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Na Issemblél t'�� " jva
i

o Congresso de Histórias de

�ant�"C��riIL�'�cr��. �Waldemar
Rupp rettra uma mdtcaçao po \ e:1(!::-em�or9Ye�Gr�m

do dia,-Outr notas: ,_0/,'. ,.,. \'i
PHESlDENTE: Sr. Saulo Ra- Caso a�Óhlpá»)1;â�l�as,:,sess.?es do

1110S - P. T. B. Con�Fsso d'(}A;!�$ió� '��,�r;ll1ense,
SÍl,CI1ETÁRIOS - Srs, Pinto de quanÇJ._ \, das �mem ':-sI �o s_e-

, Arruela e Alfredo Campos - P. S. gund'
, '

COlolllsaçao
D. i � açori nosso Estado.

_ O sr. deputado Rodr-igues Ca- x

hral enviou à Mesa uma .índicação x x

pedindo, ouvida a Casa, fosse nc- Discussão \ votação do Parece-r

meada uma comissão para em nome contrário dado pela Comissão de

da mesma acompanhar as sessões '.10 Viação, Agricultura e- Obras Púhli

Congresso de História de Santa (a- cas, à indicação ao Sr. Deputado
tarina, nas comemorações do bir:�Il- \Valdemar Rupp'. O autor rla,indi
tenáric da colonisação açoria na 1'0 cação, com a palavra, pediu fôsse a

nosso Estado, e bem assim cem rei mesma retirada �a or�em dos tra

querimento, escudado no R. 1. da' halhos, no que fOI ouvido pelo Pre

Assembléia, .no sentido que siia in- ,,�idcllte da Casa.

dicação fos�e parte da ordem do É o seguinte o parecer ofereci-
dia de ontem., do: ,

_ Sr. deputado Nunes Varella, - t'.f\RECER À INDlCAÇÁO N. 265

Líder do P. S)., D. ,- Com a palavra, Subscrita pela quasi totalidade da

o nobre parl:Í'iuentar referiu-se à bancada udenista,' a indicação da

indicação e requer-imento do seu tada de 23 de agôsto último, após
colega udenista, sr. Rodrigues Ca- uma série de considerandos refe

bral, dizendo que em verdade o rentes a ponte 'sôbre o rio Pelotas,
Congresso a que se' ..referira o seu na estrada São Joaquim - Carnba
colega, marcaria época na vida so- juva, pede "se dirija a Casa ao

cial e intelectual do nosso Estado, Exmo, Sr. Chefe do Poder Execu
tal a sua enobrecedora e' patriótica tivo, cumpridas as formalidades re

finalidade, pois de mérito era o gimentais, solicitando-lhe providên
mantermos vivos na nossa lem- cias no sentido de -que, com brevi
hrança os fatos mais eminentes dade, sejam novamente atacados os

ocorridos na nossa vida nacional. trabalhos de reconstrução da ponte I

A Assembléia Legislativa e o Poder em aprêço, afim de que a mesma

Executivo do Estado vem apoiando seja entregue ao trânsito público
sempre cometimentos de idêntico com a possível urgência".
valôr e expressão no engrandeci- A obra orçada em aproximada
mento do nosso patrimônio históri- mente quinhentos mil cruzeiros ..

co. (Crs 500.000,00) não ponde ser f'ei-
S. Exa, sr. Dr. Aderbal Ramos da' ta dentro de uma dotação orçarnen

Silva, como Chefe rlo Podei' Exccu- túrra.
tivo Estadual, sempre animou e Assim é que desde o ano de 1945
prestigiou tais conclaves, 'nunca ne- inclusive, vem a Dirctor+n de E�
gando a segurança do seu apôio tradas de Rodagem destinando,
pessoal, bem como o do Govêrrio do anualmente, importâncias para I)

Estado. Ausente temporàriamente prosseguimento da construção d.i
da direção do Executivo do Estado, quela ponte, assim discriminadas :

ocupa o seu .lugar S. Exa. o sr. Dr. 1945........... Cr$ 124.26620
José Boabaid, honrado Presidente' 1946. . .. CI'$ 103.294'10
desta Casa, cujo ponto de vista e 1947 .�,.,.. ..•.. Cr$ 183.439'60
cuja atitude têm sido os mesmos do 1948 - até 30 de

'

nosso ilustre e honrado' governante. março ".. .., Cr$ 19.667,40
Daí, em o seu e no .norne de sua TOTAL até 30/3 Cr$ 430.66730
bancada apoiar o pedido pelo seu .Para o corrente exercício de 1948
colega Rodrigues Cabral. está previsto o crédito de cem miÍ
- Os srs. deputados Braz Alves e cruzeiros, com o qual se pretende

Cardos_o da Veiga em nome dos res- cOf,lcluir a obra. '

pectivos partidos, também apoia- Em c!ata de 9 de ag�to, quatorze
ramo (14) dIas, portanto arites da indi-
- Sr. Deputado Ro(lrigues Ca- cação da bancada da U. D. N., foi

bral - U. D. N. - Disse CJl]e em autorisado pela D. E. R. o reinicio
sua _intençã�, sustentar_ a. �ua indi- (los se_rviços doe c�}l1strução da pon·

c!lçao, m.as, .)a agora, nao VIa neces- te, objeto da IndIcação.
'

slflatte VIsto, qqe as palavras do seu' F:fc,e ao expôsto, p:uececl1os ter
brilhante co!ega ;:';unes Var�lla, desapal:eci?-o � brevidade deseja
lIonrado e dIgno lIdeI' pessedlsta, da na l11dICaçao (si realmente êsse
foram de tal,yalor e eloquência que era o desejo dos signatários).
de tanto o dispensaram. Somos, pois, pela sua rejeição.
Posta a votos, a indicação Rodri- Sala das Comissões, em 1 'de se·

gues Cabral foi unânimemente tembro de 1948.
aprovada. O Sr. Presidente, con- Cid Loures Ribas - Relator,
soante a aprovação da Casa, no- O projeto de lei n. 84/48 foi unâ-
meou os srs. deputados Nunes Va-, nimemente aprovado. '

rela - LideI' do P. S, D. - João x x x

José - Lid�r da U. D. N. - Braz J Terminada 'a sessão, foi marcada
Alves - P. r. B. e Cardoso da Vei- outra para hoje, na hora regimen
ga - P. R. P., para em ilome da tal.
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Chegará hoje o escritor Brigadeiro Eduardo

M'arques Rebêlo
- onJt';'.;;"����d�����;i�n�"��i��:

Realizará sesta caPI·ta' I"mportante mx ft��r� �)�gj�l�dc�a G��n�ieJn���i:���=
• _. U ,l ti - rais e cívicos seria gesto diminuido,

pOSIP..�O de PIOntur·u CIlDtemporaADAB
inconsentâneo a qualquer órgão da

\'
_

U li nossa imprensa democrática.
Pelo aVIa0 da "Varig", deverá chegar hoje á nossa capital o

Localizar essa notícia em escon-

Il t
.

'" dido cantinho de página, seria ati-
.J. us re escrI.tor patrício Marques Rjebelo, que, conforme já repetida- t d

. ,.

d" u e vesga, propna apenas os que
mente antecipamos, vem realizar, entre nós, uma grande e curiosissi.ua vivem corroidos pelo despeito, na

Exposição de Pinturas Contemporânea, A semelhança do que já fez nou- contemplação invejosa dos nossos

tras capitais brasileiras e no Chile, na Ar!2:entÍl�a e no Uruguai, o con-
homens de vanguarda,

� � Eduardo Gomes, pelo seu passa-
sagrado homem de letrasvapreseutará aos nossos círculos de arte e cul- do, pela verticalidade de sua condu
tnra alguns d?s mais notáveis trabalhos de pintores nacionais e estran- ta, 'pelo senso moral que lhe é tra

:geiros, convindo notai' os que' se filiam à célebre Escola de Paris estes ço marcante na vida de cidadão e

.

' na carreira de militar, constitue um
em numero de 8 e dos mais famosos. ' . exemplo de dignidade e tem o seu

O sr, Marques Rebelo, cuja vinda a Florianópolis tem o patrocínio ilustre nome cercado da admiração
�la Secretaria da Justiça, Educação e Saúde, fará, antes da abertura de

e do respeito de, todos os hrasilei-

'E
' ros. Estamos entre os que lhe não

sua,. xposição, uma palestra versando o seguinte tema: "A pintura e a adotavam a candidatura à presidên-
ínf'âcía", Provavelmente essa sua pr-imeira dissertação se realizará. no cia da República, no último pleito.
Instituto de Educação, sendo dedicada aos professores e às pessôas a

Nem por isso, entretanto, é menos

quem o assunto interesse.
puro e sincero o pedido que lhe fa-

, zemos de acolher os nossos votos de
• A Exposição de Pinturas será instalada em loca) que se anunciará felicidades, com respeitosas horne

em tempo e a sua inauguração será feita possivelmente a 25 do corrcn- nagens à exma. !Senitora.

-te, devendo encerrar-se no decorrer do Congresso de História de San-

OI
•

l.a Catarin�, como �Oi1tl'Íbu�ç�o que se f�rá �o significativo certame erece OS próprios
comemorativo do bi-centenário da Colonizaçâo Açoriana em o nosso I Ih

'

t d�stado,'
'

O os em roca e
Durante a Exposição, o sr. Marques Rebelo fará três conferênctas, -d l-Ihno pr?p�io ::ecinto .daq.uela, como uma "Introdução ao estudo das :1.r- comi a para OS I os

les plashcas . A pnmelra dessas conferências terá ocasião no terceiro Boston, 20 (U. P.) - Novamen-

dia após inauguráda a Exposição. te um pai doente e desempregado
Entre os pintores de quem o conhecirlo 'escr'to b 'I' . .."

há vários anos, ofereceu .um dos

• " •
I

••• : r ,rasl el! o apre�en seus olhos e111 troca de Gonuda para
tara trab�lho.s maIS �lll eVIdenCIa contam,-se, os segUll1tes: - Alemat's: os:_filho�. pesta vf-z é \{of\_ert Zel

A�fredo h,unun e GUIlherme Krauss: .Argentll10s: Emilio Pottoruti, Do- l�n, d<l_, �1:!�1t�, e ,q]\�Q_a�D-�,. e at�
mll1gos Pronsato e Magda de Pamplllhs' Anstl'ia�ú: j�xeJ de I eskós lei"" "'a.do de u,I,1l1snlU. �ede de dez 11111

F I' 'F' , '.'.
,c 1 " doiarcs, alem das oespesas do' hos

�pan lOIS: �rancISco Bores e Gomes de la Serna; Franceses: Jean pital, pois diz que isso é a única
Lurçat, Deram, Raoul Dllffy, Mauricio VJ,aminck, Leger, Asselin e Benu- coisa que pode fazer em favor dos

drin; Húngaro: Arpad Szenes; Inglês: Vaselay; Tschecos: Liesler .Tiri
seus cinco filhos, que, vão de dois

K
"

l�' I d L d
' , ,

'meses a onze anos cle Idade.
reJcI, "lJC lar an er; Dlvlca Landrova, Gabnel Karel, Karel Sio'-

mund e Jan Zach; Português: Joaquim Tenreiro; Russo: Z;cJkine; Rr:- Incêndio a bordosileiros: Portinari, Segall, Pancetti, Santa Rosa, Qscar �Ieira, Ernanl
Vasconcelos, Roberto Burle Marx, Carlos Alberto Petrucci, Bruno Gior

gio, Alfredo Ceschiatti, Iberê Camargo, Orlando Teruz, Aldari Toledo.

Pe'rcy'Deane, Milton da Costa, Dijanira, Percy Lau, Rubem Cassa, Jo�
• Morais, Di Cavalcanti, Edith Behring.

