
Visita do PSD carioca ao sr. Nerêu Ramos
RIO, 17 (V. A.) A COMISSÃO EXECUTIVA
WORTH, FARÁ HOJE UMA VISITA AO

, )

DO P. S. u CARIOCA,
.

DA QUAL É PRESIDENTE o SR. HENRIQUE nODS
SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE DO DIRETóRIO NACIONAL DO PARTIDO

I �NaAssembréiá legislativa
Voto de pesar.-Criticas' sem funda

mento. -Outras notas.

Floriclnópolis- Quinta-feira, 18 de Hqvembro de 1948
\ I � 10.394

'Sob a presidcncja do sr. Salllo evidenciavam a ausência de qual
Ramos, do P. T. B., secretaríado quer razão àquele deputado do
pelos srs. Pinto de Arr-uda e Al- P. R. P., nas suas crítícas ao Go
fredo Campos, ambos do P. :-l. D., vôrno, preêisamente num caso

reuniu-se, ontem, a Assembléia em que .as providências governa
Leg'ixla

í iva, sendo primeiro oea- mentais já haviam sido tomadas.
dor na hora do expedienLe, O se. COMTSSÃO DE FINANÇAS, OR�
Cal'doso da Veiga, do P. R. P.

'

ÇAMENTO E CONTAS DO
Em seguida, ocupou a tribuna ESTADO

o sr. Pinlo de Arruda, do P. S. D., Presidenle: Sr. Deputado Raul
que, comunicando à Casa' o fale- Schaefer - P. S. D .

cimento, em São Joaquim, do hon- 'Membros: Srs. D�pulados Eff\
rado político serrano sr. Joaquim Livallet Pires, Antenor 'Tavares,
Perei ,,'â de Medeiros, membro (ta Almeida Corrêa, Protogenes Viei
U. D. N., teceu' nobres referências ra - P. S. D. - 'l Braz Alves
11 personalidade do extinto, pe-: P. T. B.

dindo um voto de pesar pelo. in-! Desu-íbuição .de processos:

fausto acontecimento e Ielegra- 521 (Indieaçâo) , 159 (idem),
mas de condolências à família, 5'./,j8 (Emenda) c 1.21.48 ao sr.

enlutada. '. I deputado Protogenes Vieira. 108/
O sr. João José Cabral, lídrr' 48, 25/i8, 125/48, 140/48, 1l!3/118,

da bancada' udeni.sta, manifestou 11 1f!18, 146/48, 117 /18, 1,j7a/�8,
o seu- apóio ao deputado da maio- 118//18, 150/48, 1;521 !18, 156;'1.8,
ria e a mesma atitude expressa- e 157/18 ao sr. depu Lado Estival

i-am o SI'. Braz Alves; do P. 1', B., let Pí res.

e o deputado do P. R. P. Os processos 3,j/18, 127/48,
Falou ainda o sr. Nunes Vare- ! 1'1/48, H5/48, 119/48, 146/48,

Ia, líder da bancada do P. S. D., 151/48, 159/48, 15/./48, 155/118,
para objetar ao sr. Cardoso da foram avocados

'

pelo sr. Presidcn

Veiga algumas considerações que te da ,Com_issão.
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confusões •••
Assim f'olou
De Gdulle...
Paris, 17 (D. P.) - O General de

Gaulle concedeu sensacional en-

trevista coletiva à i.ll1prensa, acu- i
sando os Estados Unidos e a Ingla
terra de estarem "restaurando" o

Rcich Alemão. Era inevitável, dis
se, que a Alemanha acabasse fazen
do uma aliança com a Rússia para
atacar o Ocidente. De Gaulle con

denou também os planos de defesa
da União Ocidental Européia' e pro
pôs um acôrdo estratégico mun

dial, pelo qual a defesa da Europa
e Africa do Norte ficada a cargo
da França; do Oriente Médio e
Africa Or-ienta I ;} cai-go da Ingla
terra; e do Extremo Oriente e Pa
cífico a cargo dos Estados Unidos.
Heferindo-se ao auxílio Norte-Ame
ricano, De Gaulle disse que a Fran
ça viveu durante muitos séculos
sem o plano Marshall.

v;
O órgão que, à indigência de quem lhe assuma a direção, usa do

próprio ch�fe ude�ista como testa-de-ferro -'- pretendeu impingir no

público, a par de cifras inventadas, pontos-de-vista asnáticos sôbre l,
-contrato com a Sul América Capitalização S.A. No doloroso intuito
de confundir, para explorar, o folheto anônimo, em sua edição de 10
do corrente, escreveu o seguinte:

'

"Ainda este ano o Govêrno obteve da maioria da Assembléia un-a

lei 'que o autoriza a tornar adeantadamente as importâncias da Sul
América Capitalização, quando .dantes o dinheiro só era entregue de
pois de executadas as obras e apresentados os comprovantes.

Estas são verdades incontestáveis e não há subterfúgios capazes
de desviar o assunto para o terreno das picuinhas pessoais" .

Essas tais verdades incontestáveis, que não admitem subterfúgios
capazes de desviar o assunto para as picuinhas pessoais, se analisadas,
à luz dos fatos, acabam em mentiras cabeludas, do calibre das que só
mesmo um jornal sem nomes no cabeçalho pode ter o despudor de
publicar.

Já evidenciamos, com exemplos, que a lei citada pelo p�pelucho
clandestino a 'outra coisa não visou que à autorização de abertura de
créditos especiais para efeito de classificaçã:o de despesa. Nem podia
essa lei, decidida entre o Executivo e O Legislativo, carrear obrigações
íPara a Sul América, que não fôra ouvida, apesar de, pela versâo ud e
nista, dever arcar, com o adiantamento de importância a que somente
estava sujeita depois de executadas as obras, e na jcol1formidade d'JS
têrrnos contratuais. Se a Interpretacüo udenista colhesse, chegaríamos
<9 êste disparate [ur-ídíco: um dos contr-aentes -a-; o Estado - por uto
amílateral, impôs ao outro contraente - a Sul América a sua VL'Il

tade l Os jurisconsultos secretos, dessar te, com algumas penadas, arra

saram, na teoria dos contratos, tudo quanto "o Direito construiu ale
agora! A essa obtusidade não levam os' fatos verdadeiros. Tanto hoje,
como quando dantes, as Importâncias do empréstimo com a Sul Amé
rica sómente ao Estado são entrégues depois de executadas as obras ..

apresentados, os comprovantes. E isso porque o empréstimo tem a fór
mula jurídica de um, contrato de financiamento. Como se realiza?
Assim:

1° - Em requisição impressa e numer-ada, o engenheiro-chefe do
"Escritório Saturnino Brito", ao mesmo tempo que presta contas da
Importância anterior-ruen te recchída, pede ao sr, Governador nume
l'ário para a execução 'das obras, estimando, no geral, êsse numerário
em Cr$ 200.000,00.

2° - A prestação de contas então apresentada vai a exame de urna
comissão composta dos srs. Secretár io da Viação, Obras Públicas e

Agricultura, diretor da Diretoria de Obras Públicas e Contador Geral
do Estado.

3° - EIil estan,do em ordem a pI'estação, com o parecer favor:ivel
.da COlniss'ão e por despacho do sr. Governador, é encaminhada à Sul
América.

4° - Esta, recebendo a prestação e aprovando-a, reembolsa o T('
lSOUr'O na importância respectiva, que êste adiantara por conta do em
pl'éstimo de financiamento.

Assim foi feito desde o comêço. Assim continua a ser feito 'até 110-
,

je. E assim será feito até o fim!
'

E porque assini sempre fôsse feito, é que a antiga firma "Almeida
Gomes", à imp'Ossibilidade de contin-uar os �erviços contratad�s, res
cindiu o contrato sem acarretar prejuizos para o Estado. Nem poderia.
acalTetá-los, dentro ,do processus de execução, acima es"miuçad'O.

O episódio dessa rescisão de contrato, sem dano para os cofr('s
públicos, parece vir a propósito para realçar ainda mais o vigilante
-cuidado com qüe o sr. Nerêu Ramos cercava de garantias e defendia
() emprêgo dos dinh�iros do povo.

Se houve 'Ou deixou de haver falência da antiga firma, em virtude
das garantias contratuais nada perdeu o Estado. ,Já (!) mesmo, infeliz
mente, nã'O ocorreu com o empréstimo (lmericano, .ao tempo em que,
como Secretário da Fazenda, dêle se encarregou o sr. Adolfo Konder.
Falida a firma ianque, em função do contrato assinado sem garanLi",s
e sem defesa para o Estado, êste fUÍ 0brigado a pagar o que não rere.
bera e hipotecar solidariedade à 'companhia que levara o diabo ...

Rematemos, por aqui, estas consi,dera�ões, dispostos a volver ao
assunto se os que, em nome da U. D. N., usando da tribnna da impren
,!'la e da Assembléia e falsificando. númeras e expluindo má-fé, volla,
rem a fazer ... oposição construtiva! '

No P. S. D.
paulíste

São Paulo, 1 7 (R. P.) - Conf'or
�11e f'ôra anunciado, o P. �. D., rea
Iizou sua sessão com a ünali dade
de -elegr-r o snbstitu�o do sr.José
Carlos de Macedo Soares. O sr, Ci
rilo Júnior roi o nome escolhido,
sendo .apreseutado por proposta de

Edgar Batista Pereira e reunindo
Ó apóio unanirne dos pessedistas.

Às Ielicitaçêes do presidente Dutra
ao presidente Truman

Vacin'avão contra
a tuberculose
Rio, 17 <A. N.) - O Presidente

4 I t eh-República, apôs sua sancão à lei do O a na IDa
Congresso Nacional que autoriza {)

'poder Executivo a providencial',
com Ul'gência, pelo Ministério da

Educação' e Saúde, através do ser

vico Nacional de Tuberculose, sô

bre os meios necessarios para pro

mover, no território nacional, a

vacina(:,ão ampla pelo B. C. G., em

'todos os casos indicados, ,nos recelTl Os motores JOHNSON Sea Horse
naLos, crianças e adultos. Aquele são construidos em fábrica moder�
servico dev,erá realizar intensa di-

na sob todos os pontos de vista e
fusão sôbre a seguranca e vania-

por operários especializados. SO.
g'ens da mencionada vacina, na

mente são' utilizadas máquinas mo
imunização cspecífica, conLra lu'

dernas em precisão e rapidez. O�
be.l'culose, eslabel�cendo, para tan-

engenheiros da Johnsoil são reputa�
Lo, entendimentos c-om ?s governo� dos como os melhores do ramo. Djs�
estaduais. Dent.ro de dOIS anos sera

t 'b 'd- C" & T nspol'. .. . - rI UI, ores: OlllCrclO ra -

pedido de certIfIcado de vacll1acao
C R S A J

-

P' t.

t· t
"

tes . amos . .
- oao 111 �B. C. G., no reg'rmen o 111 erno.

9.

/

lônçia continuará a presidir. (as
sinado) Eurico Gaspar Duí roa, Pre
dente da República dós Estados
unidos do Brasil.".

Foi sancionada a lei
criando os quadros
do Tribunal Eleitoral
Rio, 17 (R. P.) - O Presidente

Eurico Gaspar Dutra sancionou a

lei do Congr-esso Nacional criando
as quadros das Secretarias do 'I'ri
bunal Superior Eleitoral e dos Tri
Imnais Reg'ionais Eleitorais,

i,Teng ,Ee leraEoE

Rio, '17 (R. P.) - A proposlto ela

eleição do sr. Harry 'I'rumann à

presídõncia cios Estados. Unidos, o

Presidente Dulra enxiou '

o seguin
te telegrama: "Tenho a honra de

apresen Lar a vossa excelencia mi

nhas cordiais Ielicitações pela sua

reeleição ao alto cargo de presiden
le dos Estados Unidos da América e

f'aço os melhores votos pela ventu

ra pessoal de vossa excelência e

pelo constante bem estar da nobre

Nação, cujos destinos vossa exce-

Exoneram-se cole
tivamente
Rio, 17 (A. N,) - Os Membros

da Comsisão Permanente de Legis
lação Social do Ministério do Tra

balho, a qual é integrada, entre

outrosv p.elos senhores Oscar Sarai
va, Dorval de Lacerda, Armando

Sussekind, e Nerio "Batendie ir, aca
bam de encaminhar, ao Ministério
do Trabalho pedido de demisãos
coletiva.

fxtende'-se O

aumento•••.
-

Rio, 17 (R. P.) - A Comissão
Executiva da Câhlal'a dos Deputa
dos esteve ontem reunida, delibe-'
rand'Ü apresentar hoje a plenário
o projeto de resolucão estendendo
ao funcionalismo daquela Casa o

aumento concedido pelo Presidente
Eurico Gaspar Dutra ao funci0na
Iismo público federal.

