
RIO, �3 (E)-Foi 'concedida pelo sr, Miôistro da
a «Citai» Cia, Catarin'ense' de Transportes Aéreos,

Aeronautica, autorização par a.
funcionar com trafego regular.

ço da grandeza econômica do Bra- guiar e que deverá ser lançado em

si), e empregados em empreendi- breve em nosso mercado, r a folha,
mentes de notória relevância, como ele Flandres, que até então vinha

também sendo exportados para o sendo, I órla ela, importada dos Es

exterior, o que já representa: urr; tados T'nirlos pelas indúsí.r ias que

aspecto mais avançado das suas (�Pllendrm desse material. tuacãoveconômica PI)I que se acha,

atividades. Como se vê, aj grande usina dei- A sua permanência nos Estados

'Agora mesmo acha-se atracado xou de ser uIQ sonho para tornar- Unidos será de duas ou três sema

ao cais do porto, o navio "Acre- se uma bela r-ealidade de que se nas, devendo regresshr em meados

cid e ", que .está recebendo cêrca devem orgulhar os brasileiros. de outubro próximo, trazendo mais

oe seis mil toneladas de ferro gu- alguns técnicos para o prossegui-
za destinado à Argentina. Trata-se Urgência DO forneci .. �;�nto <ias seus Estudos no;: Br�
de material da melhor qualidade,

������i��c��n�I;�nde usina da Side- mento de loeomoU- Comissão de' Defesa A prepesito do,. proje,lo de criação
§eAcOar�:'��'a��l�,� :';g���:�sae��� a :1�: RiO��S (V���n���!r�io n. do Petróleo, da das carreiras de Diretor de Grupo
t1'OS, faro -frss'e da maior impurtan- 191 d 15 de t b I 191.8 I Faculd d d D· ·t I t E I1}ia para a nossa economia, el1ll�ai�ada das�;��;�o �: �r�:i� a e e Irei o e nspe or sco ar
Há cêrca de dois meses, confor- encaminhando cópia d,p memorial

Será instalada, bOje; às 20 horas. �'lI'r"�"'"
- _.

.

me noticiamos, opprlunamente, o enviado ao Minislério das Relações
no salão nob1'e da Faculdade d·e tongratu'açóes recebidas pela.

d L"de "i\'I'Ila'!Ol'de" trans Di1'pilo, a Comisoão Ide DeIrsa elonavIO, o Jl, "., � '. , <
-

Exi,eriores, pedindo providencias
v

A d BPl'I'loII para o Estado da Bahia,· b Pell'óleo, naquela Faculrlade, No ntonieta e arros
.

para a efelivacão de acOrdo sO re

qninz,e mil lrilhos destin�dos

àj fürnecimenLO de locomotivas ao
alo, pronunc'iará uma conferência o A professora Antonieta de Bar-I voltado para o ideal, mesmo Iara
pri Cessar Alv,es Pedri.stl. ros, que, como J'epl'esen lante do !.da . escola,. procura elevar mais e

nosso país, por industriais frallc,e- P. ;.:;, D., na Assembléia Legislativa, I' :na�s, :'v[,ag..'1stérlU nossa lerra, no�-EiItrada franca. d

II d a goel-ro' ses, o presidente da Repúblca deu apl'Csentou, há pouco, várias indi- ,sa _gralI ao, no�sos parabéns. Di-

m grau e c. r I f) segllinl,e despacho: "Urgente. Ao

P f I
cações, enLre as quais as que suge-

.

reç�o e PI:b_f�ssores do G. E. Prof.

ro essoras e a unas rem a criaéão das carreiras de Di- JOSé' Bras111clO.

d·lnamarquês em
sr, ministro ,da Fazenda. 21-9-48". '

retol' de (frupo ESCDlar c de Ins- Presidente Getúlio - uongl'a-

(taja í
.