Recife, 20 (R. P.) - Violento in
cêndio irrompeu num porão do na

,vio do Loid, "São Francisco", S�lr
to neste porto. Os bombeiros resol
veram finalmcnte inundar o porão
atingido, para dominar as chamas.

facilidades de crê- ltJorreu Emil
.
Ludwig. O funcionalismo púhlico na opinião

dito a pequenos Ascm A, Smça, 18 (U. P,) -

Ip1o"lra_.oos. fBIge'llelf",allnol"e2nS, h):':'LoarI1),ans, dReOO�Slae-_ de um deputado udenista
I, d'

Emil Ludwig, famoso historiador , ,.,

avra ores e biografo, fa'leceu á noile passada ,,,eH, Cleopatra, Lincoln, Hinden�
O deputa.c1o udenista, de Goiás, sr. Jales Machado, acaba de im-

Rio, 20 (R. P.) _ O Banco do em sua residencia n.esla, cidade, vi- blll'g' e dQ rio Nilo. primir em folheto, ,o seu discurso, proferido n� Câmara dos Deputa(los

,Brasil recebeu instnições do Pre- Limado por insidiosa enfermidade Antes ele falecer, Ludwig' esLa-
do Rio em 27 de agosto deste ano. Da recente publicação a que estamos,

sidente da República, no sentido de de que padecia ha varios anos. Lu- \la ocupado' em uma obra !:1:log'ra- aludin,elo, fez, o deputado goiano da U. D. N.; larga distribuição. Mas�
facilitar o "crédito direto aos peque-

. � f' 1 d'
'

.

no� agricultores em tôdo o Brasil, dwig, que conf:ava 137 anos, era n:1- fica cios irmf(os Humboldt, nota-
a 111a, o lscurso? O discurso é um tremendo libelo acusatório contra

CUjas propriedades valham pelo tural da Alemanha, tendo adotado veis filosofas viajantes alemães,
o funcionalismo público, principalmente contra o funcionalismo fede

l1_lenos c,el'!1 mil cruzeir<?s. O �mpré's- a cidaelania suiça em 1932.' Foi au- e havia iniciado invesLigaç.ões pa-
ral, e as classes armadas do pais, que pleteiam aumento de vencimen

���os;Kl�;��r!��avi�t:��g����:i� I
Lar de mais de 30 biografias e obras ra um esLudo s�bre o rei David.

tos. A profunsa distribuição dêsses folhetos, contendo o famigerado dis

ros.' historicas. Enfre os temas de seus Emil Ludwig' nasceu em Breslau curso, visa, apenas, isto: intrigar o funcionalismo e as clàsses armadas

a 23 de janeiro de 1880. Seu pai, com as indústrias e fontes produtoras do pais, ao mesmo tempo' que

Hermann Ludwig Konn, mudou tenta influenciar o espírito de seus pares, afim de impedir o aumento.

sell nome pam escapar á campa-
Fazen.elo côro com a opinião expendida pelo padre Ariindo Vid-

� nha anLi-semiLa. Ludwig foi edu- ra, o deputado udenista transcreve, em seu discurso, a parte final rle

cada na UnÍ\'ersidade de Heildel- um artigo da autoria daquele, publicado no "Correio da Manhã" de

vacina, perde a p')r-
'berg, e em 1907 viajou,para a Sui- 17-7-48. Entre outras coisas, que avoca para abono ,ele sua ogerisà à

ça. Viajou por diferentes países até {ClaSSe
dos funcionários públicos, citenloS algumas frases, a esmo, Cl)�'

19',0, CJuando foi aos Estados Uni- lhidas do discurso do deputado udenista: - "Nas contingências altla'l·s.
exem-

� .

dos, e regressou á Suiça no ano se- tachadas ,ele desesperadores, ser funcionário público ainda é privilé!iio
guinte, depois de alravessar o Me-, aspiração máxima 'da grande massa de brasileiros (143, 15a e 16a)

'"

li�
edro. nhas, pág. 8 do folheto citado - "O aumento de vencimentos e "'JUS

TerJllinada a guerra, Ludwig consequências". Mais adeante: - "O aumento de vencimentos seria O

eslava estabelecido' em seu lar de agravamento .dêsse privilégio de classe (17a linha, pág, 8). "Seria a

Angona, não mais voltando' aos minoria beneficiando-se com o sacrifício da maioria" (18a. linha mesma

Eslados Unidos. Durante à guerra pág.),.. "um doloroso aspeto da política suicida da nossa atualidade.
o consag-rado rscriLor desempenhou consequncia da política suici-da, que o projeto em discnssão quer con

funcões especiais num programa sagrar" (final da pág. 8).
l'acl iofônico para a defesa cio De- Ao chegar ao final de seu discurso, diz o sr. deputado udenista: _

parLam(lnLo do Tesouro de \Vas- "Para êsse r::ontra-senso não poderei concorrer com o meu voto e nenI

hingf 011, dedicando-se em seu irà- deixar a minha advertência de alarme, sob pena de trair o honroso
balho á colelividade germano nor- mandato que pelo povo goiano, ex'erço nesta Casa".
te-americana, Rmil Ludwig deixa Aí está a opinião de um representante do povo, eleito pela U. D, N.
esposa ·e um filllO. t de es as cre enciais não faltaram pois, lá estão impressas, logo abaixo

do nome do autor do discurso feito folheto, cujo titulo é este: "O au

mento ode vencimentos e suas consequências". Que os funcionários
guardem bem na memória o nome do deputado federal udenista e o re

gistrem na SUa memória ao lado ,c]e outros, que já o são muitos, p;,'ra
lhes dar oportunam�nte, o castigo que merecem.

CO,mbale à peste snina
o fato da vacinação não ser úbrigatória é dos maiqres entr:ayes

Campanha de combate ,à peste suína.
O próprio criador, as mais das vêzes, não

cada e depois diz que. a vacina foi ineficiente.
O atestado abaixo é .rlirigido aos criadores para que, vendo o

pIo do seu colega cle Concórdia, previnam-se e vacinem a tempo' s('us

porcos.
DECLARAÇÁO: Eu, abaixo assinado, declaro públicamente que 3S

vacinas contra a peste suína dão os melhores r-esultll..ctos. No principio
eu era cuntra a sua eficaz atuação, e, até mesmo, não dava ,fé' da exis

tência .ela peste. em nossa zona, na qual diziam que eram outras doen

ç'as que arrazavam os rebanhos do município.
Contlldo, para me convencer plenam�nte' fiz uma experiência.

possuia um lote de 63 suinos dos quais mandei vacinar 9 criadeir&s.

Quando a peste atingiu no meu rebanho em pouco tenilPo ficou êle :re-·

(luzido somente a 9 suínos e justamente aqueles que mandara vacinar.

. Por isso, concito a to(10s os meus conterrâneos a vacinarem seus

rebanhos de suínos, porque, se não o fizerem, ficarão em breve soem

êles, e n�o ter porcos para o colono de hoje signifiCá, quase, fome e mí,

séria.
AFONSO LEmIEN

rapes. Um funcionário'

Testemunhas: - Lothario 'Weissheimer - Artilo Dicmer - Rei- 4viges portugueses
ReCIfe, 20 (R. P.) - A partir de

outuhro, aviões portugueses estarão
escalando no aeroporto dos guara--

nalclo Trentini - 'Waldomil'o Oilweiler.

Barra do Veado, 1° setembro de 1948.

L (Do jornal "O Tempo", de Conoórclia). "

"
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I�formações utets Patrimônió
.' ,

Catar�inense
. POR]. LISBOA

o Instituto Hü;tórico"e Geográfico tros uma ponte pequena, de ma-

do Estado esta empreendendo, sob dte.a, liga o 'nosso Brasil áquala He

a presidência do Sr. Desembargador, ! pi lica, onde, h,àvia um: emprêsa
Henrique Fontes, suntuoso trabalho

Ih
.rvateirá .' .. Essa empresa, para

que, mesmo no estrangeiro, por eer- trafeg(lr seus veículos, possuia (ain-
10, fará brilhar a

intelectualida,de da. possui.") q.uarenta qu;ilômetr�s ISEGUNDA-FEIRA catarinense. "
I de estrada, feIta por ela, nos domi-

Expresso São Oístõvão - Laguna Antes de apreciarmos o territó- 'ni0 sdo Estado do Paraná!!!
7 l���iaçllo Itajal _ lta'al _ 111 'ba- rio do Estado, geográficamente fa-: Recorremos aos mapas e, apenas,
rall. laudo, queremos confessar' que, com nas convenções dos mesmos - as-
Expresso Brusquenae - BrulQu. - •

16 horas. O devido respeito, acatamos o valio- isinalavam PICADA (I).
'Expl'eSêO Brusquense - Nova TrflI,to

so trabalho do Sr. General Vieira ,,' Ho] e, por certo, ela desapareceu,- 16,30 horas,
'

Autó:ViaçAo Catarlnense - Joinvl1e da Rosa, lembrando, no entanto, al- limas a Iição ficou.
-- e'horas. •

Aut,o-Via�"o ", t"iba o'uns dados
é

escolhidos, para
-

sua! '

.

I
.._ Catartnense, - " '. o

_ .' ! O grande RUI certa vez, pe a Illl-
- 5 horas. elaboração, no tempo, ainda, dol' ,

'

,Rodov:iárla SUI-BraaU - POl"tl> .Alegre
.,. "S t C tari ; prensa disse que a retirada, em 93,

- ,3 horas, Litígio: Parana - an a a arma. I '. '. . .'

Rapido Sul-Brasileiro - JoinvU.

-I A 1
'

j 1930 na f'ron 'e' i- II dos revoltosos, sob a chefia -de Gu-
li.s 5 e 14 horas. c lamo-nos e 11 "t

• •

"dTERÇA FErRA Brasil A' tI'11a ond VI' I mercindo Saraiva, havia SI o es--

.Al ra: raSI - rgen , e -

.Auto-Viallão Catarlnense - POrto e.
.

M I tudada pelo Estado-Maior de uma
,gre � 6 horas, mos, num pequemno ;pasto, o t ar-

,. , .

Auto:,Viaçãlo Ca,t.aru;t&nse -, CUritiba
I t

.

I levantado por I potência cxtrangeira.
,

'

-- 5 horas '10 n ernaClOna ,
,

I' . to"
, I

.

Auto-vtação Catarinense Jolnvile
uma Comissão, da qual fazia par-

Em se tratando de estr a egia, la
,-

:ut����:�ãO Catarlnense 'l'1Jba�o te o apreciado historiador Almi- 11 opinião que G lance heróico dos re-

6 'horas t L B lt . voltosos de 24 pode' ombrear ao de-

ExpressO' São CrietóTA,o - Laguna - ran e ucas 01 eux.
, 'G .

d S"7 horas. Fica bem perto da nascente do, umercin o ar alva.
.

_A'SSINATUR,'S
Emprêsa Glória - LaguD& -- 7�·

P
.

Joz baí o fica a cabe- I E, pois um, fato, que parece ínte-
,.. _'" e 6'h horas. epen, e, ogo a alX,', "

.' .,

NJa Capital Expresso Brusquense --: Brusque -

'. do rio Santo Antônio. 'I' ressar : - a geografIa, .patt-íctica-
• 16 horas. cena

'd hrasil
.

Ano •......•..... Cr$ 99,00 .A"1to.vla�Ao ltajM - Itaja! - 111 ho- ,Possuimos, para uso, duas, carias mente falando, a to os os I aSI 9-
4� raso , , 'f·I (d" t E t d e lo rosSemestre ....•... Cr$ <>,00 Rápido Sul Brasileiro - JomvUe -.. geogra rcas a cs e :,-s a o ( ,

...

Trimestre ..••.

o

•• Cr$ 25,�0 5 e 14 horas. Paraná). A uns trinta e poucos qui-! Nota (I) Em (1930 o Exmo. Sr.
, QUARTA-FERA '.

O d'E ioMês Cr$ 9,00 Auto-Viaçllo Catarlnense CU!'Wba lômetros, ao sul de Díonisio Cer- Dr. ton ça excurci nava por
N" I C·I·I!! O' "o

-
- 5 horas.

.

f' 'I b PICADA essa' Ironteira.' e viajando ao seuumero avu so .. '�,v Auto.Viação' Catarln�nse Joinvili! queira, ica a ce e re - _'1.'" ,', ,

No Interior
..

- 6 horas. PRESTES _ aberta a machado, por encontro o nosso' embaixador Mül-
Ano ....••...... (itr$ 100,00

-

� ._A���V���!�. Catarinense Laguna
onde se escuou, para Mato Grosso, ler dos Reis, êste passou pela es-

Semestre ...•..... Cr$ 80,00 � ,.
Rápido Sul Brasileiro - Jolnv'ile - li '

coluna de revoltosos de U. trada -brasileira de propriedade ar-
.. 5 e 1'1 horas. uma

Trimestre, Cr$ 35,00 O; Expresso SAp Cristov&o -- Laguna -, Mais adiante, uma centena de me- gentina.
Número avulso .. Cr$ 0,60" 7 horas. .

Bru" 1 ,Expresso Brusquense - sque-
.. 16 horas . ...r

..Anúnciosmediante contráto, � Au.tG.Via�âo Ltajal - rtaJa! - 16 ho-
• raso '

} Expresso Btusquense -, Nova Trento
- 16,30 horas.
Rodoviária Sul Brasil - POrto Alegre

< -:1 horas.

Sexta-feira
CRUZEIRO DO. SUL - 7,20

�orte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
JMNAIR - 13,50 - Sul

Sábado
VARIG - 1.2,30 -' Sul
CRUZEIRO DO SUL 13.55

�orte
Domingo Ea-cl'it6tio e ReaidenociaPANAIR - {0,40 - Norbe Rua Tiradente. 47.

CRtJZEII,l.O DO SUL - 11;00 FONE •• 1468,
, I

__P_A__N__A.:.I=R 1.:.3::,5__0�S�U=1.:_·_;_� ..:.:=============�: Pára cnsemi'ras, ,linhos, 'l:!rins, etc. precisa-se repr�sentante.
Of'ertas dando fontes de referencias a "TECII)OS". Guarda-se sigilo.

Gaixa Postal, 539 - S. 'Paulo - Capital.
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Horário
'Segunda-feira

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

�orte
Terça-feira

l \ 1\:\.IR - 10,40 - .Norte
;RUZEIRO DO SUL - 12,00 -

�orte
VARIG - t2,30 - Sul
PANAIR - 13,50, - Sul '

i ,

.. Quarta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte

j CRUZEIRO DO SUL - '1,00
,

liorte ,! .",�_
VARIG - H,40 - Norte
PANAII\ - 13,50' - Sul

f (}uinta-feira
PANAIR - 10,40' - Norte

,PANAIR - 13,5€1 - Sul

VARIG - 12,:W - Sul'
CRUZEIRO DO SUL

Norte
CRUZEIRO DO SUL

eul

13,55

15,30

"

I

'Precos correntes no ,-comércio
,

. va'rejísta da capital
Divulga�ão da Comissão oE. de Pre�os

Açúcar Pérola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 4,00
Açúcar Cristal remoído .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 3,60
Alcool (sem casco) . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 'garro 3,50

Rodoviãrla ss����� POrto .Alegre Arroz de la qualidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l,g ...4,50
_ :I horas. Arroz de 2a qualida,de

'

'. . . . . . . . . . kg 4,00
Auto-Vi.ação Catartnense Cutmb8 Banha em pacote . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . kg 16,50

- 5 horas.
JoinvUe Banha a granel . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • kg 16,00Auto.VlaçAo 'Catartnense �

k f
-- e horas.