Vomissáodfi'êSiodOs
econômicos
Rio, 17 (A. N.) - o Núcleo' Cen

irai do dirigente brasileiro da Co
missão Mista Brasileiro - Ameri
cana de' Estudos Econômicos, es

leye 'reunido ontem, .sob a presi
dência' do senhor Otávio Bulhões,
presentes Os senhores Valentim

Bouç,as, Mário BiLLencourL Sampaoi,
'General Anapio Gomes, Anibal Al
ves Bastos e Afonso Almiro, secre

tário. Compareoeram Lambém o Gé
neral Durval de Brito e Silva e

Glycon de Pai\/a, respectivamente
presirJ.en Le e relator da Sub-Comis
são de Transpor1.e ele Minério, ten
do prosseguido a discussão em

tôrno do relaLório desta Comissão.

Nanquim, 17 (U. P.) - O Go
vêrno nacionalista admitiu hoje que
os comunistas flanquearam Sudoew
e estão avançando para o Sul, na

direção da Capital. Ao mesmo tem
po, foi anunciada a organização
dum serviço de abastecimento aé
reo, para suprir os defensores de
'Schuchow.

Impõe-se' a reforma
bancária
São Paulo, 17 (R. P.) - O pro

blema número um do Brasil é a 1'e-

forma bancária'. Essa afirmativa
foi feita aqui pelos srs. Hersey e

Gloessener, membros da Missão
'Norte-Americana Abbink. Consta
mesmo que essa reforma é condi
rão pré,ria de qualquel' entendi
Vlcnto com a referida Missão.

Japoneses crimino-. Visitas do novo mi-
sos de guerra ' nistro dn, TrabalhoTóldo, 17 (u. P.) - Fontes ha- ,

bitualmente bem informadas dizem Rio, 17 (R. P.) - O dr. Honorio
que Tojo e os outros crimiúosos Monteiro, Ministro do Trabalho ..

ele guerra se)'ão enforcados, qua- esteve em visita ao Sindicato dos
tI'O a cinco dias depois do ençon- carregadores e ensa,cadores de cafá'tro entrl} Mac Arthur e os repre-
sentantes aliados. :Êsse encóntro, do Rio de Janeiro, mantendo cor

dedicado a um exame das senten- dial palestra com os dirigentes da-,
cas está marcado para segunda- quele orgão da classe, procurandO'fei:r�. Oficialmente, porém, não há

tomar conhecimento das necessirlauenhul11a informação sôhre o aé

Sllnto. des dos Lral)alhadores.
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Viacão Aérea
.

.»

Ho.rário
Segunda-feira

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - :10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 43,55

Norte

Terça-feira 'Itr';

\:"\lR - 10,40 - Norte ,.q,�

"Zb:IRO DO SUL - 12.00 _
!Norte
VARIG - t2,3ú - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

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

!Norte
VAtiIG ..:_ H,'O - Norte
PANAIR' - 13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,3G - Sul
CRUZEIRO DO SUL

!Norte
CRUZEIRO DO SUL

!ul

13,55

�5,30

Tipo:
T D",14

O 7
D 8

H D 10 _.;_

SEGUNDA-FEIlU

90,00
45,00
25,00
9,00
0,50 Join",�

Expresso São Cistóvão _ Lacuna
7 hoeas.
Auto-Viação H.ajal - ltaja1 - 11l bo

raso

Expresso Brusquenae - Bnulqu. -

16 horas.
Expresso Brusquense - NOTa �tc·

_ 16,30 horas.
Auto·Viação Catarlnense ._ JomvUf

- II horas.

Auto-Yiação CatarinenH _ CUrtttbl;
_ li horas.
RodoviãTla Sul·Brull - POrto .Alegre

- 3 horas.
Rapldo Sul·Brasllelro _ JomT1le -

.

âa li e 14 horas.
TERÇA·FEmA

Auto-Viação Catarinense _ POrto .Ale
gre _ 6 horas.

Auto-Vtaç1i1o Catarmense - CUrltibs
- li horas
Auto-vteção Catlll'inense

- II horas.

Autc-Vtação Catarlnense
- 6 horas.
Expresso São Crlató",ão - Lquna -

7 horas.
ElIIJp�sa Glória _ � - 71b

e 6',2 horas.
Expresso Brusquense - Brusqu. -

16 horas.
A-,to·Viação Itaja! '- lta;i.a! _ II! no

ras.

Rápido Sul Brasllero - Jom'Y1l. - la
5 e 14 horas.'

QUARTA-F'ERA
Auto·Vlação· Catarinense

- 5 horas.
Auto·Viação Catu�e

- «I horas.

Auto·Vlação Catarln1!nJe Laguna
I' ._ 6,30 horas.

.

� I
Rápido Sul Brasüeíro - Joinvll. _ li

.. 5 e 14 horas. .

� Expresso SAo Oristovao -- Laguna -

• 7 horas.
�

I
Expresso Brusquense _ Brusqu.

� 16 horas. '

� Auto-Viação ltajal _ Itaja.( _ UI no-
• ras.

;a E:JJpl'esso Bruaquense - Nova Tirento
I - re.su noras. REPORTAGEM DE A. AlVES
I Rodoviária Sul Brasil _ POrto .Alegre FARMACEUTICO ALTICIMO TOUR.

- li horas.

curitiba

JolnTilf Pedidos a Caixa Pustal139 fpolis.
TllbaiI'Ao

QUINTA·FEIRA
Auto··Vlação Catarmense

Alegre _ 6 horas.
Auto-Viação Catarlnen.se

_ li horas.
Auto-Vlação Catar1n.e1lH

- 8' horas.

Auto·Viaç40 Catarinense
_ 8 horas.
Auto·Viação C'at&rinense _ Laguna

_ 6,30 horas. sal aniversariante, que ocupa po-
Expresso São Ortstovão - Laguna -

sição de relevo na sociedade Ara-
7 horas.
Emprêsa Glória - Laguna _ II 1/2

• 7 V2 horas.
Expresso Brusquense - Brusqu. _

!tI horas.
.

Auto·Vlação ltajaJ - Itajal _ UI bo-
NS. .

Rápido Sul Brasileiro _ Join",lle _ la
8 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste Ltda - XapecO - As

- II horas.

NrER.

Passou no dia 31 de 'Outubro,
curitiba

uma data fesLiva a todos quantos
Joln'Y1le aqui, mourejam; o natalicio do

Tubario ilustre' cidadão e homem de bem,
Alticirno Tourni er. O distinto ca-

POrto

ranguaense, foi, alvo de muitas e

expressivas provas de apreço e ho

menagem, não só desta cidade

como, tambem de cr isceurqa, <onde
conta com largo circulo de amiza
de. Por este motivo, o casal Alti-

SEXTA.FEIRA
cimo Tournier, ofereceu, em sua

RodoTiárla Sul Brasil - POrto Alegre residencias, uma recepção às pes-
- 3 horas. .

Li I d
.

Auto-Vioação Catarinense curitiba soas In imas, a qua ecorreu com
_ li horas. muito brilhantismo, tendo usado
Auto-V!ação Catarmense·- Join't1le

_ 8 horas. da palavra os Srs. Ado Caldas Fa-
Auto·Viação Catlldnense _ '{.aa"un.a raco - Prefeito de Cresciuma ; Wal

- 6,30 horas.
Expresso São .000.stovAo _ Laguna _ ter Pares, farmaceutico de Praia

7 ����Viação ltajal _ Itaja! _ 18 no- Grande: .respendendo com palavras
ras. eloquentes, Alticimo Tournier em

16E�::,so Brusquense Brusqu. seu nome e no da distinta esposa, a
Rãpldo Sul Brasileiro - Join�. _ tão significativa demonstração de

àJt li e 14 hora·s.
SABAD(' simpatia que acaibava de receber de

Auto·VlllçAo CatarlnenH - Curitiba seus amig'OS naquela data de seu
_ 5 hora·s.
Rápido Sul Brasileiro � JoinTil. _ nascimento. As treze horas ,do dia

às li e 19 horaa.
31

.

dA"_ «I horas. , numerosos amlgos e !t.lcimo

Auto·Vlacão Catarln.ense - JOinvne.1 Tournier fesLejaram a efeméride
- 6 horas.
Auto.Vlação Catarmense _ Tub&rt.c of,erecendo na formosa granja "São

- E�D��;:�' São Orlsto",ão _ LaguIl1a
Gabriel"· de p_ropriedade do verea-

7 horas. dor Artur Bertoncini, uma farta

14E�;:� Brusqu_ _ Bruaqu. - churrascada regada a finos vinhos
Autc,Vlação najaJ - ItajaJ _ 18 bo- e cerveja. Ofer,ecendo em nome dos

raso
.

Expresso Bl"USquenH - NOTa TreI1to amigos do aniversariante, e de to
_ 9,30 baras.·
Expresso Glória - Laguna - • l/II

e 7 1/2 hor...

PRONTA ENTREGA

"O Estado" nos Municípios Oflcma
De .rar�Dnua'

.

(Elétro Técnica Mecanográfica)
.
� U

.

., ROBERTO LAPAGESSE FILHO

Marca
sj)tema de I a mina
sistema de lamina

Idem

International
Caterpillar
Idem

Allis chalmers

das as senhoras e senhor-itas quo Ia

.se encontravam, em dica improviso
cheio de imaginação, o Dr. Aniz io

Dutra, Juiz de Direito da Comarca,
fez entrega de varios brides destí-

. nados a Alticimo Tournier e foca
lizou a sua pessoa como chefe de
familia exemplar, cidadão que é

um exemplo no cumprimento de

seus deveres para com a sociedade
o governo f' seus amigos. Falaram
Lambem hr ilhantemente,' o f'arma

ceutico Antonio Vissali, Dr. Lecyan
Slovinsk i, Artur Bertonciní e Dr.

ATi Silveira de Souza, Delegado
Regional em Crescluma, que em tra

ços fluentes de um orador corisu

mado, protestou, !contra a earn

panha mesquinha e solei-te, com que
os indecentes adversários do aniver

sariante vêm
í

ndocerosámente en

volvendo o seu nome bem quisto,
nos boletins secretos .da intriga se

paratista e divislonista que, .ora

surge na culta população de Ara

ranguá, Agradeceu Alticímo Tour
n ier de Viva voz, os brilhantes dis
cursos que acabeva de ouvir.
TranscolTeu no ·dia 28 de ouLu

bro ultimo o aniversário natalicio
do in teligente menino Everardo
Ferreiro Siqueira, filho do distinto
medico Dr. João Siqueira.
Na re·sj.dencia dos pais, Everar

do, recebeu muitos cumprimentos
de seus arniginhos e amigúinhas,
áos quais ofereceu lauta mesa de
doces e guaranás.

.

Arvores frutiferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
FI(Hi e P0rnicultura

Dr. (LARNO G.
'GALLETTI
ADVOGADO

Crime e alvel
Conltituição de Socledad..

NATURALIZAÇÕES
Tltuloe Dealarat6rlOtl

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguâ - Estado de
Peçam càtalago gratuitamente.

Sezta-feira
CRUZEIRO' DO SUL - .7,20

;Norte
.

.

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - NO'l'te
PANAIR - 13,50 - Sul

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

:Norte
----- _. -- -'---'--- ----

Domingo D I d I d V IIElorit6rio e Relidenaia
.

A· A·· OPANAlR - 10,40 - Norte Ru� Tiradentes 47. re' CI es CIO 1 e asc nce· os
CRUZEIRO DO SUL - H,SO FONE -. 1468 IPANAIR _ 13,50 Sul.

Avenida Rio Branco n. 103, 1° andar, salá 3. .

-. __: �============ NEGQ,CIANTES DA CAPITAL E DO INTERIOR
O ESCRITóRIO DE ADVOGACIA E PROCURATóRIOS do

.

Dr. Alcides Accioli de Vasconcellos, instalado à Avenida Rio

Branco n. 103, 1° andar, sala 3, no .Rio de Janeiro ,encarrega
se da defesa dos seus interesses junto às Repartições Públi
cas Federais e todo O serviço de advoc-acia relativa aos Insti
tutos de Aposentadorias e Pensões, assim como do Registro
de Paténtes de Invenção, Marcas de Fábricas e Chamadas de

Extrangeiros.
Oferece, outrossim, os seus serviç.os como intermediário

entre Exportadores e o Conselho Federal do Comércio Exte

rior.

-

A DIVULGACAO
.

. .

Revisia do Paraná para o Sul do Brasil
Intercâmbio Cultural

Economico Financeiro
Publicidade m.ensal. - Assinaturas e- Artúncios-:-.

CAIXA POSTAL, 77S CURITIBA

Santa Catarina.

