�
-.6,30 horas.
;Expresso São CristovAo

7 horas. .

.\uto·VIação ltajaf - .!taja! - 111 ho-
Iras. .,�..

�xpresso Brusquense Bruaque
16 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Jolnv1l. -

ã. 5 e 14 horas.
'

SÁBAIX'
Cat&rlneD.H - CUrltiba

Jol.nvUE

Auto-VIe.çlo
- 5 horas.
RápIdo Sul Braslleiro -' Jo1n� -

às li e ]9 hora•.
- 8 horas.

Auto-Viação Catarln.ense
- 8 horas.
Auto·Viação Catarlnen'H

- 6 horas.. ,
.

EXDr�sso São OrlstoTAo - Laguna -
7 horas.
Expresao Brusquen.. - �u. -

14 horas.. '

Aute VIação ltajal - ItajaJ - la ho-
ras. .

Expresso BrusquenH :.... NOTa Trento
- 9,30 horas.,
Expresso Glória - Laguna - • 1/2

e 7 1/2 horu.

Joln'Vile.

Tubf.rlo

'-:��.---------------------�--------------------------------

PIIONTA ENTREGA,

Tipo: Marca "

T o 14 Interndtional sistema de I"mina «Bullud e s er »

D 7 Cahrpillar sistema
• Iamina «Angledosr»de

O 8 Idem Idem
H D 10 Allis chalmers s-istema de lamina «t\!,gledos,»

Expresso São Cistóvão - Lacooa
, 7 horas.

Auto-Viação Itajal - ltll,)al - 111 h0-
ras.

E�presso Brusqul!1lH - Bruaqu._
'16 horas.

Expresso Brusquense - Nova T.t'filu
- 16,30 horas.
Auto-Viação CatarlnenH - JOlnVllf

-.e horas.
I

Auto-VIaç6o CatarinehH - Curlt4b;;
- li horas.
Rodoviária Sul-Bruil - PÔl'to .Alegre

- 3 heras:
Rapídc Sul-Brasileiro - JolnTile ..;..

.

A.s li e 14 horas.
. TERÇA-FEIRA

Áuto-Viação Catarl.nenje - pôrto .Ale

gre - 6 horas.
Auto-ViaçA'o Cat.anneonse

- 5 horas.
Auto·Vlação Catarlnense

- 8 boras.

Auto·Vlação Catarinen'M
- 6 horas.
Expresso São Cr!JItó'l'Ao - Lq-una -

'1 hosas. .
.

Empresa ,Glória - Lq'un& - 7�
e 6� horas.
Expresso BrusquenH :.... Brusqu. -

16 horas.
A ·,to:Vlação ltajal - ltajai - 111 ho

ras.
Rápido Sul Bi"as:1lea-o - JomTile - la.

fi e 14 horas,
QUARTA-FERA

_.;. 1""..........Âuto-VIaçêo Catll!'inenllf! '_'"".w""

- li horas.
Auto-vtação Ca�'-- Jolnvlle

- II horas.

Auto·Vlação Cata.r1M-n.- - ugun.
I • _ 6,30 heras.

..
': I

Rápido Sul BrasUeiro - JoLnv.ue - ,.
li e 14 horas.

,; Expresso São Crlstovlo - Lllcuna -

'. 7 horas,

"l
Expresap Brusquense - BrusqUI' -

" 16 horas. .

.

,Anúnci� mediante contráto.·' Auto-Vlação ltajal - Itaj.a.! - 111. ho-14 raso '

� Expresso Brusquense - Nova �nto

, J - 16,30 horas..
1. Rodoviária Sul Brasil - Pgt"to .A.J.egre

f=-
A:t::::�ã�U�t!:t!� - pôrto

AlTu'�.Viaç�ohort�tarrnense _ Curitiba
- 5 horas.
Auto-Vtacão CatarlnenH JolnTile
8 horas .

I Auto-Víacão Catarl.nenH - Tu'barlo
- .8 horas.

_� ...,:.._ .:r.,...... Auro-víaeão C'atllrinenn - Laguna
- 6,30 horas..
Expresso São Cristovão Laguna-

7 horas. _

Emprêsa Glória ...,.. Laguna -'- 6 1/2
ii 7 '1/2 horas. ., ,

ÊXpréssó Brusquen... - BrusqUI -

111 horas. I

Auto.Vlaçllo Itajaí - Uajal' - II! bo-
raso .

Rápido .sul Brasil�!ro - JolnTile - b I15 e 14 horas.
Bmpresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - b ... , _

- 8 horas.

Pedidos a Caixa Postal139 fpolis.
,

r

AVó! MÃE! FILHA! TODAS DEVEl\'! USAR A

(O REGULADOR VIEIRA)
A 'mulher evita dores;
ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS

Emprega-se com vantagem para com

bater as irr-egularidades das funções pe
riódicas das .senhoras, É calmante e re

gulador dessas funções.
FLUXO SEDATINA, pela sua com

provada eficácia, é muito receitada. Deve
ser usada com confiança.

.

FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte.

O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis),
tem o prazer "de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, que e�tá inicial1(�0 o lançamento de uma grande séri�

Sexta-feira' dêsses produtos.
CRUZEIRO .DO SUL - 7,20 Os primeiros .já a venda, são:

,�orte

I
� SULFAGUANIDINA: Tubos de 19 e vidros de 100 comprimidos de.

PANAIR - 10,40 - Norte Dr. Cl.ARNO G. 0,60 g.
VARIG - 11,40 - Norte GALLETTI VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
PANAIR - 13,50 - Sul A D V O G A D O lOú cm3.

Sábado Crime e cível SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.
VARIG - 12,30 - Sul Coa.tltulção de Sociedade. VACINA CONTRA BRUCELOSE: ,Ampolas de 20 cm3 e frascos

, CRUZEIRO DO SUL 13,55
'

NATURALIZAçOES de 100 cm3.
fiOi-te �. I ,Titulo. Deolal'at61'lo. VACINA ANTI-lliBICA: Ampolas de 5 .cm3 é de 10 cm3 e r'rascos

DO,mingo . de 100 cm3.
E.cl'it6rio e R••idenciaPANAIR - 10,40 -. Norte Ruo Tiradente. 47. Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen-

CRUZEIRO DO SUL - 11,00 FONE .. 14.68 '1 te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoqu�s, atenden-
PANAIR - 13,50 Sul. do, entretanto" a qualquer pedido den,tro do prazo mínimo necessarIO

------------------:::::::::::.::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::.:...... ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-
luta garantia de atividade máxima.

'

\

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-'

terinários de grande eficácia, como: Ternerina (Buco-Vacina contra Idiarréia infecciQsa dos bezerros.), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

Bouba Aviária, Vacina Coptra a Peste Suína, etc. .. . .

QuaIsquer consultas sôbre os mesmos, bem ;-om� s,ôbre as doença�
dos animais domésticos, serão prontamente respondIdas pelo Departa-
nento de Veterinária.

'

,

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten

derá' diretamente a todos os pedidos de seus produ�os, quando não en

contrados na localidade de residência do solicitante.

r \
'

-

I� A DIVULGACAO
Revisia do Paraná para o SUl do Brasil

,Intercâmbio Cultural
,

Economico Einanceiro
P'ublicidade mensal. - Assinaturas e An6ncios.

CAIXA P03T I'lL, 77S CURITIBA'

Celeste'
(Etétro Técnica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAGESSE FILHO
Rua João Pinto, n. 32 - Floria

nópolis - Santa Catarina

Consêrtos, Limpezas e Beconstru-: ..

ções de Máquinas de escrever, cal-
---1--------------....

----------:1 cular, somar, Contabilidade, Regis-

Lei-a, DI-vulgue e Assl-ne tradoras, Balanças automáticas;
.

Chuveiros EJétricos, Ferros de en-

rI gomar , Fogareiros, Esterilizadores t!<t.

"Jornal' de JOI·.nvl·'I·e Aparelhos Elétricos em geral'
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos

de Orçamentos sem compromisso .

............................... ,.. ....O' 'mais
Sauta'

.

'coulpleto Orgam
Vatari'na

Dr. Alcides Acioli de Vasconcellos
Avenida Rio Branco n. 103, 10 andar, sala 3.

NEGOCIANTES DA CAPITAL E DO INTERIOR
O ESCRITóR,IQ DE ADVOGA:CIA E PROCURATóRIOS do

Dr:Alcides Acciolí de Vasconcellos, instalado à Avenida Rio
Branco n. 103, 1° andar, sala 3,' no Rio de Janeiro .encarrega
se da defesa dos seus interesses junto às� Repartições Públi
cas Federais e todo o serviço de advocacia relativa aos Insti
tutos de' Aposentadorias e Pensões, assim como do Registro
de 'Patentes de Invenção, Marca,s de Fábricas e Chamadas de

Extrangeiros.
Oferece, outrossim, os seus serviços como intermediário

entre Exportadores e o Conselho Federal do Comércio Exte
\rior.

Produtos Veterinarios

•

'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRONc.
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maquinário 'Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S.
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmut'i
Brusque - Santa Catarina".
. ..

"

.

Oficina

.;-. e .

VENDE-SE a casa sito a ruU;."'1

Major Costa S/No Tratar na,

Rua General Biitencourt 79.

FERIDA�. REUMATISMU E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir" de Nogue ira"l
Medicação auxilieI' no trotamente ...

da .iflJi.

iheiro da ilustraQAo 1HIima.� ,

lhe. em lLIDável geato, um atlJice do .

excelente aperitl'lfo KNOT, Iam....
... V, Si&. de a.crescentar. 60 a.grada- ';.
'oe. a genQJeza: E1.TEE T..JJ.i'1- �

P,;;'1 O J1EU APEtl/TiVO
I'I1ED/!.ETtJ!

'i '\l
1 /'//'1 PIlOl!(/TO DA KI10Tvt./lfl!IOI1. f�EGVIiO$
r iTI.",j.Ii� C

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-XIII I Curso de Aperfeiçoamento
de Oftal.mologia'

Como nos anos anteriores. será

realizado em janeiro de .19'19, ten

do início. na segunda-feira, dia 3

daquele, mês, mais um CUl'SO de

Aperfeiçoamento em Oftalmologia,
{)rg-anizado pelo prof'. Moaoyr E.

'Alvaro, catedrático da Clínica Of
I talmológica da Escola Paulista de

MediCina.
Êsse Oúrso,' o 13° que vem s:n

do realizado consecutivamente, ano

tor ano. é destinado ti revrsao

.. sistemática dos conhecimentos há

:l5ic05, da especialidade para os que

,<I ela já se dedicam Ou ao amen

IIli[lizado puro e simples dos mesmos

'para os que ainda não ,se inicia

ram no estudo especializado da

<ücuIística. A frequência à esses

",cUl'SOS é reservada aos que tive

Tem permissão legal para exercer

.a medicina no país. O curso é de

nlitureza intensiva.