Prolessorils. agrade-
'

do. llurso' Norma!'
pelar Escolar, tem recebido, de Lo- �:Jhmo-n?s com 3! ilüstre cole�'a ]le-

U dos os recantos do Estado as mals ._'. vossa i]Hhcaçao apre�entaaa As-
significaLi"as manifestações / rle .se:nbléi� Legislatiya, que cria car-

- Regional de Tubarao simpatia. Além dos telegramas que, reIra ])Irelor Grupo Escolar e'

t,]'al_fj5aej.aín' e:3le (pOO'I,ElOS,laadtOI')ac,adOEnCnOlols- cem a
" prom,o"ao Der'alll-nos

endrreçados àquela ilustrada pa�'- Inspetor Esc?lar, aspiração do pros-
� \I 'o I) aze' de

. lamentar. J'á foram 110r nós publr- s,o.l,'ado barng.'a yerde. 8ds. AujOl�
f R· ° sr. dr. Jose Boabal'd, Governa-

r I suaVl-·
À II Damlllos armazens ria irma e- sita as pr.oféssoras e alunas do cados, há mais os seg'uinles: I v 1e l(Jl'!1, l�'dor Grupo Escolar

Biguaçl1 - A Mestra sempre Gusla\'o Capanema.
naux, agenl,e da "Torn Lines", nes- dor em exercício, rec-ebcu o lelegra- Cllrso :\To1'mal Hegional "Deocle- 'i\ie�Lra, que, com olhal', semrll'e Iblrama - R?go receber efllsi-
tá praça, o grande vapor dinamar- lna seguinte,: ciano da Cosla Dória", de TU.barão, \las congraLulaçoes apresenlação'
quês, "Gerd", que está recebendo "Florianópolis, 22 -, As prof,e::;- e que se acham nesta capital em Cartazes s.uspel» tos' Assrmh!ria LegislatiYa indicação

, sôbre calTeira Diretor Grupo 1';s-cal'reg'amenLo para Nova York e soras do GrUI)Q. Escolar "Sil"E'ira excursão de esLd,dos, ! I I E� IA cidade amanheceu cheia de ca1'-
co ar e nspe OI' 1 sco ar, que 1'aci-

outros porlos americanÇls. de Souza ", abaixi} assinadas, agrade- Somos-lhes gratos pela def?rên- tazes cuja linguagem e cuja técnica lilal'á, indlisLintamente acesso ci-
A carga tomada pelo "Gerd" aqui Ct!m sua promoção. (aa) Alaide de ci". não deixam dúvidas: trata·se de tarJos cargos para os ([11e, por \'0-

o
'

'te l" , 1J111a nova lllanl'festaça-o da l'nfI'I- cação, abraçaram ideal elllcar'
e, ,em sua maIOr par , campos u Lima Veioo'a, Zoê .Maria da Silva, .

'E________________
-

"

tIl crJan(:as nosso < slado, para hem
deÊ��Ull�a�i�eZ:r�:r:las��fr�:óximo �::,aM���e��vI��;:�Ç�eA���,íe;�I:�'� BO I FENOMEN ftL I ����!e�:nl::�:::s: n:ec�::�::::

la

:o� ;� b,�1� J��,l��fl�irl�'.ad�����, �i���!l�';'l�
dia 26 rlo corrente (domingo). J.I . nhecimentos do processo bolchevis- mentos Mário '\Viethorn, Inspetor"'

Um boi y,e,rdadeiramente feno-
j ta de agitação. p�ra se ver logo..

Escolar,

o

. I desde as pnmeIras palavras ate Join\'ile - Tenho prazcr con-
P1cnal sera exposlo ,denlTo de pou-I áquele "decreto entreguista". etc" ::I'ra!ular-me rirr7,�.da colega apl'c
cos dias, nesta capi lal. Trata-se qual a sua origem. . sentação Assembléia Legislati"a
dLlTn belo exemplar "Caracú", de Estall1?s às vesperas d� um <;:on- indica'ção s(Jbre carreira J)il'eLor

, ' _, .. gresso sobre a hulha nacIOnal, e de Grupo e Tnspel.or Escolar. P1'ofes-
proprIedade e CrJaçal do se, Schutz, comícios promovidos pelo Centro Sal' primári-o terá vossa alilude .fle
rio município da Palhoça, l"esanllo Catarinense de Estudos e Defesa do monslrqção rloauente sois c1efrn-

