
o MAIS ANT!GO mARIO DE SANTA-CATAJUNA
rente; SIHl'1 EI NOCETI - Diretor Dr. Rll1BENS DE' ARR{lDA RAMeSDirei T le Bedação GnSTAVO NEVES

() (;0\ 01'111), em julho rlo ano pa�,�ailfJ, j'pilo
et errníúada Jhma indusu-ial desta praça
de HO casas l)!'('-labJ'icada� SUD conilir:�cs
1-I)Pdagr1�ücas estabelecida" ('111 aCrll'(Jrl
Educação, ! em servíuo, nesl ('� últimos
n-nciouu lismn e escãndalo ii irnprensa
l� membros da hancadu uricni stn na As
l'udn, porêrn, estaria dr-n lro das normas
oposição ao qual oherlecem os homens
Ics do l'el1�aJlwnlu dcmocrá l ic« "mais :

losõps .mnlr'volas, calcarias em illlpeJ'
assunto, senão em propositada e pertl
�s componentes da minoria urleui sí a,
iasiado em incursões 1< lisur-a all!11Ínis-'
norabi I,iri ade possoal do sr, governn.Ior

lustre govcrnaní e. cujo atustamcuto
do cargo não pode deixar do ser la
ogo, 'as acusações aleivosas ern que
icos, revestidos alguns deles de carú-
0"0, ["ntal'am enudoá-lo.

'

� causem li mínimo abalo no conceito
nos, lUas porque se impõe. <linda uma

, profetas rla üemucracja regenerada,
, cunveníentcmcm.o ('di licados ii cér
Ixmestidade rle alguns Iuunsns sem a
pLodos mais Il íritos dr. campanha po
ru, para a.Iultera-jn em feiliu de cf.l(le publica.

eXjllosi!,o de misrri-a" morais - por
'Ipir<'.l dt, nódoas a cOJlciêncill. dos
() infamemente caluniados, do que
!.:ppndiadort's impudentes �-- ,UIll\

.'., iltl
'o de Z(-i dI,) mês 11, finao, O Tt�
,e>':c� dcsaul dl'izado em suas
coisas dr> administração e poli
r rlr'sCI'iLo o llano)'ama do Oc�lr'
c jusliÇCi, o surlo ]J]'ogrcssisl a,
istra\:ão de :-\anla Catarina, alri
!�intel'l;sse por aquela l'egião, O
isento das llaixõ('s contingentes
f'nsão dos próspel'Os municípios
Ilrumrntais de tantos empl'crllcli
I)� à ,i5ão dos nossos go\'ernan-

11l1rç'o, a cTitica a rf'rle de estra
le inV'I1<':i'ío (lemagóg'í'�a, cnvCrc
cm que, já agora, sc com prazem
imvrcllsa do fúluo sensaciona1,is-

11111 deslisr do (le!iularlo Rll]1Jl,
ol1l'ado cOl'l'eligionlíl'io sr. l\Iini,,
o rio rl'gime de acôrdo en 11'l' os
ara a\lxilio federa1 ii construcao
dos a zonas rUI'ais, Data de 191G
Ino :\Jinisll'o Ernesto de :-\ollsa
lant!o nliús r'sse emilll"nt" llOlllcm
!lo, comparava-o iI Dinamal'ca em

{!lO o j'�slado assi nou com o :'11\tlo IIlSLilllto Sacional :lc E�tcl
lCÚJ'r!O rntrrr a c,ltblrllr;ão dc :21'
ra� mlll1 icivais ficariam eÕlln o
E tantas dificuldadc de ordem
lU!' S", d.esobl'igas�clll rlaq!lell'
e �J l' 1,0Yll acordo, }ú entno sllL
SI', Lll'lllente :'Ilal'ialli, - mas
ciona' de E�lullos Pedagógiros
lção do Ill'ohlC'llla pelo sislema
o suposto "('�càndnlo", agora
lu llPJ(l facciosismo oJ)osirio-

1 se "edilllil'Ú do rrro IIc ofe
rJo� cOITeligion:'trios um pro
II (''{i)�,;i(ll[(' da mlriga c da
le", ainda que nUllI I'l'lallce,
�o no:.; J)OnniLill U lluuilade
IS j'li'íOS c'J1('onl]':'lmlls a.; l'e�-
al'l(' d,' ,'011 rliS('L1l'�O YOl'san-
foc:tlizaJlclo, E n�o temos

IC "ao ,'1', \Vald('Jl1m' H\lII]l
leI, 1'.1 aflJ'ccla(;iio iondellcin_:
c ; �l l'u,lm a a IguJ1s de Sl'llC'
S ;"PT qur' lhc illl('l'J'oIl1-
Y1\ '1 '

(
�,a.'

I

Da Capital Federal, regressou,
ante-ontem.: via aérea, o nosso dis
tinto conterraneo dr, Leoberto
Leal Que: junto às altas autoridades
d . Concertos.o pais, tratou de relevantes a5-,

o ilustre secretário da Viaçao,
Obras Públicas e Agricultura, na

Capital Federal, - com elevado des
I cortinio -e amor à sua terra, com

(pareceu ao 1° Congresso Nacional

I�::c:::�t�s(;�!eP�::�:i:o::r!:�!:�: I P��-;I�()� �}i�--���"H:�� DE CR('Zb;U;�-;-��;��:l�)OS-;�L()�tllconl,eámentó in'f'tt�gar. Sua pl't'-l- INSETOS _{S SAFRASJ, ençi.l '�:rot'e ('" 'COll�' J;:ista>-, !l!I" :.' \,"J�Tn c;AI�)j,I:\_"I,;W ir. P,) - .....S pl'rrJaf; e PJ'eJui:�o)s jnfligi-f
prova nosso desvelado carinho pe-' tios :b :-\afras por illseLOS f' i)l'agàs ,siifl tremelldos, �Oi; Eo.lallos I' nirto�,los problemas cole'tivos, ,por exemplo, os' prf"juizos anuais causados flor E;i00 das mai'l\ impoc-Enviamos-lhe, neste registo, nos-

j
t.nle praS'lI� foram calcullldos. em 4, bilhõe,s de dólare�, OH sejam".,so cordial abraço de boas vindas, CR� 80,000_000,000,00 (oitenta bilhões de cruzeiros),

10.589

I

Dr. Leoberto Leal

suntos de magno

,nosso Estado,
interêsse

á abertura da Estrada" Orleães - Lavatudo, ficou assegurado um gande
desenYolvi�ento 'lo sul do Estado a êste Municip io e a São Joaquim, ()
povo de Orleãs a quem nos houra representar, não poderia deixar d
manifestar a Y: Excia. as suas sinceras congratulacões Pela assinatur
de um ato que vem concretizar os a-nseios e aspirações de uma granel
população beneficiada 'pelo govêrno pafrióticQ de, V, Exe ia. Saudaçõescordiais. Benjamin 'Bit®tcl\ul't Barreto, J'residente da Camara. Ioã
Bruning, Vice-Presjdente, Antônio da Silva Cascaes Júnior, I" secreta',

I rio, Valdemir c ped_ ro Michels. 2° secretário, Angelo Alberto Luiz, AI"
xandre Doneda, Luiz Mazon, Manoel João Luciano e Samuel SandriniI veread ores,

I'
I Bueuos Ai rt-s, 30 ClT, P,)

-

- Quando <e reuniam para asstsl ir l'tll�ma cnnf'e rcnr ia ele pessoa que r-egrvssou ieccntcmr-nte ela J1l1ssia, e

I que fazia apologia daquele paiz, a po licia huena irensc prcnrtru cerr-o
OP 300 cnmunist as e mui lo, sirnpat isautcs, �\'aI1(io-os um carros ii'

PRENDERAM IMEDlATAMENTE OS COMUNISTAS

par a

]Jl'CSUS para a firlegacia,

,-�-------_.-------
)

_�TE O :-;OLO JA HRr:ERÉiII L'\JEÇõES HIPOI)EIt:VIIC"-:-;
Estocolmo, 3D (l�, P,) - O túnel aborto no sub-solo arenoso, 11"·

baixo do Palácio de Concertos dr Es'toculmo, para a construção Cf' lllrr
l rem subf er ran eo, que importa no risco de desnive lumento con!lidprn-

'

'\ ri d,\�te grunr!r- orli f icio, Ir-vou os engenheiros sucos a df'rontarm um
jn-oblerna que SI! lll'OlJüem resolver de uma maneira 110L:_\yel. �'o trans-
\ e', (1('81." graude edi f'icio, levou os engenheiros suecos, debaixa dos
alicerces do .'dificio, cerca- de 100 toneladas de süícato de soda e 200
to neludas de clcrureto de cal, que formarão uma subslancia gelatíuo-
sa relativamente dura, consistente 'de ácirlo �i�ícico.

,Depois S(� injp1a!'t? [.['0 liquido, clorureto de cálcio, que or-igina-rá a pr'h'ifit,ar:iio do sol , o que, por sua vez, permitirá construir 11m
-los muros do Ilúllr), a oito melros del"- �Áo dos alicerces do Palácio t!iJ

I'RESA E AGUSAD_� DE TRAIÇÃO A PA'fRJA _..\ ROSA DE TOQUIO8, HH_\NCISCO IH C •.\L1PORNL�, 30 {U, F,) - Foi presa e acusa
dn a Rosa de 'I'oquin pr-lo crime de Ll'aição â patria pois esta locutora
servira aos japoneses irradiando 1Jl'or1'an1:.1.8 de desanimo para as tro
pas norte-amer.icanas.

AI l-
".;

d U·' d I
O I�LIXfJl DA LO,\'()_4. YUH '

mp laça0 a sIna o Paris, :10 (R. ) - Há algum2�

B Empresul
sem,lllas, o Inslituto Pa,�I('l1r "i-,rocinho na nha �ido ""sediado com pergulllil,".
c lJeclido� de infOl'mar,:ões sobn
cel'lo soro chamado "de longa yi-
da", qllP tpria sido I'calizado pejo
Dl'. l-lunlaciJ; ligarIa ao Imlitlllo,Da djJ'el,'nn da }�mpl'c"sa Sul Bra- lll'cicla:; clpn[l'o rio prazo de tl'inia 1<:s[e }luldicllll em COl1scqllPnciavosileira rir' Ell'iricidatle, receheu o lIle�es, ()uel'r'11l0S expressaI' a y, sl'guinh' cOD1lll1icado, soh a as�inaEXlllO: �Ill', Dr, José Boa'baid; (;,0- Exia, a� nossas COl1gralu)a�'ões pOl' [ma dc ;;cu diretor: "�Oll in[('lizY('rllado!' ('111 exercício, o sl'gllin- esso auspiciosq aronlpcimento, CJuc mente fOITac!n a r1esmcnlir a,� intc te ',"grama, \-em abrir 1I0yas lJos�ibilida(]P:ó ao flll'll1a(,'_j'íes 1'anl a,;1 icas e ]leematll-Joindil', "27 - COlllulIicamos a deSN1\'olvimenlo rlcsta j'LltLlI'O�a J'e- ru� pllblicus 11a imprl'�a francesa Iy, Exia, a H�sillaLlI]'a da aqlli;i�ãe gião do E�ladu, J�mllr('sa :-\ul Bra- �slrang'C'il'a sobre o ca�o. O TlJstiá� rir-lnas s{lil,'lls Brown Bo\-eri e �ileira d(' ElI:'triciclade �j_\ - lIa- lu lo PastpUI� emprecndeu pesquiCher "Y���s das l1lú(juin,as- destina- roido Pf'clr'I'peil'as, r.!il'e[or-j)rpsi- zas sOhrc o som antil'eculo-endodas Ú alll]llür�:tu da usina cio Bt'a- dente; Adomal' GarL'Ía, cJiJ'elor-oc- Lclial cito-toxico, mas e.�sas 1,eScinl1o, as qllai.; lel'ão a, pote'neia (;I"l'[úl'io c Tyu Hei� )lontencgl'o, di- q1liza� �e -limita,rn atllalmente a ex-dI' yill i e l1l i I eayalos e serão ror-' l'elor-lesoul'cil'O, pprienci as dl' la]Joralol'Ío",

Novas possibili«ades de' des�nvolvim�nto de futuTosa
reÇ/ião, d. Estado

Contrabandeavam ouro dentro' dos intestinosLonorlres, 3.0 (U. p.) - Caso seu-
I escontrando ouro escondido de for. bes setenta conduziam ouro de uma.saciollal ocorreu com a Policia AI- ma' alguma, resolveram submeteF imaneira muito original: nos _ intesfandeg'o ia e Aérea, Suspeitando de todos os viajantes ao exame

radiO-I tinos, Oitocentas e cinquenta barum H,ltoso �ontrabando de' ouro lógico, Perante a radioscopia veri- ras de ouro foràm ajH'eerlidas va-,trazÍ<to 1)01' viajantes arabes, e não
I
ficaram os detetives que de 110 ara-!lendo 250,000 dolares.

(tr (;,ílJrlll, li, ex" ÇJup, com as lIalurais e límidas l'esel'va� dum
), I pcr' cirC'unstancia.!, arl'ista \'U emprestar ao CloYêl'nO a
jI1len�'ão dI' tornar ajnrla mais lucJ'a1ivo o negócio com o
: !'an�j)urtal' em Yl'ícu'os do J'<:slarlo as pe(�,as destmatIas' h
montagem tias escola� nos lllgares c.o1l1pclt'ntes, O sr, Paulo
FUl te� (e ainda o sr, Paulo Fontcs!) atacou rl imediato:
.. L�I a:-; vanlagens a'llsllnlas fei las em relações ils ca';as preJ";llll'il'adas pura as Esen]as HUl'ais não são para admirar, por
que ( ra\ ofi'cirla a fiJ'ma Rrini�ch S. A" ela qual o maior acio
nis! a ( o Sl', (;o\"crllado1' _\.ücl'hal Rrtmos da Silva",

\ <,rejl1 h, (-01 al'tigo;.; su]J,eqnentes, a incunsÍ:o[('ncia dc
i Do df'sastrnda aC\l�ar;:ão (' cnUlo, ao 'proferí-Ía Ileranip os SPlIS
illlSITPS pal'i'�, o ;<1', Paulo Fontes cOlllclpu uma ieYiandadc i:to
f!j';(lHJe ([UO, 8 lor de mantê-la 1l0� anais da As�olll]Jleia JA'É blatÍ\a (lO Jo:sb,jll eom ela as,'n�lhl"í ali o SPll 111 i-� 1'0' ud
de')'( )cll() ii (i Ilirlallo (�U ,lU HldlHlalfl oIe ele 1<110.