Além das preleções e demons

t-rações da parte geral de revisão

e sistematização que serão reali

u.adas nas horas da manhã, das 8

às 12, poderão os que frequenta
irem o curso acompanhar à tarde

".(j serv iço clínico do Ambulató do
de Doenças de' Olhos da Escola

Paulista de Medicina. À noite, ha

verá conferências sõbre determina

dos temas escolhidos pelos ])1'Ó
.prios alunos e que serão foca�za-
.dos mais detidamente.

A parte geral compreende pro

.leções e demonstrações sôbre as

'scguintes • disciplinas: ótica íisio

"lógica, anatomia, clínica" anatomia

.círúl'gica, anatomia e histologia
patológicas, fisiologia' patológica,
-patologia geral, anatomia -do apa

Têlho ela visão, patologia do nervo

ótico, palologla das vias óticas,
of'ta lmoscopia, propedêutica, pa

tologia do ci-istalino, patologia do

-viueo, patologia da retina, pato
, logia da corúide, palologia do cor-

'00 ciliar, patologia da ir-is, ref'ra
"cão embriologia, histologia, tonus

.
"

.ocular, patologia das pálpebras, pa-
tologia da escleia, I'isi o logia. Iâm

pada ele fenda, patologia da con

. junli"a, patologia do aparelho la
crrrnal, lracoma e ensaios de' tra

coma, cu-urgia, rnuscula'tura ex-

Jl'ín,_;eca, re íratórnctrn de Grecn.
As aulas de propcdôutica serão

práticas 'e, serão minislradas indi
vidualmenle com nÍll docenle pa
iff[ cada ahlllo. Haverá também cle-

PASTA DENTAL
ROBINSON AGRADECIMENTO

REGiST'ROS DE DIPLOMAS
TRATA-SE de registros ,de diplomas,' registras de professores, e

todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, ll;'re ou ofi
monstl'açõ'es e exc1'cícios cirúrgicos ciaI.
,,;em pbanlome.

,

Para as con ['e['rncias a serem

J'ealizarlas à noite, �lIgerem-se os

seguintes a�su n tos. den Ire os quais
,puderão sel' e�colh,irlos os lemas

,'respecli\'os: pl'ogl'e�sos ,da 1era

_pêulica ocular; glaucoma, seu diag-
,nósUco e indi.cação oper'atúl.'ia;
€s11'alJiSlllo, seu tl'al amen lo ,m�di
c,o e cirúl'gico; gonioscopia; exame

dc l'undQ de olho na hipertensão
!I'àterial, diagnóstico iJel'E'nc�aJ, das
retini I es. hipcrmetropia e l)1·e;,;bio-.
'Pia, sua�

-

manil'estaçõe� clínicas;
,-.:tneste"ia em oftalmologia, ani5eis-

conia, Yidros iseicÔnicos. \idl'o� ele

contaclo, 1elelllpas, ambliopias tó-

::dcas, conceito at ual sobre a eliopa-
,g(:'!1ia e tratamento; preparo do
doenle pal'a otler'ações de calarata,
fotografia de fundo de olho, I'olo

g"afia do �egmellto anlerior, sua

importância clínica, dÚlglló"ticl>
difeJ'encial ,d�s altel'ações da pllpila IIdo nervo OtICO, IratamerlLo das

doenças ocnlar-es vela, fel)l.'e, pel"- � -------- _

lurbações oculares de o cig crn . en

dócrina, relinites hiperíensivas,
conceito atual e valai' prognóstico.]
manifestações oculares do diabete

.

e seu tratamento: conceito aÜ131; o

�i!indro cruzado, instrumento capaz

ele! medir' pequenos defeitos de re

I'raçã'o, .afcl'gia e valor clínico das

alterações do reflexo pupilar, neu
ro-oftalmologia, descolamento da

rel lna, idéias aluais sóbre o trata

mento médico e ci rú rgico ; of'Ialmo
logía e medicina legal, diagnóstico
e tratamento do 'll'acoma à luz dos

conbeclmentosatuais: infecções fo
cais e oftalmologia;, arachnoidites,
optochiasmática: perímetrta e carn

pimetria, suas lécnicas e valo I' cli
nico; tratamento. atuai das uveites ;

radioterapia em of'talrnologia. '

Se os alunos o desejarem, pode
râo êles mesmos suger-ir outros te

ma, para as eonterências.
'I'oma râo pal::-te como docentes do

Xf l l Curso ele Aperl'ciçoam('nLQ
Ofolalmologia, os srs. drs. Renato
dê Toledo, Fi'anciscu Amendola,
Artur: Amaral, Durva l Prad'o, Ar

mando GaUo, Menríonça ' ele Barros,
Rubens Bell'o rt, Jo�P Car-los Paohe

co, Ilachid Mi l a n, A. No vaes, Moa

cyr: R Alvaro, w. Xicmever, A.

Bonanomi, Lar r!s (;uimal:àes, ,\1-

ci des dei Ciello, Per-eira Gorncs
Paula Santos Filho e Manuel A.
da Silva.
Foram estabe íecirlas pela fi rmu

Vicente Amato c Cia, tl;Ü" bolsas
de estudo a serem concedidas ti

caudidal.os à freq\i('n'Cia do XIII
Curso de. Aperteiçnamento em Of
talmologia.

O número de in,"crições é no

cessa riamento limitacio. A ordem

cronológica de i rr-cr-i çân ser({ res

p e il.ad a rigorosamente. A taxa de

Inscrrção é de 'tOO cruzeir-os. As
i nscriçôes poderão ser Jcitas p es-

son lmenl.e aLI pOI' esorifo J)(lI'<I"a
Clínica Oftalmológica da Escola
Paulista de Medicina, à rua Con
dessa São Joaquim, 288. Aos que

Jrequentarem o ,ClU'S'O proveitosa
mcnle, será f'o rncciuo um certifi
cado .

RADIO TUOI' ZYO 9 En1prego ou Cargo ,. .. . ....••..••'....... •.....•. • .......•

Cargo' do Pai (mãe) � . , . '. . ,......... . ..........•

'Observ. .. , .

SUREAU

Total das outras quatro principais Companhias Cr$ 106.320.638,00
.Os números falam por si. Eis mais uma p1'ova, de confiança em SU

Os' números ralam -por si. Eis mais uma p1'Qva df! confiança em

portadores, 'de .títulos, mediante Sorteios, Resgates e

Lucros, efetuados em 1947 pelas cinco pr-incipais
Capitalização que operam no Brasil, segundo balanço

já publicados:

Pagamento aos

Distribuição de

Companh ias de

, ,
'

SULACAP Cr$ 118.086�112,00

SULACAP
Aplique suas economias de maneira segura, tome hoje mesmo a,

decisão de que depende ser futuro,

- A Sul America Capitalização' S.A ..

ptestar'á ao público lodos os esclarecimentos de que necessitar, p,OI'
int.e rméd io de seus Inspetores e Agentes, ou do

; ''v ESCR1T�HTO EM FLORIANóPOLIS

Hua Felipe Schmidt, '17 - sob.
Caixa Postal 270

•

Arvores frutiferas" SEU· RElOGIO, PRECISA DE
REVISAo?

NOSSA OFICINA t:: ESPECIAUZADA
Nossos conc.rtos são ,

.

garantidos 100%
ÓTICA MOi>�LO
JOAO PINTO, 25 (Frente ao Tesouro

do Estado)

Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentaís nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Plorí e .Pemícultura

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

Catarina. -

João Si lveria, de Mattos e Maria Magdalena de Mattos, feridos

profundamonte pelo falecimento de seu inesquecível filh9
JAIRO .SILVEIRA DE MATTOS .

agradecem ,de todo o coi'ação o comparecimento"de todos ds que o

acompanharam até à última morada, bem como as corôas c t'l(; ..
res enviadas.

A missa de sétinlO dia será celebrada no .dia 16 do ·colT�nte.
ás 7 horas, na capela do Colégio Catarinense. De ante-luão agra
decem aos que comparecerem a esse ato religioso.

UNIVERSITARIO

Direção de Dr. Pedl'o Olavo de Menezes. - Av. Alte. Barros 11
(0 andar. Cx. Postal 3932 - Rio de AJaneiro.

---------

A - Eletro Técnica
Tem o prazer de comunicar à sua distinta freg�1<..sia e a:) público em geral que

transferiu suas instalações para a rua Tenente Silveira, quase esquina da 'Trajano,
onde e§pera mereCer a preferência de todos, continuando sempre à sua inteira dis,

posição e agradecendo-lhes a visita.

BOM NEGOCIO

REEMBOLSO POSTAL
p,ara quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
e.rta de 10'/. ao ano com recebimento de ;uros mensais."

Informações nefta redação.
\

Para casem iras, linlhos, brins, elc.' precisa-se representante.
Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guard�-se sigilo.

Gaixa Postal, 539 ,- S. Paulo - C�pital.

�
.

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencl1er o

coupon abaixo e remetê-lo à· nossa Redação, afim de co.mpletarmos
quanto �Dt'eS, o nosso Cadastro Social.
Nome , .........................•.. '

.

Rua .' Est. Civil ..........••.. D. Nasc.............•
:Mãe , ., ....•.•....•....••...............••Ouçam diariamen te, das 9 às v 13 e das 17 às 22 horas

1530 kilocielos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

\

"'VI'R EM ESPECIALIDAOE,i'I

Pai

•••••.••.. o. .• •••.••••.• •. � •.•.•••

Agradeceríamos, também, a gentileza de notí�ias de nascimentos.
casamentos (' outras, de 'parentcs ou de pessoas amigas.

I
,

elA WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE
.TORNA A f OUPA BRANOUISSIMA

,S����'ItC;tA,
... .

ESPECIAliDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Chegou ontem a esta Cé pital a Delegação Gancha de Vela que "disputará com

catarinenses o Bronze «Amizade» .. Saudamos os dener'ados velejadores da terra

pampas, almejando-lhes feliz estada na Metropol� Barriga Verde ..

os

6 o f'STADO Sàbado 13 de Novembro dft '9 ,8

,

aos

··Giande interêsse pel1l
------------------------------

inaugural do Estádio do Ipiranga
A nossa Capital estará em festas co barrtga-verdc, sagrando-se vi-

.

na p róxíma seguurla-f'ei i'a, quando

I
ce-campeão do Estado.

será inaugur-ado o estádio do que- Teremos no dia eomemorativo
rido I pira nga, na Vila Operár-ia de da Pr-oclamação da Rep�blica, um

........ �aco dos Limões. cotejo atraente � sensaciOnal, onde
P-ara a solenidade, que por' certo apreciaremos, Palmeiristas e ipí

se revestirá. de grande brilho, o ranguístas, certos eslamos, saberão

grêmio l imoense trará o Palmeir-as, brindar os aficionados com um es

de Blumenau, que no ano passado petáculo "de broporções descomu-

'imprcss io nou o mundo í'ul.ebol ísí.i-: nais.