'Petróleo. sol'a interesses classe e tudo fareis
Lamentamos que tão belos propó- ahrir hOl'izontes aos que abrac,:a

Essa ,exposição, Cjue SE' inslala- sitos estejam sendo aproveitados, r::lIn nobl'e. sl1blime mi�são edllcar
1'á a 29 di coreenlp e se enc,errará hábilmentc, pelos comunistas 5Iue, I inl'ôncia ca�arinense, SeIs. lmpe
a 30, terá lugar em lerreno à rua assim, levam o po\'o, sempre avesso lOI' :\Iota Pires.

às tiranias totalitárias, negar a sua II a,iaí - TrazeD1jls á illls!re rr
Felip,f' Scbmirll (proximidades da colaboração aos brasileiros sinceros 1)]'('senl(\nle Assemolria Lpgislal.i"a
Colchoaria Gonzaga) e o produlo e patriotas que se batem J1clo pro· nosO'o mais yixo agTarlrcimrl1lo
das, enlradas se deslina ao Asilo

I
gresso e a independência cconOmica lklf.\ pro]losl a cnação cal'l'�i 1'<] de

de l\Iendicidade "Irmão J '" do Brasil. .

oaqlllm . . J. C. �ontinua na 3a. pago

Proprietário
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CONVITE AO POVO,KeUor da Universi-
o Centro :a�arinell.se de Estudos e Defesa do Petróleo convida ao I dade do Brasil

POV?, para assIst��' ao 1° Congresso Estadual de Defesa do Petróleo, a. HIO, 23 (A. N.) - Com a renun
realizar-se nos, dias 25, 26 e 27 elo corrent� mês, na sede ela Cruz Vrr- cía do 'antigo reitor, professor. Aze
melha, no qual serão debatidas várias teses referentes á campanha na- vedo Amaral assuruiu a reitoria ria
cional de defesa do petróleo, movimento que vem empolgando toda a universidad: cio BrasPl' o Vice
nação, .por se tratar de assunto intimamente ligado á nossa soberania e

á nossa independência econômica.
Florianópolis, 22 de. setembro de 1948.

Hamilton Valente Ferreira - Secretário Geral'

Reitor professor Pedro Calmon,
tend? sido enviada ao Presidente
da República, depois ela indicação
do Conselho Universitár-io, uma lis
ta composta dos professores Pe-
I dro Calmon, :\Iauricio Joppert e

Azevedo do Amaral, os quais f'o
ram escolhidos na Faculdade Na-

Ferro Gusa de Volta Redonda

RIO, 23 (A. N.) - Deverá par
tir depois de amanhã para os Es
lados Unidos () sr. John Abink,
chefe da :\Iissão Econômica Arneri

cana, que ora sei) encontra nesta

capitst, 'estudando as possibilida
des 'de aL1xiliar o nosso Pais na si-

. para a Argentina
Rio, ,23 (V. A.) - Volta Redonda, Leste Br-asileira e produzidos em

:a grande usina nacional, com os Volta Redonda. Agora novo car

seus índices de produção, arn- "regamento de quatro mil Ir i lh os,
de, vai pouco a pouco elevando os também f'abuioados pela Sidcrurgi
se�s

.

indicces de produção,. am-I ca, está sendo colocado nos porões
pliando a sua capacidade realIzadO-I do "Aracajú", destinando-se tam·.
ra.

, hérn à Bahia.
E os produtos nela fabricados es- Outro produto que Volta Rerlon-

I
. tão sendo colocados lanto ao servi- rla está fabricando já em escala re-

cional ele Direito.
° Presidente da República man

dou lavrar o decreto ele nomeação
do professor Pedro Calmon, o qual
no Conselho obli 'era unanimidade
de votos.