'

, Batata inglesa .................•............. g 7,00
Aute·ViaçAo Ca,tllil'lnense - LaJr\lllll Café em pacote '. . . . . . . . . . . . . . . . • . . • kg 12,00

- 6,30 horas. Café a granel , . . kg 11,00
, Expresso SAo Cristovão - utuna - CaI'ne xarq'ue , . . . . . . .. . . . . . . . .. .. kg 14,007 horas.
Auto·Viação ltaJa1 - Itaja! - 16 hO; Carne Riograndense " kg 15,00

ras, I
Cebola : ,.. .. . . . . J,;:g 3,60E�presso Brusquense Brusque, Farinha de mandioca de la qualidade ..... ".. kg 2,6016 horas. "

I 1 ')Rápido Sul Brasileiro - JoinvU. - Farinha de mandioca de 2a qualida.: e ;,g �,oo
à. 5 e 14 horas. \ Farinha de milho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2,40SÁBADO 1 7"Auto.FlaçAo Catarlnense _ Curitiba Farinha de trigo , . " . . . . . . . . . íg ",. ,<>0
L 5 hora,s. ,Feij'ão preto kg 3,50
Rápido Sul BrasileIro - JolnvU. - Fósforo ....

' .. :: : :': : : : : :: : : :: :: :: ::::::::: : >. ex.
' 0,30às 5 e ,19 hOl'aa.

L'
.

d BI l'U' 1800
-:- II horas.

• lngluça e umenau - 'o ,

Auto-Vlacão Catarln.ense _ JolnvUe. Linguiça de' Porço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 14,00
- 6 horas. Linguiça' Mixta Comum � . . . . . . . . . kg 11,00
Auto·Vlação Ca,tarlnense -- TubarAo Manteiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 36,00

- 6 horas.
'>00 ') 4EXDr�sso São OrlstovAo _ Laguna _ Massa p/sopa ',' , . .. . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . � g -, o

7 horas. "Milho
'

_ ,kg 1,50
ExpreSllo Brusquense - BrwJqu. ,;_ Pão " , . , . . . . . .. kg 7,5014 horas.

k 8Auto·Vlação Itaja! -.Itaja! _ 13 ho. Queijo '. . . . . . . . . . . . . . . . -g 2 ,00
raso Sabão-Itajaí ,. . barra 1,80

AIExpresso Brusquense - NOTa Trento Sabão-Joim,ile ,............ barra 1,00
• uga-se- 9,30 horas.

'

E�presso Glória Laguna _ , 112 Sal . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . ]{g 1,20
e 7 1/2 horas. Sápóleo' '

,. 'barra 1,20 uma casa de material reeem-cons-�
Toucinho ·0. • . . • . •• • kg 15,00 truída, sita no Estreito à rua Qsval--,Vela (espermacete) (1) 1,00
Vinagre "

:
'

.. , . . . garro 1,56 do Cruz.
------ - -- o

;$l'-
Tratar na mesma localidade à rua"

.,. I
Cél. Pedro Demoro n. 1.472.

Restaurante e Bar Coq�elros .:.: ' :.
o restaurante e.bav do Coqueiros' Praia Clube, acham-se em

I C I
-

pl€u(i) funcionament6, tanto de dia como á noite, estando'apare- O eçoeslhad�s para banquetes, etc. Vendem-s� uma coleção de His -,
tória do Brasil de "Rocha Pom-'
bo", uma coleção de selos e' uma,'

coleção de moedas de niqueI (3�'
quilos). Preço de ocasião.
Tratar' á Rua Feliciano Nunes,

Pires n. 164.

Horario das emjlre ..

sas rodoviarias

QUINTA-FEIRA
Auto"ViaçAo Catarinense

Alegre - 6 h<',il'as.
'o Auto-ViaçAo catarlnense
- 5 horas.

.

Auto-Viação Catarlneoee
-- e horas.

Auto·Viação Catarlnense - TubarAo
- '8 horas.
Auto·ViaçAo Catarinense - Laguna

- 6:30 hora's.
'

'Expre*so SAi> Ctlsto,vllo ....., Laguna -
7 horas. k' 1,
Emprê

'

G16ria - 'Laguna - , 1/2
e 7 1/2 {horas.
�resso BrusqueIlJN! - Brusqu. -

16 hora's. _

Auto-Viação Itaja! - Itaja! - 16 ho
ras: '

,

Rápido Sul Brasileiro - JOlnvl1e - le
li e 14 horas.
Empresa Sul Oeste Ltda -- Xapec6 -- ú

- e horàs.

POrto

CUritiba

JolnvUe

I Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime ., civel

Ooaatitulglio de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES

A Título. D.olara,t6rici.

-

A DIVUL.GAC_AO
, Revisia'do Paraná para o Sul do Brasil
Intercâmbio Cultural

Economico Financeiro
'Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.

CAIXA POSTAL, 775 CURITIBA I
I

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

; ,

REEMBOLSO POSTAL

Ouçam diariamente, das 9 àS\J13 e das 17 às 22 horas

RftDIO . TUBI' ZYO 9
1530 kilocielos ondaS: médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

I ,

,

.'

•

Faz calor, mas, de súbi

to, cai um temporal, e'
V. chega em casa enchar

cado, os pés molhados r '

Eis o momento de apá_o

nhar um ri:'sfriado! ...

:E: também o mom<ónto de'

aplicar a gLim ,s gô,tas de-'

Misto,' en'l '>':dda nal'ina_

..

Mistol espalha-se s(lbre-'
as mucosas irritadas e-

<diminui o congestiona-

mento, des.obstruindo os:.

condutos e permitindQ"
uma respiração normaL."

Mistõl
PARA A HIGIENE NASAL

,
Use Mlstol-Rub Ungue'nto,
para fricções sôbre, a gar-

ganta, o peito e as costas.

IA-.MI-l0

�Artigos de uso

doméstico

t

Você poderá ganhar de Cr$ •••

50,00 à Cr$ 106,00 diários, venden-"
do artigos de' consumo domestico.

Informações '!la Praça 1 de No-

.
vembro ll. 22 � 20 andar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Pif-paf Estado'"

E'stc filme foi extraído do roman

ce do mesmo nome de autoria de
Rachel Field, a mesma autora do
romance cirregrafado "Tudo isto e

o céu também".

'.. , ....

, ç 3
r,' �O�E�S�T!_A�D�O�-�T�e�r�<!a_J·i,.'jl�'f:.:-'_:.2�/�.��e�s�e�te�m:.:.::b:.:r...::O:_::d:::.:__:'.:_._#_=8_' _
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FEIRA MEXICANA
Tôda Florianópolis se movimen

tá' e está trabalhando febrilmente
para o maior sucesso da estupenda
festa em beneficio do Preventório
ou o Educandário Santa Catarina, .

Senhoras de fino gôsto artístico
vestem diàriamente ricas bonecas,
outras fazem l#).nturas. alusivas às

tradições admiráveis do Méxicc .v.
Tudo que é novidade sôbre: a glo

riosa terra de JUAHEZ, será apre
sentado aos 01 hos de nossa gente,
numas cintilantes noitadas festivas
'e populares, à Praça "Pereira Oli-
veira", do ·dia 2 de outubro em 23 do corrente, terá lugar, no ,>a-

diante. . . Ião de baile do aristocrático "Doze
A incansável Presidente, da. Sa

rita Pederneiras, esteve em dias

passados em Blumenau, Rio do .�ul
e outras localidades daquela, rcgiao,
anzarraudo' prendas para os greln
de; festivais de beneficência. sendo
acolhida muito bem por tôdas as au- ge, e que realiza a sua primeira
toridades e pessôas de alto relevo "tournée" artística sob os mais 1(n-
social .. ".

(l'.� comi'ásticos aplausos da critica rio-
O' grande centro comen:ial -

Blumenau, estará poderosamente
representado nos dias dos grandes
festivais .. ,

Aguardemos as noitadas que no'5

transpol'tarão ao México lendário e

farão com que o México esteja pre
sente em nossa terra.

Vida
ANIVERSÁRIOS

: �RA. FERNANDO PACHECO
D'ÁVILA

DefIue, nesta data, o aniversário
vnatalicio da exma. sra. d. Zulrna
.Linhares d'Á';jla, digna espôsa do
.nesso pre .."du conterrâneo sr.

Fernando Pacheco d'Avi la, alto
funcionáário aposenfado do Minis-

. tério da Viação.
Á virtuosa dama nataliciante que

,é elemento de realce em nossa soo

.ciedade será sem dilvida prestadas

.as mais signí ficati vas' homenagens,

.às quais jubilosa e respeitosamente
""O Estado" se associa.

PR ALVINO Bht{TOLDO BRAUN

� Ocorre, hoje, a data natalícia (lO
piedõso sacerdote Alvino : Braun,
culto e fecundo intelectual" lente
"do Colégio Catarinense e elemento
destacado da COl�lpanhia de Jesus.
Ao ilustre na taliciante devem-

lhe, sucessivas gerações de estu

-dantes, grande parte do cabel dos
conhecimentos que lhes nortearam
a formação espir-itual.
Justas serão, portanto, as h0111e·

.nagcns de que, certamente, se rá
alvo e às quais nos associamos cfu
.sivarncntc.

PROF. MILTON 'SULIVAN
A efeméride de hoje consignu . o

-aniversárío natalício cio cornpetcn-
-te prof .. Milton Súl ivan, lente 'de

'Inglês do Ginásio Dias Velho e

tradutor público do referido idio
:111a.

O nataliciantc que, de par C')l1)

profundos conhecimentos l inguis
-ticos, possue agudo senso de' psico-
10gia da adolescência, à qual, ),0

.rnodelar, educandário, se dedica
de alma e coração abertos, sem

,quebra do princípio de autor ida-'

-de, de há muito' se impôs ao rcspci
·to dos seus colegas e à estima e ad

l11Íração dos seus discípulos que
na data de hoje, por certo, se seno

tlrâo ufanas em cvidê nciar-Ihc ,o

,conceito que goza.
A essas homenagens o

" Estacln'
.se associa praz�rosamente.

D. AUTA LUZ DA COSTA

Transcorre, nesta ,data, o anivcr·

:.Sário natalício da e..ma. sra. d
Auta Luz .da 'Costa, digna consorlE

do Sargto. Andrelino Nalividade cla

'Costa, 110SS0 apreciado colabora
, dor.

A distinta dama cujas virtudes
lhe granjearam o conceito em ,:jllC

é tida, desfruta em nossos meios

sociais de inúmera;; amizades, que
certamente lhe tri�utarão hoje, ex,

pressi vas homenagens, com as

qUais, vão as nossas muito resj)el·
.tosas.

MENINA ROSEMARI
Rosemari faz anos hoje. Ou mc

lhor: o seu primeiro ano ele existên
cia. Rosemari é a dileta e galante
filhinha do sr. dr. Altino Gonçalves
Azevedo, digno Inspetor-Chefe da
Inspetoria Hegional da D. D. S. A.,
em o nosso Estado. Porisso, o seu

lar e sua excelentíssima espôsa, d.
Leonor Azevedo, se enchem de jus
to regosijo e a pequena Rosemari
'Será o centro de excepcionais eu

rinhos, significativos da alegria .je
seus pais, cuja residêneia, em São
,José, estarú em festas.

Às felicitações enviadas ;1 :,niver
sariante e aos seus pais rejubilados,
nós, neste registro, acrescentamos
os de "O Estado".

Transcorre hoje o ani:,ersário !13-
lalício do senhor FranCISCO Agarpo
Fen!eira funeionário que exerce flS

'Suas ati�irlades na Inspetoria 'de
Saúde dos Portos do Estado do Pa
niná, em Paranaguá.

Gosando o aniversariante largo
circulo de relações em nossos

"meios, por certo receberá d�qlli as

mais efusivas demonstraçoes ·de

aprêço, as quais acrescentamos as

nossas.

--C--AS�A
Alu«a-se com 0'1 �em móy(>i�.
Tr�!flr á Rua Felicial10 Nunes

Pires n. 164.

eocial
FAZEM ANOS HOJE:

- a exma. sra. d. Sualcla Espin
dela Mesquita, virtuosa esposa' do
sr. Natair Mesquita, sargento do

Exército, servindo na' Capi tal da

Hepública;
- a exma. sra. d. Mercedes Pe

reira Dias; digna consorte do SI'

Manoel Dias, alto funoionário Mu·'
nicipal ;

- o sr. Jarbas Burger ele Castro,
categorizado funcionário da fir
ma Hoepcke e delegado da Comis
são Executiva dos Produtos .de
Mandioca.

B1LL
. . . . . . .

CINES'C()ROADOS'
.

•

c", _ODEON/,
tines I,HPERIAI.