I
,
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1

j-

cii'-
culos militares e diploll1fÍticos 1.>-

I
cais estão em gra'lClo atiyi ';dc o il

consequência da� modidas a 'IJr';
sal' o auxilio 'em, armame rlt(l�
EE. UU, às N,'ções anti-eor!
tas, de acôI'do ('om o progt'a 1 <

Truman, ontem aprovado pelo r

'I

,,:-1',.,.0, o\fi],11IP-sc qUe, ,1el1tl'(' ,i
{ P .("..' fl � • l' r:' 1 1 d I ... d _f
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nçutareiro•

InforUluções uteisjPrimeiro Oongresso

j_
...._,.,.__......f".P......w....._-_-__ .........

fll U's'a8.§fiOroddiioSviaerm"laPSre..
Aumeuto de cotas-preço nnico--soiução c,.

o ESTADO Quintandinha 22 (De Glau-I
Estados Sulinos, inclusive do' de âmbito/r',

Redaçã. e Wieius à rua Olinger, pelo correio) Na cor, Brasil Oriental, o de Minas Ge- Em Qui;1"
'

João PiJlt. R. 5

..
ti.

Diretor: RUBENS A. ItAJl,HaS
n'GU1'IDÂ-i'lIllRÁ resporidêncía anterior :balan- rais.

-

por cOllSA<

"""-

. . t t
.

damenta

Proprietário e ]tir.-Gere.te
� ...,eNO 810 astóvlo - L1J.C(U!ila -lceamos

os prrmetros resulta- O nordes e razia para o d""

7 hocu. d d
. f

.

.

vence oreSl

S_NEI NOCETI
Âuto-VlAçAo tuja! - 11&ja! - II

Il10-1
os o congresso rízando os Conaresso uma tese asfíxian-] t I. �

lU.

. .

b
men os ml

Diret.r .e 1'te.açã.: EXP:"'e8SO Bru.aQUenM .,_ �éq_ _ pontos que mais mteressavam te para a lavoura e a indústria I dos Haver,GUSTAVO NE'VES 16 boru. desenvolvi t
"

Expresso BrusQueD.M _ NOTa TNnto ao . esenvo vimen o da agro- do açúcar no Sul do pais. Pre- trabalho

Càefe de Pagi!llaçã.: - 16,lIO hora..
.

dú tri d S t
. t b lecí t d t d

FRANCISCO LAMAF..eUE
Áuto-VillçAo c...tuúl.1lR - JOla..-u,

in us na o açucar em an a tendiam o es a e ecimen o e o OE' em

Chefev âe IIll-ressã.:

- , horas. Catarina.' um preço único calcado, é lógt. mum, post

�
Áuto-ViaçAo Catulnenft -

Our1utJe,

.

tes d di d d <,

J0AQUDI CAliU\AL]tA SI..'YA
- a horas.

Fez o autor daquela corres-
co, nos quoc1en es e rsn I�en- a e.-

Bepreseataate:
RodoTlm1& ttul-BnuIII - !"erto AIacr·l dêncí l' t

to, custo e transporte verírica- gern

j'· 'R�"�ti.Bra1!tileira _ J.lnlla _

pon enclaJ�a l�n e a �ece�s�_ do no nordeste. Ali as usinas lecer
:

A. S. L.UU. 13 h.r,M.
dade de se mcorporar a polítí- com um numero reduzido de sileir

Rua Senader ]tantas, 4. - 6° R'tUIll. �ul·'IIr.lltli!ln OurIti.. -

.

�
a••�!"

6 horas.
TERCA-:rEnU

ca açucareira do Instituto, as fornecedores, obtendo canas leiro�

TeJ.: 22-i9U _ ,ti. l'e Janeiro
Áuto-Viaçlo Catarin_ - Peno AI. novas necessidades e os acré- as portas de estabelecimento Int�

p-e-tlhO!"u.. \
ind trial nsí 1

RAUL CASAlIfA\lOR Áuto-Vlaçh Ca.t&r-lIleDH _ curit1lM cimos decorrentes do ressurgi-
in: us ria -a um preço se srve - u.ma

Rua Felipe fie Oli..-ei-ra, 21 -

- li hon..
Catarln__ JoCa't1le menta das atividades da lavou- i:n�nte mais baixo qus do suí e coma»

,. aluiar
_ ...u�:�

industrializando a matéria prí- tânci ri

Tel.: 2-9873 _ Sã. Paalo
Au�.Vlaq60 Catuln_ - Tvbadll

ra e da indústria, em regiões ma "em condições altamente ra- restalo

ASSIIJATÚRA.

- E!�:::' IS&. Crtr.ó..-Io -. LapIIa
- que até então vinham apresen, voravsis, estariam fadadas a de mi

Na Ca,ltal
7 �iIa GI6r1a _ LquIla _ ''AI

tando um coeficiente assaz di- imporem um preço impossível port.u.

Ano er, ",00 • �:::O"'�� _ BructlN _

minuto ::10 cômputo da produ- de ser acompanhado pelas pro- muit.n·

. Semestre Cr' �,.o l' hon..
ção nacional.

dutores dê,te meridiano. Pois seTv4lr

� C. 0IiIII:. Ao·�VlaçAo ...,aI - naja! - 1. Itc> b d dt
. C s f

,���_eske ,...... r.. _.0 ra..
Demonstrava-se ali que as

,em,. es e Impasse o ongres- se a.

lI�a ... � .........•, 1,_ R�. Sul·:aN.lII.lelra - J.la..-lle -

t
. - .

te
. SC' dificilmente sairia sem que na qel

M _.�.
res nçoes eXlS ntes ao franco '

.

Nu..er. nul••.. Cr' ti5. RálH•• ·&ul.:arasUetra _ Cm'lti•• _

mutuas consseções tos-em fei- tado»

N. hteri.r
I· IUK'8S\

Q.ART....J'Illti.
e livre progresso deste setor da tas.

Ano •...........
Gr$ 1",08 \Átito-V�o êat..líleos. -' CIul1t.tbII

economia Catarinense, ímpe- A serem votadas as racomen-

Semeitre Cr$ It,80 1-Á��:ç.o catartn__ - Jot.YÜe dia que em nosso Estado se dações, cairia a autosuficiência

Tl'imeatre Gr$ 35,00 - • hOl7u. desenvolvesse como d
dos sulistas e sairia vencedor

•
Aut.V1aça. ca�

_ �
. o nosso

If(u:aer. a_se .. ('Jrt t.6e 6110 laGI" d
.

O preço uniro do Norte, pelo pe-

Aa_cioa-.dia.te co.Vito'I'-
�iI••�i,llI'a�a -

- ti•• -

.' eseJo, a plena capacidade dos
EO esmagador dos votos que êstes

...ri_"', _eut••io
• ':::'fJ� .ul.JtruU....a _ J Ylie _

nossos solos e dos nossos ,esta_ a.cumulam.

) pttbliciuf•• 1Iã. lerie
13 ....taS.

belecimentos industriais. Com o espirita de Concilia·

� .....s.

,
7 :-:IIH

u. Crie....... -,ue--
-

A contribuição escrita que' ção reinante neste conclave�' des,d

,

.........�
__

-.,r.- aru.Qu_ - l'IrlIoQUII -

I
1/0.' -- .... se resJt••• 16 h'Ol"U

a DelegaçãJo Catarinense trou- vem� maiS. uma vez depor a rea- tert)1

•
aall _I.. e......! re.:.ut.�Vlaole bada1 - ...... - li Jae.

xe ao plenário, do,conclave, fez
lidade' de que só há um Bra�il Cla.o

.-i••s ••s at1ifl.'
_ T,lIO-:OC�u-

- l!fo.... 'lnate sentir que o dirig'ismo econô-
e brasileiros indistintamente tir-�

asai••li.s. Rod ....ltrla Sul Dr"" _ Peno�.
,.,

_
voltados ao progres�o deste

I deil1i

.vi�i.-A-
...

·e�",.--lJ'r·IJ'·-eW'_·..,J..,a'
..._· -

.:.b«o-v'�a'__'_..o���_ _ p 1 P��po;i:e�;�:���ta edVaOslUaÇtal'VoI'dea� pais, facil foi conseguir-se re- cha)l

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

duzir a disicrepância, a princi- CallJ

Horário
A.l::t�vl.áOhGc"�tarf*.IlH 0 1

des açucareiras, só tem razão pio assustadora, a um mero fe· MI

Se,ulltl..feire
- .A.�t!;:�. Ca\U'laeo.. Jo4aTlk de continuidade se atender aos nômeno normaf em assembléias mui,

"TAL" - 13.... - L.J·e•• Pkte '7 •
hu... reclamos de reg'iões que embo-

BAUM,Via<}lK> ca.lWl_ - Tabllft. t t d
I Alegre -Á���::Çl" c....w.r!&__ 1...-,

ra de regime policultor, apre�
.. epar amen O e ,..

PANAIR - 10,49 - l'{.rte -);�:'e.��O Cr15te� _ [Ap__ sente� condições ideais ao.

ue-'s de O.u.ub-...... _

,/.
VARIG - 10.40 - N(rrt.� 7

florescrmento desta modalida- ["'I I .'
...

PANAm - 14,ti - hl
Glória -- LapIla - • 1/:1

�

• 'T 112 lwraa.
_

de de e�lpreendimen�o agro- 1 Sábado -- Farmácia Modern: - \.,

ROZEIRO DO �UL - ia.55 _, lJiIIIIjrell.o BruSQuenn -� l!Il"tHque .

d t'
' 2 Doming'Q -.Farmit 'j1a J:ln.:rl''lPf�a \,

w...rt.é
1. liII8ea8. •

ln us rI .

'
"

,
�� �- - '"

- 'I,

.....
Aute-VIAçl\o ltaJ� - naja! - li lJtO.

8 Sábado -- Farmácia

JW
I.

ro... Bul.•r..'lalra
_ JIII•..-U. _I

Se a função do Instituto é 9 Domingo -- Farmácia
,.;p, .....

ll1
.

Sul......Uelra __ Cw1t1.a _

preservar quanto se tem conse- 15 Sábado - Farmácia
\ pi

• • g 'd t tA.
16 Domingo - Farma'Cl'

.a,;

ampr';sa Sul O8M Ltda _ XIIpP.cO _ u,
UI o nes e se or economlco, 1

_ • horu.
a prol de Estados -secularmen-

22 Sábâdo -- Farmácia �p
1:

23 Doming'o -- Farmáci
lhe.

Roã�nAI'1a ���-:Ji� P6n<> ..&.lacre II
te monocultores, mal não lhe 29 Sábado __ --Farmácia

,dm

- :l hO&'a..
fica reconhecer e atentar ra- 1'0 Mafra. \ o

Auto-"'1.&_0 Catrlrtnen.. - C\K'ltiba -.
.

-:- li Jhoras.
.

. I zoes que
claramente demons- 30 Domingo __ Farmácia

ICln

_�uthO-O!!!9A.o
CatarlnenN'- JOlDfile, tram a necessidade de novos

.. ._

ro Mafra. la I

_ A6�v���
�tarLnen" t.quna rUT�� d.� p�litId'ca açtUCatreira.. O serv,iço noturno será e-

'"TAL" - 13,0' - Lajes e

perto)
E�prel!90 sÀo Cr1.Bto�-60 - lA&"tm& -

lmI açao e co as em Sl_ tônio e Noturna, sitas ás rua�el

Jj,_1�e
7 ���Vl4çAo ltajat _ naja.! _ 1111 Ilo-

do um entrave ao crescimento A presente tabela não pr

pANAJI\ � 10,40 - N.rte ru� BMMIqu_ _ Bruaqu. _

.elSpetacular da produção nos torização pêste Departamentr�e
CRUZIUftO DO SUL - H,Oe - 18 horas.

Estados do Su .

Departamento de saúdet
d

...... e
.

'ftá,... Sul-Brasileira -
-
Jel•..-lle
-' LUl'Z Osvaldo d'A

[c

-"
13 hora.

É natural porém, que tal

VARIG _ H,40 - ••rLe :R�JWI. Sul·Brasileira CurItiba -

.........Ht4te4_........"""�j�, II

• horas.
haja acontecido quando os es2..

-
- -,

PAl'fI\Ift - H,ti - ..
IU.B4DQ

I

Quinte.feira _ A:���:S�o
Clltarin_ - OUritlbe tados tipicamente canavieiros I

\ anal

-TAL" _ a.. - Jehl.ill. - Rápt.o Sul·Braailelra Jol....Ue só dispunham desta atividade

_. i 13j;'··r. 1
.

'd t· 1

"r • - Pa.....p
• (iul·Brasllelr. - ClIritllta -

avourelra e m us na para a

..a.-...._ _. ! • _as.
- ....... DI.. _ • hora.

sua manutenção.

PAN�IR - tt,ft - N.rt. Áuto·"'b.�1I Clltti'tni!Dlle - JolJlTll.. Agora no entanto, com as

PANAm - 14:105 - h1
- ��ÇI.. flatu1Jn_ - T!JlJa4'6(! perspectivas de desenvolvi-

I

VARIG - 12,3' - Sul -�'''e Cr1at.orto - LapIIa - t
-

OR�IRO no SUL' _ f8.�1 7 hOt'...

men o e recuperaçao do nor-

"l'ttl
/' _I'WO Bl'uaq� - 1IiMMq.... - deste ,através o gigantesco pla�

14�.