I

OParte sr. 4bink

. -

da CITAt em XanxerêUm aVia0
Recebemos o seguinte telegrama:
"Xanxerê", 22 - Aterru.sou, untem, às dez horas e vinte minutos, u

avião tipo "Stinton Vorage" PPSCA, pilotado pelo Major Astcl'oidc

Arantes, Presidente elo Aéreo-Clube ,de Florianópolis, acompanhac!o lwlu
cidadfio Anlônio Pereira de Oliveira Neto., Inspetor da "CitaI", encon

trando o Call1pO em ótimas condições. Os visitantes foram recebi,dos pé
los srs. Carlos .de Danilo Quadros, representando o sr. Prefeito �1unici
paI, Euclides MarinhQ, vereador local pelo PSD, autorida,cles estadllU.;s
e municipais e povo em geral. Xanxerê está ele parabens por mais esta

iniciativa, sendo o único campo existente no município de Chapecó. Sau-
.

oa,:,õcs. (as) Eu�]:.r!cs :\Iadnho, Júlio Tortato e Hermínio Gaio".

UlO2 quilos.

"

Na Assembléia' Legislativa
Homenagem a 'São Bento do Sul..

, -Projetos aprovados.-Várías Dotas'.
Presidente: ;:'1', Ruy' Cesar Feurs dada ao projeto de lei 29/48, fllle

chutte - P. S. D. desdobra o cartório da Comarca

Secretários: Srs. Pinto de Arru- de Chapecó. Aprovado unânime-

da e Wigand Pershun. mente.

_ Sr. Ramiro Emerenciano - U. 3°) Idem, idem dada projeto de

D. N. - Ocupou a tribuna con- lei 48/48, que autoriza aquisição
gr-atulanrlo-se com o povo de S .. de área de terras, em Chapecó pa

Bento do Sul, pela data em que ra a construção de Escolas Rurais.

festeja o seu 75 aniversário de Também foi aprovado por unâ-

fundação. nirnidade.
_ Si. Cardoso da Veiga - P. R. 4°) -Idem, idem ao projeto de lei

P. _ Em o seu e no do. seu Parti- 49/48, que. autoriza aquisição par

do, apoia as homenagens a S'. Ben� doação, de 'uma área de terra, em;

to. Ibi rama, no lugar Nova-Bremen.
Sr. Saulo Ramos - P. T. B. - para a construção de uma Escola

Apoia as citadas liomenagens a S. Rural. Aprovado unânimemente.

Bento esclarecendo que o sr. de- 5°) Idem, idem ao projeto n.

putado Bias� Fnraco 'havia, nos 50/48, que autoriza a aquisição, lJOr

festejos comemorativos, represen- doação, de uma área de terras, em

lado a Assembléia Legislativa, pois Vidal Ramos no município' de Brus

para tanto, quando se achava na que, para construção de uma Es

presidência da Casa, o. havia no- cola Rural. Tarnbem foi unânime
meado para tomar parte, em nome mente aprovado.
da Assembléia, nos citados feste- 6°) Idem, 'idem do projeto de leí

[os, 51/48, que autoriza- a aquisição por-

_ Cardoso «Ia Veiga - P. R. P. doação, no município de Lajes e

_ Manda à Mesa uma declaração na localidade de Antônio Inácio,
de votos, pela qual, em o seu e no de uma área de terras para a COI1S

nome do P. H. P., apoia as homena- trução de uma �scola Rural. Apro-
gens a S. Bent9-' vação unânime.

_ Sr. Protógenes Vieira - P. 7°), idem ao projeto 52/48, tanr-

S. D. - Disse que, sem a menor bem autorizando aquisição por

dúvida o dia de hoje é de grande doação de uma área de terras, na

significação para
oe Sta.· Catarina, localidade de Sorocaba em, Bigua

que vê em S. Bento uma vcrdadei- çú, para a construção de uma Es

ra colmeia de trabalho e produ- cola Bucal. Aprovação unânime.

cão. Assim, em o seu e no nome do 8) Idem, idem ao projeto de Iei
P: S. D" era pelas homenagens. 56/48, que autoriza a aquisição de

ORDEM-DO-DIA uma área de terras, em Bocaina -

10) . Discussão e votação do pare- Lajes, para a ccnstrução de uma

ccr contrário, dado pela Comissão Escola Rural. Foi aprovado unãní

de; Constituição, e Justiça, ao ,re- mernente.