I

«Bullud as er »

«Angledosr»

':. ./

í

"

"

Celeste

Rua João Pinto, n. 32 - Floria-
uópolis - Santa Catarina
Consêrtos, Limpezas e Reconstru.·
ções de Máquinas de escrever, cal&.·
cular, somar, Contabilidade, Regi.s-
tradoras, Balanças automáticas.,.
Chuveiros Elétricos, Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores fO,·

A:parelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos

. Preços Módicos
Orçamentos sem compromisso.

, .

........................ -,.

............................," ..

Bom binó'culo
Grunde Visá"

Visão maior e mais perfeita·
que a de um bom binóculo: �

alcança quem tem sólida
inl?trução-.

BODS livros, sobre todo. oa <

assunt'os:
LIVRARIA ROSA'

Rua Deodoro, 33 • Florianópolilt <

............................ , OI ..

';
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Torpe
do um novo pelourinho para substi
tuir o que os olindenses haviam der-nanobra da, politi cage'm Ontem e hoje

Porque procuraram emiotuer o sr, Nerêu Ramos, cuja austeri- no passado
ANIVERSÁRIOS:

I
dade =:« legitimo orquiho para o país? tn« 17• o pioneiro do aerostata ;

SRITA M�RIAM CALADO A chantagem que objetivou ai .. Idade? E quem indenizará agora o
em 16"36, nas, proximidades - em 1757, em Lisbôa, foi conce-

Transcorre, hoje a data natalí- I cançar o ministro Clóvis Pestana ministro Clóvis Pestana, sordídu- do Tapacurá e' do Engenho Santo dida a última licença para a impres-
" da. da gentil senhorinha Míriam I

apresenta além de sua gravidade ex- mente alvo da campanha infame? Antônio" em Pernambuco, travou- são do "Ethrope resgatado", do Pa-
Calado, filha di.leta elo nosso �Sti-I cepcional, por se tratar de uma per- Basta examinar-se ligeiramente a

se um combate em que os Capi- dre Manoel Ribeiro- Rocha, um dos
, mado colega de Imprensa, Martinho sonalidadeda maior idoneidade mo- questão. Os autôres da infâmia pro,

tães Francisco Rebelo e Sebastião mais antigos abolicionistas do Bra-'
Calado Junior, alLo funcionário dos, ral, probidade herdada de um dos curaram' atingir com os .salpicos da do Souto, juntamente com o Gc- sil ;
"Corr:eios e Telégrafos e Diretor <lo mais altos valores morais do Rio lama, várias personalidades ilustres. vernador Henrique pias, resisti-

- em 1794, D. Francisco Requena,
- Anuário Catarinense. I Grande do Sul 'O sr. Auzusto Pes- Além do sr. Clóvis Pestana, o S�-

ram valorosamente às fôrças ho- membro da Comissão Espanhola de
A d�stinta natalicianLe, �ss�cian-, tana, que era, 'ao tempo "'em que o gundó visado foi o sr. Nerêu Ramos, landesas .muito superiores 'em nú- limites, chegou ao Pará;

-do-se-às . numerosas amlgUl�has Estado sulino se caracterizava pela na pessoa do seu irmão Hugo, ta- mero e comandadas pelo Coronel
+r: em 1814, faleceu Antônio Fr:1.I1-

com que conta em nossa socieda-. austeridade de seus homens púhli- belião, maior e vacinado. Por que Arciszewsky ; 'cisco Lisbôa, o genial artista minei-
de, "O Eslado", apresenta suas Ie-

cos, considerado mui justamente, procuraram envolver o sr. Nerên
- em 1637, os holandeses, co- 1'0 conhecido como o "O Aleijadí-

,_:licitações. I
como um expoente de dignidade, Ramos, cuja austeridade constitui mandados por Siegemundt '1011 nho ";

. ,

apresenta ainda um fenômeno de legítimo orgulho para o país? Por Schloppe, entraram em São Crts-
- em 1823, no Pastoreio de Perei-

VVA. PATRíCIO CALDEIRA di' hilid d A tovão (Sergipe d'El-Hei) , depois '

Deflue, hoje, a data natalícia da o orosa trt-esponsa I I a e por .par- que, procuraram alcançar o nome ra, foi assinada a convenção entre

,eXlna. sra. Gillette Barros Caldeira te de certos jornais, alguns politi- respeitahilissirno do vice-presiden- de haver o General Bagnouoli se os Delegados do General D. Alvaro
.de Andrada, viúva do nosso con- cos e até de altas personalidades te da República, que possui uma vi- retirado para a Tôrre de Garcia da Costa de Souza de Macedo, co-
'terrâneo Patricia Caldeira de An- �ioficiais que agiram no caso cnn da cristalina e cuja honradez é pro-

d'Avila ; mandante (Ias tropas que ocupavam"drada. . I . 1638 Almi t h 1 dê
Dama possuidora de reais predi-. extrema leviandade. clamada por gregos e troianos? Cabe

- em ,o nuran e o an es Montevidéu 1::' estavam fiéis ao Rei
"cados e gozando de um vasto cir- I Em primeiro lugar, tor-nar-se ne- á Polícia apurar.

VV. Corneliszoon Loas com uma e�- de Portugal e os do General Lecór,
. culo �e. amizades conquistado pe-. cessário acentuar que o indi viJ�10 Por que tentaram envolver o no- quadra de 12 navios, entrou na Ba- então Barão da Laguna e Cornandan.,

.

los méritos de seu coração, ver-se-I 't"d hia, queimando e saqueando;
.á ne�te dia, cercada de simpatia e I que �e �presen ou como �OS�llI �r me do sr. Ademar de Barros, govav, te do Exército Brasileiro que sitia-

admiração de quantos gozam' do .de milhões, o sr. 'Ivo B.orcIOl1I, nao nadar de São Paulo, em um neqó-
- em 1650" no Pará, foi fundada va aquela praça, durante a Guerra

:privilégio de' a conhecer. Ipossui os milhões e já 'andou antes cio de vagões em Santa Catarina, a Santa Casa da Miser-icórdia: da Independência;
".9 Estado" apresentl:!-�he fe�ici- .envolvido em uma chantazern '�111 onde não .chegam os trilhos da E.

- em 1827, prosseguia neste :lic - em 1823, em Pôrto Alegre, Rio.tações com votos de muita saude. ..

'"
•

I. que se procurou atingir a pessôa do F. Sorocabana? Que invenção foi' o célebre combate do Salada; Grande do Sul, nasceu Francisco

.MENINA LIZE-MARIA DE' SENA
I

senador Melo Viana, cujo nome era esta do sr. Caio Dias Batista, CUl110
- em 1830, pela primeira vez, o Ferreira de Abreu, mais tarde Barão

Aniversariou-se ontem a grucio- usado na tranzação .

sem qualquer diretor da Sorocabana, quando o
Senado e a câmara dos Deputados de Terezopolis ;

sa meni.na Li7.e-Maria Caldeira de conhecimento do vice-presidente de, Secretário da Viação jamais ocupou
trabalharam reunidos em Assem- - em 1824, Pôrio Bélo, neste Es-

.Sena, dileta filha do nosso conter- bléi G
râneo e correligionário João Ace- Senado. Logo que a coisa chegou tal cargo? Não há qualquer coisa de ela eral, havendo a fusão das tado, foi elevado á categoria de sé-
lino de Sena, alto funcionário .10 ao conhecimento de pessoas respou- podre em tudo isso? Não haver-i Câmar-as, prevista pela Constituiçà. de distrital;

. Serviço de Inspeção da Fazenda sáveis, o chantagista Ivo desapare- nessa infâmia algum dedo podre. de 1824; - em 1837, os revolucionários 'da
-dêste Estado, e de sua exma, espô- ceu, lesando ainda uma firma arue- d déi ? T'

- cm 1832, no Rio de .laneiro. B I
.

t F t d Ilh ..

sa, d. Ezilda Caldeira de Sena.
. procuran o mover 'Os cor, eIS. era a 'na a acaram o 'OI' e· a a •• e;

Embora tarde, "O Estado" f'eli- ricana em dois mil cruzei ros como fi sucessão presidencial alguma liga- nasceu Manoel Antônio de Almeida, Itaparica e foram repelidos pelo Co-
cita-a com votos de saúde, exten- adiantamento que recebeu para ar- ção com tais fatos'! Que a Pulicia o eélebre autor de "Memórias de ronél Antônio de Souza Lima;

.esívos á exma. familia. ! ranja!' Iicenaça para exportação de apure. Êsse é o seu dever. Ela não. um Sargento de Milícias". Faleceu - em 1837, faleceu o cirurgião
! arroz. A politica se quiser, que in- existe somente para espancar. Seu a 28 de Novembro de '1861; fluminense João Alves Carneiro,
"vestigue tais fatos, para apurar a. principal papel

é

Tarnbém de apurar
- em 1848, o Engenho da Cl!- nascido em 1° de Outubro de 177G;

- o sr. Arlindo Pinto da Luz r I do chantazi choeira,' perto de Serinhaém, f"i
distinLo oficial da nossa Mar-inha lC �a o c rantagista. a verdade. Não basta a prova da - em 1846, no Serro, Minas Ge-

.... G I.
Em seg.undo lugar, causa espanto incompetência da 'nossa Policia, atacado por 150 homem comanda- rais, nasceu Antônio Ernesto Gomes

'\.te uerra'
.

T' i\6 'I CI L d
e é tremendamente chocante que a terrivelmente provada 110 caso do dos pelo Major 'Inácio de Siqueira Carneiro, morto na defeza da Lapa

- o Sf'. ne. hanoe emen e e. , .' , T S'l
\

C" 1"
.

I d P 1" i\I' 11llpr'ensa, que deVIa usar de toda assassinato de Virgilio de Meto �eão 1 va e Cru�; (Paraná), em 9' de Fevereiro de"
"ousa, o ICIa a nossa . o rCla .1-. 61

I
a cautela e apurar a idoneIdade da FI'anco, que morreu defendendo seu

- em 18 ,o General Luiz Alvc::; 1894;
litar; •

J I 01'
.

I infor'mação, lançasse em público lar, porque a Policia nã'O existe l'�a-
de Lima e Silva, então Conde de - em 1848, o Coronél Manoel Pe·

- o exma. vva. saUl'a c e lver-
,.

Ta Lobo Klaes, professora 1:esiclen- 1,Il�la suspeita, sem que antes ,fôsse ra a defesa da vida dos seus c.i<1H.- Caxias, publicou em Ol'dem do Diu reira da Silva, da Guarda Nacional,
'te no Rio de Janeiro;

.

_. I frita qllal�[l�oer. prova da V�I:�cldad(' dadãos? a n'Ova organização do Exército repeliu os insurgentes de Perliam-

_ a exma. vva. Mana Hermes,'ldos fatos al"uldos. Houve 1IleSpOn- Agora cabe tambem ao Congres!>o Brasileiro em operações de Guerra. buco, comanda.dos peta Corond

11ábil costureira; sabilidade por parte da imprensa, Nacional lima palavra. O chanta- Compunha-se de 20.000 homens" se Francisco B. Noguira Paes;
__ a. exma. spa: �. M:n'ill-R-omano de altas U'ntoricla.dé's federais, como o gista' rói intrometido em gabinente,> achava acampado, nesse dia, .iunto - em 1862, eln Copenhague, onrle

Moreira, viúva do saudoso sr. He- ministro da Guerra e o chefe de Pu- ministeriais e levad,o até a preSf'l1-
ao arroio de Cufré, el11 marcha do nasceu a '16 de Agôsto de 1789, fa

rondino Moreira; licia, que agiram precipitadamente ça do PreSidente di Repilblica, por, Poso de Cllello, no Santa Luzia, pa- leceu o Chefe de Divisão João Cal'·
_ a ge'nLil -"rila. Juçá BI'asinha, na questã'O. Não se compreende co- ,um cidadão que desempenha Unl Ira a Colonia do Sacramento; los Pedro Pritz, que serviu nas cam-

filha do distinto casal Herondino /1110 acu,sa�ão de t�l ,monta, que vi- mandato popular. O deputado Agri-
- em 1�61,. entregou o Govê,l:no panhas de 1825 á 1831, �omo Chefe

13rasinha e DOI'alice Brasinba; Isava atwglr um l11111lstro de Estado, cola Pais de Barros, é cx-transftH�'1. desta Provll1cla. para o qual fora das fôrças brasileiras, principal·

. _,
a inleres,san.te menina C�tia I al�ançar a S�gllnda

.. auto.rid�d.e 00 udenista e .estú atllaln�ente 'choca:�'-I n'Olllea?do
em 3 ele �bry e empo:'ia- mente no combate naval do Banc.o

.