�IRI:) Ui) SUL _ U;,SO -
Aií'lJi:'i.V1a9le l'IAl]a.! - najal - II 110- no de, aproveitamento das e_

ru.

....
_1ll'fI1I!l9 sru.ct1l- - Non n-to nergias do São Francisco, é

lttlí'...
Qi6rta - LacuDa - • 111 .sa� numa fórmula que dê ou

o.

..._... que obrigue áqueles departa-
I

Ráp�!lG sui·�a - CurItiba -

� hGtQ.
mentos da Federação Bmsilei-

rasoável que se comece de pe!l-
••••••••••••••••••••••••••

ra a enveredarem por empre- AÇOUOlJES .0 POV€f

zas outras que não esclusiva- ®S MELHORES ESTAliJiJ

mente as de plantio e tI'ansfor�

I
_:_ Bl.GI1!fiE ABSOLUTA

_\TA�

I mação
da cana. .

--"-__�__
:"""__

A nossa ihdicação por au- ,mento de cotas até o limite da e D· I
AUTO-SUFICIÊNCIA, não ven-

.

ceria em plenário com a reda

,I ção taxativ.amente modificati

va do pensamento nordestino

-------------- que no Congresso .acumula

ma.is da metade dos votos.
Cor�

',.

Tt:rça-fetre

-TAL" - 8,00 - J.inviH@

Caritlllta - Para••p'
- S••t.s e lti•.

_, -"lR - 10,40 - N.rte

4 tlZ.RIRO � SUL - ti.'"

IIOI·te
VARIG - t!,30 - Sul

PANAIR - 14:,'5 - Sul

(Juart.(.ira

( .

(.I

Alegt'e
cRt12JEU\.GI D0 SUL - 7.10·

"ort&
PANAlt\ - 18,48 - N.rte

vAltrG - 11,40 _.- Norte

PANAIR - H,15 - Sul

Sálilflt6

Fl.rianép.lil .

Praça li 4. Ne..-e, I
I.

(Edifíci,

Fellet!l: 1.324 •

S�{/)ta-,etra .

"TAL" - 13.08 - Lajes e pôrt•.•

II ·Dr. eLaRNO G.
....La"'.

AIiUtOGAl>o
Cí:i�. ,. é&�l

OOD..titg.1'.,ÇQ9 'li. 'àh.bwdad.J
NATI1RA��(518
'Ilítfilol O••I••lJtórloa

-TAL" 8," - J.inville

Gadtifta - ParaRagui
- Sá.t.s e lHe.

�ARIG - 12.3' - 8ul

CHUZ1<JIRO 00 8lJL - iS.50 6timo bar(E.o,it61'io e a••iden.eics

Ru� "'od••t.. 47.
nmt .. 14681'''' ...... ,.

Vende-se um ótimo bote a llJ

damente 4 metros de comprimen

lima vela e um motor de pôpa 111

dl'O de 3 e meio H. P.

PANAIR_ - 10,4' - N.rte

PANAIR - 14," - hl

lHJmllllO
.

��. �AIR -- fO.40 :_ Norte

CRUZEIRO 00 EroL - (f.OU
PANAIR -_ 14,9� - hl

FRAQUEZAS EM GERAL

VINOO CREMotABO
\

I-.II...
!' S I L Y E I R A" 7.:..

l.1oboravam a nossa tese, com Os interessados poderão obtr

idênticas afirmações, todos os no Edifício Martinelli.

,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



l

'LIRA TENI'
'DADE SRT
RAINHA D'
DO SUL E I
DIA 7 - S
'IA DIRETC

t', Sábado 3

�NDE BAILE EM COMEMORAQ AO 23° ANIVERSARIO DE FUNDAÇÃO - COROACÃO DA RAINHA DA CIo
'IDENTE DA A. A. T. - E Co�AÇÃO DA'FAIXA DE RAINHA DO LIRA DE 1949 PEiA SRTA. EUNICE luz
BRILHANT,SMO DAS FESTIVI�ES FORAM CONVIDADAS AS RAINHAS DO PAiRANÁ, BRUSQUE - JAIAGIPÁ
íSTRA JUVENIL E GREMIO U - TRAJE RI<'iOR - INICIO ÁS 22 HORAS - COROAÇÃO 23 HOIAS
.NTAR DE CONFRATERNIZAÇ 'RA DIRETORIA, CONSE LHO DELIBERATIVO, AS�OCIADOS E tOSSE DA NO·
,�CONT,RA-SE NO BUFÊ DO CL� ATÉ DIA 6 ÀS 12 HORAS

bI..
400.000 SIFILITICOS E 80.000 TUBERCULOSOS

Ast.'!� e' fI� I C.\.HACA�, 30 cc. P,) - i\olicias recentes revelam tFle eslal.ísl i-
�.1I11 lJU: cas acusaram um tola]. ele iDO mil siíiliti cos c 80 mil tuberculosos na,

.m O' trabalhos de on- errt face dei, em vigor, que
população '\ enczuelana.

resid dos pelo sr. Rui C.: rege a m:.fia.
,

Verificada a J-L\RI'L\Ql'L\'IL\.8 ::\'0 COLl�(lJO C,INE ..DIARIO:hue te; 10 Vice-Presi-: votação, q f?i 12 a 12, coube CATARTNEN;:;,E r
e secretariados .pelos lo voto àVIlllf1rva, pelo sr. I 1:1 oje d/' í

arrle e amanhã duranro
, ..

t
HITZ - Às 4,30 e 7,30 horas.

nto de Arruda e Alfredoi Presídenf que rejeí ou a todo o dia haverá barraquiuhas no Um espetáculo especial para lod&�
is. I emenda faldo Cabral. O sr.: Colégio Catarinonse, em beneríc!o

1'1 d
os publicos!

ipareceram à sessão 33 Armando- 1, o P. S. D., em das :\1issões. \\'AL1' DISNE\'
,.

II

d t di "
;. - O gemo ! oe

.eputados, sendo a ata" declaraçl e vo 0,_, isse que Catar iueuse - a tua esruo la e as
I - Hollvwood - apres-enta o seu noy..

ada e lida a matéria do consíderí aprovaçao do Pro- Luas orações construi râo ;gn',j'as,
I d deslumbramento:

lente. jeto umo e grande justiça ljusp il ais, escolas, creches. asilos, MUSICA MAESTRO!
ilas rurais em Chapecó. I e ínterê pal�a a comunidade amhulutru-ios, farmácias, e, le\ H l'ii o
n a palavra, o sr. Cid RI-I �agune:ij razao porque deu a as g raças i!f' Deus e, os benc:t'lri;ls

- - t nanado por10 P. S. D., da tribuna ele o �vo
O. .1 I sacramentais a milhares de teus

I A MODIFICATIVA CESAR DE ALENCAR
ipal, apresentou e justí- EM. Irmãos quo vivem no descon l'or-to

projetos de lei autorí- ao PrcP d� LeI n. 85/49, vi- espir ilual e material.
'Magnifica combinação de deu-

. . _

d t d ütorízar a aq
.. _ I' nhos com artistas reais; estre eles:

:> a aquisiçao e errenos san OU U1S1çao,. Delis reconuensará cem por UIlI

doação, no município de por dtO da Prefeitura de S.! os le�l� donativos,
l\ELSO;'; EDDl' - DlHCiNHA

iecó, para construção de Joaqu de uma área de ter- __

BATTSTA-NU:'I10 nOLAND - srL-

las Rurais, nas seguintes ras n/ila de Bom Jardim da' I�S'CIT1'TO RTSTORlCO E «so VW CALDAS - CAULOS GALHAR

idades: distrito da sédel Serr�stinada á uma Escola GRAFIl;U HE �AXT.-\ CATAR!'\' \ DO - ALOYSIO OUVEIHA - SIL

)orto Goio-Em Passo Bor-l Rura- Aprovado, com ai PP!lf'-IlOS o Sr, Pr-esidente ui.> VIO '\TIEIHA - QUITANDINHA SE

.n; Alegre do Marco, dis- emeí modificativa do sr.' l usl itu!o Históiico e Geügraf'icn de HENADEHS - BENNY GOODMAN

de Abelardo Luz e Linha Pinte Arruda. I xanta Catàrina que, para ronheci- E SUA ORQUESTHA.
ir, distrito de Mondaí. Em EPLA RURAL EM NOVA,i 111('n1o dos sócios, tur-nemos Pt,illi- No programa:

discurso, o orador demons- ES'j1LA - Projeto de Lei n.' co que, níio ee tendo realizado a A Mercha da Vida - Nac .

� que o Govêrno do �stado,97IÍautori3ando a aquisição
I
:::'9 do corrnnte, por falia de núrnc- Fox Airplan News - Jornal.

) tem abandonado o oeste I dei a área de terras na 10-( 1'0, a e le ição da Diretor-ia (' das Preços: - c-s 5,00 e 3,2ú,

arinens�, O que co�traria o, c8:1de d,e No�a Estr�la,. diS-/1 CUJ11iSS�f'," ,:,ermanentes, será a n::- "Livre" -_ Crianças lllarr:s d�

ato-de-vlsta udenísta que, tnde Arabutã, Concórdia - va sP�sao, ja marcada para ii dia fi aLlOS poderão entrar na s,ssao de

rias vezes, ,tem procurado Arado.
" p,dmpiro de �)u:l1lJro pr�xi1:10. r(;�-15 horas.

itar com cores negras a si- !m, em Tamandua, no Iizad a na BlblloLeca Pública, <1S •• ' , , •• , , • • • • • •• • •••••••

aç�o assistenci�l do Poder rrp-0 município, para o mes-] vinl e huras� e�l, l'.azão de se ac�a,;' I
, TEAn�O ALVAHO DE CAlWA-

iblíco aquela rica zona. De- rr1m.,. . I
em ()bra� o cdif'icio da serle SOCJal. LHO - AS 8,30 horas.

arou mais que o Poder Pú- ;em, Pfo.l�to de LeI n. '"

•

--.� 5a Récita

ico, apezar de out�os proble-I J49, em �l?I:a Caçador, no Ha-te no
.. passado Mais- uma notavel apresentaçãe

as que tem a solucionar, tais; ln:o mumcipio, para o mes- UI i
'

,

.

de

)mo O da Energia e Agua pa- ,fIm. ,
' JO.:\.O RIOS

a, a Capital, o aumento do )s trabalhos foram levanta - em 1.6111. cllegoll ao Fortim e sua brlihante companhia de CQllié-
unciona:iismo Público, ele, em seguida. da baía da,;; Tal'larllgaS a expediçfto I dias e variedades .:_ com a peç:t e_

Inda assim atende, na medi-j NOVO PROCESSO PARA fr'A- dp Jeronimu de .\ll1uqllcl'qUP, que ,3 aIos: ..,,,,,it,J
a do possível, as aspiraçõeS ZR[� RA DlO(,'RAErA,';" la combalf'1' os franceses da Ilha gALA PARA DOIS

.t

Ma u�'a â�,[ àIfÔvo do -interior do Estadc' Estol'ofulO 30 Cf' _ SeU1fndo dú Mal'allll,lo; Finaliza o espclaclll0 �

nte la im-l l. Ol�9,e�n do Dia
"

linf'oJ'ma a ilÍljlre'l/sa de Eslocoi-
- ('m 1.777, rui assillado o tra- BICT SHA\V

anei 'O. I t01 a s<:gihnte a materia: I
mo. o Professo I' Bo IngelJ/wl'k tadu (ll'elilllinár de Santu Lldef'onso

I'
Com a participação rle todos .s

üiciHnte, O ,�EDA<;AO FINAL, dos Pr] e o DI', AI'IU' f"rall/zell, de (L� (;rallja), s(�1l[lo,Jixa(lo os limi-' artistas da Conrpanhia!

nta J respei-' jtbs de Lei n.' 84/49, de 86/4' [.·ps,a/.a. ctpel'!fÍ('(){lNlm con-
tes entre os elomJnlUS portug'ue.,; c Preços:

J.' I 3r�9. _e 89/�9, autorizan; junlmnente um novo processo:, C'spanh6] na Atn,'rica; Cads. numeradas 15;it

a,plslçao de areas de teI1 1Ja1Yl fazer radio(lrafias, que
- em 1,8(.18, a J<;.squadl'a Bl'asi- Balcões ,. 10�i.

Ma. nado, d Alto Bela Vista; em Pica w'n/d/e imp)'eSSÍmU!1' tam. leira, sob o ('ornando do CrerE' de Camal'Otes , . :. . . . . . . 75,'.
I

dJ'!t.acadO
Mrambos; em Entrada P bhn os OI'gãos brmulos do DiYisilo Barão da Passagem (Drl- Jmpróprio até 14 anos.

sr. Nelson, ta; em Odônia Guarani, t, ,COl'po. fim Carlos de Can-alho), t'()J'\_,OII J Jngressos à venda durante tod0 (Il

lito estima- n, município de Campos II Até agol'C sú ao possível
' pu"sagern dr Angllstlll'l'a; , ,dia no "11al1'; do Cine Hitz.

10tiS{ S meios vii!, par;a c<?nstrução de t'- /'adioY'f'afal' o esqlleleto e os
- PIll l.H6H, lomuou g'lol'iosa-' .. ' ' , ". , , .

is. la Rurais - Aprovadas. I orgl1os qtte contêm 01', como o l11enLe,' no Í'pconheeimento de An- HOXY , IMPEHtAL

nis a, que, CENTRO CULTURAL ' cOI'afiLo e os pnlmiJes, decla- gustLlrl'a, dlll'anLr a guerra rio Pa- Às 4 e 7,30 roras

borado nes- Tt)NIO GUIl\I1iARÃES i- 1'U o ProfessaI' Illg'elrnarlf.. raguai, (I Tenente Delfino José df� Programa Colosst>
, �!