.,

Cartazes do dia
ODEON - Hoje às 7,30 horas

FOGO NA CANGICA

No Programa: ,

1,) - Reportagens da Fôlha Ca,
lioca n. 24 - Naeional.
2) - Fox Airplan News 30 x 7()

- Atualidades. ' ,

Preços: - CrS 6,00 - 4,00 e 3,00
"Imp. 14 anos".

i�ipERiÁj�"� H�j�"à;' ;ÚO 'l;��a�
última exibíção

FORASTEIRO DA �OITE
com:

William Terry e Virginia Gray.

No PFograma:
O esporte em marcha n. 67 - Na

cional.
Preço ·tlllico - Cr$ 3,00.
"lmp. 14 anos".

. . . . .

ODEON
.

_:_. QL�il;t�-'f�ira
Claurlette Colbert c John Payne

- em:

LEMBRA-TE DAQUELE DIA?
. . .

T'ÊÀ;iFio' ·�Á. 'DE' 'CA'RVALii6'
..

Dia 29:
Extréa de

IRACEMA DE ALENCAR
E SUA GRANDE COJlIPANHIA D'ê:
CO:MÉDIAS
com a peça' em 3 atos:

NUVEM QUE PASSOU
.. "

de .

Rodrig'ues Avassuso - tradução de
Da niel Rocha. . ... ..... . .....

,' .- Entradas à venda nos escritó
rios dos "Cines Coro"ados". .. . ..

Areão Junior

t 14 - Terça�feira: Apesar das in-
12 - Domingo: Enquan o o

. .

ti fOl'Il1ações aqui . recesbidas dizerem,
DASP reparava uma injus Iça, pro-

movendo "post mortern" um ser- que as tropas -indianas continuam

ventuário da Centeal elo Brasil, os avançando no território de Haide·
- rabaid, vinte e nove mil autor<Ió�

presos ela Delegacia de Retenção ,

de Sâo Paulo, dirigiam I:n� apêlo veis foram lieencidos êste ano no

Rio de Janeiro, pois um grupo de
ao Papa Pio XII, pedindo sua inter-

venção junto ao Presidente Dutra, advogados paulistas pretendem en

caminhar ao Presidente Dutra uma.
na campanha de anistia para as pe-

nas inferiores a têrs anos de redu- petiçáo para que revogue o decre-

C to da expulsão dos japoneses que
são, pois a séde do Partielo OITtu- .

-faziam parte da Shindo Mommel,
nista Argentino havia sido vareja-
_,

.

h d' d cntretartto, muita 12:ente, ao. ler o
"a e uma c uva e passar os '

êô â- �

bava sôbre um certo trecho de New jornal de hoje, pensou que tivesse

havido algum pastel no resultado
York, lias imediações do Empire

.' do JOgO Bocaiuva versus Fiuueiren-
State Bulding. LO

LO

13 - Segunda-feira: Transcor- se!

rem animadíssimos o.s trabalhos 15 - Quarta-feira: Enquanto o

Ministro da Marinha, Almirante

Sílvio de Noronha, propunha ao

Presidente Dutra uma modificação
no regulamento da Escola Naval,
no sentido de permitir a reínclu
são dos alunos desligados há algum
tempo; o Rei Jorge VI, inauguran
do a terceira sessão rio atual par

lamento, apresentou um projeto vi�

sando limitar os poderes da Câ

mara dos Lords, pois os Institutos
Histórios de São Paulo e de Minas

enviaram a Câmara (nossa, bem

entendido) um longo memorial no

qual pediam fôsse firmada defini
tivamente a data elo descobrimen
to do Brasil, entretanto tudo isso

não impediu que' o exército britâ
nico restituisse ao govêrno frun

cês, quadros e tapetes de grande
prêço que foram roubados pelos
soldados germânicos no transcor

rer da última guerra.
16 - Quinta-feira: Apesar da

Campanha do Petróleo estar se

alastrando por todo nosso Estado,
em Curitiba, cnloqueceu repentina
mente, o soldado Antônio Severino

que estava de guarda no portão
principal da penitenciária. O refe
rido soldado abriu fogo s6bre seus

colegas e foi finalmente morto, en

tretanto, apesar de tudo isso, o AU

mento de vencimentos continua em

passos ele "pI'eguiça", pois vai ser

removido mais lim munume'nto no

Rio, sendo que desta 'Vez o desp:>ja
do sel'á Benj'amiom Constant, o Pai
da República.

17 - Sex,ta-feira: Enquanto via�

java para OI, Hio, proveniente .da
África do SuJ,. um casal ele girafas
que será prtlsenteado ao Jardim

Zeoológico daquela cidade, pOI' ter
em seu depoimento culpado o çho
fel' de um ônibus como responsá�
veI por um desastre ocorrido, foi
barbaramente espancado, na saída
da Delegacia de Polícia, pelos co�

legas do acusado" CeI. Sombra,
,entretanto a Inglaterra continuava
a insistir para que seja realizado,
e eom a maior' brevidade, um pn

'contro entre Molotov e os alianos

ocidentais, pois em vista das cons

tantes' reclamações recebidas, a

CCP resolveu investigar a razão
dos altos prêços pelos quais estão
sendo vendidos os acessórios para
automóveis.

18 - Sábado: Mesmo com a 110-

Itícia
da morte do Car.rical Carlos

Hossi, Secretário da Congregação
da Igreja do Consistório, em tô

i das as frentes de Jerusalém il'l'om

peu a luta, entretanto os o.bservado
res indicam que não se trata de
umá ação organiza,da, mas o caso

é que terminou a campanha no

Haidel'abad, com a rendição do Ni�
zan aos indús, mas tudo isso, infe
)izmente, n:;'o. impediu que o rádio
l nos trouxesse a noticia do assassi
nato do Con.ele Bernaclotte, media
dor rias Nações Unidas no caso dfl
Palestina, pois Ivan, o valoroso mé
dio do Paula Ramos ,por te]' ,ioi:(a
do pelo Avai, em Ca.noinhas, sem

ter a necessária licença de seu clu
be, vai ser suspenso, enquanto o

Avai, contrariando o art. 310 (eell
(

tena do bnrro) do Código Brilsi-
leiro de Futebol, será multado em

oitocentas pratas.

...... , . . . . . .. . .... ,. . .. . , .. atinentes ao 10 Congresso de Bis
HITZ - Amanhã CtS 7.;;0 horas
Gail Russel' _ Claire Trevor _

tória Catarinense. As reuniões
í êm

Ann Dvorak - Dammian O'Flin e si.do bastante concorridas e o nú

Adolphe Menjou - -ern : mero de adesões têm, sido enorme.
AS FILHAS DO SOLTEIRO

Urna luxuosa e encantadora co-
A Associação Filatélica de Santa

média romântica. Catarina, aderindo ao grande acon-

. . . . . . . . . . . . .. . ,.... tecimento, fará realizar a sua 13
RITZ e HOXY - 5" feira - Fi- Exposição Filatélica. A postos, fi

nalmente a Brasil Vita Filmes apre- ,

senta a ruaior obra do cinema 11a- lateJistas, pois o dia 5 de outubro
cioria l com Carmen Santos e Rodol- está perto!
pilo Mayer nos principais papéis:

INCONFIDÊNCIA MJ.NEIRA
Uma realização gigantesca e sen-

sacional levada a efeito pela cora

gem e dedicação de sua produtora
Carmen Santos.
Lrn espetáculo épico de nossa his

tória ...

ROXY -:- Hoje às 7,45 horas
Sessões das Moças

Dorothy i\1cGuire George
Brent - Ether Barrymore - Keut
Smith e Elsa Lanchester - em:

-SILÊNCIO NAS TREVAS
Esta é a história que diziam não

poder ser filmada ... E ela resurtou
no filme mais emocionante e dra
mático que Hollywood já filmou ...
É um filme forte, impressionante e

inesquecível! Assistindo-o, pode-se
dizer que se está, vivendo os mo

mentos mais empolgantes que o ci
nema já proporcionou ...
Censura: Impróprio até 14 anos.

No Programa:
Jornal da téla - Nacional Impe

rial Filmes.
Preços: Cr$ 1,20 - 2,00 e 3,00.

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

1{I1'Z _ Doruingo :
.

l

Phyl lis Calvert - Robert -Hutton
e Elia Haines - em:

,

BRUMAS DO PASSADO
A paixão heróica de Kate Fer

nald , .. cujo coração era forte como
os '\'<;l1tOS e o mar!. . .

'

AGUAHDEM, -' Interditada pe
la censura por algum tempo, pode
agora afinal, ser apresentada ao pú
blico esta impressionante, pe l icu la:

A MORTA VIVA
Com Jomes Ellison - Frances

Dee e Tom Conway.

�rte,

�.

,o.,,,,,\,

Recital de . Canto. de 'Jení Dieca
Na próxima. quinta-feira,

de Agôsto", com início à's 20,30 ho

ras, o anunciado recital do soprano
Jeni..Selowitz Bicca, talentosa dis

cípula de Gabriela Benzazo�i La-

11a

grandense.
O programa, que abaixo damos,

por si só recoÍ11enda-nos a já apre
cia,da ca11tora, patrícia, que será

acompanhada ao piano pela laurea
da professora conterrânea d. Olga
Hichter .

Confessando-nos gratos pela vi
sita que fez à nossa redação, na

qual mimoseou-nos com um amável convite para essa noite de

formulamos-lhe os nossos sinceros votos ,do mais completo êxito.
SALÃO DO CLUBE 12 DE AGôSTO

Quinta-feira, dia 28 de Setembro, às 20,30 horas
Hecital da Cantora Gaucha
JENI SCLOWITZ BICCA

Discípula da famosa GABRIELA BENZANZONI LAGE
PRO-GRAMA

13 parte
CHOPIN - TrisLesse.
PUCCINI - Tosca (vesi d'arte vessi d'anwre).
GOMES - Mia piccirela viena alla Mare.

23 parte

"

A. COSTA�- Canto da Saudade.
P. BAHHOSO - Para Ninar.
A. SOUZA - Casinha Velha.
GOMES - Quem Sàbe?

"

33 parte
PUCCINf - Boheme (Si mi chiamano Mimi).
GOMES, - Guarany - (Cera una volta um principe).

HOMENAGENS
Em homenagens ao Exmo. Sr. Dr. Governador do Estado.
À Assembléia Legislativa.
Ao Sr. Dr. Prefeito' :\<IunicipaI.
Às Secretarias de Estado.
À Câmara dos Vereadores .

Ao Sr. CeI Comandante do 140 B. C.
Ao Sr. Comandante da 5a Base Aérea.

...

Ao Sr. Capitão dos Portos.
Ao Sr. Comandante da Fôrça Pública .

Ao Sr. Chefe de Polícia.
Ao Clube 12 de Agôsto.
Ao Lira Tenis Clube.
À Sociedade Catarinense.
À Sociedade de Cultura Musical.
Ao Rotary Clube.
Ao Maestro Emanoel Peluzo .

Aos Estabelecimentos de Créditos.
À Imprensa e estação de Rádio.
Ao Diretor da Inspetoria elo Tráfego.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE - DIA' 25 (SÁBADO') ÀS zz HORAS, ,RETUMBANTE "SOIRÉE",jÍ' DENO'MINADA "PARADA DA ELEGÂNCIA", EM RO'MENA_.
GEM À PRIMAVERA; ELEiÇÃO' DA SENHDRINHA MAIS ELEG�NTE ; VALlDSDS PRÊ� ; VÁRIOS, BRINDES; MESAS A RESERVAR NA

..

RELOJO'Á- •

RIA MO'RITZ, A PARTIR DO DIA 20 (SEGUNDA-FEIRA) - DIA 3 DE DUTUBRO (DDMINGO') ÀS 16 HORAS "MATlNÉE" INFANTIL - DIA 9 DE
OUTUBRO' (SÁBADO) ÀS 22 HDRAS, BAILE DE ANIVERSÁRIO', TRAJE A RIGDR, PO'SSE DA' NDVA DIRETO'RIA, HDMENAG�M' AO 1° CO'NGRES-
SD DE HISTÓRIA CATARINENSE, DESFILE DAS DEBUTANTES ENTREGA DA FAIXA À RAINHA DO' LIRA.,

-.

Na qualidade de Presidente da
Comissão Arquidiocesana do 5°
Oongresso Eucaristico Nacional a

todos os fieis e demais interessados I
que o mesmo se realizará de 28 a

31 de .Outubro do corrente 'ano, na I
crdade de Pôrto Alegre, Rio, Grande
do Sul..

.

. IOutrossim, comunico as facilida.1des de viagem, entre outras, as for
necidas pela Empreza , Turismo,
Pontual-Machado-Bensaude S. A.,
com �uatro tipo de perigrinação
a) uma Aérea, .em aviões especiais,
a partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b) uma em navio,
esjsecialmente

'

fretado, e conduzin
do ex�lusivamente pet\'qcin0s; c)
uma terrestre, prosseguindo de
São Paulo em contortavcís "oní

bus", através do Paraná l Santa
Catarina; d) outra terrestre; partin
do do Rio de Janeiro, pelo trem

internacional, diretamente a Pôrto

Alegre.
São essas as viagens obedecendo

ao tipo peregrinação.
Evidentemente, poderão os fieis

. . . . . . . . . . . . .. ..•............• proferir outros meios ao' seu alcan

Encerador ce, com viagem de auto.ioníbus,
aviação, etc., na certeza de que o

Tendo necessidade de comprar
nosso Estado,' e em particular a

uma ENCERADEIRA ELÉTRiCA Arquidiocese não deixarão de se

.

afim de facilitar minha profíssão d�
.
fazer representar naquela parada I

ENCERADOR, tomo
A

a Iiberdade de 'de Fé e demonstração de amor a
.

apelar para as pessoas' de bom co

ração, afim de conseguir reunir a Nosso Senhor Sacramentado,
ímportàncía necessária á referida Fpolis,l de Março de 1948 B�la'Dfla' �D·tomátl·"aaquisição. Muito grato fica-lhes o Conego Frederico Hobold _ Presi II V... \J
Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA. dente da C. A. Compra-se uma em boas con-

dições, Informações nesta redação..