... . .... ....•.................•........•�.....

prélio

Direção, de PEDlO PAULO MACIIADO

Em homenagem ao Sr_Governador o
. intermunicioal do próximo dia 15

A partida enLre Ipiranga e Pal- Preliminarmente será disputada..
meiras, festejando a Inaugur-ação uma partida amistosa entre' O qua

da nova praça de desportos que dro secundário do Ipiranga e o es-.

verá enriquecer a. nossa éapital e o quadrâo . titular elo São Pedro, da.

Éstado, 'será dedicada ao sr. Gover- Costeira do Pirajubaé, em homena

nador em exercício, dr. José Boa- gem ao sr. Oswaldo de Passos .Ma-
.

baid. chado, lider do P. S. D., na Cârna-

Gauchos e' calarl·nenses em sensaCloo'IIS Prelimitun: ra Municipal de Florianópolis.
, .'

'

" '. OS MINETRO� E O CAi\IPEONATO DEPARTAMENTO pE ÁRBITROS

pugnas Mar·III·Rla·'s pela Taça
'

"m' ·Izade» BR.-\8ILE���r�g��NIL DE

'Aldo )-er�a:*���bi:�tor do De-
« J.I cel�:�', �l! i���)raçãoAA�·U�.;c�· �;�� �t�tac����fn�:s:l:�trD�s��rro��e�:=

E
vidamente autorizado pelo Senhor

m disptUa lambem entrará a ,Taca Prefel' t'ura de . Florl·aoApo"l·t ne ira, telegrama indagando. sóhre
Presidente desta Entidade, faz sa-

U I II o' local rio nróximo Campeonato bel' a quem interessar possa que
Interessantes prélios náuticos entre frente, em disputa do rico Brongc de Santa Catarina, dia 15 serú Brasl leirn Juvc nil dr Natação. No encontram-se abertas inscrições pa-

I as federações de vela 'de Santa Cata- "Amizade", os valorosos represen- disputada a regata inter-clubes, cm f
' .

I ra juizes de futebol. ..
último (lnngrcsso OI sugcrrt o que ,

6s interessados poderão reque-rina e do Rio Grande do Sul tantos ganchos e barriga verde. disputa da taça "Prefeito de Flo-
o certame se ef'cl.uasse em I)orlo

rer ao Del)artamento de Arbitros
serão travados amanhã, e se- Como parte do programa elabora- rianópolis",. of'crccida pelo distin-. AJegH'. 'A mentora montanhesa (D. A.) dentro de trinta ,31J) dia,s,
gunda-feira, nesta capital, em Iro- do pela Federação de 'Tela e Motor to edil florianopolitano. quer cunh ecer, a respeito, a op i- a partir desta data, 'lIWxall.d(� três

menazem ao sr. Prefeito Adalberto-i o. li •• I ' ,r _ • •••• .R .
-

i\I I'L (3) fotografias 3 x 4; certdao de
�

_

T
.

B V
niâo das Federações r' etropo I ana

idade, carteira de identi ..Ia-Ic ou tí-

TOpleelllatinteo..cdeel'·loácaVleovzaelhstOa·loa_o frente �
tnistas da A.�. arriga erde vão c PauJisla e diz CEH' a realização tu lo de eleitor; e atestado de condn-

• ._ " (:0 camp eunu l.o na capital gaúcha ta passado pela autoridudc onde re-

jogar em Lajes' ,

�caf'l'cLal'{t grande despesas às sid3r'Departamento de Árbitros (D�

TENISTAS DA A. A. BARRIGA citados, será composta pelos seguin; quais 'as entidades não parlem f'a- A.) visa com isso, não só reforçar
J

-

J I C (z.t',e f'ace, 'salvo no caso de oblerem c-lapidar o seu corpo de juizes, pre-VERDE OGARAO EM LA ES Ite5 dsportistas: mt, Alvaro ion-
auxilio' do governo dos respectivos scntemente

í

nsuficiente para ateI:
.

Sob a Presidência de Honra do
I çalves

'

Gomes Filho' e senhora, Dr.
'. ' .. ..',

. '. °

, "
°
der as lIlumeras partidas semanal::i

Buenos Aires, 10 (V. A.) _ O Exmo, Sr. Contra-Almirante Antão Abelardo da Silva 'G')I]lCS ':! senhora. },slado� pai ,L o custeio das passa (infanto-Juvenis, aspirantes e pro-
volante Domingos Marírnon foi

I
Alva res Barata, e chefiada pelo rles-I Hubcrt Beck e senhora, Arnaldo gens. I fissionais - aos sábados e, domm-

J d d d id-i ti t Tt C I A tê d L Mesuuit 'I l't D' ..... " ..• '
.. , ......••......•• gos), como também garanti-lo com.

proc ama o Y�mce 01' a corrI '1 p�r IS a �- ,

e.
.

n alUO '_ e
.

ar"
I esqt�I a e se,n 10ra, ;�en 10�oI a, Irc::

n.o\.S8-BALL EM SAO PATLO elelllt;nt?s nov,os � jovcn.s, capazes de
entre Buenos AIres 'e Caracas, uma RIbas, segmra hOJe para Lajes ii I Spaldlng de S'Ouza, fte. GIlberto da

_ "0, substIttlllocm arbItros Ja cançados.
vez que o seu competidor OSC!lt' ·.equipe tenista da "ASSOCIAÇÃO Silva, Tte. Aderbal Alcântara, Tte. i":iao Paulo, '12, ('i. A.) -- Sabao dignos, portllnto, de repouso ç.omp,.-

., cio próximo, com inicio ás 9 horas, tivel, entrp- êles o sinatário do, pr,,-GalVf.\z, que cQbri.u. a,' distanc.,in. en, I ATLÉTICA BARRIGA VERDE", que '(..eandl"O José d.a Silva Júnior. Iserú rea lizado o jogo de abel'! 1I1.·a sente edita.
menor temp.o� fOI de.scl.assJ.fwad,o· ali dispL1tará uma sél"ie de, partit.Jr:s 1

Os jogos acimã revestem-se, du" cara- Cooperar com o Deparlauwr.to
t t I lt tido Torneio de Base"Ball, promo de ."lobl·tloOS (D. A.), e'lllploe�tandi) no

por er ermmac o a u lma e lpa

I'
com 'Os tenistas do ",CLUBE 14 DE ter de

u,ma "revanc,he", po, is,
no ,,' ,-

"ido pela b'edel'ação Paulista, com entusiasmo de efetivo serviç<' deve
em outl'O carro. .JUNHO", em disputa de finissimo ano p. passado quando aqui e.:;b.. cI

.

r. par'ticipação de oito qUCl(lros, ser o lema daquêlcs que csc.'<tm

Buenos Ail'es 10' (V, A.) _ () � tl"0féu oferecido pelo Sr. CeI.

cmt'l
veram os representantes ..

do 14 de
�el1do ,ci n'Co da Cap ital e !.I'ês do ulJla raça cada vêz mais fOI·te, oJ1n-

Autom<;lVel Club 'Argentino l)'.':ic!a-.,: do Bat�.lhão Rodoviário sediado na- .Jlln�h() conseguiram ve,11eel· o torneio intel'iol'.
lenta c promis1iora. '

,

1 C d d
'o

f I t rl h 1 Fpolis .. 18 de outubro :le 194ft
mou Domingo Marimon ven!:e:lpl' que à 1,' a e. ,entao e etuac o, conC[UlS an o a e �I

.EstaJ';í. em 'displlta�ne"se, cl'I'lame
da prova automoblistica entre 1'�t:1 A embaixada além dos acima Taça "Cel. Vidal Ramos":

Capital e Caracas.

ini;l.��i��� f��i;ioa�Sa�� d��úg,c'��
. O. Figueirense seguiu para Curitib�.

G I 'tç Lq. d' Segulll esta madrugada para à rcntes ao call1peonat'O de Proflssl"-
a vez ranspusera a me a � CI1(,- I C

.

1 d P
,

I
-

d
-.

'd 1 F' d
- l'

d ) d l ',apIta o arana a de egaçao ,o nalS, promOVI o pe a e, eraçao ra-
ga a a re )Qqlle e .ou 1'0 ca pl'o. .... . . ,

c, - 10 ('iT A.) O,. . FIgueIrense que realIzara uma tem- ranaense de Futebol.
araeas, .\_. --, 'JOll.e.. , . . I, . _.

d t· D' �f' porada de dOIS Jogos,' a convIte rIo Acompanham-na os' nOssos voto'l
Ol' argen mo Omll1gO;l' ;l['HI1i)11 ',.

•

.

t ' ,., .' Agua Verde, um dos . sete concor- sinceros de fehz VIagem. CAMPE,f)NATO LATINQ Al\"ERIC, i••venceu a prova au ornC])J! !,;;,I(�a .tU" �

Buenos Aif'es-Caracas, CLl,i') p['(�mio' Torneio TriangUlar ,de Volei e Basquete NO DE BOX
é de 100.000 pesos argenti1los.' Divulga··se no Rio qí.le a Copl'e-

O prirneiro poslo foi dalb <l lV1r.- De\'ido aos fortes ventos

a.nte-l
promovido pelo libi I'alan Esporte dCl'ação Brasileira de Pygilisl11(J,

1'imon, quando os jüiz\3s d{'st'lDs�i- onlem, foram mais 11ma ver. adia' Clube, ficando lransl'el'ida para a estando resolvida a participar do
ficaram o disp'_utante Oscar Gúvez, das as pari idas finais do Toeneio semana yindoura.· XXII CampeDnato Latino Ameri.ca-
em base ao falo de que foi a'uxilia- Triangular de volei e Basq!jetc, no de Box Amdor, a realizar-se em

do p01' um 'outro conteslante, dn- ._,._.,..._,._. ...... .._..� � - _. - __ - - � _ ••• _ •._ - - _ '" _. _-

rantc a elapn final Valel'a-Carucas. . . EM FORMA JOELÓmSh
- h

�_- GRÊ\TÊ�ÕÕS
-

jÔÕÃi)ê)RES- :;R-
Com a desclassific\1ção de Oscar BosLon, 10 (V. A.) - O campeão I GENTIl\O:-; E IJIWGUAIOS

(talvez, o segundo lugar' coube a m,undial Jae Louis fez uma luta d,� .

Ensebio Marcillu e o Lerceir'o a exibição em que démonstrou condi-" Bursos Ai I'es, 11 (V. A., -- Os di-

J G I ço-es ·(Ie J'Og'o Sll))erl'oloes a mtll·ta"" l"oetm'es da Associação, l,fl"llguaia dc
nan a vez. �

° _

'r l b I I
.

t 't I REQUISITADOS 4 GAUCHOS PARA
Buenos Aires, 9 (AFP) � 1)011lni- (Ias 'vezes em qlH', lulou pelo título, I

'U e o",' CjLle se ae 'lam .n.,c. s. a Cal)! a

til 1 OS ENSAIOS DA SELEÇÁO NACl(.-
go Marimon venceu o Grande' 1're- A demonslração rol feita aqui, 011'

aVls alam�se com os Clllgen es 0-

NAL
lI1lio Automobilismo InternaCional tem à noite, numa luta em quatrQ ,cas examlJ1ando em co,nJlll1to os.