Walesca, frlha dIleta do dlsLlI1to paIs e o govel nador rlo pnmel!'O Es- do no poleIro ,do partIdo d'O sr. VI- do a _6, o Dr. ·lgnaclO da CUI,.ha das Palmas (24 de Fevereiro de

casal �lário e Ulcinéa Wiethorn;, tado da Fe,deração, fôsse jogada ao Itorino F'reire. O deputado Agrícola I
GaIvão; 1827) e no ,de Salada (16 e 17 de

_ o menor Paulo, filho do sr.' exgoto e exposta aos olhos do povo, fugiu na hora do estouro, Cabe ao
- em 1861, tomou posse do Go- Novembro de 1827);

_João GOlllart. I sem o me�or exame e a mais ligeira Congresso em defesa da honra dos vêrno desta P!:ovincia, nomeado.a
.

- em 1866, Luiz Alves de Lima
_ o - constataçao dos fatos. . parlamentares brasileiros abrir um 4 d'O mesmo mes e ano, o Conselhcl- ·e Silva, Duque de Caxias, chegou ao

I\A;:;CIivlENTO E'. realmente inconcebivel qU,e a inquérito presidido por um Agame- ro Pde. Vicente Pires da Motta; acampamento do 1° Exército, aCO'TI,-

Nnscell na Casa de Saúde "São honra de. cidadãos possa ser

SUbme-lnón
Magalhães ou um Gabriel Pus- � em 1889, partiu para o exílio, panhado du Marechal Polidoro;

'Sebaslião" no H cio fluente, .0 me- tida a tal vexame público, sem que S'OS, para investigar a açã'o do de- acompanhado da Fainilia Imperial, - em 1869, no arrôio Guazú,
nino Henrique José, Iilbo de nosso

seus levianos responsáveis não ve- putado Agricola e Agapito Satiro, o Sr. D. Pe,dro IT, que fôra impera- afluente do Aquidabã, os paraguaios
'Presado contel'l'âneo Henr)quc nham sofrer qualquer penalidade, possedist� (ou .udenista?): �earen-

dor' do Brasil e deposto pelo lll'ovi- oomandados pelos Majores FrancG
FelTari Jnniol', Almoxarife cla D. além da puniç::ío moral que a opi- ce, tambem metIdo n,!l negocIata.

mento de 15 de Novembro desse e Urbieta, foram derrotados pelo
R. dOS Correios c' TeléooTafos e de' . ,.

I
' ano' T t I J 'J

.

T'nião pública lançará sôbre os fa- 'O mquento par amentar devera ' • enen e-COl'one ase oaqUlm e1·

,do vOI".llcla Cabral Ferrari, eseri- ., eI11 1889 D' Ant'll' MI. d M II
.

1. U bricantes da infâmia. Então a PoU- ser ngoroso, rigorosISsilll'o. E se
- ,o I., . o 10 ' ass�,. xelra e e. o;

.

luraria ela mesma reparLição. da recebe uma denúncia, e ,designa fôr apurada a participação dos.p:1r- da sacada do então Quartel do 27° I - em 1944,.a nossa Fôrça Expe.
um investi2ador que a seguil' e' "'1'- lamentares na chantagem em fÓco, Batalhã'o de Infantaria, proclamou I dicionária Brasileira repeliu valo·

FALECIMENTOS: � � u

SR. FRANCISCO NAPPI mitíclo como chantagista? Então o a Câmara só terú um caminho a a República na Paraiba e aclamo'l rosamente um "golpe de mã'O" ini.

No Hospital de Caridade. onde se Chefe de Polícía não conhece a 1'0- seguir: cassar 'os mandatos por au· seu Presidente Provisório ao Co- migo, em Monte Cavalloro, na Itá..
�chava em tratamento, faleceu an- lha corrida de seus auxiliares e no- sência de decôro dêsses deputado< mandante Honorato Candido Fer- lia.
te-ontem, o prestimoso cidadão, sr.

rl I d f E reira Caldas;
Francisco Nappi, llluito estimado meia um malandro para apurar f�- no esempen 10 e suas unções. ;

nesta Capital e chefe de numerosa tos que se relacionam con" altas au- o Presidente da República que es-
- em 1889, deixou a Presidência

família.
.

.

. .

. toridades da República? Para que colha o caminho a seguir em rela- deste Estado o Dr. Luiz Alves Lei-
O extInto que VIera mUlto moç0 . .

- .

'I' A t' te de Oliveira Bell,o, assumind0 c

da Itúlia. sua pátria, aqui se radi-l
servem os delegados especIalIza,dos? <:ao. aos seus auxl lares. n Igam::-.rr:·

E
- . .

G 1(' OD de 11't
.

'Stl f -I Govêrno Provisório uma ,'Iunta cons-
c:ha, gozava inveja vcl conceito, não. ,ntao o D1111lstro da uerra re- ," I I am mml 'os, ce es r e

só na colônia italiana, como ainela cebe uma denúncia contra um. seu Policia e até parentes... tituioa dos Coronél João Batista do
• -em possos meios comerciais e so- colega de govêrno e o assunto tnr.:. D'O MUNDO, de 13-11-48, R. Barros Cavalcanti de Albucruer-
ciais, por isso, como é natural, a que, Dr. Alexandre Marcelin'O Ray-
notícia rIa sua morte causou geral na-se público? O ministro teria exa- DR SAULO RAMOS. ma e Raulino Júlio Adolfo 'Hú!'n,consternação. minado a questão? Não seria medi-

O lt t d t
Avisa a mudanç.a de seu cor- ([ue· o exerceu até 2 de Dezembr'o rI')sepu amen o' os seus res os da de simples lealdade que seu coll"

mortais teve lugar ontelll às lI'i.::lO
"a f'

.

f' d 9 Ó
' sultório e resklência, para a mesmo ano;

horas no Cemitério da Irmandade' '" osse III OI ma o. chefe de PQ- Rua Trajano 41. Telef'Oue. _ em 1890, foi instalada a co-
dos Passos, com gl:ande acompa- licia recebe a denúncia e manda
h

1.01m. marca do arq,uipelaao de Fernanrlon al11ento, um tira de�classificação dirigir o j n-

j
�

À enllltada familia "O Estado" Conwlta das 10 ás 12 e das de Noronha'f[llérito? E depois a imprensa es- 1!lliIlI'
apresenta sentidas condolências. 16,30 ás 19 horas. �"li' � em 1905, foi assinado com a
___._ _ __ tampa o escândalo sem colhêr a m('-

nor 'prova sôbre a vel:acidade ;los A DONA DE
-

CASA----- ',�o,l,ivia, o "Tratado de p.etro.'po-/fato" apo lt d f' I prefere uma BATERIA DE ALU?I1lN10? ]JS ;
,., I a os,. como se asse un1 .'

. '". Pode recebe·ra de presente, prefenndo o CA· i - em /1944; a nossa gloriosa Fôr- I

papel sem nenhuma responsabllr- FI:: ,,] filfI. E como é delicioso o café MIMI.
ça Expedidonál'Ía' Bra.sileira repe-
liu vúrios ataques inimigos em' Ii e

Cota 670, na Itália.

rubado no ano anterior; _

- em 1724, na Espanha, faleceu
Bartolomeu Lourenço de Gusmão,

FAZEM ANOS HOJE.:

André Nilo Tadasco

ESCOYlsTek
liMPAM DE FATO.'

As águas do mar não constituem

perigo para a conservação dos 'Mo
tores JOHNSON Sea Horse pois to

dos êles, antes de sair da fábrica,
são trdtaclós por um processo espe·
cial. idealizado e execut;ldo para!
proteger as partes metálicas contr�l
'Os efpitos corr-osivos da água salga-
da. Distribuidores Comércio .'{

TI'aw"ortes C. Ranios S. A. - Joiin
Pinto. !J

.......................... �

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Cirurgião-Dendista

Curso de eSflecialização em

dentaduras
Raios X - Iofra-Vermelho

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

lefooe 1.427

a t .i _1 o. q r a f a,Importante orgamzaça'O necessIta de uma com bastante pra
tica na profissão. As interessadas poderão se ,dirigir á The Te
xas Co. (South América Ltd. Praça 15 de Novembro n. 9. 1°

andar - Florianópolis.
'

Ê inutil apresentar-se sem aptidão.

• Dia' 18

A DATA DE HOJE RECORDA
NOS QUE:

- em 1711, ein Recife foi leyanta-

..

.:�.,
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MAGNíFICO SHOW •

FEITO MUNICIPAL

GREMIO LYRA .. ,LYRA TENIS CLUBE GRANDIOSA' SOIRÉE . DIA 27 ÀS 21 HORAS CAMPANHA DO PROMIN
SURPRESAS • BELÍ�SIMOS ,BRINDES OFERTADOS PELO SR. GOVERNADOR DO ESTADO E PRE ..

MESAS A RESERVAR NA JOALHERIA MORITZ, A PARTIR DO DIA 22 • CR$ 30,00. ,. FIC'A.l\f CON.. ·

VIDADOS OS SóCIOS DO LYRA E DO CLUBE DOZE DE AGÔSTO.

Festividade de Sta.' Catarina
Virgem e Martir

Padroeira da,' Arquidiecese
Edilal de,Convocação

Dom Joaquim Domingues de Oliveira, por mercê de Leus e da
Santa Sé Apostólica, Arcebispo Metropolitano' Prelado doméstico, As- I

I sistente ao- Sólio Pontificio, etc.
.

,

Aos que o presente 'edital virem, saudação, paz e bênção cm Jesús
Cristo.

Fazemos saber que, de acôrdo com a praxe estabelecida e piedade
'

dos fieis, celebrar-se-á no dia 25 do corrente, feriado estadual, por de
ereto Iei de 12 de julho de 1938, a fesÜvidade de Santa, Catarina, Vir
f!pm e Martir, Padroeira da Arquidiocese e do Estado, pelo modo que

10 Às 10 horas, solene Missa de Pontifical, a que teremos a honra de
pr-esidir.

"

20 'Às 16 horas, procissão com a Padroeira Santa Catarrua, para a

.qual convocamos todas as entidades e instituições católicas desta Ca
pital, que nela deverão .tomar parte, .designadarnente pela seguinte
forma e nesta mesma ordem:

Cruz Processional, 'Grupo de Anjinhos, Colégio Coração de Jesus,
A�i1o ele Orf'ãs; Congregação da Imaculada Conceição, Congregar::'íc,) de
Na. Sra. das Dores, Associação de Santa Terezinha, Damas de Caridade,
Apostolado do Monte Serrate, Apostolado I de São LUiz, Apostolado de
São Sebastião, Apostolado de Na. Sra. do Parto, Apostolado da Cate
dral, Ordem Terceira (senhoras), Ação Católica, Abrigo de Menores,
Colégio Catarinense, Congregação Na. Sra. do Bôm Conselho, Congre
gação d� Na. Sra. do De�terro, Irmandade de Na. Sra. d,o, Monte Serra
te, Irmandade de Na. Sra. da Conceição, Irmandade de, Na. Sra. do
Parte, Irmandade de Na. Sra. do Rosário, Irmandade' do, Espírito
Santo, Irmandade do S. Bom Jesus dos Passos, Irmandade do 'Sxmo.
Sacramento, "Ordem Terceira (homens), Carro triunfal de Santa .Cata
rina, rvmo. clero, pálio, cantores, bandas de música e povo.

_,,�,tes da sur.ra-mencíonad \ hora as referidas associações e cnti
dades se reunirão dentro e no adro da catedral, aguardando cada uma

o lugar que - ate fôr reservado e competir n.0 préstito. ,

Cadá associação deverá ap: csentar-se com (J� respectivo." estandar
tes e distintivos. São permitidas crianças, na procissão, se vestidas de
anjos,' jara abrirvo préstito', que desfilará contínua, lenta e

í

ninterrup
tamente, i. é, sem quaisquer paradas na marcha.

Os fiéis e famílias que não puderem acomo.mhar a procissão de
':;:>1':10 ;: ,�star-se nos passeios das ruas do trajeto P:'T •• assistirem a sua

passagem. (
O' préstito obedecerá à direção do rvmo. cônego Frederico Hobold,

nos-o rcprerentante, ,e seus auxiliares c obvcrvnrn o seguinte .tinerát-io :

volta da Praça 15, ruas Visconde de Ouro Preto, Artist? Bittencourt,
Saldanha Marinho, Praça Getúlio Vargas, Visconde Ouro Preto, Praça
Pereira Oliveira, rua' Arcipreste Paiva, Catedral.

L\� varr.s do Pálio serão carregadas fJ,'Ja's Iileret'lsSlIl1:l, autorid.ides,
especialmente convidadas.

" '

\ 1',11':1 a solene procissão couvida.u-ve L')dl):, os í'iéi., e a população
em geral.

'ilo> 'o costume, alias muito .ouvávr- e pied.:« \ enfeitarem (:, ornn

_

rue-irar cm os fiéis ruas f' praças em UI" 1.:St.'1J1CÜI� semelhantes o :J,,'S

mil ';l' IKOàe e espera our ocasião Ih p"IIC'��:jl) de S;Jnt.J Catnr inn, glll
riosa -Padroeira da Arquidiocese e do Estado.