NÃO ESQ U E ç AI
A Tinturaria Cruzeiro dispêe ago

ra dos melhores profissionais da
cidade para lavar, passar e tingu
pelo sistema suíço,

.

R. 'I'iradentes 44 ...:.. Fone' 1022.
. . . . .. . .

Camisa., Gravatali Piiarltee,
Meial dai 'melbcrea, pelol me

Dores preço. .6 Da CASA"MIS
, CELANEA - RuaO. Mafra,

Dõ'DQ..urTI'Dv1.,X'··'
Ce,. I elil pr0ll:r...o. ti" e.."

.Gj�.•111 ioeDÇM DerY 111.'.'"
tnta4u ... teDj!)"" 110 .alu ,tU>
'iI!U.llru�lIlte relluldiávela. O flIIMd�
JI!!e:iftflj, t!'1de da Iporlllcla. H 11M'
"r.�lIIIcai' MI huUvftlaoll alGt..IIl" .,
� .1Ilfumlda.... O Set.rife R'1l).
".1iIt' 4. Doe:aca. Jlu.ata.. lIiJ1,iIf
II. '11. A.IIabalatérf., ti);••t••d. ilho
"Itam�te ." elout.. D.r.,�... !Js.
."'''' •• aI:<;:' DeIe••O II. �

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entre�a
de seus iornnee.

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

Para ali penooll de firlo
polado'r Café O tto é

.em par.

/

I
t
�.
I:

!tUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • 1.- ANOAR
CAIU posr ...�. �8] • IE�efON� 6�'� . TElEG�""""'5: .l'lIoreCTOlho,.

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

FLORIANOPOLIS
o "Colégio Barriga.Verde"

está construido o seu majesto
so prédio e necessita de sua
[Valiosa colaboração.

Seu Terno tem manchas?
Tinturaria CRUZEIRO
Rua jTiradentes 44

Curia Metropolitana':'
5° CONGRESSO· EUCARISTICO!

NACIOANL

���� / /
DAR MUITO o

\

\

DE

............ .. ....... o.· ..•.......••

A Tinturaria Cruzeiro lê a que
melhor me serve __:_ Tiradentes,

U

POUCO
° maior e o mais antigo Clube de Sorteios do Estado.
Sob autorização é fiscalização do Govêrno Fe deral, de acôrdo com o decreto 7.930, de 3 de "se-

tembro de 1945.
Capital fixo -. Cr$ 200.000',00.
Praça 15 de Novembro - 22 - 2° andar - Florianópo.lis - Santa CaLarina.
Endereço telegráfico - Cretomútuo" - 'I'elef'ones 1.324 - 1.388 - Caixa Postal n. 5.
Distribuição mensal de prêmios em mercado rias floS seguintes valores:
1'° Prêmio: __;_ Cl'$ 6.000,00.. '

.5 Prêmios de Cr$ 1.000,00 cada um (aproxima ções superiores).
5 Prêmios de Cr$ 500,00 cada um (aproxima ções inferiores).

Quarto Procura-se
-

um, com ou

. . .. . . .. . " �....... . .

Seu. 'proce�so de naturalização _

- ainda não foi despachado?
Escreva sem demora ao Escritorio Juridico e Administrativo

Caixa Postal 4.132 Rio -de Janeiro solíoitando informações. Esse Es
eritorío se' ,encarr�ga de . acompanhar e r·�quer,er no Minis�é,rio. da
Justiça .o que necessario for á sua conoessal?, _bem como,. de registro

.

de diploma, dívõrcío :e novo casamento; certidão de nascimento e de
casamento de qualquer parte do Paíz.

sem pensão.
Infsn:mações nesta redação.

Ouçam, diàriamente, das 10 às l4 noras, as eudiçõe« da

CASA MISCELANEA diatri,
buidora dOI 'Rádiol R,�Ci A

III
Victor. 'Válvulal' e Discoe,

i:l' ....�.��'. ������h�i.r.� ...����� ....
Oficina Celeste

Não perca temp'o !
Telefone para a Impressora Gre ieú Ltda. (t'elefone

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

ZYH '" 6 Radio ,Difusora de Laguna,
• 970 k ilociclos onda de 30'0 metros.

Laguna - S�nta Catarina - Brasil

Representaçõe'S
FIRMA IDÓNEA, ESTABELECIDA EM S�W PAULO (CAPITAL)
HÁLONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRJ;:SENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.
l'

(Elétro Técnica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAGESSE FJÜro
Rua João Pinto, n. 32 - Floria

nópolis - Santa Catarina
Consêrtos, Limpezas e Reconst�u
ções de Máquinas de escrever, cal.
cular, somar, C�ntàbilidade, Regís-

1·111
tradoras, Balanças' automáticas,

. i Chuveiros Elétricos, Ferros de en-

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhós Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos
Orçamentos sem compromisso.
----------�-----�-___:_--------_:__---+---;:----:;::--;.;;:::---:::;;::-- _ ... _--

aa410$ 1Á.� le_e$ 4?4?: O'�
. Da Fábrica ao consumidor.�- Grande e&toque' recebeu a .lirma distribuidora

«Fjuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 .... Fone '1565 - "FpQUs.

FARMACIA ESPERANÇA
do F.rma�.tieo :R1;LO LAU8
H.je ....alll Hri a na proferUa

D....... aad.JlaiII • Mtr....lru _ H.....itIu - P....
aa'rlu - AriI«.. III. ""acha.-

hraa... a uata Haenlaela .. l'.celt1lúhJ .aIN.

..

"

TECNICOS
o Br osil 'I ara seu

dESenvolvimento
necessita d.e técnico.

tod�.em os
...

profissões
t

,

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 -,Fpoli••
Atende pelo Serviço

Reémbolso Postal.

Livros Técnicos
em geral

__ - - #._ - -
_•••_•••_ _._._._.�._•••_._.'JO _._ _.•._.___._._._._._._._ ;.-.".

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

ORIE�TE racionalmente sua publicidade, tornando-a -

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

pela onda _da IYH - 6
RADIO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kilociclos - �309 metros -

Para dedicatórias �usi2ais procurar o' sr. Waldir Brasil, à Rua

Fernando Machado 3.

NOTA: - Estes pedidos deverão ser encaminhados com 3

dias de antecedência. .

,

lAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:vom Cristo um
bomem novo

Isaar Camargo

Em Roma, era costume repre-

sentarem-se, rio teatro cenas da vi

,na ele Jesus, como o batismo, á.

iransfiguraçãq e outras, de modo

burlescO, afim de ridicularizar o

Cristianismo. Um artista houve

.que se tornou famoso em tais exi

)lições sacrilegas.. Numa ocasião,

'porém, em que, representava pe

'ante a multidão delirante, uma

ena da vida de Cristo, repentina
!lente - diante da platéia estupe-"
'acta - interrompeu a comédia e

irigiu-sc ao público 'brandando.
"Eu sou cristão". Ainda que, até

ntrio, o fizesse por sacrilégio, aque
es fatos espirituais exerceram tal

'nfuencia nele, que a sua alma sen

íu os impulsos de uma energia re

IOvadora.
,Assim como a luz espanca as

revas, Cristo espanca o pecado.
Quando a luz do Evangelho penetra,
o coração humano, espanca as Ire

'as do pecado. E na sua persorinli-
ade opêra-se uma transformação.
"Se alguém está em Cristo é,
ma nova criatura. As coisas velhas
'ú passaram; eis que tudo se fez 110-

'o", Desta afirmação paulina que

e fruto da experiência, é licito con

luir: com Cristo um homem novo.

É a cônversão cristã que se' ca-

'aeteriza por experiências imprcs-
.ionantes e complexas. E note-se

jue conversão não significa mudan

ça de' regilião. Significa mudança
de vida, É a renuncia dos falsos va

lores da vida anterior a persegui
ção de novos valores que se vislum

bram. Esta revisão de valores, à
luz de um ideal até então desde

nhado, produz o remorso. Mas se

o individuo tem a coragem moral
de confessar sinceramente os seus

eeados, aceitando �s humilhações e

as outras consequências dessa atitu

de, se tiver fé na possibilidade da

egeneração, o remorso o levará a

um novo' encontro com a yida.
O públicano teve uma experiência.
ssim.
Antes de subir ao templo, era

, .'

,anancioso, usurário, ladrão. Mas
êle não. estava satisfeito consigo
lesmo. Sua oração foi ao mesmo

,empo, uma confissão. "Tem misa
icórdia de mim que sou um peca
or". Ao voltar para- casa, estava

egenerado. Por isso desceu [usti
icado.
Por isso, podemos afirmar com

ôda a segurança que, todo o que se

ncontra com Cristo, sente os refle
xos na sua personalidade. Todo o

ue é influenciado por Cristo te111 ta: - Não me reconheces'? Sou
de abandonar o pecado. E Cristo eu!
I'em transformando em persorialírla- O ex-erótico, expressando-se em

des dinâmicas e vitoriosas, vidas trocadilho inesquecivel, definiu sua

outrora fracassadas e perdidas. atitude: ":.\1as... eu �ã'o sou mais
Saulo de Tarso, antes do cami- eu".,

nho de Demasco, 'era perseguidor e Ele era, na realidade, um homem
odiento. Respirava ameaças contra novo. •
os cristãos. Um dia, Cristo apare- Não são, porém, os exemplos
cen à sua frente c o prostrou POl� apontados, os únicos que há. Os li
lerra vencido. Tomara a' cidadela mites de um artigo impedem-ma ele
do seu coração. Dali por diante, falar de Raimundo Lulio, Francis
lorllOll-se um vaso de benção, o co de Assis, Tereza de Jesus, Zin
grande pregador, o apóstolo . do zendorf, Bunyan, Sundar Sing,
llJôr e da salvação. Paulo Scteubal, todos transformados
O bispo de Hipona já era homem por estranhas fórmulas psicológi-

Venerável quando se encontrou, nor cas, mas sempre pelo mesmo san

acaso, 110 bulício da via pública, gue de Cristo que nos purifica de
COlll antiga companheira de peca- todo o pecado. I

do. Ou porque ignorasse a transfor- Eu queria que os meus leitores
Ih - I' \açao do pecador, ou porque de- tirassem a prova. Fizessem uma' " ••••••

' •••••.••..•......

sejasse, maliciosamente, envergo- experiência, por si mesmos, e ver i- "Empregue bem o seu dinheJnl '

la-lo perante os transeuntes, a ficassem que "se alguém está em

I ro, comprando ações do "ColéDCl'dida o chamou. E insistiu solici- Cristo, é uma nova criatura". trio Barrlea-Verde".

De pessoas têm usado

com bom resultado 9

popular tilepurativo
\

I
I

A SIFILIS ATAÇA TODO O ORCANISMO ,Io figado, o baço, o coraçáo" o eltomago. o. pulmõe•• a pele,
produz. dores de cabaça, dare. no. os ao s , reumatismo;

"cegueira. qJ.leda do cabelo anemia e aborto•.
Conaulte o medico e tome o popular depurativo ELIXIR 914.

'.ilAprovado pelo D, N. S. P. corno medicação auxiliar no trata-
mento da Sifilill e Reurne ttsmc da mellm,a origem, 1Inofen.ivo ao organi.mo, agrada,val corno licor 'j

---'--,----�---,-_._--_._-_._._--_. __ ._--_._ _ ----- _ .. _._-_ .. _ _--

\}JA (0 m G%lA\
©�lli�lIt\l
\\J1 � tillbItf31

-RHODIA
CO_\lP_.\XHL\ QU"'lIC,-\ RHODL-\ BRASILEIRA. C
OfP,UJ·{!\MEI'HO AGROPECUtfRIO Rua liBERO BJ\Uo\RÓ.1I9 .�·and.Cai,'(a Postal 1329, 5;\0 P�ULO

A MÁXIMA GARANTIA CORTIIA A PESTE SUíNA

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

TINTURARIA CRUZEIRO
, �

Tiradentes 44:
LAVA e TINGE ROUPAS

Reforma chapeos
Profissiona competente - Servi�o rapido e garántido

!

. I Viage 'com co'nfortu
,pelo

«RIPIDO SUL BRASILEIRU»

Muitas felicidades pelo nascimea '

to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melhor
p)'e�ente para o seu "PIMPOLHQ'I
é uma caderneta do CRJ!:DITO
-MUTUO PREDIAL.

'Diariamente entre
•

Fpolis.--lta]aí_.Jeínvíle-Curítíba
, AGENTES

Fiuza Lima & Irmão
Ouçam, diariamente, das 12 às 13 horas

ZYO-9 - RÁDIO TUSÁ
"A Voz das.s'I'erras de Anita"

Frequência 1530 klcs. - Onda de 196 metros

TUBARÃO - SANTA CATARINA

LOJA uas CaSEMIRIS
Especializada 'em artigos para

homens
RECEBEU vARIAbO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS" E rioJGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM'" PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo ,menor preço' da praça
fa�a 'uma visita à nossa Casa e verifique

nossos p�e�os e artigos
Faculdade de Direito ..de

Santa Catarina: )

,
.