.
.

" d " t J h "'I 1 d conflitos sLll'o'idos cllm os J'oo'adoo Informes chegados elo RiO rev(.-
da America do Sul, di.spu!,illlo na rOl1n ,s con ra o nny ,,1 wr, e '

. ". '.
. o

. , .

B It' . d' ! d 5500 l'es das duas enlicladrs. Iam que o Conselho Teclllco de Fu-
distancia de 9.576 quilometros, no a ImOle, lan e c IlUS. as-

CD'
. .

..

.

t t·O
,.

d Dllf'anle essa enLrevista, tratou-se tebol da . B. . reqlllslÍoll, entJ°c

ppel'curso Buenos-Aires-Ca l'aca. O SlS en es.
. peeço maXlmo as 10- •

ta po< 'b'll'dad d se II I)e'jid a' outrQs, para os treinos do "Scrat- raCls astempo marcado pelo vencedo�' .foi calidades era de 3,75 dólares. mas <
,

,SI 1 : ·e' e . ( o
.

Confederac,.ão Brasilei ra de Des' eh" nacional que disputará o �lll
de 118 horas, 37 minutos e S se- os que pag'al'am essa impol'Lanci,l Escritóri.o recem organizado_

"o'a,nha"am mais (lo que ()S Clue tcm ,portos o adiamento do Campeol1ao americano 'Os jogadores ganchos
gu ndos. ,-

I l' 'I J 1 N d precisa de "pracistas" para traba-
A compelição começoLl no dh 19 adquirido ingl'B.ssoS a 50 dÓlá,res til Sulamel'icano d� Futeb�l:" até

_
.esourin la, llvena, °I ena e A ao-

lharem nesta 'cidade e no interior.
rl t J f

' d'" °d'd' CI1! 1", p'll'" v·nr,enl Jae' del'ondel' SOL! t'ltll-1 qlle se solucJOnem as quesloe., que zlI1ho.
t' d fá "1 d,ue o,u u )1'0 ,e '01 IVI I h' , CU", ,- , c , .' com ar IgOS e Cl ven a, 'e com

etapas, com ,a participação de 14 j lo em lutas sensacionais. Joe Louis agllaOl esses ·espo1'le popular, nas
b d 'l

'Competidores,' representantes da causou sensação entre os especLado- ,
dlla� m.a�'gens do ):tio ela Prala. í HOJE NO RIO: AMÉRICA X CANTO' o:n;;:::;aeç�es eá ��:�� 15 de No-

Arg'en'tina, L'1'ug'uai, Cbile, Bolívia, res quando começoll a llltar à sna I
.

Os dl1'1genles lll'ugualOs e al'gen- DO RIO
vembro 22, 20 andar, das 8 ás lZ

Perú e Ven·eZLlela. moda antiga e defeituosa, para de- I iDOS l'esolver'um que, enquanto Rio, 12 (V. A,) - O prélio entrp

Chegal'am ao termo da compeLi- pois :então passar a exihit·, a sua perdurar sem solução a atnal siLua Al1lt'IOica e Canto elo Rio, consta:lte

çiío 3" competidores;o 3 moneram Lrcnica perfeita, Geaças ti;; luvas de do, não haveJ'á. neg'ociações para .da 7" rodada do campeonato cano

,cm acidenles ocorridos durante a 1ft onças, 811kor pôde resistir até' 8 tl'ansferencia de jogauol'ps pntre ca rle futebol, foi antecipado oficial-

a)I'O\'L!; e l) I'estante a ahandonou. o 4.0 "round". a� duas enLidades. mente para amanhã à noite,

Quatro partidas eID

do Sul disputará
Podemos informar com segu- e basquete, sagrando-se vice-cam

rança que o Ubiratan Esporte Clu- peão e campeão nas respectivas
he, a simpática agremiação presi- modalidades, deverá rumar hoje em

dida pelo dinâmico. jovem Rubens condução especial para a cidade de
Lange, que tão bem se houve no Sã.o Francisco do Sul, onde reali
'Último cerlame estadual de vol�, zar�l quatro . peleja� a convite cio

�ão' Francisco
o Ubiratan·

Clube Náutico Cruzeiro do Sul,
campeão local, que será o seu ad

versátio, devendo as duas primei
ras partidas serem efetuadas J10 ie
á noite e as duas últimas amanhã
á tarde.

VENCIDA POR MARIMON A
ACmENTADA PROVA BUENOS

AIRES - CARACAS,

tl'a ballJOs

GARAGEM
a Taça "CapiLão Sil"io de . Mag'ao
ihiies Paclilha", assim cleliominao
da em homenagem ao direlo!' rio

DepaJ'i.amenlo de E,;pol'Les do Esla- Ramos

Aluga-se uma, fechada, com lllgat'"

para dois carros, à Avenida Maltl·o

131. Trat'ar no local.

do, pelo seu apoio aos

([\le \'em realizando a

l'aLlli�ta de Base-Ball.
Federação CONVITE

A di reção e o corpo do,cente (lI)

Grupo Modelo Dias Velho tem !)

prazer de con;yidar os amigos e :.u'!

nüradores
.

do Dr. Marquês Rebelo.

para a inanguraçi/o do seu retrat'ir

110 Grupo Dias Velho� no dia 13 dty.'

corrente, as 11 horas:

principios de dezembro em Santia�u
cio Chile, resolveu organizar em es

petáculo pugilistico, amanhã, para
a escolha dos 110SS0S representantes.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Cirurgião-'Dendista
. Curso de especializa.çào em

dentaduras
Raios X - Infra-Vermelho-

Diatermia
Exclusivamente com hora marcada
Rua Arcipreste Paiva n. 17 -- Te

lefoM 1.427

('ami.... Gravat.'i Pijam f.
�

Meia. d•• melhorei; pelo." me

coret preçefl .6 'la CASA MIS
CELANEA - RuaC. Mafra. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GREMIO LYHA -- LYRA' TENIS CLUBK., - GRANDIOSA SOIRÉE - DIA 27 - ÀS 21 HORAS CAMPANHA DO PROMIN ...

MAGNíFICO SHOW -, SURPRESAS - BELíSSIMOS BRINDES OFERTADOS PELO SR. GOVERNADOR DO ESTADO E PRE,,·
'.FEITO MUNICIPAL MESAS A RESERVAR NA JO�LlIERIA MORITZ, A PARTIR DO DIA 22' - CR$ 30,00. - FICAM CON..

VIDADOS OS SÓCIOS DO LYRA E DO CLUBE DOZE, DE AGôSTO
.

, .

'��Ti!�.,.IHoje no passaDO,.=: :: ;_: , A do/a. de hojerecorda-nos que
i,

.

_ em 1.615, foi Fundada a Po-

'Maria Kraemer - Soalda da Costa METEOROLOGIA
, ,Dias -' Sulamita Levy - Ther�zi.

Pre.visão do Tempo, até '14 hQra,;
nha da Luz Costa - Vilma Reis da

do dia 13:
Silva - Wanda iiI' Lima Duh'a -

DESTACAMENTO DA BASE AEHEA DE FLORIANóPOLIS
EDITAL

O sr. Comandante ,do Destacamento da Base Aérea de FlorÍanópo-
11s, pelo presente Edital, intima o Extranumerário Diarista - ANTó

. NIO FHANCISCO FAGUNDES, a campa tecer ao Serviço; e que, para

(Café tal estabelece o prazo de' 8 dias a contar da data da publicação do, pre
scnte.

MENINA MARILENE LEAL

Natalícia-se, hoje, a encantadora
.menina Marilene, dileta filhinha .ío

.nosso estimado coestaduano SI" PrG

,:4ásio Leal e de su� exma. espôsa.
'

,Ás suas inúmeras amiguinhas, "O
Estado" prazerosamente se associa
.nas comemorações com que lhe ns

",'sinalarem o evento.

FAZEM ANOS HOJE:
- o sr. dr. Jorge Souza, funcioná

:.rio do Pôsto- "Assis Brasil";
- o sr. Alvaro Francisc� da J.IlZ;
- exrna, sra. Iracema Brüg-

.gmann, viúva do saudoso conterrâ

.neo João Barbosa.

,

Abrirá o cflmércío
Pede-se a Associação Comercia f

que divulgamos, junto à populaçâo
.Iocal, que.no próximo dia 15, seg-ui-
da-feira, abrirá o comércio de ge

'ueros alimenticios e estabelecimc!:
-tos arrqlados na Portaria Ministerial

.342, até ás 12 horas.
.............................................

,.

,As Dov-as magistrau
Idas do ColégiO Corlll
�ão de Je�us

A turma de magistranadas dQ Co,.

légio "Coração de Jesus", que sole

d1Ízai'á, a 3 de dezembro vindouro,
,'D término do curso, é a seguinte:

Adyr de Araújo e Silva - Alciri.a
:Matilde Prim - ,Almira Savi C3!';k�
;.1al _, Amélia Maria Vieira Biancll'
ui ,- Ana ,Amélia dos Anjos ._ Au

.rélia Tancredo de Oliveira � Ca

.. rolina A. Silva - Climene Cardot,c,
,_ Dalva Machado - Doris Boos

, ,Dutra - Elite Silva - Gessy C'1c'

,l'em - JlIreml', .Jacy, Cardoso - Ly
gia de Souza Back - Maria Angcla
'Tancl'edo de Oliveira - Nilda Víei

,ta da Rosa - Olga Deucher - 01-

'ga Maria Hübbe - Olga Therezi
,nha Alves - Oscarina Stuart - Rllth

',Zenaide Romensky - Zilda ZiplJC
:,rer.

. . . . . . . . .. . .. .. . . .. ,. �

Rádio Guarujá
9,00 - ABEHT(;RA - Som

para você ...

9,30 - Grandes ,Artistas

''10,00 - Músicas hrasileiras

gravações
10,30 - �IUZAK
--11,00 - Bazar dc músicas

12,OQ - Oferecimentos musicais

14,00 - INTEHVALO

16,00 - Em tempo de valsa

'16,30 - Cantores do Brasil

-17,00 - Orquestra de JAZZ

'17,30 - Juventuele Estudantil Cató
lica

'-18,00 - Varie,dadcs

-shtmazlyiuçn2ã.483 Znzz ?ci�'lDk

18,30 - Xavier Cugat e sua orq.