Desde já, hipotecamos bençãos a todos quantos, de qualquer modo,
concorrerem para o brilho da procissão da excelsa Padroeira.

)"JCI i.mópolís, 12 (e nove» ')n de 1 \)·iS.
, Di, ordem e comissão espi.;: ti ,!,� ',. Ex �t •• R ."iI

Cônego Frederico Hobold

Pró-Vigário Geral> ,

D:ATI LOGRA F,IA
Correspondenel t
Comercial

METODO:
Moderno e Eficiente

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia � Pigozzi

RUA' ALVARO DE 'CARVALHO. 65
._--,---- ._--,._!!.-- ,-----,

REEMBOLSO POSTAL
J?ara casemiTas, olinJhos, 'brins, etc. precisa-se represéntante.

pfertas dando fontes de referencias a '.!TECIDOS". Guarda-se sigilo.
lJaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

q�/�-n
A poesia consagr-ou o olh", �
como o (nato! tatoi de seduçao

pessoal. Para, IS"O. devem o.

olhos ter ° brilho a hrnpidez
e a expressão capaz� de

atrair e seduzir. LAVOLHO
mantém a saúde e a beleza

dos olhos. Algumas
diâriaa bastam.

•..reune som ... acabamento s,

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

-

pronta entrega... êste maravi

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!

SchwartzmaUD
REFRESENTANTE
para Santa

KNOT
Ca,tarina

S/A

'J

Curso de AdlDissão·

Cx. 134 - Tei. KNOT
Florianópolis

d 1,..8ml"., Gravata.; PijamC:lI"
a. 'Meia. ,da. melhorei; pelo., ma
nore. prew' e6 na CASA MIS
CELANEA - RuaO. Maira.

Prccistcs
Escritório reêérn organtzado,

precisa de "pracistas" para traba

lharem nesta cidade e no íntertoe,
com artigos de fácil venda, e com.

boa margem de lucro.
'

Informações á Praça 15 de No

vembro 22, 2° andar, das 8 ás 1!\

FRAQUEZAS' EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
" S t, L V E PR A-'-�

DR. RAFAEL G, CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO .•

D.4 LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinta.

n.O 18 _. Florianópolis

do

Prof. José \Varkeu, lente do Colégio Catarínense.

Curso que apresentou a máxima percentagem de aprovação.
Prepara candidatos de ambos sexos ao exame de admissão nos giná
sios masculinos .e femininos, Escola Normal, Academia de Comércio,

I
Liceu Industrial.

'

,

Inicio das aulas: 6 de Dezembr-o, às 14 horas, no Grupo,São Jose
Matricula: Desde 10 de Dezembro, .das 13,30 às 15 horas, no Grupo

Escolar São José.

Despesa: Cr$ 250,00, para o curso completo, pagáveis
matrícula.

no ato

SRS·. ASSINANTES
Reç/aalem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entrella
de seus iornees,

Se ricos quereis ÍlC8l
De modo 'tecil elegeI
Fazei hoje urna inscrição
No Credito Mutuo Predia
. . . . . . . . . . . . .

"

o VALE .ne lTA.1AJ�-':"-"-_._-.�-."._-_-P',-.-.-.�.-..-:..-_._._- --._-....-.-_-_-."..-_-_-_"._.._- ---....-----..,;-;.,;

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher -o Procurem n.- Âgêaeis
coupon ábaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos

.

• Pri!)gI'esso,
quanto antes, o nosso Cadastro Social. LIVRARIA 43, LIVRARIA

•

ROSANOlne . . . . .. . o-o ••••••••• •••••••••••
_".

�__.....

Rua .. ,
__..• , Est., Çivil � . .. D. Nasc. . .':, . 'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON-

Mãe' , ','" ; TA P. FABRICAR)
Pai .. .. .. . . . , Vende-se

Emprego ou Cargo Ma(I"Jinário Cr$ 250.000,00
Cargo do Pai (mãe) : -

Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Observo . . . . . . . . . . .. Situada' em Campo Alegre -'- S. C.

,

'V d b'
'
...

. ...

À��,�'d��eri�m';s',
.

t�l�bém:
.

�. ���tii�;;
.

d�
.

���i�i�'s'
..

d�
.

�a��il�'e'�to's', II:f�r�:�õ:s' ��mm::u\�:r��ut'1
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas 'amigas. Brusque - Santa Catarina",

�

"VIR EM' ESPECI UDADE"
('lA WETZEL'lNDU8TRIAL-JOINVILLE (M8I'cta

TORNA 'A I,OUPA BHANQUISSIMA

."'OTA: Desde 15 de Dezembro, as aulas começarão às 8 horas da manhã
Haverá um repouso por ocasião das festas.

,
,

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

VENDE-SE p'or motivo de mudança
Grande' área de terre'uo jà cultivada

(Distante cerca de seis quilometras da capital-Bairro-Bàrreiros
A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

Florianópolis - nesta redação ou Esctitório I. de A L.' Alves.
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.

'

Blumenau - com o sr. Christíano Knoll, no Hotel Ó.'l;zeiro.

Ouçam dieriemen te, das 9 às \J 13 e das 17 às 22 horas I
.1
i
I
I
I

'RIOIO JUOft' ZYO 9

o Sahão,
i

1530 kilocielos ondas, médias C/e 196 metros

TUBARÃO' _. S. CATA.R·INA
-------------�-------------_._---,

REGISTROS DE DIPLOMAS
TRATA-SE de registros ,de diplomas', registros de professores, e

todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, liv-re ou ofi
ciaI.

BUREAU UNIVERSITARIO

Direção de Dr. Pedro Olavo de Menezes. - Av. Alte. Barros 11 -

10 andar. CX. Postal 3932 - Rio de Janeiro.

Elelro Técníce
- I

Tem o prazer de comunicar à sua distinta freguc-ria e .ao público em geral que
transferiu suas instalações para a rua Tenente Silveira, quase esquina da 'Trajano,
onde espera merecer a preferência de todos, continuando sempre à sua inteira dís-

A

posição e agradecendo-lhes a visita,

l

\,
1
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DIA 21

E indicado nos casos de fraque-
za, palidez, magreza e fastio, por

que em sua fórmula entram subs
tâncias tais como Vanadato de só
dio, Licitina, Glicerofosfatos, pep..
sina, noz de cola, etc., de ·ação
pronta e eficaz nos casos de fra

queza e neurastenias. Vanadiol, é
indicado para homens; mulheres,
crianças, sendo sua fórmula conhe
cida pelos grandes médicos e está
licenciado pela Saúde Pública.

Quinta-feira 18 f..1� Novembro de '!!lI48 5'0 BSTAO
,-------r---�------------------------------------------------------------------------------------

DOZE AGOSTO
",

IPROG'RAMA PARA O MÊS ·DE NOVEMBRO
DOMINGUEIRA: DIA 27 - SOIRÉE .. _AS DOMINGUEIRAS E SOIRÉESTERÃO INíCIO ÁS 21 HORAS.

MA-.G··_··R·······O··S··-"·--E-··F--·R·--"A--CO·S
._ ...... _ .. _ .. _.

UIDa rnensageDl às Es.crnório ·.".",.",Té"""'""io"""""ic-o
M

-

d FI
- .r 1- Cid Rocha Amaral

V A N·A D I O L· aes e oncmopo IS ENGENHEIRO CIVIL
JUVENTUDE OPERÁRIA DE CATóLICA faz uma apêlo todo es- Aviso aos, srs. interessados que,
FLORIANóPOLIS' - J. O. C. pecial.. � tendo regressado de sua viajem aos

"Uma: luz nas trevas" Vejam os brinquedos que não in- Estados Unidos da América do Nor-
Campanha do BRINQUEDO USA- teressam mais a vocês, embora

DO para a criança pobre do nos- mesmo um tanto gastos, pois a J.
50 morro, oferecido pelas mães de O. C. se propõe a arrumá-los para
Florianópolis. I depois oferecê-los à criança pobre

[Dezembro se aproxima e com do morro. Assim pedimos também
êles a nossa grande festa de famí- Jretalhos para confeccionarmos
lia - 'O NATAL.' vestidos de bonecas, restos de tin
Nêsse dia todos estão felizes e em ta para pintarmos brinquedos de

quasi todos se vê o sorriso' da ale- madeira, etc.
gria. E no contacto quasi diário com

E êsse sorrfsó é tão lindo quan- essa gente que nós vemos como es

do se estampa no rosto da criau- tão revoltados contra o habitante
ça. . . da cidade, pois são uns irlconfor
Mas, nem toda a criança sorri mados da sorte.

nêste "dia. Não sorri a cr-iança do E, é levando êste brinquedo que
'morro que olha com tristeza e qui- tú, mãe da cidade, mandas à mãe

.... ,

ça despeito a criança da cidade - do morro, que à JUVENTUDE
que passa abraçada à sua boneca OPERÁRIA CATóLICA provará ao

ou ao seu cavalinho. povo do morro que o povo da ci
E como é bom despertar o sor- dade é bom e tem caridade para

riso na criança. com os. desajustados sociais.
.

E tú, mãe de família, mãe bra- Bôas festas de Natal, mãe da
sileira que és conhecida em todo cidade, deseja-te a JUVENTÚDE
o mundo como anjo de caridade, (OPERÁRIA CATóLICA DE FLO
não te sentirás mais feliz se no IUANóPOLIS, Bôas Festas deseja-te
teu Natal. ao lado. de teus filhi- também o sorriso da criança po
nhos, souberes que no casebre do bre do morro .

mOITo há uma criança feliz que
sorri e cu,io sorriso foi despertado
pelo brinquedo que lhe deste? ,

Coopera conosco na campanha do
BRINQUEDO USADO,. pois .esta
campanha é muito tua e como é
tua também, criança da cidade, a

quem a JUVENTUDE OPERlÁRIA

-

'C�

==f-��(-U-'����;�::o� i��:tiddas de
- - matam

.�. lenta \ Eles nao
2(,._,0 .

id es
a rapi ez nec --

insetoS com '

f'
a uma proteção e H:-aZ.

MATA, IHSTAMlÃHEAMEHTE,
MÔSCAS E MOSQUITOS
morte certa para baratas

e demais insetos caseiros
Os rl'losquitos e môscas
m o ri" e m I instantiu,ea ..

mente, sob a eficiento
eulverteeçêe do F LI!,
quo mata.. de fato, as

bQrClias Il demais ínse
tos ca5�iros. Recuse os

ins�tiçi<ias h-eees e do
CI!;�O iefif·Q .. que só ser

vem pC'l.r<t des.pe-rdi;:.al' (J
.

seu dinheiro. Exji� FUT ..

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

.manual 767), e o nosso agente o procurará para receber
..sua encomenda tipográfica, Seév iço Esmerado. En trega
imediata. Preços sem concorrencie

, .

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

QUER VESTIR-SE COM CONFORTe E ELEGANC'A 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
RUlI Felippe Schrnidt 48

--

SOLUÇÃO
.��� gOo< "m sos u- "o. _ �t3e

GRIPE o TOSSE o BRONQUlTl
lABORATÓRIOS P�IMÁ: C. P. 1344 M RIO

•

NOTA: - Por êstes dias irá uma

comissão da J. O. C. - JUVENTU
DE OPERÁRIA CATóLICA à tua
casa para recolher o.s brinquedos e

se quizeres dar também roupa usa

da de criança ou bombons e balas,
tudo isso será bem aceito.

te e países visinhos, o Dr. Cid Ro

cha Amaral reabrirá seu escritório
(Rua Presidente Coutinho n. 22).
nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe
ciais atenções de seus amigos e

clientes,
Pedro Medeiros, Auxiliar

-

QUINOO FIZ,EH PIO EM CAS'A •••

therro da ilWlt� a.cims,�
lhe. em IUDlI.vel gesto, llID a6IIae ..
excelente aperitlvo !tKOT, Iea_
.. v. Si&. da a.oreaceDtar,80 .........
oe' • gantileu.:ESTEÉ1M- ,

BFl'1 O I1EU APERITIVO
. PREDILETOI

'ãIfI��t'll: '

i II/'! »ooooro o" Knoru. IIflk.C'O!r. r S{6I1ROI
I�__�·__ ITA�A'_. __

Dr. Liodolfo 4.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comerci;l

Con.tituições de sociedade.
e •.,."iço. corelato•• em geral.·
50rganizaçõe. contabai•.

Registroe e Inarca., dapondo.
n. Rio, de corr..pondente. •

E":i'itório: Rua Alvaro de
Carvalho n, 43,

Da. 8 à. 12 h.ras.
TalafODa l494

/

A senhora gosta de fazer pão em

casa ? Nesse caso, use Fermento
Sêco Fleischmann. Assim, terá
uma garantia de maior volume,
melhor aparência. massa mais uni
forme e melhor sabor. Este famo
so produto agora pode ser colo
cado e-m .Iugar fresco e seco j iara

conservxcão, dispensao
do, portanto, refrigera
dor. Veja a receita nos
dizeres da latinha.