EDITAL'
De ordem do Sr. Presidente em exercicio, con \TOCO os demais cole ..

gas para a sessão de Assembléia Geral Extraordinár-ia, a realizar-se rua
20 do corrente, ás 17 horas, na Biblioteca da Faculdade de Direito de
Santa Catarina, afim-de ser dada posse ao Diretório 'eleito para a gestão
1948-i949.

'

Assim, fica sem efeito o ,edital datado de 13 deste mês.
Florianópolis, em 16 de Setembro de 1948. '

LICIO SILVA HAUEH - Secretário,

Ministério da Aeronáutica
Quinta' Zona 4érea Destacam'ento' da

Base A_érea de FlorianópoHs
Edital

o Comandante do Destacamento da Base Aérea de Florianópôlis,, ,

avisa aos interessados que estarão abertas de 1 a 31 de Outubro do

corrente ano, as inscrições para o Concurso de ,Admissão ao Curso
Prévio _da Escola de Aeronáutica para o ano de 1949. ,

Outrossim avisa que as instruçõe.s reguladoras para o referido

concurso, são as mesmas que vigoraram' no Concurso anterior.
Destacamento de Base Aérea de Florianópolis, 14 de Setembro -19/18.

CAHLOS DA COSTA. DANTAS - 10 Tte. Ajudante.

B'OM 'NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ [00.000,00 renda'
cer.ta de 10'/. ao' ano com recebimen to de [uro» mensais.

Informações nesta redação.

Fàbrlcant. e distribuidores dai afamada. een
focçõ•• -DISTINTA- • RIVET. Po••ue um gran.

Id. lBoll'tlmentc de oasemiral. rl.cado.: brinl
bonl! e barato.. alqodõu. morin. • aYlamontol

• pal'� alfaiate.. que recebe db.tament. da.

"t,r,. ...!ho, ... 1I: Mbr�ca.,' II>. Gaita -1\ CAPITAL ahorno Q at�ltlQaa dom Snr.. Com.rcillllmt•• do lnt.rlor nQ .onti,do d. lhe ra:ftl"em .smCl
(f',��b3 nnt,,, .�'" 'ltfl!1lhH':'''fo1;m' IU.HM' (H';UJ)'POIl' MATP.,rZ am 1I�lopi�!('I6t:101hll. - Flt.IAIS GIm 8h:tmo�au .. Lajelll.

�.�StJt!ID>MAAe.::?$S e"#"'/.:m\!m*...�,w�"j\WI*3;@J.ti1L�®$:W.$.iMRpp1W1W9!!.!UHi·M'!A5'PM!j1eflAUWiiSiG••M&Mff# 6PíWif4.'�� 1I_ll\IIIIIi!BlllIII!!lIIII_...:. WMIIl!IiIl!iIl!i
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o F8TAD -rerca-Ielfa 21 ele' etembro de '.&8

Na . disputa' da liderança � Paula Ramos, venceu . o
. Avaí -JGT 2 X 1

, �

jogou melhor, o quadro vencido. -, IV8ní, 800s, Chinês e Broguolli foram' os melbo-
res.-Nizeta" Lazaro e Mandicv, os artilbeiras.-Qnadros, juiz, arelminar e renda.

Afinal já se conhece o líder in- hrilho se pode encontrar na vitónia uma demostraoão de bom futebol. ções, dando ingentes trabalhos
.

a com perícia uma "dribling" em

victo ' do campeonato cilaclino de do tr ico lor. Superioridade quasí O Paula Ramos, jogando muito Katcipis, mas como chutador foi Chocolate e atirou r-asteiro, f'azen
profissionais.

'

total do vencido sobre o vencedor aquem das suas possibilidades, mais nulo. Mu itas bolas por ele ar-remes- do balançar as redes. Aval 1 x Pau-
Na emplogante luta que se feriu é essa a expressão que a pelêja parecia um esquadrão varzeano sadas perderam-se pela linha de Ia Ramos O.

ante-ontem no estádio da F. C. D. traduziu. exibindo-se em gramado adverso, fundo. Pinto não foi o mesmo cen- Decorridos mais 5 minutos, con
á rua Bocaiuva, a equipe do Paula O conjunto paulaíno esteve irre- 'I'alvez a ausência de Ivan tenha Iro-atacante eficaz que lanlo su- segue o Paula Ramos empatar por
Ramos Iogrou vencer o seu catego- conhecível. Não se' viu na última influielo em grande parte na mi cesso fez na sua última exibição. clube o goal da vitór-ia. Resultado
r izado adversário o Avai pela ajier- domingueira aquela fibra e exce- conduta elo "tearn", No ataque avaiano dois elementos "sh oot" fulminante.,
dada contagem de 2 x 1, I'icando lente padrão de jogo que tanto ca- A defesa avaiana, apoiada pelos se sobressaíram: Br ául io e Nizeta,': Aos 31 minutos falha Adolf'i
isolada na liderança do certame .. ra letizava o quadro campeão de dois "meias" nL1l1Ca, acreditamos, Ivan

í

cumpriu uma exibição digna nho e Mandico consegue pari o serr

O escore verificado não expr es- 47. UqJ fracasso que não se esque-' .iogou Lauto como ante-ontem. Sal1i de nota. Foi o melhor do') '22 ele-
I
clube à goa Ida vitória. Result.ada·

sou fielment.e o desenrolar ela cera ,tão-' facilmente. Venceu .o fortement.e assediado por Nioácio mentes, iuegavelrnene. Outra gJ':r.�- final: 2 x 1, pró-Paula Ramos.

contenda, entretanto. quadro que- jogou menos, mas que não foi o artilheiro que se esperava, de figura do "rnatch " foi 13'),)5, que TENTOS ANULADOS
O bando azurra foi superior na se mostrou mais = oportunlsta. Ja .emhora o seu esterco merecesse ge- se revelou um "pi\'ol" dr !Ú'é�nd�s Mais ou 'menos aos 38 minutos,

liça, quer pela técnica ou pelo ar-I naquele turno anulado o Paula Ra- raís aplausos. Na extremas dir-eita possibí lidades técnicas. Adol l'inho próximos ao centro do gramado,
dor com que se empregaram os seus mos jogou menos que esse mesmo e no centro elo ataquo residiram os falhou no goal que deu a vitór ia Ivaní cobrou uma f'alta ; Brognolli

I
onze rapazes. Essa superioridaele

[aC1Versário
e no entanto foi o ven- pontos fracos do quadro. ao tricolor. O mais completo gnr- falhou e a pelota ganhou os te-

se fez sentir nos primeiros minu- cedor por 5 X 4. Afinal são coisas O médio Quido, substituindo Fe- dião elo Estado num momento de eles. O tenlo foi invalidado, visto
. tos prosseguindo até o final da elo futebol, lipinbo na exlrema díreita, portou- hesitacão abandonou' o arco para ter Pinto cometido "foul".

conlenda, ele forma qLle nenhum Para o Avaí � partida constituiu se magníficamente nas coordena- deler uma bola alta, no que II.}U OS QUADROS
----- conseguiu, elando excelente opprtu- Paula Ramos - Brognolli,. Chi.

nês e Katcipís.. Nicácio, Chocolate
e Nenem; Lázaro, Carioni; Mandí

co, Fornerolli e Benteví.
Avaí - Adolf'inho, Ivaní e Tavi

nho ; Bitinho, Boas e Verzola; Qui
do, Xizeta, Pinto, Brá ulio e SauL

O JUIZ

Regular a atuação de José Ribeiro
embora os protestos da assistência
con Ira excesso d e tempo, pois que
realmenle foram disputados mais

de 90 minutos. Que teria havido

com o cronometro em poder do

arbitro?

Técnicame n te

NADA CONSEGUIU O FIGUEIRENSE. .

Dias atraz noticiamos que o Bo
caí uva se encontrava ameaçado de
perder os pontos ela partida que
disputou com O Figueirense, em

face de ler o alvi-negro dirigido
'Um protesto - á F. C. D. contra a

inclusão 6 méelio Pacheco nas fi
leiras do g�mio da faixa amarela.

Segundo o ofício cio Pigueiren- peonato, segundo o qual a entida
se, o jogador em questão não se de estava' autorizada a rejeitar
encontrava regularmente inscrito qualquer protesto até o dia 11 elo
e assim sendo não podia ser con- corrente.
siderada a vitoria do Bocaiuva. Desta forma a F. C. D. leve
Ignorávamos entretanto hou- que indef'ertr o protesto do alvi- .

vesse sido firmaelo um convénio, 'negro, man I crido o Bocaíuva os

os clubes disputantes do cam- seus dois pl'eci050s pontinhos.

MARCAÇÃO DJ;; PONTO;.;
O Departamento de Futebol çla

F. C. D. reSOIVeLl marcar os se

gulntrs ponlos aos clubes, em vis
ta da aprovação dos jogos:

2 pontos ao quaclro do InfanLo-
\

JU\"enil de Flguelrcilse por ler
nncldo ao cio Olimpico por G x 2.

2. pontos ao quadl'O de Aspiran
les elo Figueirense por tel' yencl
do O do Ollmpico p01' 3 x 2.

'2 ponl.os ao Cjuadl'o elr' Infanlo
elo Paula Ramos por ter yencido
o' do Bocaiuva por 6 x 2. nidacle a Mandico para desempalar a

2 ponlos ao quadro do Aspiran- parLida. Foi esla a sua únie::t fa

Les do Bocaiuv.a por te1; y'encido lha. 'I'adnho, Verzola e Bitinho sa-

o do Paula Ramos por 11 x 3. lisfalórios.

2 ponlos ao quadro de Profis- i\o quadro yencedOl' três apenas

sional do Paula Ramos paI" ler se salvaram: Brog'nolli, cujas elefe

yencido o do Bocaiuva por G x 1. sas. aliás as mais dificeis, fizeram
2 ponlos ao quadI"o de Infanto- a assistcncia yibra.r de entusiasmo;

Juyenil do Olimpico, por ler o Chinês, que confirmou mais l'ma

Ava; entregue os pontos conforme vez sua grande clásse, e l'iie,lcio

oficio do mesmo. que se portou admÍl'a\�elmenle,
2 pontos ao quadro do Aspiran- dando imenso trabalho ao Vtll.Jz

I.e elo Olimpico, por teJ' o Avaí ponteiro canllolo elo Avaí. Katcipi,s,
entregue os ponlos conforme ofi- Nenem e CariO'ni eslivera.m fraquis
cio elo mesmo. simos. Com atuações regulares

apareceram Mandico, Chocolale,
Fornerolli, Benteví e Lázaro.

A Associação 4. Barriga Verde comunica
Em cara ler linLimo, com a (,'ão AtlE'tica Barriga Vereie'" pode-

presença do Exmo. Sr. CeI. João rá inaug'urar a sua sécje propria.
eandido Alves Marinho, DD. CmL. O ginásio esportivo, será amplo e

Ger'al da Policia Militar,' mem- Q_bedecerá ao.s metoelos mais mo

bras da Direloria e aSRociados. foi dernos de conslrução cleste tipo.
proceelida a col.ocação ela pedra Denlro de poucos elias, a "As
!fundament.al da Séde Sacia'!' e sociação Atlética Bareiga Vereie"
Ginásio Esporlivo da "Associação lançará sua "Campanha Financei
Allética Barriga-verde", no terre- ra ", pára conseguir os fundos ne

nó de propriedaele da mesma, s.i- cessarias pal'a a u\"ilia-la a levar
tuaelo á AveIi.ida Hercili,o Luz. avante tão geande quão m:rojaclo
A construção foi projetada

.

e empreendimenlo, qual seja o de

esLá �ob a orj.enlação do consagra-. dolar a Capital do Eslado ele um

do Engenheiro Gilberlo da Fon- magnifico ginásio.
toura Rey, e está senelo aelminis- A Direloria espera o 111ais com

traàa pelo conceiluado conslrutor pleto e amplo apoio por parle cio
,Marcelino Vieira Filho. povo barriga-\"erde, e conyencia

As obras vão em rilmo acelera- está que o mesmo não lhe será

do, e, denlro em breve a "Associa-. negado.

o zagueiro Chinês, que mais
uma vez reafil'mou. sua

grande classe
.

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

Missa DE 1" DIA
de 'ReisSalesFrancisco 20 SECRETÁRIO DA F. C. D':

Por resolução elo presielente
Flávio Ferrari, foi designado, pa-I

OS TENTOS
1'a exercei' as funções de 2°' se- Aos -19 minutos da fase final
ci'eláeio da F. C. D., o sr. Mário

I
surgiu o ponto inaugural G.1 .1)01'

Cândido da Sil\"a. lia. Nizeta cqm a peli;,t.a execULOU,

A Facul,dade de Direito convida ao corpo docente e discente, pa

rentes e amigos do Dr. Francisco de Salles Reis, para a missa de 7° di.a

que fará celebrar na Catedral, Cjuarta-feira, dia 22 do corrente, às 8

horas.

Eis ,.

O genu.nQ

A VENDA NAS BOAS RELOJOARIAS

LUMINOSO
Cr$ 185

.

N- ,00
AO LUMINOSO
Cr$ 170,00

DISTRIBUíDO POR LEVY-FRANCK S/A. JOALHEIROS IMPORTADORES. P6RTO AI;EGRE

ÔMEGA "*' IN.tcI- "* dAZ

..