18,45 .:_ Momento Esportivo
-19,00 - Francisco Alves

Amélia)
19,15 - O Esperanto em màrcha

19,30 - Noticiário da Agência Ka

cional
,

20,00 - Músicas Italianas

Moele)o)
20.15 - Sólos de piauG
20,30 - Assim cantq o lI'léxico

21,00 - Granele Diário do Ar

21,30 - Hádio Bailc GlIarujã
22,30 � últimas melodias

e
, �,OO -Bôa noite ' ENCEHRA-

,

:\1E)lTO,

(ótica

CINEMAS
ODEON, hojc ás 4,30 horas IFestlvidadeli Sta:-Catarina

'Virgem e Martir
Padre eirà da Arquidiocese
,Edilal de Convocação'

Dom Joaquim Domingues d-e Oliveira, por mercê de Leus c da
Santa Sé Apostólica, Arcebispo Metropolitano, Prelado doméstico, As
sistente ao Sólio Pontifício, etc,

.
Aos que o presente edital virem, saudação, paz 'e, bênção em Jesus

t.rísto.
'

,/
,

Fazemos saber que" de acôrdo com a praxe estabelecida e ';;>iedade
dos fieis, celebrar-se-á no dia 25 do corrente, feriado e sta eIna L, por de
crr-to lei de 12 de julho de i938, a festividade de Santa Cat(Í�ina, Vir
"t'II� e Martir, P�droei�a da Arquidiocese e do Estado, pelo I�;od() que
�.(,!;lle: I

.-
"

\

1° Às 10 horas, solene Missa de Pontifical, a que teremos a honra de

l,rl'�: idir.

•
2° ).S 16 horas, procissao com a Padroeira Santa Cuturma, para a

qual convocamos, todas 'as entidades e Instituições católicas desta Ca
pital, que IÍel� deverão t0Í11ar parte, designadamente pela seguinte
forma e nesta mesma ordem:

'

\
Cruz, Processional, Grupo de Anjinhos, Colégio Coração de Jesús,

Asilo de Orfãs, Congregação da Imaculada Conceição, Cougregução de
Na, Sra. das Dores, Associação de Santa Terezinha, Damas' de Caridade,
-\])ustolado do Monte Serrate, Apostolado de São Lu.z, Apostolado de
São Sebastião, Apostolado de Na. Sra. do Parto, Apostolado da Cate

drul, Ordem Terceira (senhoras), Ação Católica, Abrigo de Menores,
Colégio Catarinense, Congregação Na. Sra. do Bom Conselho, Congre
gação de Na, Sra. do Desterro, Irmandade dc Na. Sra. elo Monte Serra

te, Irmandade de Na.vSra, da Conceição, Irmandade dp Na. Sra. do

Parte, Irmandade de Na. Sra.. do Hosário, Irmandade do Espir'ito
Sat1!o, i,'mandade do S. Bom .Jesus dos Passos, Irm:lndad!! 'do SSmo.

Sacramento, Ordem Terceira (homens), Carro triunfal de Santa Cata�
rina, rvmo. clero, l_lia, cantores, bandas de música e povo.

',.\.,tcs da su"ra-mencionad \ hora as 'refel'Írlas a''iuciacôes e ('nti�
dadcs sc reunÍl'ão dentro e no adro da catedral, agUardando' cada uma

° lugar que lhe fôr reservado e competir no préstito.
,I :arb associação, deverá ap:, sentar-se com (J� f\)spcdi vü� �stal:dar

tes e distintivos, São permitidas crianças na procissão, se vestidas de

:1I1.i(l·s� 1 ara abrir o préstito, �,l11e dcsfi!al;á, contínua, ltinta e inhterrup
tamente, i. é, sem quaisquer pa,radas na mal'cha.

Os fiéis e famílias que não puderem aCOII;I),1I111:1r a proeissão

'>I';i'. ;'''slar·se nos p'ls"eios das ruas do trajP[" 1':'1", Llssistil'em a Sua

passagem.
O préstito obedçcerá ii. direção do rvmo. ,cônego Fredel'ico Hohold,

n()',�(, r ...pre"('ntantc, e s�us auxiliares '� ,)lh"1 \";lr:1 o �e!!lülltc ;tinerário:
volta da Praça 15, ruas Visconde de Ouro Preto, Artista Bittel1court,
Saldanha Marinho, Praça Getúlio VaI'gas, Visconde Ouro Preto, 'Praça
Pereira Oliveira, rua Arciprestc Paiva, Catedral.

'

,\', varrs dD Pálio serão calTf'gada:; r,'las lllerr!ISSI1l1:lS aulorid:ides,
cspecialmente convidadas.

I'.lr:.. a solene pr;)cissão cCd,vida,lõ-<ie :, .. 1,,:; os fiéL; c a POpulaÇ8"
em geral.

',," o costumc, aFds muit() :ouváv<,' e pie,d, ,\ enfdlan'm (, orll:l

n:"'II:,I'(,111 os fiéis rua� (' pl'aças ril� ,Ir' .,,�F!nci;:;s semelhantc,>, o :,)\'S-

111>1 ';" 1�8de e espel'a Du!' oca�iã, ,h p""\"�.� ') de Sanb Cat:lrina, glo
dosa Padroeira da Arquidiocese e elo Estadõ.

Desde já, hipotecamos' bençãos a todos quantos, de qualquer modo,
concorrcrcm pal'a I:> ;brilho da procissão da e'xcelsa Padroeira.

T· ,,;Il.:nópolis, 12 I e l1ove'nlln ,IL I�I jq,

r> ordem e comissão esp 'o;' " .!' '" }�X'··I.t R' �"�I

Cônego Frederico Hobold
Pró-Vigário Geral

Um vigrooso drama de lances
voação ele Cabo Frio, pelo Governa- fortes e emocionantes.
dor do Rio ele Janeiro, Conslantino Seis homens e duas mulheres
e Meuelau: presos numa terriveI armadilha do
- em 1.71'l, a Esquadra France- Destino.

za ele Duguay-Trouin partiu do Rio Eram oito, .. mas apenas sete po-
de .Janeiro; diam ser salvos. Qual deles deve-

- em 1.762, apor-tou ao Rio de ria morrer?
Janeiro o célebre Capitã-o Cook; "Suspense, Emoção'.
James Cook se enc�n,ll'a\'a em via-I Emoção no Ar, "

,

jem para o Pacifico; ,

I' TRAGÉDIA NO MAR·

,-
em 1.776, Jez�se de vela, do COM: Richard Denning _ Cathe-

Porto de Cadiz, Espanha, uma gran- '-rine Craig =-- Russell Hayden
'

de expedição comandada pelo Ge- V d ti
.

,

neral d. Pedro de Cevallos' Cor"
oavam <;0111 o es 1110. " J

Jogavam com a morte,.,
tez Y' Calderon composta de vinte

Brincavam com o amôr .. ,

vasos ele guerra, 97 transportes, No programa: 1° O Esporte cm
10,000 homens sob 'o comando do

A.I' t M
.'

cl C Ti ll
Marcha Nacional Imperial Fi'lme s

- rmran e l' ar?uez a asa, � y, 20 Vingança de Pescador _ Sh: "

tendo chegado 'a nossa Ilha de San-
C I "dO

I, ')ll

.

1 d' C'" I
o OI F o

la CalarIna, apor an o em anasvi-

r i ra em 20 -de Fevereiro de 1.7�7,
'.'"........... . .. , , .

,

.' I' Simultanemente
dando lugar a vergou 110�a cap itu a- ,

C;1io pelo chefe portuguôs que aqui HITZ, hoje ás 4,3� 7,15 � 8,45 hs.
,

ODEON, hoje ás 7,30 horas
se enconL;;''1Ya�

_ em 1.814, Luiz 'I'rll es da Siha

Caminha 'e Menezes, Marquéz de A história quc os jamais I1<iO

Alegrete, jornou posso como Cani- contaram. Autentico, Vibrante. Co

tilo-general ela Cap il ania de 'São Irajoso. Veridico.

Paulo do Rto Grande do Sll1, su-I O drama cletrizante que se ccui

cedendo a D. Diogo de Souza (COü.- ta va sob as verdadeiras manchét
'ele e1c Rio Pardo) e governou até l:es que estarrcccram ° mundo.

10 de outubro ile '1.818; A COHTINA DE FElmo
_ em 1.823, -foi criado II m Con�e- CO:\I: Dana Andre'ws Gelli�

11)0 dc Estaelo, pelo Imperador D. Ticrlley - ,runc Havoc - Edna

Pedro T; Bcst

_ em 1,823, por Decreto, foi, des- A hislória dolor.osa dc UI11 ho,·
f

membrada a Secrelária dos Negó- mem que se apaixonou pela lib,;"·

cins rio Império cio,.; Eslrangei- d:lde, preferindo viver num paÍ's de

ras; mocrático a ter ele voltar para sua

_ eh) 1.866, I"oi cnircg'ue a Ca- pa Iria,

mara \lllnicipal cio fi io ele .Janr�ro, � Grandioso, Espetac1J.lar� GiQ'antc."-
,. I •

�

Dela reslwcLiva Comissão, a E�la- co

tua Equeslre elo lmprl>ador p. ,Pe- No nrogn:ma: 1° Noticias da Sc
dl'o T, a qual imporlou em .... , ..• mana - Naeional 2° Fax Airplan
33/. : 710$375;.. NelWs 30 x 8ei - Atualidades
_ em 1.883, na�ccll o :\>Iarechal Censura livre, Creanças maiorr3

João Bali�la :YlasCat'ellhas de Mo- de 5 anos poilcrão entrm' na sc!'>s?"J
rais, a (jllem c'oube comandar a nos- de 4,30 no RITZ.
sa valorosa Fon:a ExpediCionária .

"

. . . . . . . . . . . . .. . � ..

Bl'asi leil>a durante a Scg�ll1c1a G l'an-

• do

Lrn ftiro sensacional

ROXY, hojc áS' 4,30 e 7,30 hora"
de Guer-ra.
Andr(: iYilo Tadasco.

Sessões Colosso
SEGREDO PEHlGOSO

COM: Kane Hichmond - Stepha
nie Bachelor _:_ Adela Mara
Lutas Estarrescedoras. Socos FuI·

minantes
BANDIDO DO DESERTO

COM: Gilbert' Roland

Pror. Jo�é \Varkeu, lente dei Colrgio Calarinense.

,Curso que 'apresenlou a m'áxima percentag'em de' apl'ovação, -

Prf'va1'a candidatos de ambos �CXOS ao exame de admissão nos g'iná�
«ias masculinos e remin'inos, Escola Normal, Ac.ademia ele Comércio,

Liceu J nel Llsirfaf.
Início das aulas: 6 elc Dezembro, às U horas, no Gmpo São José

Jl!at1.ícu[a: Desde 10 de Dezembro, das 13,30 às 15 horas, no G-í'upO
Escalai' São José.

Despesa: Cr$ 250,00, para o CH f'SO conl1pleto, pagáveis no ato da

matríc.ula.

NOTA: Desde 15 ele Dezembl>o, as aulas começarão às 8 horas da ,manhã
Havel'á um repouso por pC3sião das festa"

sua

••••••••••••• ,,0 . -
.