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira'
M.edic:ação auxilier no tratamento

da .HUi.

CASA MISCELANEA diltri
buidora dOI �Rádio. R,' c, A
Victor. Válvula. e DilCO'iI
Rua Conlelheiro\ Mafra

. . . . .. . .

TERRENO
Vende-se um à rua Irmão Joa-'

quim, nesta Capital, medindo iOdO,
por Cr$ 25.000,00.

,

Tratar à rua Vitor Meireles, n,
. . . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

SENHORITA!
A ultima creação em reiri

gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está

acompanhar:'-do a moda. 1

FERMENTO SÊCO

FLEISCHMIINN
Produto cia Stand""d Brands of Brazil, Inc.

.

RIO DE JANEIRO

FARMACIA ESPERANÇA
do l'armaéê.Ueo !fILO LAU8
He" ot all!ll.&lllll ..ri II III" .ref.rtd..

�",.... .ul.a. _ eIl)_&r.....ru - S....'iaiu .�. "fti�
lIl1Irlu - .ktip. d. "'n.aeI&L

.ua..... II uate IIhMrvI.. .. r.nlt1liriAD .6CI_

IJe_�" �4?
Da Fábi'ica ao consumidor. -- . Grande estoque recebeu ii firma distribuidora
Lima &; lrmâos» - Rua Conselheiro Mafra 35 1-' Fone 1565 - F,olí� ..

. 7".
\ «(j_� tuza .
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com

São

Cerrida Rustica Pré
Federacâe Atlética

•

representando
as épocas

F�· TADO-Qulrala feUI'� 18 Olt! Novembro i,lIlIiI' 1948

o líder com o

A «Gazela Esaertíva», de São Paulo, patrocinará a grande
São· Silvestre, DO dia 12 de Dezembro, - em colaboração
Catartnense. O Atlético vencedor seguirá via aérea para

Santa Catarina na maicr cerrida de São Silvestre de todas
, ,

quando concorrerão. atletas de Iodo 'o Brasil ..

a

P.aulo,

Paula Figueiren.se
concurso dê Katc'ipis para a. sua

-------------------�,�--------------.-�----------- Do�n� p�xi�o s�ã efu��o quud�0��sea�aeng9ud�
o penúltimo jogo do Campeonato, Katcipis, dada a gravidade da con-

'que reunirá os quadros do Paula tusão, deverá ficar inativo pelo
Ramos c do Figueirense. Hã gran- menos durante um, rnês. Ainda não'
de expectativa pelo choque que po- sabemos quem' será o substituto do
derá apontar o campeão da cidade, jovem player, mas julgamos mais
visto encontrar-se na liderança o acertada a deslocação de Nícácio

, onze paulaino, distanciado dois pon- da linha dianteira para a interme
tos do vice-Iider Avai. Os dois qua- diár-ia, fazendo voltar carioni. As
dros estão se aprontando para .a pe- sim, sendo constituiria o campeão.
leja que deverá levar um, grande o seguinte conjunto: Brognollí,
público ao estádio da rua Bocaiuva. Chinês e Nenenm; Nicácio, 'Choco
No esquadrão paularamense .es- late e Ivan; Lázaro, Carioni, Mau-

In iC iativa Iouvável da «Gazela Espo rtiva» de S. Pau I-o ��:�o;_��_S�_T�_lt_·�l_d_t_�_�l_�:_·�_�_oâ_�_�_r:_I;_�_�_�_�_ob_(�_li_�_!_i�_f_I;_O_�_O_j:_�_'�_�_o_�_�_�_,c_�_�_��I;-�-�-\-o-nS-t-l-V()
Segundo cabograma recebido pe- 3'1 de dezembro ·prÓximo. É o se-I pugna noite trinta e um pt. Via- CAMPEONA.TO MINEIRO C·

-

lo nosso colega Arybaldo __ Povoas, gUi?te o teór do 'cabograma �'-v:l. gern avião idavolta hOSpe?35'�1' Belo Horizonte, 17 (V. �.) -I lneIDOS
o mais completo jornal esportivo apreço: tudo nossa conta pt. Todos Ja ac::;l.- 'Com os resultados das partidas de

_ ÁS 5 e 7 11s. _,_

do Brasil, acaba 'de lançar uma ge- De São Paulo - Arybaldo Pó- taram entusiasmados grande i dé ia sanado 'e domingo últimos, o certa
nial competição atlética de pedes- voas - Faremos realizar doze de- pt Provítíencie tudo aí pt Arranie 'me mineil'o, apresenta a seguinte
trianismo, convidando um atléta zernbro todas as capitais preli.ni- jornal local que colabore pt Este classificação, por pontos perdldos r.

de cada Estado da Federação" para nar Corrida São Silvestre pt Ven- telegrama tem resposta pága 1'1"�- 10 - Arneríca 1'). Atletico ....• 6

apresenta-los na Corrida de São ceder virá São Paul-o conc.ivr-er panda urgente para enviarmos re- 20 - Cruzeiro .,.. .. ..,... 8

Silvestre, a realizar-se na noite de. representando seu Estado magna gnlarnento prêmios instruções ge· 30 - . Vila Nova, .. , ,. 19
EMOÇõES! _

rais p l, Mexa-se urgentemente l�t liO - Siderurgica '

.. 23
A CRAVE DE SANGUE

Abraços Joel Nelli. 5° - Metalusi na ,.". 29
com

Os cor-respondentes da "Ga7.I';a 6° - Sete de Setembro ., .. ,. 30
Ken L TAYLOR

Espor-tiva" nesta Capital, em g'es- O sdois jogos que darão prosse- Doris nO\VL[!\'G
to altamente esportivo, convidar-am gu imento, sabado e domingo p1'O- -::'10 PRO():-RAMA-
o dr. Osmar Cunha, ilustre PI"'·.ii- ximos, ao campeonalo montanhês

dente da. Federação AlIélica Catn- são os seguintes : America x Vila

rinense para com a sua colabora- .Nova, na cancha aüeticana; Sele x

ção realizar este notavcl f'eito, Metalusina, no campo de Cruzeiro,
dando assim ótima oportunidade 1'1a tarde de sabado.

aos nossos pedestriani sl.as em cou- ' ,.... . .

coi-rei-em com os maiores atletas !'\OVIDADE SENSACIONAL
Qllarql\�r pessoa pode ganhar uma 'BATERIA

DE ALUMINIO, comprando o saboroso café

MIMI.

Não contará luta decisiva

Jair, o
•

mcns

ense, como no jogo com o

Verde.
•

CAMPEONATO PAULISTA DE
FUTEBOL

Colocação por pontos perdidos
até o presente momento:
1 ° - São Paulo .. , .. , ,.".

2° - Santos , .. , "".

3° - COl'inthians e Ipiranga ..

4° - Portug. de Desportos ....
5° - Palmeiras .. " .. ,.,.,.,.

6° - Juventus ..... , " ' .....

7° _ Portuguesa·santisLl "" , .

8° - Comercial .... ,... "' ..

..90 - Nacional (� JUluquur,:l

, Dir�ção de PEDRO PAULO MACHADO

destacado

5

Ante-óntem, tão logo chegou o Ao desempenho magistral de
ônibus trazendo de volfa a dele- Jair deve'o Figueirense o sucesso

gação do Figueirense que realizou da equipe. "E exibindo-nos varros

brilhante temporada em Cur-itiba, jorna is que trazia sôbre o braço
procuramos entrar em contacto

Icom os excursionistas e o conse

guimos, com muitos esforços aliás,
visto o grande número de adeptos
do alvi-negro que foram esperados.
Todos se. mostravam satisfeitus pe
la viagem e estadia na terra das

araucárias. Fomos ao encontro do

colega Waldir de Oliveira Santos

que acompanh 1I0a delegação co

mo representante. da cronica espor
tiva, Indagamos, sôbre tudo o que
se 'Passou com a turma alvi-negra
B o colega da "A Gazeta" teve pa
lavras elogiosas á conduta do

"tearns " "esquadrão de aço". Nos

grarqados da cidade sorriso, Falou

longamente' sôbre o centro-médio

Jair, elogiando .0 seu trabalho no

conjunto. "Jair foi - continuou'
Waldir - a maior figura do Fi

gueirense, tanto no enc'ÜnLro de
extréia frente ao Atlético Parana-

...,
I

12
]2
16 fez-nns yá as referencias elogio

�� sas da impr�nsa pal'al1aense sôbre

�4 a not.ável atuação do valoroso "pi-
27

o
vot".

"São Paulo, 16 (V, A.)- Ontem á

j
vencendo por 15 x 11 e 15 x 2.

'tarde, 'no ginasio da rua General Nos encontros masculinos, os
Couto de Magalhães, realizaram-se clubes dividiram as glorias, O se
,as pa'rtidas interestaduais, entre gundo quadro du Bandeirantes ven

equipes do Clube Ginastico Paulis- ceu, pela contagem de dois a zero,
lae da Sociedade Esportiya Ban- marcando, pos "sets", 15 x 13 e 15
deu'antes, <;omo parte dos festejos x 13, Embora não tivesse sido um
<:omemorahvos do 58° aniversârio ]Jrelio de boa técnica, agradou bas- PARTTCTPAÇAO DO PARAGUAI
do clube local. tante pelo equilibrio e entusiasnio
A
..

t'd d "f
.

d NO SCL Al\IERTCANO
prImeIra par I a a tarele ·01 dos conten ores, que· se' emprega-

"travada entre as turmas femininas ram com invulga ardor,
Rio, 17 (V, A.)· _ A ConfE'dera-dos citados clubes. Embora tives-Isem agradado bastante, as voleibo- I A partid? .final, 'igualmcnte equi- ç'ão Paraguai de Desportos comu

listas catarinenses não conseguiram' librada e interessante pelu entusi-. nicou à C. B. D:, que estara pre
vencer. No l�rillleiro "set", -supera-I asma que despertou,' foi favorã- sente ao Campeonato Sul Ameri
ram as paulIstanas, pela contagem

I
vel ao C. G, p" que triunfou, por cano de F"utebol, marcado para ja-jde 1n x 1R. Nos seguintes, entretan- '2 a 1. As contagens dos "sets" foram

tu, jogaram melhor as do C, G. P.,' as seguintes: ti x 15, 15 x 5 e 15 x 9. neiro próximo nesta capital.

�

Bandeirantes
em São

de. Orusque.
Pilulo

-Sessões Elegantes-
-Um filme eletrizante que rfwn-

tém o espectador em "suspense!
LUTAS!. ..

MISTERIOS! .'

1) - O Esporte
-Nac,-

em Marcha

2) - A Voz cio Mundo
-Atualidades-

=-Preços :_:__
Cr$ 4,00 e 3,00-
"LIVRE" - Creauças =paiores de-
5 anos poderão entrar na sessão
de 511s.

nac iouais, na maior pugna eS�:I�
Liva ela capital bandeiranle.

/\. postos, pois, atletas oatarinen
ses! N.A BAHIA O BANGÚ

Rio, 17 (V. A.) 1- Segundo se
-Ás 7%l1s.

CTRCULO INTIMO
..

noticia aqui, o Bangú jogará na

Bah ia 110:; dias 2ft e 28 do correu- Adele MARACom os resultados da última 1'0- te e 10 de dezembro, numa tempo- i RiC-G1'do CORTEZ
dada, é a seguinte. a, situação dos rada patrocinada pelo São Cristo- i
clubes disputantes do campeonato vão, de São Salvador.
carioca de futebol:

comCAi'dPEONATO OARIOCA

-No Prngrarna-c-
O Esporte em Marcha
-Nac.-

2) � TRE::'I8 DO FUrlJRO
-l\lLlndo de Roje-

1)
1° - Vasco e Botaf'ogn, com 28 DEPARTAMENTO DE ÁRBITROS

pontos ganhos é 4 perdidos. DA F. C. D.

20 _ Fluminense, com 2ft pontos Edital

ganhos e 6 perdidos,
Aldo Fernandes, Diretor do De- . -Pre',) :--�

partamento de Árbitros da. Federa- Cr$ 3,00 (l'nico).-3° - Flamengo, com 22 pontos -

Catarinense de Desportos deçao <.
( , i-

"Irnp. '1'1. anos".-
I

ganhos e 10 perdidos. vidamente autorizado pelo Senhor
40 _ Bangu, com 15 pontos ga- Presidente desta Entidade, faz Sfl- •. , .... "....... ."., .. ,... .,

Dor a quem interessar possa qU,e -RITZ- _·p.,O:'<:[·-
Ilhas ,e 19 perdidos, encontram-se abertas inscrições pa-
5° - Anlerica, com :13 pontos ga- ra iuizes de futeboi.

ilhas e 19 perdidos. 0s interessados poderií,) rp.q',Je·

60 _ São Ceistovão, com 12 pon- reI' ao Denartarnento de Arbitr0s
.