PRELIMINAR
Jogando Trente a um conjunto

composto ele 9 elementos, o quadro
de, aspirantes do Paula Ramos,
nã o teve dificuldade em derrotar

o quadro cio Avaí, pela a lta conta

gem de 5xO, ten tos de Makowies1.'i

(3) e Paulinho (2). Os quadros.
jog'al'am assim conslituidos:
Paula R.rl1nos - Silvio, Dante ·e'

Luiz; Osní, Cazl,za e Teodoro;
LLlizinho, Fonseca, Paldinho" Ja�":
me e i\Iackowieski. Ava! - Rubi

nho, Benjamin � Aniba 1; Vieira ·fr

Ta\"ares; Rebelo. Rclinho, Poli e

Galego.

.
ALing'iu

apurada.

RENDA
a Cr$ 5'.370,00 a renda:

ALDO FERNANDES O NOVO DI

RETOR DO DEPARTAMENTO DE

ARBITROS
Pela resolução que tomou o n.

26, o sr. FIádo Fen'ari presiden-,
tc da F. C. D., designou o sr. Ma-,

jor .
Ald,o Femandes 13a1'a di1'igil"

o· Departamento de Arbitros da:

entida.de, sem pl'eJulzo ele suas

funções como árbitro de primei-,
ra catego1'ia.

JOE LOUIS DE,SIRTru DE
ABANDO.\TAR O "RE�G"

:\,oya York, 19 (V. A.) - Joe

Louis abandonou os seus propÓ
sitos de s,e retil'ar do "ring" e a

nunciou qlle defenderá o Lítulo de

campeão de pes01pesado em ju
nl10 próxImo, contra o vencedor

do enconlro' enüe Joe Dakl1i :ff

Ezoed Charler, que dispularão uma,
,lula em Madison Square Garden,

a 12 de 11"ovemb1'o.

Aluga-se
o primeiro andar do préd!�
n. 5, da rua Arcfpres!e' Pal
va

1 ratar à IuaArti�ta Bitten'

court, 28." "'"
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Dr. �ilton# 'Simone
Peeíra

,

Clinica Cirurgica
Molestias de .Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços

dos Professores Bene

,dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)'
Consultas: Das fá ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10

�------------------�--------

i I' DR. LINS NEVES .

J)iretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA 'DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle- e tratamento

esj>ecializado da gravidês, .Dismr

bíos da adolescência e da menopau

sa. Pertubações .menstruais, i:1�h

lllações e tumores do aparelho geni-

tal feminino.' ,

Operações do utero, ovários, trem

llIas, apendice, hérnias, varizes,
etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru

turas)
:ASSISTENCIA AO PARTO E 01'E-..

RAÇõES OBSTÉTRICAS

Doenças glandulares, tiroide, ová

rios, hipopise, etc.)
Disturbios nervosos - Esterilidade

_- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - TeJ.

1.461
Resid, R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S

THIAGO

Médico e parteb-e

Do Hospital de Car-idade de

rianópolis, Assistente .da

Maternidade
'Doenças dos órgãos internos, esie

cialmente do .coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gtan
dulas internas

Clinica e cirnrgia de senhoras -

Partos

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR

DIOGRAFIA - METABOLIS�lO
BASAL

HORARIO DE CONSULTAS: -

"Pela mánhã das 10,30 ás 12

horas

'A tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles 111. 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

�..enida l'rompowski 62

Fone manual 766

(Formado pela Faculdade Naclo·
nal. de Medicina da Universidade

dó Brasil)
Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito I

Federal
Ex-interno de Hospital Psíqutá-
trico e Manlcômió Judiciaria

da Capital Federal
Ex-Interno da Santa Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro

\ CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS
llliRVOSAS Casal sem filhos prócura uma

ConsuW5rlo: Edifício Amélia d
-

Neto _ Sala 3. '

casa, pequena, com um ou OIS

,Residência: Rua Alvaro de oar-. quartos, até '1 km. do centro.
valho, 70.

'

Das 15 às 18 horas Ofertas para A. Junior, na reda-
Telef'orie :

_

Consultório -r- 1.208. ção dêste jornal.
Residência - 1.305.

Dr. Roldão Consoai
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA - MOLÉSTIAS' DE S�

NHORAS - PARTOS Vende-se uma mobilia de 'copa com-

Formado pela Faculdade de Medi.
ema da Universidade, �e� São Paul!) posta de urua.rnesa quadrada e seis
onde foi <'3:sslsténte-por -vâl-ios ·ao09 'd�' cadeiras e "bufet" esmaltados ; um
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corrêia Neto guarda-roupa e "bidet".
Cirurgia do estômago e vias circula.
res, intestinos delgado e 'grosso, tirai, Preços de ocasião, por motivo de
de, rins, próstata, bexiga, utero, viazem.

ovários e trompas. VaricoceJe hidra- <...J

ceie, varizes e hernas: Tratar á Rua Jerônimo Coelho n.
Consultas; Das 3 ás 5 horas 4 rua

Felipe Schmidt, 21 (altos d� Casa 1 - Quarto n. 19 - Nesta.
Paraiso). Telef. 1.598 '

Residência: Rua Esteves Junior. 170;
Telef. M. 764

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ

Médico'-Operador_Parteiro

[<'10-

Dr. Mário Wendhauea
C1!nka médica de adultos e criança.

Consultório - Trajano. 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
Itelidência: Felipe Schmidt D. JS.

Telef. 812 '

Doenças internas de Adultos 'e

Crianças
Alta Cirur_gia - Cirurgia Geral _

Doenças de Senhoras - Partos _

Vias Urinárias � Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Fígado

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Radiologia Clínica (Raios X)
Eletrocardiografia - Ondas Curtas

Indutotermia Eletro Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

Çonsultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás -6

- Fone 841. FLORIANóPOLIS

DR. A. SANTAELA

Dr. Paulo Fontes
Clínico e operador

C<>Dlultório: Rua Vitor Meireles, :afi.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 á. 12 e das 14 li
l! hrs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinic� exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho. 10
Telefone M. 732_

DATILOGRAFIA

Correspondenda
Comercial

DIREQAo:
Amélia M ,Pigozzi

RUA ."VARO DE CARVALHO. 65

Confere
Diploma

METODO:

Moderno e Eficiente,

. Arvores frutiferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de

Flor
í

e Pomicultura

H. J. Cipper.
,

Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.

Peçam catalago gratuitamente.

Guia do Paraná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende-

?ecos.
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Catarina.

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

,
I

I

Terca.felr. � I 4:1. Setembro di. •
,7

Aceita'-se representante no interior do Estado.

Caixa Postal 139 - Florianópolis
Cartas para

."

Casa-Procura-se IOIIPANIIIA ·AI:IANeA DA Imll
IaWa _ 1"1 - "fi IIII
P.,.DI8I • tmlUl:r.o....

Cifrai do BalaDCo di 1944,

Ocasião

N 10 cr$ 80.00 N. la cr$ 180.00
Relogio Sui..o lIistema Ros. Marca novoris com 4 rubi8.,

kópt. modelo resistente para MOlltrador cor de r"sa.

qualquer serviço. Caixa de niquei
a modelos; simples e o que N. la-A cr$ 200.00

ilu�ina à,�oite O mesmo com o mostrador

CalXc. da ntquel, bra,nco e um ponteiro central

NOlllos relogios Ião acompanhados dali relpectivo. certificado.
de garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS .'. ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba Praça Tiradent•• , 260 - Paraná

CAPITAL E RESERVAS

Responlabilidatiu
Receta
Ativo

Cri
Cr$

80.900.606.30
'5.978:401.755.97

67.._g53.245,30
142.176.603,80

, '"

unica •

•

Sini.trol pagai nOIl 6Jt!mol 10 .001

Re.ponlel 'lidadel
98 ..687.816,30

• :76.736,401.306,20

,

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

\
Diretore.'

Dr:"'Pamphilo d'Q'tra Freire

de SA, Anilio Mallorr.,� Dr.

e JÓI� Abreu.

de Carvalho. Dr� Prancllco

Joaquim Barreto de Araujo

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Msdicação auxiliar 'no tratamento

da .iflJi.. I

PASTA DENTAL
ROBINSON I

VENDE-SE o prédio da Av. Mau

ro Ramo�, 269. Trat�r no mesmo.

r VESTlR·SE COM CONfORTe
..qUER E ELECiANCIA 1

VENDEM-SE POR MOTIVO DE

VLI\.GEM

Móveis de sala, em perfeito es

tado e de quarto, 1 rádio marca

Esparto _:_ móveis, diversos reló

gios de parede antigos, tudo em

perfeito estado, 1 cristaleira e di

versas louças e mais alguns obje
tos.
Tratar á Rua Bocaiuva, 13

PROC'URE

Alfaiataria
A

Mello,
.

Rua Felippe Schmidt 48
,

Relojoaria' Progretjso
de JUGEND-c 8}> FILHO

'COMPRE SEU. RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

'

Faça seu pedido por carta ou teJ�groma e pague

sómente quando receber.

TERRENO
Vende-se um à rua Irmão Joaquim,
nesta Cap ital, medindo 10 x 40 m.

Tratar à rua Vitor Meireles, n. 39.

.. , , � . . . . . . . . . .. .
,

.

v

AR�OLDO SUAREZ CUNEO

Cirurgião:Dendista
Raios X - Infra-Vermelho

Diatermia

Curso de especialização em

dentaduras

Exclusivamente com hora marcada

Rua Arcipreste Paiva n. 17 - Te-
•

lefone 1.427

Florianópolis

FRAQUEZAS EM GERAL

V I N H O C R E O.S O TA D O
«SILVEIRA«

o Batalhão' Barriga-Verde
foi constituido de catarínenses
destemidos e o "Colégio Bar

riga-Verde", usará a mesma

do bandeira.
(·CampMlha pró-Hwo'S •

«:. :I. XI d. l".v.refro)'. I
.J "

,,' '

- .'>1 ... _j
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Florlan6polls, 21 de Setembro de '948 I

_ Rotary Clqbe de Florianópolis
o transcurso do 9° aniversário de vernador Francisco de Almeida Ju

fundação do Hotary Clube de Flo- nior, .Io Distrito 29, receberão a

rianópolis, ocorrido no dia 17 pró- Carta Constitucional de seu reco
ximo passado, deu ensejo a que os nhecimento. Arnoldo Suarez Cuneo
/ seus associados se reunissem, em' referiu-se à fundação da Casa da
sessão solene para comemorar o Amizade, promovida pelo Rotary
evento, no Clube Doze de Agôsto. Clúbe do Rio de Janeiro, congratu
Essa reunião, além do seu aspecto lando-se com êste pelas altas fina
de relêvo social, teve grata signífi- Iidades que a inspiraram, quais se

cação para quantos dela, participa- jam as de amparo e benemerência
ram, eis que decorreu plena de en- à gente necessitada daquela Metro
tusiasmo e cordialidade, numa elo- pole. Estava no seu término a reu

quente demonstração de espírito 1'0- nião, quando Adalberto Tolentino
tário. Iniciada sob prolongada sal- de Carvalho arrogou-se a palavra.
va de palmas, que acompanhou a Duas finalidades assim o determi
cerimônia do hasteamento da Ban- naram: a solene entrega do diploma
deira Nacional, levada a efeito -pelo de sócio honorár-io ao Sr. Carlos
rotariano Domingos B. Trindade, Leisner e a apresentação de agrade
teve sua presidência a cargo de cimentos, que se estenderam às Se
Adalberto Tolentino de Carvalho. nhoras presentes, aos convidados c

Seguiu-se a apresentação dos con- ,aos oradores que abrilhantaram a
vidados e rotarianos visitantes, reunião. É oportuno assinalar que,
através a palavra de Flávio Ferra- pelo Conselho Diretor do Hotary
ri, Diretor do Protocolo do Clube, Clube de Florianópolis, foi também
e a auto-apresentação. O primeiro outorgado o Diploma de sócio Ho
orador da noite foi João Eduardo norário ao Dr. Nerêu Ramos que,
Moritz, tendo apresentado aplaudi- infelizmente por se achar ausente,
do trabalho historiando a vida do não poude comparecer à reunião.
Clube. Ao terminar, presenteou seus Para, descerrar o Pavilhão Nacio
companheiros com lima rica han- nal foi gentilmente convidado o 1'0-
deira do Rotary Clube de Ftorianó- tariano Carlos ,!&isner, culminando
polis, em seguida içada à cabece o-a a sessão também com demorada
da mêsa diretora. Coube ao rota- salva de palmas.
r iano João Alcantara da Cunha sau- ---------------

dar as Senhoras presentes, desi n- Dr Laudell·Documbindo-se magnificamente de sua •

missão. A Constituição Brasileira,
S I 8 II lllcujo segundo aniversário a Nação O OU a O Icomemorou ontem, foi objeto do

discurso pronunciado por Wilson
Alves Perpétuo. Dessa forma, o Ro
tary Clube de Florianópolis asso

ciou-se às manifestações de júbilo
nacional que recordam o 18 de Se
tembro de 1946; marco histórico da
recuperação democrática do Brasil
pela promulgação daquele

.

docu
mento, particularmente grato a ca

da um dos brasileiros: Outro ora

dor foi Roberto Lacerda; dissertou
sôbre a independência do México e

do Chile, comemorada naqueles
países à 18 e 16 de Setembro, res

pectivamente. Nos intervalos entre
as orações, foram sorteados interes
santes mimos dedicados às dignis
simas Senhoras e rotarianos pre
sentes. Antes de iniciada fl Hora da
Camaradagem, Ricarte de Freitas,
do Rotary Clube de Videira fez um

particular convite aos rotarianos
desta Capital no sentido (le que
compareçam, no dia 26 do corrente,
i! festa promovida pelo seu Clube
cujos associados, das mãos do Go-

'Eelegrama ha pouco recebido
nos 'dá noticia de que o nosso con

terraneo Dr. Laudelino Solon Gal
lotti acaba de ser nomeado Chefe
da Prncurador ia do "IAPETC" no

Estado de São Paulo.
Antigo ·servidor daquela aular

quia, o Dr. L. K GaJIoLti, 'pelo seu

esforço e reconhecida capacidade
de trabalho, vem galg'ando os va

rios deg-raus da hierarquia fun
cional, para, agora, ating"ir um dos
mais altos postos na Administr'a
ção e dos pl'imeiros no Serviço
Juridico do InsLiLuto.
Recem-nomeado, assumia em se

tembro de 1938 o cargo de !�gente
em Florianópolis, passando em se

guida a exercer o de Delegada Re
gional em Sra. Catarina.
Formado em Direito pela nos-

.'ia Faculdade, em 19ft7 ingressou

SERVICO DE no quadro de Procuradores o que
'.