I

Ivo, por cer- B1AL" - Projeto de rn' UOliV('a, natural deste hsiat o; 1 1) '-� Ciselandia Jornal - Nac.

de tão gra- 73/49 - 2a discussão _:�j- &iH .lV'I:'S '

- em uno. COllle�ou ; pllbli,ca"- 2) - Uma Ycnladqinl fabrica de

de expressi· vacla a emel1da supressii?S � � L 'Si' em UpsLeno, hOJe 1< 100'Janopo- gargalhadas'! 160 minutos de riso c

de estima ej a�igos 20 e 3(), do

sr.�a�t
Pe.rdeu-se um molho de chav.es,' li,;, a Jolha polilica e noLiciosa "A b�m� humor!

vultado nu- Pires, o qual, da trib , 6:- poSSIvelmente nos Correios e Te- Pruvíncia"; , HEI) SKELTON - o genio de

e admirado- p�ndeu as consideraç jUIÍ Ilégrafos. Pede-se a quem o encon- - eln 1.872, foi orga nizado, eom "Eseola de Ser,eias" em:
/,

CIOSaS com que a f m? IÍl'oU o _obséquio de enlregá-Io nesta sél;e na alltiga l){'stenu (�'Iori;;n,í- ENCONTRE-ME EM HOLLYWOOD

gens, os de tau, declarando que a ailu Hedaçao, "Z polis) o Batalhão do

])f:PÓSiLO'j 3)'� lmpl'cssiolJante .. , Um'b!l.Jl-

sociam, com ('OXSEQUft1rC1A })/l U. 1Q{O DO PRESIIJE:VTÉ-nOTnIBUNA L
S(lU o cOOHíBf:() do Coronél Allg'llti- do sinistro que utiliza o interior 'rle

DE CQYTAS SOL!C11'J; A�PRESE,YT1-1ÇÃO DA CO:VTA13lLIDADE:
Lo Cesar da Silva: ' '; ,UDI presidio para saciarl a sua sêdc

• QULA E,'\ TID.4DE.
-em 1,,&91, rOl mstalado o Sll- :'de ving-ança!

oJe: I'
"

• pel'ioJ' Tl'ibllnal fle_Jnsti�a do

ES-I O' CIÚME DO PRESIDIO
e Le�itJa, .mi-i' ,nio, 29 _ "!'teulliu o/em, neJ'iciál'ios os empl'ega-dos no co-

lado de SaJ\ta (�atal'jl�a; , . ,Com: Van JOJf�SON - Paye

f' d/!'l.f au?s cxtraordináriamenlo, ,(mv!adolni(�rci!O
e suas ramilias.

- em 1.\;)03, no R.lOÇlt JalLelrO',EMEHSON - George MEEKEH..
ca QT U1?CIO" pr.1,::> sr. João J)alldt l'Oli'il'a, O COllselho Nnc.ionaJ elo SI?SC

falecell Américo Loboc�Le I:'el't'i- i Gritos de pavor n; cala!la de uma

OS e e eOTa .

,U .

, 1'a, Mill islro do ;-;llpI'emo.�'I'rihuna�; '1 no" t, tempe·t ,b ,sell .vresiden.te, o C(�I tio ,('1,0- por unânimidade de votos, c.cliDe- ',' I e S uosa.

t, J 1"· B.
nal �o SerViço ROCI lo l ncl'- 1'0([ apI'esrnLal' suas contas ao men-

- em 1.909, em Florianopoli�, I 4) - Continllação do espetaf'111ar
a. U la ar· cio S'L'L'(' "del" f '1"1 1

IlllC10lH:;e a lluhlica_<;ão, sohl'(' a
sel·l·ado,'.

'

. ,.

d
- �,,-, " - 0[' t�nH 1- I CIOnaC o 1'1 )lllla \ ao qual. enviará

_ClOnana ft ueratÍ\'o que �c con clq prE'-' amplo l'rlatório contendo. a discri-
direr:ão, dI' Jornalisl;l Crispil1l Yli- O CAVALEIRO VEH:\iELHO

- 1'a, a "Folha do Comrrcio",',
t Gal" ']; sidenles dos Consell -legio- llli.nação de rle�.pesas e a enumera- Com PETEH COOKSO�
a lCIO!) " . .'� _,

- em 1.\).13, os aliado:;. na segl1ll-
'

1
..

l'
' na'l� IIp lodo� os Est JS, oqllal� fia0 de cometimentos q-ue efetuol1 5g e 6° episódios,'

a lelo 1; , ' ,I.d' da g'l'all�c gllerra, entraram t'1l'l

l<' )riano Sem COn'fJ�l'!ceram na s Lola a e. na sua tarefa ele promover SE'rVl-
::\':1po105;

Preços: Cr$ 4,20 e :j,2{)

Amte:aor SeM' . J\'�,o,�l\'on a

,co,nV��:ãO /lrao1',- �os".de assis�ência social.
An.,dl'é Silo Tarlusco Impróprio até lO anos.

t'P,.t B l'
dm<llJa um of IClU 'ladqo S11I. .BICOll dehberado ainela que co- .. ' ' .... """ ..

,."""

, OI vO e o, J
-

II !L ,1 O
' , '.

'

r, Dut·, f oa,o � LH ue I Ira ,0 ml- rlJo,:a r!oc.lll1'll"nlaçào acompan'['lar" IMPERIO _ ..
'

� 7,30 horas

'�ado d;�re��= ni�tl'o Rullllll Rtls' jll'esitllr do as conta, do SESC, inelllsiv� cQPia; PR�'�,�'t:i,'T'8"1,'0' '0"
.

D·.' '1' ro:.. A D'-"" :-'�H:\T'A

: Tl'�bunaJ fie (;onLq, da lrO,. so- dos halall�'()S e dos pareceres já @Hh,! U H\, Hobert HCTTON - ,', ., c,' PEY.·

�t Schipfler, Si)- !Jcltando qlle u ,E:-;C a/:;pnt.as- tlevidamc'llte aproyados pelo Con� VACH:t CO.\'THA A OlJ.'Th'IU.1 ,='!OLDS - Janis PAYCE.

Bornhausen &
se a eon1aliilidarl dI' set!a6los a selho Fiscal da entidade, o qual ri Até' spis mêsps, a cl'iançà geral-I" , , '" .

1b 't
('5<<;a côrte conslitllido de cinco mf'mhj'O�, Illpnte tem imunidade natural PJll TEATHO ALVARO DE C.\llVA-

e ""ssoa mUI

'0I
' � .

L
- g'on' d

'

lq a c'dade'
.1.$ adlllllllS l'flIl' 1 als o senrlo il'r� rleles I'plJl'r,entanl.es do rela�'iit) á dirtpria. :\las, de um a LHO - Próxima semalla:

:te' r E�'ídio d� SE�C, ,qu�' II.lll() nos E,:ta- :'linbL(;J'io do Trabalho. I cinco anos, es:,a inn1l1idarle quase OS ARTISTAS F:'\IDOS

Lri DÚbJico es-
do" "ao lI1te),.l'al allLlllLllua" Finalmente, resolyeu o COllselJJO nno existe. Dai a necessidade de se com

<

qurr no setor smenle atl- :.'Iacional, ain.rla por. l1nanime vacinarem contra a doença as c1'i- HENRIETTE MORINEAU

___,_ ministrati\'o, q avlir�ar,'5<) dE'ci::;1\o de sellS COl11ponrnLes, col/)- ::lJ1�'as (!('s"a ifl a(,] ('. ""'ÇOlIII"ltAB.RlIST'pARA
�

CASAS -.--
das conlrihlliçõr linhriru que; cal'-se á dis]losiç:iio do Tribul1,al dE' Lpve seu filhinho ao 11J,{;- TEIUt.ENOI!I

arrera/lam, Ilag; tos cOlll(,l'ci- Contas jHll'a o fOI'Ilf'eirjwnto ele dito OH co CcnU'o de Saúr/p o ESM'ltórlo Imobiliário A. L. Alv"
únlC, e c1f)slina 'l'aliza6h d,>, quaisquer oulros elelllenlos 'el,Ic1- mais l)J·(ixill1.o, pc!'a, 1'(I('inli-io semnr" tpm COl'npra41M'CII Jilua C!lS84 •

� l.
oh,·", ",,,,[,,,, "' '" ,5 o bo· ",t;, ,," . "', ''', " ,ii! IaiI. _. S.\ .': \, "'":';"'o� ,,,. ",

ca da
ANIVERSAl>
Desembargs \

Resídíndon
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t ' •

que, à �1� 1

:5���;;;i
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Tes, deseja'
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.
Tio na talíc I C
te Homer:
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se. Felic''''''
curso de t

�
Sxtao/t

A efemf7'
.a ata anF!
senhorinhi' 'i
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��:oo c����rem, resi J'
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Aníverã,
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ra da nosi1-
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Sena Per�
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Á venEtl

"'O Estad,
:tosos CUI'r�

,

I.sr. NeJ
Faz ano,
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:Maia Mad
do e apreci!
desportivos
O brilha

por vezes, 1
te periódic1
to, pelo tr"
·to 'acontecJ
vas manife
de apreço i

mero de
res. >':.

A essas

"O Estado
prazer.

(Técnicolor)

Fazem
-�,,a intE

mosa fÜhi;
NasCimentl
nár{o··dos
ios; t

-ag�.

ros, dilig
Livraria J\
- a srtJ

filha do Sll
- o ga!

filhinho d
comerciar;
- o Sll

cionário i
tura MUf1

- o sr.

. cio da fir
Cia., de It
relacionad!

- o sr ..
'

Silva, fum
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Se ricoq ql'
De �",.10. �F.J70 :l'JJ�
o Credito}
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• o F'STADO· Sàbado� Outubro CI. t!t4._iIi

AV,iso aos

Ienores

/

VENDEM-SE"
máquinas .

de e�crever undas
2 portáteis, sendo uma UNDERWOOD e outra [RANDA.
2 REMINGTON grandes.
Ver e tratar à Praça 15 de Novembro, 2' - 2.ndar -

TeI. 1.324.

Rádios - Gela,t'"'"
nas de Costura - rtTIl
- Máquinas IncJ.ustrte:Automóvel e Industri'c'rl
Artigos de Natal _ ,e. I

tico, Palha, Lona e �?ln
e Americanos. ;l.pOi

,

Disi orú'
d�

M. H. ��
Rua Jerônimosc()

Endereço Telegvor,
Fl....ialllt, (

----------------�'

EXPRESS�i

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

VECCHI
Unha Blumenau

\.

AcEitam-se encomendas �ara
qualquer quantidade

Rua Anlt;, Gr.;ibt>ldil 58
FLORIANÓPOLIS
Santa Catarina

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
-naxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria r

Ageote!1 em Florlsnópohs CARLOS HOEFHZKE S. A

A'l'""ENÇ,lO, GAROTADA!
Acaba de chegar o 2Q numere da

,

GAZETA lUVENlL
Peste 8.e Veada Café Rie J!lrance Mi_ j

l' � :Máqui
lil1ot.cicleta
Suecas pan
�resentes -

�terial p1áii.
� :at1r'llpeus'

HSE
� ,

e Versa

abados ás

das: às 7

::. 1283

�.'

I
«

,da I
�r"iba I,.
'ópaLis Iia.

s.

18

I

I
(I '

I, .

) "'

I

I
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C096EIROS
,Slfis praias e· suas colinas

\

BSTAUO Clã Outübrô ri. lt.tê
�----------��----��=-----------------------------

5

"Todos cantam sua terra,
Também vou cantar a minha.
Nas débeis cordas da lira,
Hei de Iaze.la rainha."

)
!

Transr�ories Colefi"tTos
SRS. PASSAGEIROS

PARA
ITAJAf -_ JOIN'VILE e CURITIBA

Os rrov,os. MICRO-ONIBUS d0 Rápido Sul-Brasileiro ofe-
recem o maxnl10 em

.

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros -- oltronas individuais Pulman

H O R A R-I O S:
Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro �e Fpolis. a Joinvile nos dias ú.teis: Partida às 13

hO�'as, .podendo prosseguir de �Toinville a Curitiba 110 dia se
gumte as 6 horas.

Mantemos trafego mutuo a São Paulo e umcr1rina, ven
dendo-se passagens.

i AGeitam-se despacho de encomendas. .

\
Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente SiLveira nO 29}

(
II C' I

� � T"'" I � II .

. , I � r�j.
Sociedade de '!orteios e &eguros contra acidentes

rlendo mais oUÜ'OS beneficios de carater IIs!\isteElcial.
Reoresentante em Florianópolis:

.

PEDRO NUNES
RUa 24 dp MaiQ IWl (Estreito)
Sorteios Tn<>l1sais. :>li'dianté mensalidade de er.· 2U 00 QIl:ro dlll )óh

,1mcial de Cr$ lh.oo apenas.
.

pe!lsaais, eOilce

PartieiIlaç .. o n08 lacreI!>

SábãdO

TEATRO

«O Casaco Encaatads»

A propósito da temporada de

I Mme. Renriete Morineau em I nárro literário nacional o ta�
nossa Capital havíamos prepa-Ilento indiscutível de Lúcia Be-

:" Aproxima-se o verão e, com êle, as praias banhadas do sol. c:' I �, -rr: t rado uma crônica para a "Pa- nedettí, para escrever sua prí-
Ú citadino que não pode se dar ao luxo de um retiro demorado c.;JtJIf,1iI)/t)� gíria Literária" de domingo.' meira peça ínrantã -- O CA�

em uma praia de banho como as de Coqueiros, com cama e Não contávamos, porém, com SACO ENCANTADO", e ao ta-

mesa se assim me é permitido expressar, aos domingos ou fe-
... r-eune som ... acabamento i, \ 'O entusiasmo que, à aproxima- zê-lo aquela escritora criava
solidez .•. no piano perfeito!

riados, arrostando as longas esperas nas intermináveis "bichas" ção da estréia, está, a exigir um novo gênero de litefatura

.de' ônibus, para lá se dirige.
Além \!te vários modélos para de nós mais palavras sôbre o teatral. Sua peça é, uma ver-

C 't al t á d I
pronta entrega ... êste maravi- -� t rJ; .t 'j'1 t' d d' b

.