querimento n, 2(i, fio sr. Francisco 9) Idem, idem da Indicação 259,'i

Dutra Junior. de autoria do sr. Konder Reis, e do

O 'sr, João José ,contrariou o pa- parecer dado pela Comissão de'
recer sendo o mesmo sustentado Educação e Cultura. A indicação
pelo seu autor sr. Cardoso da Vei- solicita a construção, no distrito de

ga. .
Ilhota, no município de Itaiaí,

20) 'Votação ,ela Redação Final I Aprovado 'unâniJl�emente. .

professora

1
,. ./1

I

<;
I,',

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viacão Aérea
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Horário
Segunda4eira

PANAIR - 10,40 =-:- Nor�
VARIG _ 10.40 _' Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

CRUZEI�O DO SUL --; 13,55 --

Norte

13,55

15,30

..

AI'm'e·I,d,a·· Vurla, Metropolitanati -' sei CONGRESSO EUCARISTI(!(),
'-

, \
NACIOANL ,

Na qualidade de Presidente da,
Comissão Arquidiocesana do 5�'
Gengresso Eucaristico Nacional
t6<1'oS os fieis e demais interessados..
que o mesmo se realizará de 28 a,

31 de Qutubro do corrente ano, nao,
crdade de Pôrto Alegre, Rio Grande
do Sul,

J

Outrossim, comunico as facilida_
des de viagem, entre outras, as for-·
necidas pela Empreza 11urismo.
Pontual-Machado-Bensaude S. A�
cofn quatro tipo de perigrinação
a) uma Aérea, em aviões especiais.,.
a 'partir do Maranhão, escalando em,

todos os Estados; b}: uma em naTio,..
esP'eci�lmente fretado, e cenduiin-,
do exclusivamente per, 'qri.n(l)s; e)
'lima terr-estre, prosseguindo de
São Paulo em confortaveís "oní...

utei!-l Dr. José Teles· de

90,00
45,00
25,ôo
9,00
0,50

conclueção da 8a pag 'na
,

elevar o nome da classe, dessa des

temerosa e sacrificada
'.,

classe a

que pertencemos, a despeito do in
justo conceito daqueles que não'
compreendem a nobre intenção
nOSSa, principalmente quando pro
curamos, sem temor e desassom

bradamente, defender os sagrados
interesses' da Fazenda Nacional.

Informações
Rorario das empre ..

'sas rodoviarias

Expresso Slo Olstóvao - IAcuaa
7 haras,
Autc>-Vlaçao ltajal - ltajaJ _ 11 ho

ruo
'bpt'esso 'Bl'ullQu_ - :&ru.qu. _
16 horal.

•

ExPNlsso BnlaqueJlM _ Non 'l'r'ftltc Labutei' convosco no período de
- 16,30 ho.r.s. dois anos e dois meses e não hesí-
Autó-Viação Catarln_ -:- JomTlle

:- ., horas. .

' tarei ell1 proclamar, com orgulho,
.. '

'Áuto-Vlaçlo'" Caurinen. '_', curtt&ba "a' "Vossa eficiência, o vosso reco-
- 6 hora.. I id d'Rodoviária Sul-BruU _ Perto .Alecr. n 1eCI O e acendra o amor ao tra-
- 3 horas. .

balho
" RapIdo Sul·Brasilelro .:. JoIIl'rile - •

ia a e' H h01'1l!', '

I
Jamais poderá ser olvídado o

,

'. Tl!lRCA..FEIRA·
.

1"
'

d di
"

,', Auto-Vla� Cat8�iJt__ perto AI. vosso es orço e a. vossa e icaçao.
.

rr� to-::l 1lo8lCat.8r1J1__ CuriUba E, ainda mais;, o vosso perfeito es-

_ �Ihor::. pírito de disciplina, que nunca de-
Oa ln Jo:IAnlIAuto·VlaçAo tu - verá ser esquecido pelos que amam

- • horas. ,

Aútc.Vlação
. �enM TlJbaI'lo a sua Pátria, porque, sem essa dis-

- 6 horas. .
I

, 'r f t
.

d' 'I
.