CURITIBA TEJ..E.CRAM.A: PROSEBRAS

)

Tempo: Bom passa ndo a instável;
'Tempcratura: Em declínio;
Ventós: Do qlladrante SlIl fre5cos;
Temperatura� extremas de hoje

foram: Múxima 18,6 Minima 16,4.

:Mortcs, Traições. Aventuras
O VINGADOR DESCONHECIDO
COM: Robert Kent - Armelita

, .

OHIENTE racionalmel11,e sua publicielaele, Lomanclo-a intensa e

proficua
Cm veiculo ele gTande uLílielade e ao seu alcance lhe é, oferecido pela,

onela da íWH - 6

RÁl)W DfFUSOHA DE LAGUNA
_ �7Q kilociclo,; - 309 metros -

p 41(,")5 página� do Jornal "Sul do Estado"

•

/

,

dia

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

Quinta Zona Aérea

A não aprescntaç�o do Extl'anumerário acima, implical'ú na

demissão por abandono do sel'viço.
Destacamento da Base Aérea de Florianópolis, 10/11/1948,

-r

CARLOS DA COSTA DANTAS - 1Q Ten. Ajudante
VI'<:NDE-SE POR MOTlVO 'DF� MUDANÇA GRANDE ÁREA DE TERHE-
1\0 JÁ CULTIVADA (distante ccrca de seis k. da capital - Bairro -

Barrciros - Área ele 312 metros de frente por 2.898 de fundts, in�;üi !1-
do (j casas ele madeira e uma de material.

.

TRATAR:
Florianópolis ..- nesta redação
Barreiros - com o propri'etário Mathias lha,
Blul1lenall - com o �r. Cbristiano KnolI, no Hotel G';-,M:;(.oeini.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

LOJA DáS' CftSEMIRAS
Especializada em i;lrti-gos para

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

PARA HOMENS
"

ARMARINHO EM GERAL -CAPAS, CAMISAS, GRAVA
TAS, PIJAMAS, CHAPET:JS, ETC.

Tudo pelo, m'enor preço da praça
ra�a uma visita à n05S� Casa ,e ve,rifique

DOS os pre�os e artigós

Carros para o interior do Estado·
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada .

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba fi horas
!tiPIDO SUL BRASILEIRO -' Diariamente - Joinvile . 13 horas
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque 16 horas

e! excessão de sábado 14 horas
EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 48• e 6a• feiras 16,30 horas

Nova-Trento'
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS 7"" 38• e 68• feiras - 12,10 horas

1/ C A P I T A � A R'"
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, c<.JaCI::'

. "endo mais outros beneficios de carater assistencial.
Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES '

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios' mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia

inicial de Cr$ Ib.oo apenas.
'

,

Participação nos lucros

Publica relação dos comerciantes e industriais c�m seus, ende
reços.

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

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

.,

Ouçam, diàriamente, das 10 às I" horas, as e u diçõe« da

ZYH ;, 6 Radio· -Difusora' de Laguna,
970. kilociclos onda de 300 metros.

Lagun� - Santa' Catart'la - Brasil

/
.

\

Viage, com cunforto
pel�'

«RAP'IDO SUL BR,aS,ILEIROn
Diariamente entre

Fpo lis.· �Itajaí .. ·Joinvile-Curitiba,
• . r

,

,

, "

AGENTES'

Fiuzà 'Lim'a &-' Irmão
.

Re-Ioioari� 'I Progr,e'iSO
de JUGEND' � FILHO,

COMP'RE SEÚ RELOGld PELO SERVIÇO DE
hEEMBvL�O POSTAL

Foçu ..eu pe d
í do por carta ou telegrama fi pague
só�ent9 quando. rec6ber.

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

do Paraná

,

." �

Guia

Represent�ç'ões· ,

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

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 .: SÃO PAULO.

•

N 31 cr$ 100:00 N 9 cr$ 250 00
,

O.spertador de bolse
ilumina a noite

Sl.1i.. o de qualidad.e

'Uma maquina fotografica
americana de focil

manejo

N 0..0. relogio. .ao acampa rlhado. dos re.pectivd' certificado.
(le garantia. \

PEÇAM-NOS CATALOGOS .- ENVIAMOS GRATIS
JUCENO & FILHO

Curit;ba - Praça Tirodent.. 26'). - Paraná:.

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INC1:NDIOS 'E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL ,E) RESERVAS ., ... " ... ,... Cr$
•Respousabildades .. ,.'. ..',.,. . / . . . .. Cr$

�Re.ceita .. ",.' ,..... . ..

".:
•. ,....... C{'�

r>Ahvo ., .. , , .. , ' ,....... Ct$

""I·.Sinistros pagos nos últimos 10 anos , .. : �r�
J '98,687.816,.10

Responsabilidades , .... :. ,... " .. ,.,.. Cr$ 76.736.401.306,20
iii .

.

'

/
Diretores: '

�D�. Pamphilo d'Utra Freire de' Carvalho, Dr. Francisco 'de Sá,

IAnísio Massorra, Dr., Joaquijn Barr�to �e .Ar�újo e José Abreu. .:
.
• .._._._._._,._._._._._._._._._._. ._._. ._...��_._..,._.__.... .,... ........,._.,_._,._w_..............

80.900.GOr;,30 ,

5.978.'101. 755,97 .

67.053,245,ilo
142,176.603,80 ,

I,'

Casas Pré-Fabricadás
Desde CR$ '300,00 a CR$ 500,00 o

metro quadrado
Consulte-aos sem, compromisso

Reinisch' s/a - Rua João PintG,
.

44
Teldgrama KEI� ISGt_ FJâr·�anÓI)OUS

!'lUA VOLUNTARrOS DA PÁTRIA No· 68 . I.· ANOAR:

<':41'" PO�! ...�. U] . I€l.ErONE 0$40 • TE1.[G�""''''5: .PIIOlECTOR...

Agencia Geral u!ra S.'C.:.ttarina

I Rua Felipe Schmrd t, 22-.Sob
C. Postal, 69· T�I. «Protetora»

FLORIANOPOLIS
,

.-------

Representações
OU Pracista

,
'Oferece-se para Laguna e Sul dr

.1 Estado, ofertas com detalhes t,
.Caixa Postal nv. 1.09

Laguna - Sta. Catarina

I •. .reune som ....acabamento i,
solidez••. no piano nerteíte t

Além de vários modêlos para-'
pronta entrega .. , êste maJ;av,
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano da
pagamento a longo prazo!

ScltWartzllia,WI
REPRESENTANTE'
pata Santã Catarina

KNOT S/A
c.x. 134, --;' Tel. KNOT

,

Florianópolis
:::!""'""'----

Escritór,in Técnice
Cid Roéh� Ama:ral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs, interessados, que.
,

.

tendo regressado de sua viajem aos

Estados Unidos da América do Nor
te e países visinhos, o Dr. Cid �o
cha Amaral' reabrirá seu escritório:
(Rua Presidente Cotitínhc n. 2'l) •
nos primeiros dias de agôsio, espe
'rando continuar a merecer as espe
ciais atenções ue seus amigos l

e

clientes.

'_Pedro Medeiros. Auxiliar
-

FRAQUEiAs�EM=:-GÊR1L
VINHO CREOSOTADO
"SlLVEIRA"

..

-

.

Dr. Liúdolfo 4.6.
. Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.tituiçõe. de .ociedadaa
e .enico. corel:lto., em garal.
�Org�nizaçõa. contabei•.

Regi.trol e marca., di.,pondo,
no Rio, de corra.pondente.
E",:ritório: Ruo Alvoro da

Carvalho n, 43.
Da. 8 à. ·12 hora••

,

Tel.fone 149�

..

'-

DR. RAFAEL G CRUZ ,LIMA
e

,

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto,

llj.ó 18' -, Florianópolis

I
...

-

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
Bularidade na ep trega
de seus iornees.

Vende-se um à rua Irmão Joa
quim, nesta Capital, medindo 1Ox41l.,

.

por 6r$ 25.000,00.
Tratar à rua .Vitor Meireles, R.

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

Preterindo-o está
acompanhando a moda.

. . .. . .. ." � .

Se r icos quereis fica.
De modo í acil elegal
Fs zei hoje uma inscrjção
No' Credito Mutuo Predia
-, .. . . .. . . . .. . . .-

�

O VALE no lTAoIA.i
'

Proeurem na Agêl!\el&'
Progresso,

LIVRARU- 43.�
I' "lV'\.c:I"''''1 ' � I''i',r

'

...,iJI.liiiUID
'v

..... �-'.J-J ·�":""'i'.�' � �'L.b.�. �
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene
flicto Montenegro e Piragibe No-

gueira (São Paulo)
.

Consultas: DasL; ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

Clínica Médica e Cirúrgica do

Dlt AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras _:_ Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Figado

Tratamento da Tuberculose IRa.ios X --'Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do
Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

DR. NEWTON c;l'AVILA
Cifurg[a geral - Doenças de Senho

ras - Proetologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

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

de das 15 horas em diante
'

Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

I:r. Milton SimOnej. Pereira .

Clínica Cirurgica
Molestias de Senhoras

Dr. Mário Wendhauea
.
""'nica médica de adultos e criança.
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. n9
Consulta das 4 ás 6 hora.

RelidêJlcia: Felipe Schmidt, a. JS.
Telef. 812

DR. LINS NEVES

piretor da Maternidade e médico do
Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle-ve tratamento

especializado da grávidês. Distur
bíos da adolescência e da rríenopau
A. Pertubações menstruais, i;}f1'l.
mações e tumores do aparelho geui
Sal feminino-. '

Dperuções elo útero, ovários, trem
iPas, apendice, hérnjas, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru-
turas)'

,

ASSISTENCIA AO PARTO E Ol'E-
RAÇõES '1BSTÊTRICAS

Doenças
-

glandulares, - tíroide, ová
,:rios, hipopise, etc.):
Disturbios n'ervosos - Esterilidade
-:-- Regimes.
Consultório R. João Pinto 7 - Tel,
1.461

. ,.

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

DR. A. SANTAELA '

(-Formado pela Faculdade Naclo·
nal de Medicina da Universi'dade

�

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

Federal
Ex·interno dr Hospital Pslquíà
trico e Manicómio Judiciário

da Capital Federal
Ex-Interno da Santa Casa de Mi·
sertcõrdtà do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!:RVOSAS
Consultl5rlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

Talho. 70.
•

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.
Residência

-. 1.305.

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI.
RURGA _,_ M01:11:STI'AS �DE'''S:F;

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade 'óe Medi.

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

Corrêia Neto
Cirurgia do .estômago e vias circula.
res, intestinos delgado e grosso tirei

de� rins, próstata, bexiga, ';tero, �

ovános e trompas. Varicocele, hidro
ceIe, var-izes e hernas.

Consultas: Das 3 ás 5 horas \ ã rua
Felipe Schmidt, 21 (altos d� Ca..