O t
amo e na ur era e evar a merenda para seu repasto. granoe acon eUJ.me:rl!l o ar� s 1- a eira o ra prima. u rOS es-

lhoso prar-o pode ser seu hoje
.Porém, á hora do almoço, verifica que não possue guarda-sol mesmo, .através do plano de

I cç, levando-nos a antecipar de crrtorss seguiram-lhe o exem-

de praia e que as sombras das poucas árvores que ali existem pagamento a longo prazo!
dois dias os) comentártos que plo, em boa hora para o nosso

estão lotadas. Terá de comer á luz do sol, está claro. . .

sentimos necessário fazer. teatro e para as nossas ertan-

. . . . . . . . . . . . . . .. . .. ,.... {1/[thw�rtrem�Dn Se havia algull'�.à relutância ças, ma� todos tiveram uma

Não longe da praia da saudade há, porém, uma elevação

I
GUltMt lai' ·.tjUHUI9 nesta antecipação, foi ela ven- Mortneau para ',represerjtá-las

que_se e!Stend�, com, altos e baixos, até Itaguassú; nesta ele- REPRESENI"ANTE
cida pslo conhecimento do re- Daí a distância ehorme que

vaçao onde amda ha uns restos de matas, encontra.se uma
I partórío que a grande' francê- separa" o "O CASACO EN-

gruta ou furna formada por enormes. pedras superpostas que "
para Santa Catarina sa apresentará ao público, do CANTADO" das demais peças

acomodariam algumas dezenas de pessoas. Êste local, bem co- tu'�TOT ��/A qual faz parte "O CASACO hoje representadas para crían-

mo todo o resto dessa colina, se bem tratado e arrumado devida- ftt""i Jt v ENCANTADO", da autoria de ças,

mente rearborizado, seria aprazivel 'logradouro público'. ex. 134 - Te1. KNOT Lúcia Benedett.í, a primeira Mme. Morinaau grande em

Não resta'dúvida que, para êsse fim, há necessidade de Florianópolis peça escrita especialmente pa- MEDÊIA, BLANCHE DU BOIS,
certas desapropriações, construção de uma estrada de ae-esso

..... � . e .... 4 ••••••••••••••

ra crianças no Brasil e também 1\IIRS. PHELPS, é. em "O CASA-

ao alto da colina, construção de mesas e bancos para a como- Te:�.r.e- [.10 '" �l, primeira a ser representada. CO ENCANTO", a BROXA!

? dídade e repouso dos visitantes, etc., etc. !:.. _ Poderíamos deixar "O CA- 8 quanto talento pÕe em sua

(
Êscte empreendímento que, não resta dúvida, demandaria V ti

SACO ENCANTADO" para co- interpretação. As, -criancas de

d;e parte C:J3 .1 o deres públic�3 municipais certas despesas não
. en e-se ótimo. terreno, msntártos posteriores, voltari- Florianópolis hão' de adorá-la

\
50 na execuçac:_ co�o,. tam�em, na manutenção daquele par- nesta capital, á ,wa Alves do nOssas atenções para "ME- (mesmo como Bruxa) e não

, que de recreaçao pública, tão necessário á higiêne mental nos d B
DÉIA" ou para "FRENESI", a

I
faltará "gente grande tambem

dias que atravessamos será, além de tudo, um embelezamento e dto, com 37.00 1111. peça de estréia, ou ainda para I para aplaudi-IH, não. só como

1 .para Florianópolis que, então, poderá contar com um parque. de fr�nte por 42 00 III
"ELIZABETH DA INGLATER- intérprete, mas s-pecíalmsnte,

Daquele local descortina-se uma belíssímà vista: Floría, \

••

RA", "A GOVERNANTA" (Ma- pela obra educativa que vem

nópolis, São José, Base Aérea, Mar Grosso, etc. de fundos (3 IOt�5). Tri- dsmoisallej ,
"UMA RUA CHA- realizando com a difusão do

. . . . . . . . . . . . . . .. ..............................• I t n c 5 n 26 d I MADA� PEDAÇO" ou "O PECA- .teatro para crianças, uma cria-

_

O Rio de Janeiro é belo naturalmente porém, não f'ôra a I
ar a a a. tJ mes- I DO ORIG�NAL", mas preferi- ção sua.

rnao e o engenho humanos que tão bem têm sabido preser, I ma rua. mos começar por aquela, dado ':0 CASACO ENCANTADO"

var e aux.iliai.' o t�abalho ?a na�reza) talvez nada houvesse
1 '

-_- --- ao inaditíismo dêl�se aconteci- apresenta cenários e figurinos
que ..�xtasIaS'se a VIsta do forasteiro. Essa preservação e êsse ARMAZ�Ei\� E SELARIA menta, de Nilson Penna, premiado pe-

,aUXIlIo que cs homens v.eem prestando ao trabalho dessa
1 _ SA�. �ORGE ,

O teatro para crianças, mal 10 Serv.iço Nacional do TeatrQ,_
exuberante natureza da CIdade maravilhosa custam é claro de coao Vieíra de Sousa cornprsndido, ou melhor Ia- transporta o espectador para

grandes son:as á Prefeitura do Distrito Federal. Porém n�n� I.GênerOI5 alimentícios
- iHiudesas eJII I mais tentan.do no Brasil tem as páginas de um livro de his

g_:Iem poderá !18g3.r que essa despesa não renda juros e êstes geral - C:urvs e artefatos de eouro como precussora Mme. Moorí- torra de fadas f> conta as atJ;i
sao pagos pelos turistas que visitam a nossa Capital Federal.

R. MANOBL JOAçrC1M PINTO N. 3 nsau, que foi buscar no ce-I bulações de um pobre aíatate

C?utros l���res existem, senão iguais, pelo menos com
-. mais au, qu« foi buscar no ce-] à� voltas com o casaco do relo

parecidas posíbilidades de se tornarem tão belos. Cabe aos ho

!Den? concluir eLaj��ar o trabalho _cego da natureza ou pre-
5erva�losA da d.esu,r�lçao. Os blocos de granito, símbolo palpá
vel da força ciclópica da natureza, das adjacências da colina

?e .Coqueiros .e�tão, aos poucos, sendo retalhados em parale,
Jepípedos, n:_Olroes para cercas, em pedras para alicerces.

Urge nao se deixar co d t
. - .u, VO'UNTAR'OS DA pATROA N.· '.' A"D,,"

.

nsumar a es rUlç�o em poucos c.. ''"0''"'.ees . '''''0''''''· "�"'",, "c...�

�no� daql!Ilo que a natureza .levou séculos ou milenios para Agencia Geral pal"'� S. Cat\arl'�"'a�e�Izar. Estes blocos de gramto com esta elevação e com as . .

••

praIas de Coqueiros poderá tornar-se, urn pouco de boa von-
Rua FelIpe Schmldt. n·--Sob.j

�a�e, un: po_uco de engenho e algun? milhares de cruzeiros,
C. Pastel, 69· Te!. "Protetora)'

I �ge���S Jea t��::�' r�S��i:�t""A���{�V����'i 1",�C�:�i0�tP��'�'���1�e o:
�ugares IdeaIS onde o povo, aos domIngos e feriados pOlSsa

-

FLORIAl'JOPOLIS
.

Il.lima em tôdas as suas fase� );'a, drOf,.t!'j;l� . hrmácia�.

passar_ urnas h?ras agradáveis esquecendo�se, assim, das -preo_ 'S'E';N"·H·�,-:;P.,I·T'"�'i"'" ,- --

I cupaçoes dos diaS de trabalho. - - �-

Pel� valor que t�l �mpreendimento representará .ad po_
vo e a CIdade de Flonanopolis aqui fica, portanto. a !Sugestão.

Coqueiros, 24 de setembro de 1949
"João Sem 'Terra"

Visão maior e ;nais p�rfeih
-----------

.

que a de um bOI�: biDÓCU;C
.MóVEIS. LOUÇ.Â1'lI 11: MOlWA3 .ÂN1.'HU.s alcança quem t��ó'ir';!;l

Tlese:i- c••Jlrar •• "'....er? imtru('ão.
Cartas a José Claudino da Nó.re�a. .

BODa; livros, sobre todoG o'
Siin José -_ Ponto final dó) ônjbl1� - DISTRl"EUlDOR DO... assunto!!:

Cn·tf,11l'("(J de Moedas Ant;g�s dll Brâsil LIVRAI·? IA pr.- ":/t
Pelu correio C,'$ 25,30 Rua De·,)C!.or· •.33 - FI. ·nenópo�i;;.

p01' SALVIO J)E OLIVEIRA

A ultima cre8ção em re/ri

gftrante é Q 'Gua.raná KNOT
ÉM GARRAFAS GRANDES

Preferind':J-o
acómpallhando

e>'!tá
a moda.

A

PASTA nENT.fJ.
/ ROBINSON

Bom blllóCG·!O
Grafrde visão

Uicaz 1ratamentn ôa
:E; bem conh ec id o dó mundo médtco e farmacêutico o va lor

te,'allê,ltico {k Anlhwfili ..a. ASTHlVíAN cont.ém além, deste sal,

OUtl':1R suhstâh�ia� de cOlupro\'ada eficácia, t()l'nd.uc1o assinl o

ASTH':vrAX (\ ajaIs Gomplct'o e eficiel1te l>re�)a"'ado .. �)ar,�_ o trata-

Curso de ·Admis§ão
Outubro e

em

NOVer&lbro: j

�repara candidatos �e ambos os sexos as exame ge ad
missao para todos os estabelecimentos de ensine secumiário.

REVISÃO GERAL ia matéria à� a.o.

ATENÇÃO: Não fUN.cionará o curs@), e@mo era costume

nas férias, em Dezembro e Janeirtl.
Inicio: Aos � Qe Outubro próximo.
Horário: das 2,30 às 4,38 lia tar�e.
Local: Av. Hercíliú Luz n. 20, sobratiG (Alber$'ue Notúrno).
Matrícula: Dias 28, 29, 30 ale seteJllibro, das 1�{,3i às 15 ho-

ras1no local do curso.

Despesa: Cr$ 15@,@(9 para o curso teà€l,. pagáve�s no ato da
matrícula

Um aluno fraco não procisa perder o au;), lle_ suas féri9.s_
(i) 110m*( do Curso é uma garal'lMll.

JOSí: ,,·n�.RN, «Ureter.

IINDIC1�DOR AZUL DO 1110 IR4NDE DO SUL
I Um nome que se impõe pelos inestimáveis. serviços que vem.

I' prestando durante seus 15 anos de existê::lCia ao comércio e

industria

1 Agora·tambem anexará informações dos Estados de Santa
. Càtarina e Paraná .

Já estamos angarial'ulo publioijQlde ,ara 15a Edi'í;ão
Informações com o sr. João �ires Ma�hado ú rua Conselheiro

Mafra, 156

Florian@polis Sal'lta Cat:.uina

A. ,vista e � praz
Elir"lamefllto' de ••t.res, fIli.ã••s e waasfenna.dorc:J.

IJlstdQçã. .e luz • ferça.
Venda de motores, rá.ias e acess.ri.�, autrel! ajl.fe1ltoe elé·

tricas, artigcs elétrices, ete.

Representações diTen:;�s, c�m e:s;ch,lsiTiu«e das ÍIIBIa,..ávew
receptt'lrés "SARATeGA", "INDIANA" e "_RClJR�".

A ELl!:TRO - 'I���NICA

Rua Ttc. Silveira. 14 ._- Caixa Po�tal 193 - FOi1.e 'lHo

.
�.: ,. ..
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liSãtado I G� outubro CI«I '9"9 _.�-�-, ._--
--��--------------------� ,

de

Arnaldo MesqnHa I' Dr.. StnHaeh�
Em prosseguimento ao pro- taela tem grandes virtudes j,'o Ir (

gnama traçado p.elo Sr. Alvaro cancha de t�nis. Como preten
Aciolí de Vasconcelos, genial. de o Sr. Mes.quita superar taís
Diretor de esportes do Lira Te- virtudes?

U
. · I SERA F.ESTIVAMENTE COME- rrís Clube, realizar-se-á ,hoje à "O Santa, entre outras vir

tUVer
-I

MORADO O 8° ANIVERSARIO tarde, às 14 hores, nl;lma das tudes tenísti,cas, tem a friez)a.

DO UBIRATAN canchas do Lira, o empolgante guerreira dos íngíezes. Ele nãe

Promovido pelo Ubiratan Es- encontro do Sr. Arnaldo Mes- se altera, é verdade. Mas, eu,

porte Clube em comemoração quita çom o Dr. Santaela que tenho, a meu fovôr os en-una

á. passagem do seu oitavo aní- ante-ontem, espetaculLrmente, mentos recebidosl do meu arni-

lte.,.rt«!em fie'Hél:.• J,lilt.n ]'tereir«, versarío de' fundação, realizp.... derrotou o f'arnoso "galego Be- go Acíolí.
<,

•
«« A. C. E. S. C.'

se amanhã pela manhã inte- ck ": - Mas Q Dr. santaeía. dísse-nos,
\ IV

r

.).
ressanbas competições esportí- Ontem cêdo, fomos encon- também que deve tudo.' em te-

3° LUGAR EM RFJl\{ü zeram, conquistando honrosa, trar o Sr. Arnaldo Mesquita nis ao mesmo, Sr., Alvaro Acíe ...

vas, estando ;assim . elabOl:ãdo
Nossas esperanças no certa- mente a 3a colocação sob viva treinador com o Sr. Walter li?

me de remo. eram 'nrínímas, admi ...." a- d de
o programa: .

iraç o tos, emais compe- la PAR'I1E __ Local.' _ coie- Wanderley. Solicitado pela
pois, sómente inscreveramos tidores, especialmente dos pau- nossa reportagem, prontamsn-

"Ora -- re-spondeu·nos o Sr.

uma guarnição para o páreo de listas, os quais felicitaram nos-
gio Catarinense.

t o esguíu téníst aquiesceu.
Arnaldo Mesquita, -- nem te-

yol 2 se d oue s riam 1-' b
. As 8,30 horas VOLLEY- e . a

dos absorvem os mesmos ensi-
, e a ,

. n o '1 L e 1 '.� (1S-
I
sos . nosos rapazes. BALL FEMININO'. A. A. BAR- E perguntlamos-lhe:

Lllt�.d')lS mais os _p::..c·C'os a.� yo.e
.