'

'

conseguiu átravés de um concurso

MET'f.OROLOGIA realizado na Capital Federal, con-

Pre"isãô,. do tempo, até 14 horas ,curso es,sC' que foi primeiro e uni-
do dia 21: co até hoje realizado na Previ-
Tempo: In.stável, com chuvas e dência Social, e no qual se colocou

sujeito a trovoadas. t·
.

Terilperatura: Estável.
en re os prImeIros aprovados, o

Ventos: Variáveis, com rajadas que lhe valeu ser tra\)-sferido e

frescas. ,promovid'o por, merecimento para
Temperaturas extremas de hoje: a Procuradoria de São Paulo.

Máxima, 23,3. Minima, 18,2. ' Colocalldo-o á frente. daquela
Procuradoria, a mais importante
das Regionais do IAPET'C, o Pre
sidente -Hilton Santos premiou os

serviços de antigo e dedicado fun
cionaria, ao mesmo tempo que as

segurou uma orientação nova a

serviço da Previdencia, o que te
mos como certo, dado o seu pas
sado de serviços ao Instituto e a

responsabilidade de manter bem
alto o nome de uma família de
cultores do DireHQ.
Catarinense, entre nós pas�ou a

maior parte da sua vida funcional,
e 'Como aluno ela nossa já tradicio
nal Escola de Direito, lá fóra, no

meio grande da terra Bandeiran
te, a rem tornando conhecida e

procLllla engrandece-Ia, como á
sua terra.

fiscalizando
o trânsito
São Paulo; 20 (R. P.) - Setenta

guardas motociclistas estão fiscali
zando a via Anchieta, para conter
os motoristas imprudentes que vi
nham ,provocando ultimamente uma
série de desastres.
• • •• • ••• _ •• • •••••••••• t •••

CA·S.A
/

Pessoa que ,mora em casa

grande proximo à praça Getulio
Vargas, deseja mudar-se para
casa menor mais proxima do
centro, fazendo permuta.
Cartas a esta redação.

HI��'i�3��Gl�!�!�� ��Ula,õ�!!���!� an;V�i��j�t�t�h, chegou a Bana Glande, em .Ala- Republlca.-O Codlgo de Posturas.-Outras nota
çQo

goas, com 10 caravelas conduzindo A sessão de sexta-feira última veste, ao recordar have
S.

reforço ao General Matias de Al- comparece�aJ�l 12 srs. vereadore�, �etor�ado � sua vida con�tifuc�huquerque estando em sua com- tendo presidido os trabalhos o SI.
í

ntegr ando-se, democratic o

" "" "Batista Pereira. dentro dos mais elevados �llltpan hia Dual te de Albuquer que Após aprovada a ata da última tos elos seus filhos. Ao final roCoelho; se_ssão, comunicou o sr. Secretário o orador congratulações, pol�ro
- em 11345, as tríncheíras ho- nao haver expediente a ser Iido. grama, aos srs, Presidentes d'

landesas da Vila ela Conceição, en- CONGRATULAÇõES pública, Senado e Câmara paCom a palavra, na hora-do-expe- e, ainda, aos srs. Governadol' edt
tão chamada Schkoppe, foram a· H '1 F

.

d e-

diente, o sr. anu ton errerra, a sidente da Assembléia J eoi Itacadas por 800 brasileiros ao bancada do P. S. D., refer-iu-se ao do Estado, o que foi apro�a�l�amando de Vida! de �egreiros e transcurs\l, na .d�ta seguinte, do s_e- o discurso do sr. VItor. da Luz
a

Fernandes Vieira; gundo anrversarro da promulgação tes, da U. D. N., que tnterpr ,Fda Constituição Federal, dizendo da pensamento da sua bancada
e o

- em 1711, estando quasi de- importância de que o fato se re- - CóDIGO DE POSTURASserLa a cidade do Rio de Janeiro,
,

Na ordem-do-dia foi apro'
Duguay-Tr'ouin ocupa o morro de em primeira discussão' e votaç:aSão Ben[o é o do Castello, entran- ExposlçêO projeto do Código de Postur�O,

- Municipio de Florianópolis. I
do na cidade á frente de seus gra-

E I-d R Encerrados os trabalhos fo�nadeIros. ue'l es osa vocada outra sessão para �l1la�
- em j .816, o General Andrés Sexta-feira' próxima chegará a

Ar-Ligas ataca São Borja com 2.000 Florianópolis' o engenheiro . Eucli
corrienLinos e inelios guaranis. des Rosa, natural da Ilha do Faial,

São Borja estava defen- Arquipélago dos Açores.
dida por 220 brasileiros sob .o O ilustre visitante vem a esta Ca-
comando do General' Francisco pita I por iniciativa da Comissão
das Chagas Santos, inclusive 90 Executiva do Congresso de Histó
bravos soldados, do Regimento de ria Catarinense, a fim de exporLinha da Ilha de Santa Catarina,
os lrgendários Barriga-verdes;

- em 1.816,_ o Tenente-coronel
José de Abreu, mais tarde General
e Barão do Serro Largo, destacado
pelo General Curado em socorro

de São; Borja, repeliu no passo de
Japeju e em �anta Maria do Ibi-

de polpa de figueira e constantes
de tipos ele habitação, utencílios,cu i, um destacamento corrient i no

comandado por Pantaleon �otclo;
- em 1.8'19 foram surpreendi

dos em Cola pelo Coronel Vasco
Antunes Maciel, da Guarnição da
Colonia do Sacraln'ento, um desta
camento oriental sob o comando de
Marcelino Casco, que ficou prísío
neiro com 49 dos seus ganchos;

- em 1,835, os farrapos dirigi
dos pelo Ooronel Sarmento Mena
atacaram Rio Pardo e..roram repe
lidos pelos Capitães José Ferreira
de, Azevedo e José Joaquim de An
drade Neves. Este morreu no posto
de General e com o titulo de Barão
do Triunfo;

- em 1.810, dur'ante a guerra
dos "Balaios" houve forCe comba
Le sendo os revolucionários repe
lidos de Chapadinha;

- 1861 foi inaugurado o primei
ro dique da Ilha das Cobras, no

Rio de Janeiro, cujas obras haviam
iniciado em 1824;

- comemora-se neste dia o do
Rádio e o da ArvOl'e.

A.ndJ·é Nilo Tadasco

Ladrões de
automóveis
Pôrto Alegre, 20 (R. P.) - Infor

mam de Cruz Alta que várias cida
des gauchas, nas regiões serranas e

missionária, estão sendo invadidas
1)elos Jadrões de automóveis, vindós
do norte do país.

Máriüb-rurôs-iíísrcail:
tes brasileiros numa
ceDa do Far-West
NOva Yorque, 20 (U, P,) - A po

lícia informa que marinheiros mer

cantes brasileiros travaram violen
ta' luta corporal IUUll restaurante do
bairro de Brooklyn. Um dêles, An
tônio da Silva, com trinta e três
anos 'de idade, foi hospitalizado em
estado grave, com uma bala no ab
domcn.

CIA CATARINENSl
DE TRANSPORTES fÉREOS LTDA

l'ITlatlll
11'III[OIR

•

CO.IRA CASPA, I
QUEDA DOS C�- \

IBELOS E DtMAtS

AFECC9ES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPIJ.A:I

PO� ;;É;Xc"EL·�i,{�IÀ'

maravilhosos trabalhos que, por'
mais de um mês, na Galeria Pres
tes Maia, na capital paulista, atraiu

Dores
nas Costas,
Nervosismo,
Reumatismo!
A alime�tação inconveniente, o eIC�.

80 de bebidas, resfriados, etc. obrigam
freqüentemente os rms a um trabalhl).
forçado. I Os transtôrnos dos rins e de
aparelho urinário sao a causa da re-.
t.enção do ácido úrico, freqüentes levan�
tadas noturnas, dores nas pernas, ner
vosismo, tonteiras. tornozelos inchad�

• reumatismo, olhos empapuçados, e, em
eeral, a impressão de velhice precate
Ajude seus rins a purificar aeu 8all�J�
por meio de Cyste�. A primeira dós�
começa a trabalhar, ajudando seus riul
a eluhiuar o excesso de ácidos, fazend�
assim com Que se sinta. como novo. Sob
rrossa garantia Cystex deve ser intei-'
ramente aatisfatôrio. Peça Cystex:: em
qualquer farmácia hoje mesmo. Nosa
Jaranti"a é sua maior proteção.

Cystex no tratamento.:
�

STITES, PIELlTES E UluaEMIA

grande número de visitantes.

Expõe o sr. Euclides Rosa os

seus trabalhos de escultura, feito

objetos, embarcações, etc ... usados
no arquipélago.
A exposição, em S. Paulo, foi

coroada do mais franco êxito; ten

do sido unânime as opinião da im

prensa da grande capital, nos 'elo

gios feitos ao artista açoriano.
A exposição que se inaugnrará

em breves dias, será franqueada ,..--------,------..J
gratuitamente às escolas, sendo as JOÃO DAVID' FERRElRA LIll
demais pessoas cobrada modica en- e Senhora-
trada, destinada a cobrir as despe- participam aos parentes- e pess
sas da' montagem. de suas relações' o' nascimento, a
O ato inaugural será revestido do corrente, de seu filho

de solenidade, CQmpl:irecendo as MUR1LO '

nossas altas autori,dades e impren- Setembro, 1948.
sa.

FRECHANDO •••

Quando dos trágicos acontecimentos de Natal, no Piaui, �
Governador Furtado, em tel_egrama ao Ministro da Justiça, in·

formou que a polícia fôra atacada por um grupo -de cangacei·
ros e reagira, dispersando-os.

O enviad-o especial do sr: Presidente da República, em seu

relatório, desmente o governador: .

"Alguém passando por Natal em transito para Terezina, ao

chegar a esta cida,de, levou ao conhecimento da polícia que

"cangaceiros" esta'vam em Natal, armados e se dirigiam para
...

Terezina.
O Chefe de Polícia, uma Capitão do Exército, mandou l!ll1

contingente d'e cerca de 12 homens p-a,ra' desarmar e prender os

"cangaceiros" .

Esse contingente ao chegar a Natal, encontrou os citâdo>
homens, senta,dos à porta da pellsão em que almoçaram, con

versando e sem mais preâmbulos fez fogo sôbre os homens, ha

vendo mortos, feridos e alguns fugit:am.
Todos os tiros pelas costas, conforme corpo de delito e au

topsia procedidos.
O Chefe de Polícia declarou em nota oficial que o contin

gente foi recebido a bala e teve ,de reagir. Não resiste ao me

nor exame essa declai-ação, não só em face, das testemunhas in

suspeitas que declaram o contrário, como por outras circuns
tâncias t:üs como: nenhum soldado ferido; nenhum vestigio de

tiro na viatura que conduzia o' contingente, serem surpreendi
dos, os "cangaceiros" o que vai ,de encontro ao seu modo nor

mal de agir. Estive pessoalmente no local e interroguei mulhe
res, homens e crianças e todos confam a mesma coisa: ataque'
da Polícia.

A responsabilidade do Chefe de Policia é grande e única.

pois ao invés çle mandar, se realmente fôsse necessário, contin
gente .da Policia Militar e cvmandado por Oficial, tropa que go
za de respeito e bom conceito geral em todo o Estado, escolheu
a dedo o cpmandante da guarda civil, um tenente reformado da

Polícia, com vida pregressa ,das piores e conhecido pela sua

violência usual e ainda mais o contingente foi de guarda civis,
cujo conceito na populaçã�, é o,pioF possivel·constituida de ho

mens sem idoneidade e realmente cangaceiros na sua maioria,
(documento anexo)".

Noticiam, agora, "os jornais, que os trucida,dos pelos_capan
gas do governador e assassiÍlados pelas coslas, estavam desar

maclos i
O governador, d'epois diSso, continúa a passar telegramas

para as autoridades. E o DiãÍ'Ío, para ',defende-lo, reproduz êsses

despachos.
O leitor acredita na inoeêircia, do ,governador; à vista da

exposto?
Nós também não acreditamos ..

Quem é que acredií"a?'
Guilherme 'faI.
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