Expresso SIl! Crt.tóTlo _ lAC'Im& CIp ma, a 01' ln ispensave na vi-

7 horas. da pública, não poderemos vencer,'
Ernpt'fsa Gl6rla -'� _ T'AI"

d te 6l,í honl. ,nao po eremos nos ornar uma

Expre880 B1'u.Iquec.e _ Bruequ. - classe forte e respeitada. Predo-
16 horas. .

.

'.

À·'to·Vlaçlo ltajal - Itljal - 1. !ao- minaria, então, 3: _3:narqt'lia..• Seria
raso 'E >" d

. RApld� SUl Bra.Uett'o - Joun11. - .. o caos.. '-', nesse caso, LBl'lamOS es-

S e 14 horas. vvírtuado a finalidade do comproQUARTA·FERA ,-
.A.uto-V!a9l0, Catarln_ Cul'lüba misso que assumimos em bem ser-

_ ti horas. ." 'd P
,

Auto.Vlaçlo Catarmenae Jolnl'1le V11' ao nosso gr an e . ais.

No Interior - • horas. Dentro do sentido do saci-ittcio,
Ano Cr" 10000 Auto·Vlação CatarlneJIM '_ �. 11a"0 há prova mal'OI' do que o vos-............ ,� , .- 6,30 ht:4'as, '

Semestre, ..... "

'

.. Cr$ 80,.00;, ,. RApid(l Sul 'Brulletro - JoIl1T11• ..,. li SOo E tal verdade se confirma, di-
T· t 0''' 35 .. ti e 14 horas. , t d I'd drimes re " . ,00.; Expresso Slio Oristo o _ LàCWla _ an e a rea I a e em que se encon-

Número áVUf.SO .. Cr$ 0,60 'I 17 horas,
_.

..... .....u.
tra a Deleg'acia Fiscal contando" ExpreillO BrullQuellM D< u.... " ,

( 16 horas. como de .fato conta, com reduzido
Anúncios lDediante contr�t<? � ra�Utõ-Vla";lo ltajal - Itaja! - II ho- número de funcionários, para

} Expresso Bruaquense ....: Nova Trento aten,der 'aos seus,múltiplos encar-
- 16,30 horas.
Rodoviária Sul Bruil - p� .ue,," g'os, E nunca esmorecestes.',Tal

- li horas.'
QUINTA.]i'EIRA _verade ning'uém há que possa obs-

AutoooVlação Catar1nense POrto c'Lll'eoer.
Alegre ..:._ 6 boras, '

Auto-Vlaçlo CatarinellJle, _ CurlUba Não fôsse a vossa boa vontade,
- A;�.Jraç.O catarln_ JomT1le a vossa lealdade, como já me refe-
- II horas. ri, certo, não poderia eu desobri-
Auto·V!açAo catarlnense - Tubarlo

gar-me da difícil tarefa, que me foi
- õ horas. ,

Auto.Vl8çAo
'

CatarmenBe
_

- Laguna confiada pelo �Govêrno da Repúbii-
- 6,30 horas. '

"I.
Expresso São CrlstoTlo - Laguna ca, CUJo eXI o, bem o sei; não foi

, 7 horas. ,- talvez o esperado, contudo, não de-
_ Emprêsa' Gl6riA - Lagusa _ e 1/2
e 7 1/2 horas. cepcionou, segundo parece, os que
Expresso BrusquénH - BrusqlM -:- ti,'eram contacto com a minha ad-

18 horas. "
,

Auto'-Vlaçlo Itajaf - ltajai - 111 ho-
ras. .

Rápido SUl I\rasllelro _ Jo1n1'1le _ "8
15 e 14 horas.
Empresa SUl Oeste Uda _ Xapec6 _ AlI

- • horas.
SEXTA-FEIRA •

Rodol'iArla SUl Brasil ..;_ p� .Alegre
- 3 boras" ,

Auto-Vi,açAQ Catarinense
- 5 boras,
Auto-Vlaçlio Catarlnense

- II boras.