A classificação desses fina, O h f' d f' d pelo namentos. E eu sou muito mais:
.1.- _

_ RIGAl�VERDE (Vice-cam- sen or OI esa la o

s 4 e yole a 8.
_

Iista foi .esta: iO lugar: FUGE Dr Sant ela ágil e muito mais 'calmo que .'
peão estadual de 48) x ICARAt . aera.

Concorreram ao certame de (gauchos) no tempo de 6'29-", Sim _,_ respondeu-nos. "Fui Santaela!

remo' paulistas gai "'1(' tiu 20 FUPE ( u t )
E. C. (Itajaí). Eu levo o tenis muito a série.

• ', •.1.<•• "', ! -

, pau IS as com
VOLLEY�BALL MASCULIN:O desafiado porque me encontro,

rnínenses, caríocas,' mineiros, 6'59", 30 FACE (catarinenses), t I t d 1 Trato-me para praticar o meu
UBIRATAN ESPORTE CLU- a ua men e, em 'segun o ugar,

esporte, como 'se deve pratica-bahíanos e pernambucanos e,m no percurso de 1.300 metros. J' to e' através dos noss s tor-' BE __ (Tetra' campeão da ea- S, �'" . o· r-

quasí todos os páreos na teta- No cônjunto geral de p'on.
,... .

h
lo. Si conquistei o 2° pôste

pítal) x :tCARA! E: C. (ttaíai) ; neios, consegui Impor a mm a '

Iíôade e 'os catarínenses no de tos do certame a classificação BASKET.B.8.LL' UBIRATAN raquete "canhotá "
como nO 2 cdom� te�sta �o, �i�a, dnão pg-

vole a 2. . foi'a seguinte: 1\, I.
I d L' T d D S t � ·er€l eEr-rr \arrIS(.an o-me a.

A f d' t d ESPORT'E CLUBE - (Campeão .

o Ira·b. enl' O °t r.

(, an, .�e 'a), perder ta:\ põsto ".
,�

s provas oram aispu a as 1 ° lugar: FUGE (gauchos) estadual de 1948) x !CARA! E'I
inconce rve men e -sorrru j ,

nos dias 6 e 7, tendo por local com dois primeiros lugares nos
C. (Itajaí):

�, derrotado o extraordinário "ga-I Então o senhor vai hoje der':'
a raia de Itapagípe, páreos .de ? e 8 e segundo lu-

HOMENAGENS: __ 10 JOOO-: lêgo Beck", cabia ag_.meu, ad- rotar o Dr. Santaela?
No primeiro dia foram efe- 'gàr no de 4.

-

versário. de" hoje, de.safiar�Il1e I E. com um vago ar de riso -

tuadas, as elíraínatórtas e no 20 lugar � FUPE (paulista's)
- Associação de Cronistas 'Es-

- .-

-

tl d S t C tarí T para tres setes", alíás serao e díga-ss de passagem, multe-
segundo as provas finais, dado com primeiro lugar no p,a'reo

por 1VOS e an a a arma a-

d Ih cinco. Explico: o Dr. Santaela., simpático, -- o Sr. Arnaldtl-··
o grande numero de co;ncor- de 4: e dois segundo lugares ça e me a a

sempre muito' polido, .sotícítou Mesquita nos disse o seguinte:
\ rentes e a pequena quantidade nos páreos de 2.e 8.

2° JOGO: - Dr. O.smar Cu-
10-0. DD P id t d F d do Sr. Acíolí, uma ,alteração . Ra.pazes, 'isto é segrêdo: re-

de barcos cedidos pelos clubes 301ug"'r: FACE (catarl'n'en� nu;a, . ,.re.s1 en e a e e-
Q �

AtI t C
.

iN no plano de iliminatorias. As- serverp. para domingo uma C(j)-
locais.

.

ses,) c,om um' ercel'I'o lug"r· no raçao . e lca, atar�nen""e
'00

T dalhá
. sim, os quatro melhores tenis- luna n' O Estado, que eU quere

Assim, inicialmente foram páreo de 2 e FUME (mineiros) .aça e me s

tas do Lira -- eu, Beck, Carme� conceder ao jornal de vocês
disputadas as eliminatórias em com um terceiro lugar no pá-.

3° JOGO: -:- Sr. Walter Lan-
lo e Santaela, 'jogaremos cinco. uma tese tenísttca.

dois páres para cad.a eli- reo de 8. ge, D�. Preslden,�e de Honra
"setes". Hoje jogarei com o I Ganhar do"galêgo Beck" é

Pécie de barco: a 4., a 2 e a Dessa'rte, com' . a',p',e'n"'s uma
do Uabll"atan E. C. Taça. e medoa,'

_

<N

2 PARTE L 1 L Santa.ela; depois, outro dia, fácil: ganhara do "degas" é
8, pela ordem.. guarníção de barco a dois, a.

--;- oca. _- •. l� Beck jogará com Carmelo. Os' que é dincil. Vou deixa-�.0s
Conforme sorteIo, a FACE ]fACE, pela fibra e valôr dos Tellls Clube - A �5 hOlas ·sera

vencedores )og{arão ootre si, pbrque o Walter está me espe
ficou designada para o s·egun� seus defensores, conauistou ofer-tada aos conv1dados, uma

tirandO-Se da.s trê;; disputas, os rando para pros:Seguirmos •.
do escalão ·.das eliminatórias.,do com hon. 'f':OS ,Q 30 lu,ga�r no

lauta mesa de �oces e.,sIalgados,LU.
f d � t- t d três melhores." treino. Passem bem e apare-

ibarco a 2, Junto aDS: paulIstas, certame d.e rêmo, em igualda� �:e� O�se n .ao en lega, os
Disseram-nos qu.e o Dr. San-' çam logo" .

.

mineiros e bahia'!lO'S. .

de com os mineiros, cuja dele_ plemlO� conqUistado pelos atle-

A dupla catarmense, amda -gação veiu com guarnições de tas e clubes vencedor.e": '.
'

EE.UU�· E MÉXICO
-

CLASSIFI- OLíMPICO X LIRA

nova e com poucos tr;eino&, da- barcos a 2, 4: e 8, suplentes e
As 16,30 horas, .s'era mlclada CADOS PARA A COPA . DO Hoje, no estádio da F.C.D.

do que �·e iniciára. n�ste ano, um técni:co especializado.
uma tarde dansante, ofereCida

I.' MUNDO, prossegUlra o Campeonatf.l
no galpao. do C. N. Rlachuelo, Qs càr1ocas,' fluminenses, pelo trB:U:-ATAN_' E�.pORTE CIDADE DO MnTCO. 28 (U, Amadorista da cidade, com :ii.

apanhando, ainda, um barco pernambucanos e bahian01l. CLUBE,
aos convIdados.

.

P). -- O méxico, que já ha,via r,ealização do prélio entre

que n�o era dDS bO.J?-s ,e do .q.ual que competiram em todos os FÉLIX MAGNO ESTA FAZEN-
1 assegurado a vitória. no Can:-- Olímpico e o Lira Tenis Clube.

os cano�as se haV:lam _?tlllza- páreos, com uma exc:e,ção dos DO SUCESSO EM CU.H.I'I'IBA p.eonato de Futebol da Am�- Trata-se de uma boa peleja,
do, no pareo a�tenoT, sob pro- dois ultimas, e que estavam Há várias semanas se eH-

nCa do Norte, derrotou a equ:- devendo, por certo, �fl:�;' ,apre
testo, por motlvo de mudança com guarnições bem treinadas

e.ontra na direção téenica daS pe de Cuba por 3-0, na partl- ciada por um público�htÜl1ero-
<de remos, 'pois, OS que acohfpa- e acompanhadas de té.cn:t.o&, equipE;s do Coritiba, da capi-

da final daquêle tornE;)io. O· soo O Olímpico ainda�:.!.lÓ' lilti-· '\
nhavam.o bafeJO tinham sido não cons!guira;n c1a�sificar-... tal paranaense o conhecido qu�dro mexicano já hav_ia con-I

mo sá�ado logr�u abater. (jJ

serrados maldosament.e por es� Com tao notavel feIto, amo-" h",
.

F'l'
qUIstado· o campeonato, no do-' Guarnlll, quebrando-lhe a ln-·

't ' h d" 1 ... coac uruguaJo e IX magno .

d t 'b'l" d
'

tTan os, apezar ISSO ançou� desta -FACE conqUlstou maIS .,

d' ..
' .

t d
mmgo passa o. ao ob er sitia vencl 1 ma e enquan o ,que -

.s� às águas do canal de Itap�- quatro preciosos pont,os para a I �u� J�, !Tl�lU : c�nJ�n °ltl'� terceira vitqúa �o:r:secutiva,! seu adv�!sá:io _de hoje empa.-

g�pe com aquele mesmo espI- classificação geral dos Jogos � meIra, � �o.. aUto, C e_ derro�ando a eqUIpe norte- tou com o hder por 3 tentos.

nto de honrar noss-o Estado, Universitários Brasileiros Ex- tJ�O, de. Be o ?nzon e, ru
amerICana por 6 x 2.

NOVO RECORDE
.que }.evou os "rowers" eatari- tras da Bahia.

ze1ro e InternaCl�)llal, de po�- Encerrou agora o campeona--
SULAMERI-·

nens:es em 1936, naquele mes-" (CONTINúA)
to Alegre, e AV�l, de�ta �a�l- to com quatro vitórias e ne-

BUENOS
CANO

m'b local, a levantar o Campeo� ----- Magno, segun, o .a lmplewa nhuma derrota ou empate.
AIRES. 28 (U. P.)

nato Brasileiro de Remo! .
CAMPEONATO BRASI-

.

- parani'tense, esta fazendo su- Os Estados Unidos obtiveram
-- Mário Chavez, o famoso na-

Patrão: Fra:ncisco Pfeilsti- LEIRO DE LANCE LIVRE POR cesso no clube
..

de Sallf�rd I O segundo lugar com uma vi- dádor argentino, rompeu. Ia-

,cker e "rowers": Aldo Horn e CO�RESPONDÊNGIA'/ tanto que. o Cont�ba, que Vlll- tória,·t.um empate e duas der- "record" .sulamer.icano dQS

.Angelo Fonseca, f.à'i a guarni-' Promo':ld? pela Confedera· ha .?e chversos fraeussos, Te- rotas.
200 metros, nado de costas,

ção que, empregando tôdas as. ção. Brasl�elr� de Basquet�bol. haIH!üou-se demorando. o Bd- Os norte-americanos derro- com o tempo' d� } minutos, 2.

!Suas ,energias., chegando mes� reallzar-se-a sm�Lll�aneamente em - tâ!lIa �o� 6 a 1 e aInda d?·. taram quarta-feira, o quadto,. "egu��os e 3" deClm�. ,

mo ao sacriffCio do esgotamell� todas' as capIta�s dos Esta- mlllgo ultImo levou de vencl-· de cuba qu só consegu,iu· em-
O record 'anterIor perten-

, d 12 d t b
.

21 h da o J nt IS por 5 O A
,e cia a Mário Chavez e ao "'ra-·

t@ físico, classificou�se no .2° . os. a e ou u 1'0 as
. .

o� uve '(
_ �. lll-

patar, anteriormente, com a
'"

pôsto, com pequena distânc}a ras, o Campeonato BrasIleiro bos os esqu��roes havJ�m der- equipe dos Estados Unidos e sileiro Paulo da Fonsec.a e Sil-·

'(quasi um barco) dos paulls- d,e �jance bvre po� Correspon- rota·do o :onhba no 1 t�n:')., perderam duas vêzes para o va, com o tempo de 2 minuWa-

tas -- primeiras colocados e den<:la. Nestah cdapüaLl. o T10C:11 Não ha dúvida qu·e �·eb México e uma para oSI Estados �::":��g..::r.:.�,�s.
enorme distância dos minei- Sera .a canc a o' Ira ems Magno é mesmo um mestre Unidos, -------::.'.:':.::.:.:.:.::.'.:.:.':.:.:.::�

ros (6 barcos) terceiros coloca- Clube, sob o controle da F.A.C. em mrÜéria de futebol. Dêsse modo, O México será o
•............ > • � ••••••••••••••

1 ;;;fP������::�n::�� Ciie·iieRiãtãS"�iüiIiib; ª�i�:ni��:i�:�:tfii;J� ;g:��1i�!���;;i
t 'd do, é uma delícia. É o mai@

.FACE iria dispu ar o pareo e rONV1yr, ano vindouro.
yole a 2, com os gauchos, flu- '-' '

. i L .. IiIIlI!_�IP3!__..__
fornecedor de vit�minas, e, p�
isso, o melhor fortificante. A

minenses.e paulistas - os de- De ordem do sr. Presidente, troho o gralo 111'a'zel' de COlwir..!ar

mais classificados na elimina- 'I 1ouos os remaclores e demais associad.os do' Clube c suas <;xmas. fa-
venda em todas as farmácias
a1"mazens.

tórias. milias, para assistirem a solrnidadp da inaLlg'uração do retrato do des-

Nessa situação, os bravos re_ I acado desporLista S1'. Sidne,- Nocrti, çlig'nissimo Presidente de H oma,

presentantes de Santa Catari- a quem esta Sociedade de\'(' ()� mais assinaladoc;. Sf'rvi<;:os no JlI'oximo

na, inflamando-se de maior vi- domingo. riia 2 de Outubro, ús 11. horas, 'rm nossa sede social.

gor e entusiasmo, foram á raia Flol'ian!Íllolis, 28 cl'r Setembro ele 194,9.

dispostos ao máximo, o que fi- 8adi Bel'/Jer 1° 'Becretario

.com
u

�

I

'fENIS

Santa Catarina aos J�gos
sitáries tia Ballia �

.',

I"

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

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ��'rAD' Sábado

RADIOTERAPIA
'RAIOS X

....

iR ANTôMlO MIEST'
Ate.de, tliàri••eate, a. H.spit.llle Carida.le

1
---------.-

I .