Paraiso). Telef. 1.598
Residência: Rua Esteves Junior,

Telef. M. 764

DR. POLYDOR0 ERNANI DE S
THÍAGÔ---

,- , .. -

Médico e parteb-e
, Vo Hospital de Carídade de F1o

rtanópolís, Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, esie
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroid� e dem'ais gran
dulas internas

CJinicà e cirurgia de senhoras -

Partos

FISIOTERAPI� - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

� 'BASAL
ifU)JURIO DE éONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,30 ás 1�
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles o. 18
..

Cartasrepresentante no interior do 'Elitado.
Caixa Postal 139 - F'Ior

í

cnôpolfa.
Aceite-se para

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher-- o
coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
quanto antes, o nosso Cadastro Social.

Artigos de uso

domésticoNome

Dr. Paulo Fonte.

170; Rua Est. Civil D. Nasc.

Mãe

Você poderá .ganhar de Cr$
. . . . . . . . . . . ..

50,00 à Cr$ 100,00 diários, venden..

. . . . . . . . . . . ..
do artigos de consumo domestico.

i Informações ná Praça 1 de No-
. . . . . . . . . . . . .. . .. :.... vembro n. 22 -:- 2° andar.

Cargo . .. :.............. . ! �;,�
..

��
.

'�;s'c�;� ;
.

Clínico e operador
Consultório: 'Rua Vitor Meirelel, 36. PaI'... Telefone: 1.405 ,'�'

Couultas das 10 á. 13 e da. 14 ,.
15 hrs, Residência: Rua Blumeaau, Emprego ou

, 22. - Telefone: 1.620 �

IFone manual 1.702
RESIDÊNCIA:

ATenida Trompówskí 62
Fone manual 766

Dr. ·M. S. Cavalcanti
Cli�ica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Mariaho, 10
Telefone M. 73:1

nos CO�l�'
DO TRABALHO �

s e o e SOCIAL:

PO�TO ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA P ......TRIA N.· 68 • t.· ANDAR

"A'H. POSTAL. 583· TELEFONE 6�40 ; TELEGRAMAS: ,PROTECTORA.

'/ Agenca Geral para Sta. Catarna
• Rua Felipe Schmidt. 22 - Sob.

Caix'l Postal. 69 Tel. "Prutectera" FLORIANOPOLIS

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

Observo .............................•............. � .

Em minha casa -só se bebe o delicioso CAFÉ
MIMI, ainda mais agora que está distribuindo
CQn10 brinde, valiosas BATERIAS DF; ALU.

l\IINIO •............ •• · 1

TranspoJ te. 'regular@s de cõrgo8 do pôrto de

SÃO FRANCISCO DO SUL' para NOVA fORK
Informaçõe. com 08 Agente.

Flcrisn6po'� - Carlos HoepckeS/A - CI- Teletone 1.212 ( Eni. te'eg
f::ão Prenciacc do Sul-Carlos Hoepcke S/A -CI- 'I'etelon e 6 MO::>�lM'CK

P-----------------------I----------------------------------------------------------------�I" A,, �,.1".,"
.

t,.
'rilllra. Fabricante *' distribuidores da. afamada. COJ\·

I
'1111 fecçõe. -DISTINTA- • RIVET. Po••ue um gran.

d••orttmento d. oa!Jemirtu. rl�cod" .. : bl"in.
ban. e ba�otoll;. olqodõelil. morln'J • a ..fom.nfl)"
PQA'C.I alfaiatelll, que' t",cab. dh·.t(';ment.fO doe,

Snr... Oorn","','f ..�t .... dI.'! Intlfol'{c!!" ,'0 llillntldo d. Ih. faatlrem '1m"

I.Flortanb'PoH.. p·q-,j�JS,e:.n"l _�··<�en..,u • r ohl!l.

..........� � , �mm :a� D.� BE ..

Idbrtca8. A C080' ·A ÇAPITAL· Cihama � otQIlg50 dOI*
vl.lta antea d,••fatuorem auaa Gompl'o.: MATRIZ 11m

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

Dr. Alcides G. Lopes Celeiro· de Irovls.õ'-S'S'\,
Encontra-se em Florianópolis, o

O b fDr. Alcides Gonçalves Lopes, ahali- BrasU tem' um elo uturo
sado radiologista na Capital da Re- Los :\.ngeles, 12. ('1. A.) - Ralph enormes recursos, como petl'6leü
publica, e figura de granel e' proje- Mo tlev, pre.síelente da Gamara de e feno, que mal foram tocados. O
Cão entre os melhores r-adiologistas Comércio amerIcaua do Brasil, cs- seu solo e o seu clima podem trans_
'patr-ícios. tá propagando a idéia ele que o seu formá-lo no "cesto de provisões»

S,S, que veio à nossa terra, em país ele adoação é o País de rnai� elo mundo.
visita aos inúmeros amigos (que belo tuluro do mundo. Motley reconhece que há o,bslá
aqui possue, bem como para i nsp e- Motlev, que há 19 anos reside no culos, também, .s: 0�'3 reg'alamentos
"c ionar a construção de um moder- Rio, de Janeiro, onde faz parte ela ele imigração são muito l'ig'Ol'osOs
no h iate de passeio, Lipo Brasil que direção ela Atlanl.ic Refining Co., quando a trabalhadores eslran�'ei
está senrlo constr-uido nos estalei- está usando, em palestras perante ros E' são necessárias novas reis.
ros 'da firma Hocpcke, tem sido

grupos cívicos, argumentos como que estimulem � capital esl.rangei;
mní lo ';isitado. no hotel La Porta

1'0.esl cs :

onde se acha hospeel�elo, .'
"Em primeiro lugar o Brasil-não "Mas isso vem. Lembremo-nos de

"O Estado", cumprimenta o.llus ..

foi devastado pela guerra, como o que o Brasil é uma nação que está
.tre viSita,nte :lesej an dO-Ih,

e feliz

eS-1 f'oram tantas nações do mundo. J:; começando a viver novamente sob
Lad,a enLre nos. mail' do que os Estados Unidos r I um governo constitucional, depois

�:vf!:��::ó��,:�ita ooa��;ti0;°":;;Vic;".me;t;O�d�no, �'�il'dlí�ia í

It::::::::::=::z-· ... _·_ ... _ ... J.

S. sia" que foi recebido po_::: alLos
funcionários da Fazenda Federal,
ele{rerá assumir seu alto pôsto den-

do, C0l110 o é, da sua missão, aCOIIl' seguiram compreender-lhe o

}lanhando os trabalhos que se vêem samento ...
realizando e os relatando honesta- 'A seguir, o SI" Manuel Donato

Dr,• Acr,·s,·o passo
....

amente. Prosseguindo, o orador -Iis- da Luz levantou o dedo e pedia a 'O
se haver, no entanto, na Câmara, palavra sôbre a mesma' matéria, A
um "reporter-fantasma" que, €S- um aparte do líder Osvaldo Macha
eondido, acom.paDha as reuniões das do; o vereador udenista perdeu a

comissões e as sessões plenárias, linha, aliás para surpresa da Casa,
tt'azendo a público comentários com pois o que o Sl'. Macha,do dese,java
finalidade de intriga, adulterando era explicar que no caso eni dis
os fatos e os explorando com ré- cussão o pensamento da sua banc:a
calques irreprimiveis. - Disse o da coincidiu com o ponto-de-vista
orador a certa altura: "Deve ser do répr'esentante da Prainha,
SI" Presidente, um produto hibri- O sr. Donato da Luz, porém on-

tro em breves d,ias.
"O Estaelo" apresenlf!-ndo-lhedo! "Esse Jõeportcr-fantasma uã'o tem,' não estava muito cOI'dial, e

vaLos de boas vindas 'deseja ao i1us
tem n'Oção'de respeito nem de dig•.não quis aceitar a exposição do li·
'd d P'

.

I d _, tre patricia, êxito completo no de- Jlladei','as, que represent"ra-o contl'l' _

c'Ontralll' aqui,'" recolhidos" à penl-
lU a e. reClsamos exota- o e · ..CD· der pessedista, nem. por nada. . .

u

,. d t d d b' d' sempenho da;:; altas funções nas blll'Ç';;O vali'osa para os trabal,ll"O tenciária do Estadd ·onde ficarão
.1'0 as gave as, e e alXO as A seguir, foram aprovados, cnn.. U J'

, quais vem de ser investido.
'

d II" E
' , provisóriamente;. os. irlligrantcs •

f;3deitas, de detraz destas tribunas". tra o voto dos udenistas, os pare-
e co 1elta. m agradecimento pc".

, ucraniano� selecionados, pelo CO\lSi�-
Heconbece o li�er pessedista o ceres, passando-se então, à vmação Expos,-ça-,O' de

maquinária c.on. que foi c'Onten'-
lho de imigração') e"colonização.,

direito de critica'.na imprensa, mas daquele pl'o,jelo de lei e das eme!l- pIado o município de Videira, o D·:,
para trabalhauem i na 'lav0ura de ..

;no sentido superior de construir, de das apresentadas. re,4ra4os
'LeoJJerto Leal, Secretário de Estr,-

Goiaz.
esclarecer, de corrigir, nunca. }l0- A SESSÃO DE ONTEM • I do dos Negócios ela Viação, Obras

, Todso os imigrantes entrevlstados.
!fém, nó do ataque anônimo ,e de- Congratulações à Associação Bra- O sr. Domingos Fossari, funclo- Públicas e Agricultura, recebeu I)

pela reportagem' foram unâriim.�s: c

�onesto. sileira de Escritores,' Secção de nário do ServiçÓ da Ma1ária, é um seguinte radiograma do Sr. Alfredo
,em afirmar que o tratamento a

uÉ passiveI que no calor da di�- Santa Catarina _ Código brilhante talento de pintor. Odilon Taborda Ribas, digno Presi-
êles dispensado pelas autoridade);'

cussão em alguns momentos me Tributário De_di<;ando-se à arte com sinc!��'i- dente da Câmara Municipal daqucla:
. brasileiras superou sua' própria C5-

hBja faltado serenidade. Mas estou Os trab:> l'l10s tiveram in1c;0 ,a's dade e compreensão, fez um lon- comuna: ,
,

'. "" • pectativa, 'jamais esperando t!R-·
hem à vontadJe para repará-'l.a, por- 19,30 horas, sob, a presidência do go estudo de deseaho; én que, con- "Câ)nara Municipal tomou c.o-

contrar nos sertões a üentro lanta'
que não guardo ódio' nem ressenti- sr. Balista ,Pereira com a presellÇ1. s.e,guiu aqmir*Y�� p�rfei.ção. �Ias é nhecimento intermédio chefe cam-

hospitalidade.:mentos aos meus companheiros. Hei de 15 srs. Vereadores.' como retl'atista onde êle se revela po experimental, foi êste lllunici'pil)
de lhes falai' sempre de frente, cla- Após aprovaçiio' ,ela ata e leitura no vigor da sua vocação. co-rrtemplado com três trilhadei':a:; PASTA DENT4,L
ta e honestamente, como aliás r. (te do expediente, que .'cons,tou, de lJ.TIl ,Fisionomista ,de alto alcance psico- simples, uma trilhadeira ,conjugarla,