Auto·Viaçlio Cãitllrlnenee
- 6,30 hora.s.
EJl:presso Slo CrlstovAo -

7 boras.
Àuto-Vlaçlo Itaja! - Itajlli - 18 ho

ras,

Expresso Brusquense
16 horas..
Rápido Sul Brasileiro - Joinv1l.

à. 5 e 14 boras.
SABADO
Catarlnen.. - Curltlba

Terça-feira
- -,IR -.. 10,40 - Norte

I
'vUZEIRO 'DO SUL ..- 12,00 _

fi�e
I '

VARfO - f2,30 _ Sul
PANÁIR :_ 13,50 - Sul
i Quarta-feira
PANAIR _ 10,40 _ Norte

CRUZEIRQ DO SUL -: 11,00
. fi(}rte

VARIG _ U,40 _ NOrte'
PANAIR - 13,50 _ Sul

Quint'a-feira
PANAIR _ 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 _ Sul
VARIG - 12,30 � Sul.
CRUZEIRO DO SUL

Norte
'CRUZEIRO DO SUL
leul

Sexta-feira primento do dever, que me foi im-

,

CRUZEIRO DO ,!ilUL 7,20 -" pôsto.
�orte

I
"Nada conduz mais seg'uramente

PANAIR _ 10,40 - Norte Dr. (LARNO G. à vitória, do que a vontade firme
VARIG - 11,40 _ Norte GALLETT'I de vencer", disse algures.
1M.NAIR - 13,50. _ Sul A D V,O G A D O Dentro, pois, .,dêsse sah,lÍm' pre-

Sábado prima e cível ceita, procurei encarar a vida, sob
VARIG _ 12,30 _;_ Sul CODltltuição cl. Socl.dade. todos os seus aspectos e me não
CRUZEIRO Do SUL _ :t3,55 ' NATURALIZAÇÕES arrependo de ter lutado,. se� ces-

1'1orte Títuloe Dealarat6riol sar, em benefício da cll,usa a que

Domingo me comprometi defender, olhando,
PANAIR - 10,40 _ Norte

E.crit6rio e Relidencia sobretudo, o bem da Pátria.
Rua Tirodente. 47.

ICRUZEIRO DO SUL _ H,OO FONE __ 1468 0uero, também, destacadamente,
PANAIR - 13,50 Sul. ressaltar a cooperaçi;ío digna de
------

��__=_::::::::::::====������� nota da Contadoria Seccio:la\ em

I
-'

_,

-

_

cujo chefe encontrei sempre, a má-

,

..
'

A D-IV,ULGACAO . xima boa vontade.. O funciunário
que a dirige e o faz cÓm elevacão

H . de espirita e com apreciáv,el int�li-
eVJsia do Paraná íJllra o Sul do Brasil gência -' Álvaro Acioli Vasconce.

Intercâmbio Cultural' los - constitue, não há dúvida

Economico Financeiro élemento de 'escol, nó seio da Cles�
Publl'Cl'd d I

1
se a que perlence e dignÍfica.

'.

a e mensa. - Assinaturas e Anúncios.
CAIX O Não seria necessário afirmá-lo,

.. A P ST �L, 775 CURITIBA .

Todos vós tendes certeza de�ta jus-'
I ta referênciíl que, com muito agra.l

ministra�ão.
Fiz o que pud�. Procurei, UmLo

como me foi possível, harm6nis\tr
as várias correntes de serviço, q;.!e,
por sua natureza, -estão ligadlJs à

Deleg'acia Fiscal nêste Estado.
Nunca me furtei a atender :lS

suas necessidades, quando Justas
e (Jerítro dos preceitos reguhmwl1-
tares. Sempre fii questão e todos
"ós bem o sabeis, de não prejudi'
cal' os interesses dos que tiver'a:))

neg'ócios com a Deleg'acia. 1''311110
plena certeza de que jamais ,) f'ize-

CUritiba

JoInv1le

Brusque

Jolnv1le.

ra,

Eis porque, meus caros cDlegas
e amig'os, julgo-me no direito de
vos ,dizer que ,daqui saio eom a

fonsciência tranquila, levando C')

mig'o a convicção de 'que pro(mrei,'
�em gesfalecimento, elevar sempre
o carg'o, que me foi confiado.