, (D. A,) dentro de trint[> ,31)) dias,
tos ganhos e 22 perdIdos, a pprtir desta data, 'ult'xando três
7° - Bonsucesso, co miO pontos 1.(3) fotogra�ias 3 � 4; _certii,Í0 d.e

ganhos e 22 perdidos. Idade, cart.orra de Idenlltiadc ou h-

80 _ ülaeia com 9 ponLos

o-a-I tUI.O
de eleüor; e atestado de c-ondu-

,
.

'" ta passado pela autond:.l.(l� onde rc-
.n hos 'e 23 perdIdos. sidlt",

90 - Canto do Rio, com 10 pon-' O Departamento de Árbitros (D.

Los ganhos e 2'1 'perdidos, A.) ,:isa com isso, não s,ó. reforçar
100' M d .

.

7 . ontos e lapIdar o seu corpo de ]UlZeS, pre-
-

. a 11l CII;a, com P sentemente, insuficiente para aten-
ganhos e 25 perdJdos. der as inúmeras partidas semanaís
__ . __ ._

-

(infanto-juvenis, aspirantes e pru- DONNRLL
O BRASIL NO LA.TTNO AME- fissionais - aos sábados e domin- - Abl'am alas!!!." que aí vem

RICANO· Dl!} BOX gos), como também garantí-Io com a Marinha!
elementos novos e jovens cap;lZes de
substituírem árbitros já cançados,
dignos; port::n1Ío, de repouso comp:�
tivel, entrf� êles o sinatãrio do pl"-.:
sente edital.
Cooperar com o DepartalllPnto

de Arbitras (D. A.), empre<;tand0 o

entnsiasmo de efetivo serviçn deve CI'$·/t,80 e 3,00 -- Cr$ 4,00 e 3,0!}
ser o lema daquêles que clese,iam "LTVR.'E" Crianças ma-iorcs ele 5
lima raça ca�a vêz mais forte,

OlJll-1 anos [)orlel'ão ent1'm: na sessão de
lizar-sE' em prinCípios de dezembro le�lfI p Dr0"11<;sÜ'ra. "

em Santiago do Chile. Fpolis., 18 de outubro de 1948. 5 horas.

- Simultaneamente �

- .-\s 5 e 71/2 11s. - Ás 7% 11s.

Sessões Chies/
-- L' ma sensacional pelicula com

novas", Estrelas! - Dan.oas 'e'

Canções! ... -
- Um filme 100% agradável!
'--1:im alegre carros.el de amôJ.'"

m tisica e bailados!
TRRS SEMANAS DE AMOR
Janet BLATR - Alfrer Dltt\I{E;

M erc PLATT SID CAESAR - Jeff

li'o Pl'ogl'arna

1) - A Marcha da Vida .. NaC'..

2) - Atualidades Warner Patb:é
Jornal

Rio, 17 (Y. A.) - A direção
lécnica da Confedel'ação Brasileira
de Pug'nilismo acha-se em francos

preparati\'os para a orga�iz'ação
ela equipe CJue represen tará o Bra

sil do xxrr Campeonato Latino
Americano de Box Amador a rea-

PI'eços: -

\

\
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Dr. Milton. SimOnej, Pereira

Clínica Médica e Cirúrgica do

Dit AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Clinica Cirurgica Crianças
.

Molestias de Senhoras Alta Cirurgia -. Cirurgia Geralv->-

CIRURGIA GERAL D?enças. �e. Senhora.s - Partos =-VIas Urinárias - RInS - Coração.Vos Serviços dos Professores Bene-.
_ Pulmões _ Estam <1 F' d.

. .
. a",o - iga o Id.cto Mont�negro _

e Piragíbe No- Tratamento da Tuberculose I'guelra (São Paulo) Raios X _: Eletrocardiografia
Consultas: Das 14 ás 17 horas Praça Pereira.e Oliveira (atráz do
Rua Fernando Machado, 10 Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

--- - ._._--- Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
DR. LINS NEVES - Fone 841. PLORIANóPOLIS

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

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horu

Iteaidência: Felipe Schmidt Do '11.
Telef. 812

Diretor da Maternidade e médico do
Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle-.e tratamento

especializado da gravidês. Distur
bíos da adolescência e da menopau
i58. Pertubações menstruais, i:J.�l'l'
mações e tumores do aparelho geui
tal feminino.
Sperações do utero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E Ol"E-·

RAÇõES 0BSTÉTRICAS
Doenças

.

glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
Dísturbíos nervosos - Esterilidade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tcl,
1.461

.

Resid. R. 7 de Setembro - Edif.
Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

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 Assístên
cla a I'sicopa tas do Distrito

Federal
Ex·lnterno

. de Hospital Psiquiá-
trico e ManiCômio .rudícíãrto

da Capital Federal
Ex·interno da Santa Casa de MI·
sericórdla do Rio de Janeiro
OLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!:RVOSAS
Consultõrlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

valhO. 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

.

Dr. Roldão ConSO,lli
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI
RURGA - MOLÉSTIAS' DE SE-

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade <ie Medi.

ema da Uni versidade de São Paulo
, onde foi assistente por vários anos d�
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corrêia Neto
CiruTg�a do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso tirei
de, rins, próstata, bexiga, ,Itero,

ovários e trompas. Varicocele, hidra
ceIe, varizes e hernas.

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

Paraíso), Telef.· 1.598
Residência: Rua Esteves Junior, 1-70;

Telef. M. 764

DR. POLYDORO ERNANI DE.S
THIAGO

Médico e partei"a
Vo Hospital de Carídade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, esae
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clínica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

"
BASAL

HORÁRIO DE CONSULTAS: -.

"Pela manhã das 10,30 ás 13
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Dr. Paulo Fonte.
Clínico e oper;dor

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26,
. Telefone: 1.405

Con8ultas das 10 á. 12. e das 14 ,.
15 hrs. Residê_ncia: Rua BlumeDlnl,

22. - Telefone: 1.620

.Bua Vitor Meireles n. 18

IFone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowski 62
Fone manual 766

Dr. M. S. Cavalcanti
Oínica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

.

"rob�f?AlN!!Hl� [Dl
__ ACCIDENTES

�o§ CO�l�'
DO TRABALH0=4

SEDE SOC'AL�

po�ro ALEGRE
.'

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 I.· ANDAR

CAIXA POSTAL. 583 • TELEFONE 68"'0' TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Agenca Geral para 8ta. Vatarna
Rua Felipe Schmidt. 22 - Sob.

Caixl Postal, 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS

7
---- -._ ----------

no interior do Estado.
139 - Florianópolis.

CartasAceite-se representante
Caixa Postal

para

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

Nome

.

Artigos de US(]

doméstico
Você poderá ganhar de Cr$Rua Est. Civil .:............ D. Nasc. .

50,00 à Cr$ 100,00 diários, vend
. . . • . . . . • . . .. d,o artigos de con�umo domesti

I

í
' Informações na Praça 1 de

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

..,....
. l:��.r.o.�: .�2. �. �� .a.���� .

Emprego ou Cargo .;....... A ;:'vRTE

.Mãe •••••••••••••••••••••••••••••
'
•••• o •••••

Pai

Carao do P
.

( ãe)
.

está batendo á sua porta; prefira o caf
é

J
'" aI mae . . . . . . . . . . ..

MI, que está distribuindo, .

como preseObservo . . . . . . . . . . .. .•. . ..

aos consumidores, finissimas BATERIAS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . I ALUMINIO.

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA VORK
Informaçõe. como. Agente.

FlorisD6po'� - Carlos HoepckeS/A - CI- Teletone 1.212 ( En d. t e'eg
Fão Francisco doSu)-Carlos Hoepcke S/A -CI:- Te!elone!5 MOJ��MI\C[{

Transportell regulares do pôrto de

I"
I m.U•••••.

...... �..__..__ _za__ l mmUB •• ..

fabl'lcant. iii distríbuiO,orel!l dalil afamada. con·

fecçõ•• -DISTINTA- • RIVET. Po••ue um gran.
do lIort1monto d. 00gemirtu. "i.conoa. brin&
botl•• bcuotoll. olgodõell, momo.' • a.iamento.

pUlrO aHaiat... que reéeh. dh.toment. da"
Snr.. Comert:.laut .... do tnteriol' .,0 'Ilu;ltido do Ih. falli.r.m ·lm.,

Flol'lofló);)dH .. , - FiLiAIS em BluT\GQnau • Loja••
fdbrlco,D, A COII!O -,. CAPITAL- ahoRla Q ot.lIgao dali

viaito (Ultt!)J! ae ..filltuor.m .uaa compro.: MATRIZ em

I
-�
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res.

CORONEL
.

VIDll RAMOS
C8111ara Ci-vil não conh�cer ,rlo Após a aprovaçâe .d� atá e a lei-

.

'

.

.

.

agravo. Pagas as custas pela agra- tura da matéria do expediente, pa�·

vante. sou-se á ordem-do-dia, pedindo a

A. propósito do artigo publicado -equilibrio, sôbre ter sido permanen- Agravo n, 1.734 da comarca de palavra o sr. Osvaldo Machado, li-

neste diário, subordinado ao título temente fecundo. Joinvile, em que são agravantes der do P.S.D., que, encarecendo a

.acima, da autoria do sr. Heitor Wc- Foi Ulll exemplo de cada dia. Wigando Diener e outro c agravado necessidade de serem discutidos.

.rlekin aos Santos, recebeu aquele Nem por se haver apartado dcs- Guilherme Habeck. Relator o sr', des. dentro de 12 sessões ordinárias a

1l0SSO amigo a expressiva carta que sas lides, o Iulgor da sua per-so nu ..
EDGAR PEDREIHA, decidindo. a

�proposta orçamentária da Prefeitu

transcrevemos a seguir, recebida do, lidade foi jamáis esmaecido, porque
Câmara Civi ], unân irnemente, co-'

ra, para 1949, e dn Código Tributá

nosso .prestímoso coestaduano Dr. previlégio é esse dos que na terr-a nhecer do agravQ e dar-lhe provi- rio, propôs sejam realizadas sessões

Henrique Continentino de COI-dova, marcam, a traços indestrutíveis, menta, para reformar a decisão extraordinárias das 9 .às 11 horas,

residente em Pôrto Alegre. grandeza de alma e poder criador agravada. das 13,30 às 15,30, afim de que, ne s-
, Apelação civel n. 2.934 ,da' coniar-

O signatário da carta, Iajeano de de inteligência.
se exiguo prazo possa, a Câmara

,. , .
. ca de Concórdia, em que é apelan- .

-I
.

C
nascimento, espícíto brilhante e Conduta meritona e, pOIS, asSl- apreciar aque es projetos. onl ra

construtivo, iornalista e advogado, nalar-se - COIUO fez o meu preza-' te Attilio Fontana e apelada S . A.
essa medida, oportuna' e. procedeu

radicado naquele adiantado meio, do "migo - datas gratas e indivi- Industrial Reunidas F,. Matarazz o. te, insurgiu-se a bancada da U.D.N.,

ex-Prefeito 'de Ercchirn.. onde goz.i dualidades de tal pórte.
Relator o .sr. des. EDGAR PEDHET- tendo o sr. Manoel Donato da Ll,Z

de real' prestígio, destaca-se ainda Afigura-se-me isso imperativo ci- RAj decidindo. a Câmara Civil co- solicitado melhor esclarecimento

como membro proeminente da As- -vico, desde que não há romper :J
nhecer da apelação e dar-lhe pro- por - segundo ele próprio - 113(!

II t vimento, para reformar a sentença -

J did
.

sociaçâo Riograndense de Imprcn- solidariedade com os ve lOS em- te- a ompreen � o ... A sua curio rio, a bancada udenista r-esolveu.'

lt e julgar improcedente à ação e con- id d
.. .

sa. O ilustrado patrício que idêalí- pos, tanto devemos o nosso cu o SI a e [OI satisfeita, o que não bss- contrariar a resolução do .plenário-

ZOLl e organizou as reputadas com- a homens de: trajetórias benemérl- .denar a apelada nas custas. tou para que os udenistas, COIU) de dispensar a leitura do texto da-

panhias de seguros "Santa Cruz" e tas, por isso mesmo aureolados ll.e sempre, votassem contr-a . .. lei, lendo, um a um, 'Os artigo em vo->

União Americana de Capitalização justa estima. Enc6ntram-se atualmente em uso Hetomando a palavra, o sr. Os- tação.