8ÃO FRINCISeo 00 SUL para NOVA VORK

7

/

"W'"WJ'I_....- ••_-_,.....·_w.......-.-_,.....- ..-.-_-.._...-_-.......·--......._-....-""..,.--.-.---�----.-- .-....
Tranaportes regulcres d. corgoil do pô r to d.

Dr. Alvaro de C.rvalho
••ençC$ àe CricnçC3

eo.suIt.ri.: Itua Teaea"

IIllvelra, 2!

Jlorári. tie c••sultas: , ás 11

....
f:!lábd'J;: 14: .ás 17 11.3.

Dr. Milt.. Si•••e
Pereira

Gliaica Cir.r�ca
M.le.ti.. d. Sea••ra.

CIRURGIA GERAL
De. Se"iç.s ti.s Pr.fess.res -"eIle

.to lI••tea.sr. e Pira�e N.

gueira (Sã. PiUil.}
Consulta..: .ali 14 ás 17 lI.r..

Rua Feuaati. Macltati .. , li
_.'-- _._---

DR. LINS NETES

Diretor ti. Hatecniti.de e .édiee II.

Bespita'i de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, coateele- ,e trata.eat.

RJ)ecializado da gravidês, .htar
Itioe da a-:l.lescência, e da .eao"au
u. Pertubações .ensvulü., � '1(1,,

mações e tumores do aparelhe ieai
Ial feminino.
Operações do .tero, oTári.s, .....-

_.., apendice, hérBWls, Taris�., etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
àU'aa)
ASSlS.TENCIA AO PARTO E OrE-

RAÇõES OBSTETRICAS
Voença!! glandulares, tiroide, .vi
not, hipopise, etc.) .'

"

VIBturbios nervosos - Esterililiade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Td.
1.4&1
Resitd. R. 7 de Setembro Edil.

Crus e Soma - Tel. 846.

PR. POLYDORO ERNANI DE S.
THIAGO

Médico e partei.!'u
Hospital file Cari,dade de Flo

rianópolis. Assistente da_
Mater.idade

J)()enças tios órgãos internos, espe.1
cialmente do coração e vasoll

Doenças da l:iroide e demais glan
dula!! inter..nas

Clinlca e eirurllia àe senhor.. -

Partos II"lSIQ'FERAPIA ...:_ ELEÇTR9CAR
DI0GJ\AFIA - lIreTABOLlS'MO

.BA$AL
IIORARIO DE 60NsULTAS: -

,

Diãtiamel\te das 15 às 19 no-

I
(

raso
o,

C®NSl}VróftI6 :

Rua Vitor Mei;reles D. 111
F911e ma...ã,l L71t2

1't�ll)iÉN'eIA :

Avenida 1'�D1powllki M
Fue .aaüu 7S!

Dr. .iri...·W'e...-.....
��!f��tlRii:j�� �t.�

Telef. M. 769
.

!J4l!l!lnlta (... 4 'I 6 heraa
JleIid�tióia·: l"eHPi! SChíirldt .. J�Ta.,..••

I "
I ....lh••••

Infermaçõ.. como. Aoente •
F IorreD6l". I! li - Carlol HoepckeS/A -.;oC[- T'eletone 1.,21'2 (. En!. t eleg,
SãG Fra.cílcQ do Sol- Carlos Hoepcke S/A -Cf - T!:leloa.! fj \1').) � �M A�K

Dr. Guerreiro da
Fonseca ,-

Ecpecialilit. . I
Hétlice _:_ Efetiy� de ...pit.l ti. ---------

Caridatle
, @UVID.S - NARIZ e G.:a· ....

GANTA :
Trata.e.t. e Operaçie. •

n�sitiê.cia: Felipe Se....i.t,'9 a
-;

' Telefeae ; 1.5.1

IC.asulta�;� Pela .aaltã •• •••a\tal
·Á taflte:""1\ua Visc.aie· ti. eur.
Preta a. 2. •.

Herári.: .as H ás 17 It.ras. •

.It. NEW'f.N tI'AfiLA "a:Cirwrzi. :er.l - D.ençu H !!Iea".-
•

r.s - Preet.l.zia • C.ix« 1'.st«L 5,5.
.

•• e
Eletrfciêade Métlie. f-

Censultérre: l\ua Vit.r Wêirele. a. �����.���������
23 =. Telef..e 1.3'7 "'�A 5.L .ft.Ae�
C..sultas: ÁS�'l1,gl Iteras e à tac- .E I,ftlUC_AbE S. A

dê tias 151t.ras e. tiiaate �� _

1'I.esitiê.cia: 1'I.ua Vitial 1'I.a... a. Serl'iç.�.e Derlia elétriea
115 - Telef..e U22. eM JliJil'ile, Jar.a,uá '.:!1Il

Clfaic. Metlie. e CirilrJlie...
Sã. .ento do Sul, llafra, Tí-

11t. AUJOI LUZ [ucas, ltio Negre e Lapa.
'

Métlic.-.per....r-P.rt.ir. I :u:.terial elétrico para .wta

••eaças illlteua. ti. Ati.lt... laties - M.t.res - Dilaa••,
- ••••as - Lustres - Fer

Cria.çal -

Alta Cirurgia _ Cirar.a Geral _ r� de �J1,••ar - La�pafia�
Beeaças tie .Seala.ru _ Part•• _ :- Ve.tEa••res - SerTl<;p df

,�. U'" .·as C.ra"i'.· Instala.-es p.r pes�oal téení'las rIaanas - 1\1 - 'V' • •

_ Pal.jes· _ Est..... _. Fii.io c. es�eclall���. "

Trat.meut. da TUer••l... .
__�.Ja e cntorl. á -�a 15 df
NOTem.ro, n. 4-4:! CaiXa Post&:
11',12 -lin•. tlerr. - ""pre:
sul" J.Ílnile - Sta. Catarin,
- Brasil.

Dajilógrafa
.diplomada
.•[erece seus s�r'Viç.s.
G«rt«s .. I!IJ.ri .. Inês

F-trf�ir«.

·Raies X _: Eletr.é-arjie:r.fia
Pl-ap Pe'Feira e OliTeira <_triz .. do

Tribunal) ftua Sut.s »a•••t, n. 8.

CoD.Mll\a, du 9 b 12 e tias � b II

__ !"one 841. !1L01UANóPOLIS
'Mldtas felicidade8 pelo b!lBei.,,!'

to de deu filhiall. I
M.s, nÃo e8f1aec;a. que o melho'

presente p.ra o 8�D "PIMPOLHO'
é RJIla eadernet. do CUDIT(
IIUTBO PREDIAL.

Dr. Roldão C......
CIRURGiA GERAL -- ALTA a·
lIURGA - llOU:STIAS a� S..

NROI'tAS - 'PAIITeS
,........ ,ela :Pacal.". .. )[etI.

li... da UJiÍnnidade de SIAt Pa1Íl.,
...... t i.Ul a.SSlstente por yáriol anoe d.

Servíço C\r6r�co de> Prof. AlIJi.
c-rli. 1(_

Cirur�a do �stó.ma&o e 'Yial "re._ta·
rei int�!!itinol delcado e crel.o, tirei·

de. rins� próstata, bexi,a, atero,
o�ári08 e trompa.. Varicocele, bidreo

ceie, ..,arizes e hernae. .

Consulta0: Das 3 át 5 bora., , raa

Felipe Schmídt, 21 laltol da Ca..
Paraíso}. Telef. 1,5'11

lI.eoidéncía: Rua E;.teTe. J UIÚ.OC', 170;
TeIef. ll. 764

Dr. Lindolfo 4.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Constituições d. soci.dad••
-

e ••rtriço. cor.l:1toa. em oeral.
fQrc�onizaçõ.. 001'1 tcbei•.

R.!ii.tro•• :marca_, di.poJ\do,
n. Rio, de corr••JS'pnd.nt•.
E.cl'it6rio: Rua 'Alyaro d.

Cal't'C11ho D. 43,
Da. S às 12 hera. I

Tel.fone R94

Dr. P.al......

Casa Reee.
€ObS'ru_·

Cirurgia- Clínica - Obsletricil
\

Dr .. A.tini·o D:ilJ Massi
Métlic•• f..t,Wo ti. Ifo8p,it4i[ ,de Cariftl!Jtie

Serviço esp�-d.tU:iado em ·I)õenças de Senhoras
M.tiern.s wrétltMtJlI'j,ii de' trataWlent.

�.
.as 1. âs 12 ••pas e

C.tV�uJtór'i.:
Rua Tiradentes. �

-'

tJai. ,1:5;:1' às 14,3' .h.r.,.s
Residimcia:

Hotel 'Bill ".rta

V?CS rlfAl?�' , ... {} -: ," .

�_.
,

�

,

,"". � C � í"'C 1 t.. � W t) I
... oJ, Ct I

.!.2!J.,0" ".r�
"

'

Q .1'=.:"
-

_ ,v':_"\��
ARARANGUÁ - ÀS ga � 5a - Sábades.

MAIS INF.1tMA�ES NA
FILIAL À Praça 15 tie Novemaro \Edificio

TJilLEf"eNE: l.g�5

)

HOTEL, LA PORTAl

Arvores Iruliferas
Arvores Frutíferas e<llxertadas e plantas O'!'!\l&mentais sal
melhores qualidaedes oferece o irande Estaoelecimento de

, ,

Flori e Pomí0ultlira
H. J. Qpper.

, Corupá.
Mun. de ,Ja�guá - Estado de Santa Catarina.
Peta. ..Wla,. lI'attitàlll••te.

Guia 'Paran,ád,Q
PublIca relaeã.o dOIi o081&!'oiaate. e Industriais com sela 61lEte-

rSfOI.
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a 'T.A.C. pelas autoridades
Municipais e Eclesíaslícas

Ontem o s/ Luiz Fiuza Lima, di- • vficial correto e culto, com, in- Prof. Fernando Machado. o ilustre"

.retor comercial da Transpor+es : vejável f�lha de servi�os.. às dife-I mili.tar r€sidi� durante anos nes�a .

• Aéreos Catari ncuscg (T. A. C.) es- rentes unidades do Exército a '1UC eapttal, motivo porque. com ta.

teve no palácio d� governo em vi- r1letn servido, su� recente promoção
I
gran-do noticia, seus inumeros am i

sita a S. Ex cia. o dr . José Boabaid: i ecoou com alegria entre os super io- gos daqui lhe enviarão calorosos

governador do Estado, a quem fo! Ires, colegas e amigos. !

cumprimentos, aos quais, prazeiru-
participar a criação da nova em- Filho do n\)sso prezado amigo samente, nos associamos.

pr êsa aérea.
Em seguida, o sr. Fiuza Lima foi ESPERADO O PRESIDENTllI DUTRA

recebido também na Prefeitura Mu- JO};O PR��O.-\. :30 (r. P.) - O jnesidentc Dutra está sendo es-

I n icipal, pelo sr. Prefeito Tolentino I Jlerado vara I'sta a ,"['mana em .visita ao estado.
li p'er8on�lidadp. dO M,'DI"stll!R Lniz fl!ll��nttl de Ca,rva:ho: c no palácio episcopal I '

:\'O\'A ,\.THlBCrç,'-O DE \T.\T,-O-H�P.-:\.R-_\-O-P-ESOfi U I u • li U � a ti lA lu i I por S. Excia Hcvma, o sr. Arce-I _ , , ,..'), '

'

RIO 29 (OE) - Falando, curadoria Geral da Republica, hisno Metro olitano.
' ,�l h�O� Arn11,�, :30 (l. I ,) � E;;PC'l'a.-sc _para muito breve pro\'i-

'.
di d

I
I' (' Il ttí "

J p. I Qf'lHOas SObL'C o peso em lace da dcsvalorízação da libra.em agradecimento, no la e o sr, ,UIZ �a 10 -1 era o segun- Todas essas autoridades r-ecebe-
{

.

'_
sua posse no Supremo 'I'ríbu- do procurador, e lhe coubel ram com carinho a noticia, cxpres- 18 MIL DOLARES PARA COMPRAR PELES E COUROS NO BRASIL
nal Federal, o s�. B�iz Gallot-: sal�dar o chefe e amig?_ que se sande-se com palavras de estimulo W_\�l;IC\(iTOS, :30 (l-. P.) - roi aprovada a verba de 18 mii do-
ti recordou a prrmerra vez eml l·etJ�ava. Nessa �caslao, ele à inicialiva, e prometendo seu lares vara a compra, pelo go\'('rno da zona anglo nmr-r icn nu de ('01ll'OS

'que. compareceu a essa alta' reafirmava o conceito que sem- apoio, -

e ]le1.e,; no Brasil.
corte de justiça, para assistir a; pre fez do ministério público: Também em todo o estado tem _' '

�
_.,..,----

uma de suas sessões. O [ovem não -o compreendia senão co- repercutido Iavo ráve lrucnte o ripa
estudante de então presenciou mo um instrumento do bem recim'ento da T. A. C. pelo pro
um .vívo e erudito debate en-I publico. No dia de sua. posse gresso e possihilidudes que ofete-
tre dois grandes vultos das le-I no Supremo, o seu antigo ad- cerú, a Santa Catarina. '

.