"

ROBINSON
meu feitio, e nunca descerei a êsse::.' oficiá o sr. Armand'O Assis encani,_ lógico, interpreta o objeto na 'mi- _••_..........-_....._,........._•••�...._,........_...-_,._,.-:-.......-.-_.-.---.---.-- ••-.-.-.-,.,..,

golpes que 'afrontaw a honra desta 'I).hou 'a Me�� indicações"compart� n�ncia dos detalhes e com notável FRECHANDO,Casa"- disse o sr. Osvaldo Machado. ceres da Comissão de Justiça. realce dos traços caracteristicos., "

-

•••
Apelou ainda para todos no SC11- CONGRATULAÇõES Á São dele os três retratos que se

tido de que ali não vingue a' intrig<l, ASSOCIAÇÁO acham expostos nas elegante's vitri-
nem a intolerância; que 1;e respci� Brasileira de Escritores nes da Casa "O Paraiso", gentil-
tem mutuamente, pois só assim seçá �om a palavra, o sr. HamiltOl� mente cedidas pelo seu distintp pro-
possiv,el o cumprimento domandato Fereira, do P. S. D., comunicou a prietário·.
que lhes foi confiado por "alguns fundaçã'O ante-ontem, nesta capital, Ao lado de um auto retrato feito

milhares de votos, de homens, de �a Associação Brasileira de Escrito- atravás do espelho, há o dos jorna
.mulheres, ,de' jovens, que para aqui. res _ Secção de Santa Catarinfl __ listas, Jairo Callado e João Frainer,
'DOS ,mandaram �onfiantes, en� nos�� fsendo eleito s�u primeil:o presiden,te executados ao natural.

compustura � em nossa dlgmdade . o sr. dr. Hennque Stodleck. Propos, Sã:o trabalhos de méritos inrlis-

Disse, finalmente, o lider Osva1,do após rC'ssa�ar o acontecimento, cutíveis que sobremodo recbmcl1-
Machado, reconhecer que entre sem; Itelegrama áquele nosso c'Onterrâneo, dam o artista, cuja exposição ,1e

par_es nenhum decerto se

prestarial,apresentandO
�s congratulaçjões da a�uarelas, trabalhos a craqon. a

a tao degradante papel, mas que Cf;J ,Câmara, o que foi aprovado, biCO de pena e retratos teremos
necessário a Casa ficar afenta ás A segui'r, a ordem-d'o�dia, quando l breve e oportunidade de apreciar.
manobras desse ."reporter-fantas- os srs. Vereadores prosseguiram a

ma" que não t�ndo coragem para discussâ'o e votação do projeto ,do DR, SAULO RAMOS
eumprir uma tarefa honesta se vo- Código Tributário, feito o que a Avisa a mudança de seu COf'-

lia do anônimato para corromper e sessão foi encerrada. sultório ,e resi.uência, ]Jara a

deslustrar a missão superior q:te Rua Trajano 41. TeleflQne

,
)bes incumbe na Câmara Municipal. A DONA DE CASA 1.009.

prefere uma BATERIA DE ALU�JJNIO?
As veementes ,e oportunas pala Pode recebe-la de presente, preferindo oCA-

'Vra� do lider pessedista' causaram Fl': l\'[IMf. E como é delicioso o café MIMI.

'/

Em. dias da semana passada, eg-I
de ltajaí hoje talvez o mais ímpor.:

leve atracado nos trapiches da Cia. tante do Estado, pois seu movimen.

Malburg, em llajaí, o navio arneri-j Lo pelo menos .110S ultimas meses,
cano' uMORMACREED, da

Moore�lt
ull rapassou o movimento doporto

Macüormack Lins Inc, .o qual carre- de S. Francisco.
.

gqu madeira de pinho para os p01'- Seg-undo, informações que colha-

tos de Now York e Ball.imor-e.. mos na Cia. Comercio e Industr-ia
O belo cai-gueh-o que é de 6,689 Malhurg, agentes da C. Moore-Mac

toneladas brutas e 3.938 Iiq. é um Cormack, �s navios daquela impor-·
dos muitos navios exu-angeiros que tante Empresa escalarão dagora em

c •
,

têm ultimamente visitado o porto dialite reg-ularmente em Ilajaí.

apdrtlh�IU�IH(I Agrárt.. p�ril Videira
A Secretar-ia da Viação, Obras , cinco ceifadeiras simples' el um sil·()

Públicas e Agricultura, dentro do I metálico, máquinários que virão

rumo de trabalho pelo qual se nor- : beneficiar enormemente esplêndiua
teia, de assistência-, continuada e i e promissora safra trigo cuja colh=í

valiosa ás classes agricolas, lem co" 'ta, já teve inicio. Vereadores apl'C

operação com o Ministério da Agri- sentam Vosséncia' congratulações.
cultura, de conformidade com as mais êste amplo amparo agricultn
cláusulas do acôrdo�'úniC'o, vem po�- ra nosso Esatdo. Respeitosas saud:.

sibilltando aos coldnos tios l11uni- ções".
cipios produtores, o aparelhamrll
to de que carecem para desenvol

vimento e' prosperidade de suas cal
turas, Para a já iniciada safra t1'1-

ticoJa, foraní postas à disposição dlls

interessados ceifadeiras' silos e t,.i-

,Imigrante's ucrania
nos em ·Goiaz.
Goiania, 12'! (R::: ,P:). �-Ja.se

..

Prosseguimos, ainda hoje, a desmontagefn do importante'
discurso a 29 de outubro proferido pelo luminoso professor'
Afonso' Guilhermino 'Wanderley Junim',

Da primitiva peça... oratória que o insigne falante nos·

pregou, juntados, e gomanibicados os tópicos salvos. à censura- '

ela Verdade, resta o que sobrou àquela ca'mouflada locomotiva.
a que til'aram as. rodas por sercm de madeira e a caldeira por'
ser de p'apelão: o apito que não a·pitava.
Está entre o que falta destruir, no falatório, a exploração

"feitJl com um telegrama do então Comandante da Região Mili- '

tal', sr, General Ari Pires. Êsse despacho, segundo a v,ersão
tribunfcla dó sr. Wanderley Junior, constituia' respo$ta ao.. '

que o sr. Adolfo Konder transmitira àquela autoridade, ES�
TRANHANDO a permanência do sI'. Nerêu Ramos na lnterven- '

toria. O sr. Konder não estranhou coisissima nenhuma! o sr_

Konder 'implorou ao ilustre Comandante da 5a. Região ,que

"compelisse o dr. Nerêu' a desobrigar-se do dever moral de'

renunciar." Em resposta, dentro ela praxe de repetir as pala�"
vras da correspondência recebida, o sr. General Ari Pires, re-
trucou: "Não cabe a êste comando compelir dr. Nerêu deso-

CIle Novembro aa.1948

brigar-se do dever moral de renunciar."

O sr. W�nderley Junior, como militar reformado, não po
dia ignorar essa praxe de repetição dos termos essenciais, na i

correspondência- militar, Como professor- de Direito e mentol',
portanto" da mocidade no caminho da Justiça, "que é o equi- "

lfbrio entre a Moral e o Direito", estava impedida de explo�
rar os conceitos daquele telegrama, que

\
êle sabia originários:

do sr, Adolfo Konder. Atribuindo-os ao Chefe Militar da Re

gião, os que a isso se prestaram, não cuidaram
..

em que, se o

expediente indigno lhes aproveitava no engenho de enganai' os

.' incautos, o valer-se dele era contribuição pessoal ao agudo e

melancólico agravamento daquela aterradora crise a que o

sr. Wanderley Junior ahlde no final de seu discurso: a crise

de caráter!
GUILHERME TAL

í

Na 'Muniéip�1
o sr, OsvaLdo M�chado, \ Fder "do PSD, em veemente discu;so,

!'epeLe a intriga de um, reportei «fant�sma)}.A SESSAO DE ANTE-ONTEM a melhor
1 impressão e mereceram

Á sessâo : de ante-ontem, que toda a atenção da Casa.

teve a presidência do sr. Batista Per· .Fdram, não há dúvida, um dihe lo
feira, comparecerani 14 srs. 'Vereu ... contra os que não sabem 'honrar 3

dores. missão superior da imprensa e nã'::-
Aprovada a ata da última' sessão, têm a coragem de ser jornalistas,.,

foi cientificada a Casa não haver ORDEM DO DIA
matéria de expediente a ser lida.

REPORTER "FANTASMA,!
O único orador da hora do expe

dientc foi o SI'. Osvaldo Machado,
Iider da bancada pessedista, que

focalizou, em brilhantes 'conceitos,
o papel que à imprensa cabe reali

zar na, vida dos, povos: declarou
haver na Assembléia Legislativa, re-,
,presentantes dos nossos jornais e

que, no Legislativo Municipal, tam
'bém llll1 há que, em nenhuma opor

tunidade, deixou de ser fiel cnmpr i.,

dor cios seus deveres, compenetra-

f.. matéria foi a discussão e vo

tação dos pareceres oferecidos pe
las comissões ao projeto do Código
Tributário.
O Sr. Gercino Silva defendeu o

-seu parecer vencido, muito apar
teado pelos SI'S. Osvaldo Machado, 2

A�tLJr Pereira Oliveira, que o trou

xeram de "canto chorado". A cer-
I

ta altura o sr, Artur Pereira pergun-
tou qual o conceito 'do Jider udenis,
ta sôbre lei especial. O sr. Gercino
Silva procurou explicar, mas nem

o sr. Artur Pereira nem a Casa con-

Amanhã, .domi ngo, a secção de

estudos doutrinários da J.E,F. ela

';'á ensejo a que se cumpram duas
das princjpais finalidades, a qu«

se propõe essa Associação de mu

ços espiritas.
Na séde do C. E. .Paulo de T'll/'

so ", 'no sub-distrito do Estreito, os

[efearios, visitando os confrades ,ia

quêle local, terão oportunidade de

se reunirem em uma proveitosa ses

são de estudos.

A caravnaa visitante partir,á do
pen-

ponto dos ônibus, ás 9 horas.

Cheg-ou, ontem, a esta Capital, o

sr, dr. Acr ísio de Castro Pessoa que

acaba de ser designado, para ü ele

vaelo carg'o de Delrg'ado Fiscal nes

te Estado.

Consulta das 10 ás 12 e (las<

,16,30 ás 19 horas.

E I, R A

'ESPINHAS, ETC,

F R

,

PARA FERIDAS,
ECZ1MAS,
IN FLAMACOES,
COCEIRAS,

S,
NUNCr-l EXISTIU IGUt=lL

1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