S. A., com séde na capital do adinu- Preitea-los é 'fin�ar a consciêqcia em todos os recantos do munjo. valdo Machado propôs, ainda, que Nessa oportunidade revelaram-se

tado Estado vis inho, à frente de (la raça; é sentir o desejo forte c centenas de milhares de Motores fôsse dispensada a leitura dos arti-, os udenistas bons "speakrs", pr ',-

cujas emprêsas se encontra COr!!() sadio da sobrevivência de algum,' de -popa JOHNSON, proporcionando gos do projeto do Código Trib·.ltú-' missores em estações de rádio do-

um de seus' diretores, anh'll cousa que é nossa e que nos uf'ana. aos seus possuidores ano após ano. l'Í'0, para que seja evitado o disper- i Rio ou São Paulo ...

de lançar brilhante e bem acnb..do : Nêste passo é de se fixar o 'perfil um SERVIÇO SEGUHO. Distribui- dicio de tempo, nessa discussão, viv; J Após a discussão, de vários nr-·

opúsculo sob título "NERÊU H .'c- do Senador Vidal Ramos que n.is dores: Comércio & Transportes I,. �? os .sl's. verea�ores conhecerem,

I
tigos do Código Tributário, foram"

-

MOS", traçando o perfil, numa exat.: aviventa figuras do passado e nos Ramos S. A. _ João Pinto, 9. ja, artrgo por artigo.
.

os trabalhos encerrados, convocan--

tação inestimável e merecida ás exemplifica homens do
-

presente, À discussão dessa proposta, se- do-se outras sessões, para amanhã,..

virtudes cívicas e pessoais do pre- perfil êsse que está a pedir histó- METEOROLOGIA guiu-se uma serre de apartes, pro- na fórma da proposta aprovada no>

claro catarineDJe, eminente e pres- ria por direito de conquista. Previsão do Tempo, até 14 horas vocados pelos da' "eterna vigilân .. início desta.

tigioso Chefe do majoritário P.S.D. Em lendo teu artigo, meu caro do dia 18:

O impressionante trabalho, que amigo, fiquei a pensar por que hão Tempo _ Instável;

ta'nto recomenda a capacidade e de ser tão escassas as biografias cm Temperatura _ Em elevação;

senso julgador do seu talentoso :H1- nossas letras. Ventos - Variaveis, fescros;

for, enaltecendo e estudando, sem Uma vida tão cheia de nobres en- Temperaturas extremas de hoic

paixão, a personalidade invulgar' do sinamentos, c9mo a do Sena-dor Vi- foram: Máxima 32,4, Mínima 20,t1.

Ilustre homem jlt'Íbllíco, por Isto, dal Ramos, contada por que tenb:1
. .

d d'
. J NEM SE .DISCUTE.!

dig,no de todo aprêço, encerrando a VIVI o em concor anCla com (' a
Em minha casa só se bebe o delicioso CAFÉ:

sugestiva página de apresentação valerá p'Or um excelente tratado ae

apoia-se em Carlyle, que pontifica: educação moral e civica, porqnc

-"Quando um povo é tão feliz que uma cousa é a seca pregação da vir-

Câmara Civil, realizadas nas sessões

de 11 e 16 de novembro de 1948.

Agravo n. 1.733 da comarca de:

Mafra, em que é agravante
,., SUl

América" Terrestres, Marítimos e

Acidentes, e agravado Pedro Ribas

Fernandes. Relator o sr. des. Os

:\IIUNDO NóBHEGA, decidindo '1
Florlan6polb, 18 ele Novembro de 1=,4,8

hlI!\ll, ainda mais agora que está à.istribuind'o

C0l110 brinde, valiosas BATERiAS DE ALU
�IINIO.

tude, e Olitra, muito mais empolga']

te, é o espetáculo da virtude mil'.

tante .

A evolução no .plan'O moral, nn

qual a ver,dade tem de ser uma e

eterna, porque nos. veiu dos labios

divinos, que há de se processar 'ln

sociedade brasileira, está a exigir

produz um grande hom.fm, não deve

nunca tentar diminuir a expansão
de tal grandeza, mas antes exaltar

a sua personalidade".
Eis a carta:

"Pôrto Alegre, 10/11/48

Rádio Guarujá
PROGRAMA PARA HOJE
9,00 - ABERTUHA - Bom dia

para você.

9,30 - Grandes Artistas

10,00 - Músicas brasilejras
gavações

h,oO - Bazar de músi,cas

'1-2,00 � 0fel'eeimentos musicais

14,00 - INTERVALO

16,00 -' Em tempo de valsa

16,30 - Cantores do Brasil

17,00 - Orquestras de JAZZ

17,30 - Um programa para você ...

18,00 - Carta Sonóra (Casa Ben'l-
... -to)' .

Wedekin, meu ilustre. amigo.
Florianóp'O!is o exemplo de 'varões dessa estirpe,

Seja o amor e' graça do Senhor cuja resonância conduzirá ás velha�

sempre em noss.o continuo favor (' e bôas querêncías da raça a no�<:a

a_juda. tresmalhada gente.
Tenho á vista tua carta de 30 do D' t' d

.

. aI, meu es 1I11a o a�11Igo, os

:rpês p. findo. Igualmente "O Esta- meus aplausos ás suas letras, home-.

.do", de 28 dêsse mê.s, em que o nageando a um patricio que sempre

digno amigo publicou um muito bem se ,deu da sua viçla, enchendo-a
bem feito artigo, reverenciando' a de cometimentos de nobreza e prc.�

persOJialidade do Senador Vidal Ra- tância.

•

mas, pelo transcurso de seu 83° ani- Ao chegar ao fim desta missiva 18,15 - Alvarenga e Hanchinh'O

versá rio natalício. descolorida, verifico que sempre
18,30 - Linda Batista

,

Li e reli, com crescente enlevo, que referi o nome do C«?ronel Vidal 18,45 - Momento Esportivo

essas linhas .gratulatórias a êsse ve- Ramos o antecedi do título de Se- 19,00 - Chucho Martinez (Cnfé

nerando cidadão, cérne vivo da I'a- nador. Fi-lo inadverti,damente;
Amélia)

ça e para,digma das melhores qua- inobstante, furto-me a suprimir 19,15 - Arco Iris musical

!idades que a caracteriza. essa denominação, q,ue lhe foi 'arre- 19,30 - Noticiário da Agência Na-

De, feito, apanagio e brazão dêsslJ batada por uma transição política e
cional '

catarinense ilustre tem sido sempre que, por isso 'mesmo, lhe deveri'l 20,00 - Músicas Italianas (ótic;l

jornadear seu caminho, todo -êle ter sido restituida, cessados que {n- Modelo)

aclarado de uma conduta sublima .. ram os efeitos dês.se acontecimento.
20,15 - Músicas populares em ,�!'3-

da .a toda a altura de suas gran�es Para mim, êle será sempre Se- vações

virtudes. nador; por 'enquanto honorifico. 20,45 - Instituto Cultura Religin-

Pode, pois, êsse Lajeano de vida Não seria de todos os catarinen-j
sa f

valiosa e importância insigne, an- ses assim considera-lo? '
21,00' - Grande Diário do A:r

dar todo o rest'O da sua vida de pei- Creio que sim. E estou á afirmar �1,30 - O�q�estras sinfônicas

to alto e satisfeito tanto soube con - que, com esta sugestã'o, estão to-
22,00 - MW>Icas do carnaval passn-

cert-ar as coisas públicas, quantu dos acórdes, inclusive os atuais 'p
, do

dar alto prêço e pôr em ordem as ilustres Senadores c'Oestaduanoo;.
22,30 - últimas melodias

particulares. com êsse luminoso Ivo d'Aquino â 23,00 - Bôa rioite - ENCERRA-

o longo periodo de suas ativida.1 frente. ,

l\oIE�TO.

des públicas foi todo êle assinala-:
.

Do velho amigo, ex toto corde. PASTA DENTAL
do de serenidade, de harmonia e df:l

!
Continentino de Cordova ROBIN�ON

.

PARA

E C Z

. I

FERIDAS,
E MAS,

INFlAMAÇO'ES,
COCEIRAS,
F R E R A S ,

NUNCR EXISTIU IGU�L E TC,

l

Câmara
Três sessões extmordinárias.-A bancada udenista e os novos

�êrmos parlamentares.-Código tributário.-Outras notas.

Reunlu-sc, ante-ontem, às 19,31)' ,cia", Jevando o sr. Gercino Silva a

horas, sob a presidência do sr. Ba- perder o controle para, neurastêni

tis ta Pereira, a Câmara Munici pu I, caniente, gritar de sua bancada -

estando presentes 14 srs. vereado- "estamos fazendo papel de idiatos
'

"estamos sob o cabresto do Pre-:-·

Na ,discus�ão do Código Tributá-

feito'.' - têrmos êsses que motiva

ram protestos dos pessedistas, f'or-·

mando-se, na Casa, tumulto e CGl1,_·

fusão, obrigando a presidência a fa

zer: funcionar a campanhia, para,

restabelecer a ordem .

O sr. Osvaldo Machado, restabe-

Iecida a calma, censurou, com .ve
emência, a atitude insólita da ban"

cada udenista, insurgindo-se contra

as atitudes pouco recomendaveis ,;

para o ambiente, principalmente do

líder minoritário ... Apelou, afiuillr:
no sentido de que se não rep_itam'
tais fatos tão do gosto dos minor'-

tários, que, ,em assim procedendo,

apenas tencionam a confusão.

"SPEAKERS"

DIA DA ·BA�DEI,RA,.
CONVITE

A Comissão Encarregada cios festejos comemorativos do DIA Di\�

BANDEIHA convicia as auto-riciades civis, militares e eclesiásticas ej'

o povo em gernl para'assistirem
às vinte. (20) horas do dia 19 de

CAHVALHO.

á sessão' solene, que será realiZ<:l1a

novembro, no Teatro ÁLVAHO DE--

Extrações de combustíveis do babaçtí
descobertaA químicode brasileiToum

,('111
•

O químico trouxe ao Rio de Ja-

neiro para essas demonstrações.'
uma Usina Portatil ,em miniatura,.
uma Usina Industrial já construi

da em Pirapora e cujo funciona

mento deverá seI' injciado breve •.

Pelo processb de Vivacqua já fo
ram obtidos quarenta produtos, os:

quais podem s�r desdobrados em

centenas de subprodutos, exata

mente como na Indústria Petrolí

fera e hulheira.

Entre outros destaoam-fle {ra

ções corresponde-nte� a petroleo;
gasolina, querozene, diessel, lu

brif.ioantes, fluXiaal para asfalta

gem, frio sulfano amonio, para

adubos, alcatrão, benzol, xilol tOI.

luol, cresois, carvão
combustivel e coque siderúrgicOo
já experimentado com êxito in

duslrial.

Rio, 17 (R. P.). :- O Presidente

Eurico Gaspar IDutra, acompanha
do de outras autoridades civis _

militares pr'esenciou esla 'manhã
no Instituto de Oleo, localizado �t
__-\venida Maracanã aqu'i, a mais

Uma demonstração do meLodo de,5-

coberto pelo qui�ico Antonio Vi

vacqua Filho, para �abricação de
combustiveis com Babaçú e outros

vegetais. As demonslrações ante

riores foram coroadas de pleno êxi

to, deixando as melhores impres
sões e a demonstração de hoje era

aguardada com o máximo interês

se, pois representa um gTande pas

sr. para a indústria bmsileira. As

demonslrações foi'am realizadas

de acôrdo com o esperado, mere
cendo palavras de elogios do Pre

sidente Dutra e demais componen

tes da comiliva presidenciaL

FRECHANDu ••••

Entre pastéis tipográficos e cincadas gramaticais vai a di

ferença que medeia entre um simples cochico e o sono eterno.

Escrever que sê:de, com chapeuzinho de i-iba, é vontade

de beber)'- eonfêre com a jurisprudência pa,cifica. Ensinar que

séde, com risquinho de cinJa, é lugar, está off-side! Quando

grafamos confÍ!;são e sai confusão, é porque houve a dita �

Quando, entretant'O, os mestres de saber errado almejam que

se escreva vasar com s, porque vem de vaso, a gente começa a

pensar naquela palavra latina. vacuus e acredita na realidade

do, vácuo, exemplificado na sinagoga ,cio magister. E quando,

por um 9-0lpe estadol1ovista, um eterno vigilante noturno su

prime do dicionário o verbo' estancar, suspiramos por um 29

de outubro gramatical.
Errare humanus est. �fas ensinar errado, entre tod'Os os:

expedientesj conhecidos, ainda constiltui processo 110VO 'para

fugir:à discussão' ,das verdades sem resposta.
Nestes tempos em qHe até os ausentes devem assumir as

responsabilidades dos presentes, seria ,de adn�irar que os' bor- .

cionis ,não se multiplicas&em ...

Guilherme Tal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