'do d'
,.

d d b tes acalor d ' Itras Jun l�as a epoca: �em-I versario e .e a es aca Ola ()S Notícia ausprcrosa para os am i-
bros do Tr��unal, o� ministros

I n� Ordem, do� Ad,:ogad�s� sJ gos e admiradóres do nosso distin
Edmundo Lins e PIres de AI- MIranda Jordão, (disse: Ch�- to conterraneo sr. ,Newton Machado
lmquerque; em torno p� ll:mal gastes, portanto, onde deveis Vieira acaba de ser divulgada: a

f}uestã? de
.

posse �os direitos

I d.e es!ar, ao lugar p�ra o qua� da sua promoção ao pôsto de Ma
peSSOaIS. A impressao que �ec!,- tinheís todos os tí!ulos, no� jor do Exército Nacional.
lheu desse julg�ento fOI tão' cjl?sando essa ascensao uma. so ._••_...- .....;..........-_.•••- ........_._.......-_-_.._....._-_-•.

profunda que, dIZ ele, durante magua, - a perda do querido MATÉRTA PLASTfCA. Dl� Im�TOS
todo o seu CUl'SO, sentiu-se antagonista, compensada pela DE PEIXE

, atraído pelas reuniões da su- certeza de que irá decidir sô- Tm engenheiro noruegués acn- I
prema corte, ás quais não falo bre os direitos que patrocina- ha de desenvolver um processo de
tava. I mos não com a' frigidez de ana- f'abricaoâos ele matéria plástica dos
O antigo, assistente, que se tomista, dissecando um cada- restos de prixe. O I-ef'crido prooe5-

.ebruçav,a. á grade, como I ver, e sim com ,ainda algo da- so premanf'ceu esLagiárió durante
1I1n curioso embevecido, pode quela vibratilidade do advoga- Cel'Lo Lempo, mas os resultados as'o
"'a�-l,a .v.ários anos mais do pugnando pela aplicaç��) ra alcançados sfío de lal modo sa

tarde e senfar�se no mesmo lu- do que lhe parece o melhor dI- LisfaLól'Íos que a pl'odução para
:ar onde outrora surpreendia reito". " fins comerciais vai ser injciacla.
aqueles que foram seus mes-j O nh·· t d 'd Será construida uma fá'bdca em.
__ co eCImen. o. e sua VI,.".a-� L-ofoten, ao norle da ;'Ilonleg'a, com

Numa fase Ide sua vida dei de homem de dl_reIto, do P�)lJU: uma produç:,ão diária de 4 a 5 tone-,
advogado, a política arrastou-o �9 eve!\�ual'ddO m�rvendtor por
para • suas ·,lides. E assim é l�poslçao, o governo e ma-!_a_d_a_,,_:� _

({ue fell parte da Consti,tuinte glstrado,
,

e a melhor segur�� _,U.&.I • Ta•••'

Estadual de Santa Catarina, ça do acer�o da escolha feIta Ye::.�e T. I. �as.. \�u t.,.�.. �
em 34, onde' alénl de outros pelo presIdente Dutra, 1?a�a Nã. e.c..bra .:._,raaer'
atributos que lhe já distin�: completar o quad�o !le mmlS- "tretue a. ...rlt.rl. _Ntiúle

:uiam a personalidade, soubei tros da. nossa maIs alta corte It.., L. AI",,!.

�nter uma linha superior de de JustIça. fttla Be.aer....

conduta, parecendo o mais ve

lho entre seus pares, qualldo,
11.a realidade, era o mais moço
.os parlamentares de sua ter-I
ra natal. Sobrio e circunspec
to, era como opinava sobre osl

- problemas do momento, pr�fe'l
}'entemcnte, escolhia o.s assun-Itos em que pudesse ficar a von-,
tade e estes estavam sempre

d,entro da órbitra jurídica. I '

Sobrevindo o Estado Novo, ----------------------------------------
afastou-se completamente da
atividade política, voltando ao FRA.:\CO ':I�ITAHA BHA,\"K"IK.\TE PORT'L'GAL

seu ambiente fiel ás suas incli-I LISBOA - 30 ({ . P.) - fn!ormam que bre\-emente o generalis�i-
nacões pelos estudo� do DU'ei-' mo Franco visilará Porlugal retribuindo a yisita que llie foi feita

to.�Mas em 45, quando se res-! ant('riormente pelo presidente Carmona.

taurou O regime de.mocrático'j FIGUE' IRE-N-SE-'F-.'-C-Evamos encontrá-lo em Santa
_

'Catarina, exercendo o govêrno
provIsono, devotado inteira-

Imente á causa que apaixonou A V S Oa nação. Naquele período deli-
.

_JJ.,.
• ..' II---.

_

"

, _

cado luais unia vez revelou O sorteIo da galena em benefIcIO tIa construçao do estadIO d. Fi·

exe�plares qualidades de ho- �'ueirense F. C., que estava marcado para o dia 1° de' Outubro de 1949,
mem de Direito.. . I ficou transferido para o dia 2!! do me�Ia' mes.

.

Homem do DIreIto; nunca '

,

foi O:1tra coisa, quer ná Cons-'
OS POLICIAIS COMUNISTAS SEQUESTRARAM�õPERA:RIOS�ituinte de 3.!L quer no govêr- J3ERLTl\I, 30 (F. P.) _ Oito policiais ferI'o\'iarios rllSSOS da

no de Santa ""'atarina '- e o
IgllarrIa conmnistâ, sequcstraram yaJ'i os ol)erarios da zona ang o ameri·

país estava' entregue aos ma-
cana quando transiLavam de trem l)cla zona russa.

gistradof>'. Nunca foi e jamais ------- _

quis ser o'Utl'''' cúisa. E eis por
(lne sua 'lasspo-em nela política
foi fUf!�, pois não desejava
abso�'ver-se por ela nem pre
tendia detUcar�se a tarefas di
ferentes daquelas para as

quais se considerava afeitG,
110r vaca;;ão e formação.
QuaIido o sr. Gabriel Passos,

h r." ., deputado, d"brm,�:'1 Pro-
----------------,----------�------------�------------------

Apoiada

Político eventual, mas sernpre ho
mem do Direito

. QUALIfICAÇÃO ELEnOftAL
�E"l... A..'l1EN.ra.s TO••� Q"ANT.� .E�EJA.IE)(
�E "ALIFICA..1t ELEITelt, NA.. �E.E •• l"..t.I'P.' A

I1U, FELIPE se_T.
/fiQRÁ:EUe: DAS 1. ÀS 12 :. DAS H AS 17 PlaHtAS,

,

:DIARIAM:.NT•.

AUMENTANDO A IMPOR'l'AÇÃO DO CAFÉ
Sova Iorque - 30 _ (1:.1. P.) '_ O Departamento ele Comercio ::'-01'-,te-nnH'l·lcano informa Cjuc as iml)orLações de eaü' lJrasileiro a}lmenta- ,

r&m muito este ano. I
ENTRARÃO EM GREVE NO PRIMEIRO MINUTO DE HOJE

:\O'{A IORQUE, 30 (D. P.) -- �i não chegarem a um termp !)atis
fatorio as negociações con) os Ol)crarios metalurgicns, entraJ�ão

-

estes
em grrYe, cm,numero de 500 mil, a partir do primeiro minulo de sa

J'ailo.
._--------

F E R I "A 5, ••
"

E M A S,
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Deputados � jornais udr-nistas não se cansam de lumu riar
o registro dos cu ndirlal us pvssedistas que, no .muu icipio do
Tu rvo, levaram o desrni l iugu izan te seore de 7 x 1.

, r,.

Para os democrâtas que não quer-iam a l,!aniJ'est,u;ül) ii-
\'J;�� das urnas e temiam o Povo, como o .liai.» leme a Cr U'!.,
"'llll:le registro foi Feito i�egalmentr, por I".bra e gcaça L10 fac
ciosismo do Juiz ]�Iei toraI (la 1 a /'ona. O egrégio 'l'riJJUnai
Regional Eleitoral, j'ulg'ando ú r'ccul'SO com que a [J. p, :-\ ..
preLendia anular o registro dos cancl,idatos do P. �. 1),,[;1:
gou-lhe p"ovimento pOjo 71.lwni"lnidade de. votos. Essa dcc;si\o
e\'Ídellcia c;ne (J M. M. Juiz El.eilql'al agoira eom absolllL.a lisu
ra e cOLTe�:fío, - o qu'e, aliás, o Deleg'ado ,ela C. D_ :-\.' eln

....nl.1·anguá. proclama em outro recul's'o, Vamos esmiuçar a

história -eles.5e l'egisll'o, ,cm face dos Jatos e da lei, para I.j ue
'o Povo j ulg'lle O n�ipe ,das acti"sações, uuenistai'.

O pedido Je regislro ,dos eandidatos pessedistas eleu en

h'ada em car'tório às 17,,50 horas do dia 22 de ag'Ü',;to _ da�a
em que expirava' o prazo para o' reg1,stro. J)e posse' de uma

certidã.o de ,que o P. S . .o. até às 17 hOI'as desse di:',! não dera:

..

. ;

entrada, em juizo, do Tegistro d,e se'tls can1éida! os, a U. D. :\' .•
ll1Jpugnou [) regislro eoncedido pelo Juiz.

EnLendi;!. a U. D. 'X. q\le o J'egistl·o fôra f'xtf'm'[llll'âneo, à
"is{;a do qlie deLerminava a Heso�u\.'ão It. '2.182, do 'l'l'ibunal
Superior Eleitoral, no seu arl. 3°. "Os" Juizes Eleitorais ;30-

menle podel'ão cOllhecer dos pedidos de l'egi,;tl'o que lhes fl)
rem apresentados de acordo com o arLigo seg'uin!e t' instrui
dos nos Lermos do al'tigo 5°, destas ins,Ll'llções, alé "inLe dias
anLes do pl,E'iLo, terminando às' dezesete horas do 'ultimo dia".

A Hesolução 2.182 l'egulamentava' a antiga lei, A t1ala
de sua expediç.ão é a de 26 ele ag'oslo I]e 1917.

Algus dias depois, a ti de s,e!I'1l1bro, san,clonou o.

Go\'êr]]o a lei 11. 85, a})elidada de lei elei/o)'al de emej'yência.
Issa lei, em ,seu art. 2° dispôs que o j,egis/ro dos c(l!lcli'(lil/bs
a cargos elelivos será requerido por delegado de pari ido, de-
7'idamenle atltol"Ízado, pelo diretório estariual, medÍ(lIlle pl'e
via indicação do ór(JclO competentp, na fOI'ma dos j'espec/ i
vos estatutos, ale vinte (20) dias (fnles dus eleições.

.\ R.esolução n. 2.-182, que el'a uma regulal1lelltal,'i'lo 1'oi

po,;!a róra de 'Vigor pela lei n: 85, com a qual colidia. 1�1 'por
isso, o colendo 'l'ribllnal Reg'ional Eleilo !'aI, ao baixar ins
tnlçõcs para o pleito de 11 q8 sel.embro, determinou j'OS�I'lll
observadas outras resoluções Cjue não se chocavam eom a no

'Va lei. A de 11.. 2..J82 n{io estavlt entre essas. PorqllP'l Porque
era uma resolução revogada! Em -recul',';O vara o Tribunal �u
l)('riOl' Eleitoral, o deleg-ado da l'. D. 1'\_, basearIa 'no apelido
da lei 85 - lei de emel'uel�ria - roi ai) illcri\'el (!l' sustrnLar
que essa lei �ó "pOdia ler aplicaç(ill (/lIando milito e com (llta
dose de bUli I'o%de nas eleiç()PS rle 23 de lWI'eIlIÚI'O de 1.1117".

A qlH' cIei\:ões se al)]icaria enlfío?
O consvícllO delegado udenisla, se tivesse lido e compre

endido o ar!. 1 ° da lei 85, veda C[ li C a ,,'ua finalidade, era de
cOI-rigir 'deIriLos na lE'i auteJ'io!' e a 511a yigência esta'Va ali
e,xvressalllenLp determinada: aU II pl'umuly,açdo do novo CÚ
di(jo E/eiioml.,

Sll�tentar, COIlJO ()' foz, o ad\-ogarJo da U. D. X. Cjue 11ma

],l'gulamcn(al,'ão anterior ú lei r a que a regulamenta, elllhol'1l
com ('la colida - é o ahsurdo dus a)) ..;;urdo;:.

�l1sl('n(ar' que entre lima lei em 'VigOl' e uina resolução.
l'f'\'ogatla, alll.ica-se esta e lião aquela - é mais, muito mais.
mllilis�illlO mais, lJlnismississimo!

,Faz len�])l'àr, at6, aquele zeloso funcionário de uma l'e

partil:fío qUI" iJlI'oI'lllando a l1retensiio ele um reqU8J'elllp, dou
tl'inava: "Em qHe pesem o arli(jo till e seus § §, do ClidirlO
Civil, fui, cmll'etanlo, 1lm9 por/a/'ia do sr. direlol' desta j'epw'
{içíio dispondo em contrário, 1)('10 (jll(' S01/, salno mel/tOj' jlli::.o,
pela illl]JroceiLéncia do j·eljllel'ülo".

'

AqUf'](' salvo mel/tO!' ,i.lliztl -- colorados frente a fl'c'nte o

a(]\'ogal!o ndelli8ta e o amanllelbr salJedol' _ te, (' ü inlt'n�a
\ alia de desempatar a 11al'tida ...

.\mallhii llrosC'egniremos.
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