HabÜua.do às lutas que a função
do cargo nos impõe, nurica deixei

de enfrentá-las, quando, para isso,
era necessário defender os in teres-

Auto·ViaÇio
- 5 horas.
Rápido Sul Bras1leiro - JoinT1l. -

às 5 e' ]9 borBa.
- II horás.
.Auto-VIação Catarlnense

,.... 6 boras.
Auto-ViaçAo ca,t8I'l.nen·_

- 6 horas,
EXDr�sso . Slo CristoTlo - Laguna _

7 horas, '

Expreseo Brusquense _ Blnulqu. -
14 horas,
Auto·ViaçAo Itajat - Itajai _ 13 ho,

ras.

Expresso BrusqUeIlH - NOTa Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória - Laguna _ • 1/2 ses do Erário. Jamais fugi ao cum

e 7 1/2 bOl'u.

,

do, faço püblicamente.
A êle pois, e aos seus dedicados

auxiliares, os meus
,
agradecimen- .

tos.
Ao chefe da Coútadoria, Ty-

cho-Brahe Fernandes, que antes

exercera as funções de chefe do

Serviço de 019rig'açõe,s de Guerra,

'agradeço, sinceramente, o grande
aux ílio que 'prestou à minha admí

nístracão, que sempre divisou, na

sua operosa e prestativa pessoa, o

íuncíonário exemplar, inteligente e

probo, qualidades que, grandemen
te, o enaltecem e o recomendam,

certamente, à estima pública. Sua

honrosa tradição nesta casa é sobe

jamente conhecida �, por-isso, nada

mais é necessário dizer sobre a

sua valiosa atuação no serviço pú-
blico. Lbus", através, dó Paraná" Santa.,

Aqui ,também ficam os meus Catarina; d) outra terrestre, partin...

agradecimentos aos Ilustres e dig- de do Rio de Janeiro, pelo trem,

nos colegas e amigos Carlos Borges internacional, diretamente a Pôrto»

Conceição, DeleS'ado da' Delegacia Alegre.

Regional do Impôsto de '_Renda; ,São essas as viagens obedeeeade-

Engenheiro Gilberto FontoUl'a Bey, ao tipo peregrinação.
Chefe da Delegacia. do Serviço do 'Evidentemente, poderão os fieis"

U
'" D·F an proferir outros aieíos ao seu alean

Patrimônio da- Jnião ; r. ern: -

do Mendes, Delegado do Tribunal' ee, com viagem de auto, onibus,.,

de Contas e Professor CLementino aviação, etc., na certeza de que O>

Brito, Inspetor da Alfândega, que, nosso Estado, e em particular .,.,

sem discrepância, leaJl1lE'nte; sem- Arqúidiocese não deixarão de se-

]
.

d fa�er representar naquela parada.
pre animad::Js do ,ll1ell'or ,ese.lO e

, 'I' fie Fé e demonstração de amor ..
l'ooperação, deram-me com lnte 1-

'Nosso Senhor Sacramentado.
gência, e desinteressadamente, o

Fp-olis, 1 de Março de 1948
seu franco oe· decidid� apoio.

Conego Fredérico HQbold _ PreD,
É opo'rtuno ressaltar, do mesmo

"d I dente 'da C. A.
modo, a leal cooperaçao os co e-

,t�res e administradores de mesas

'dE' rençla, hem como dos ,agen�es
fiscais àa Capj�al (' do . interior,

(las�es abnegadas e que constitu

em não ha negar, parcela impor
tantíssima da �<\dJ11illis:Taçãn, que

continua t confiar, não pacl�pe a

menol' dúvida, no seu esforço, na

sua sensibilida,de, enfim, no equi
llbrÍo de .illsti<;a e mode:'ação, que

não lhes deverá fallal', porque, se

Í1ÜO subsistirem tais prerlica(fos,
absolutamente indispeHsáveis, certo
não poderão alcançar seus éomrw
nent,es, o r,espeito e a considera

(,tio que lhes é, devida.

EVITARÁ

A c;�IPE,

Por mim, a.sseguro que" em to

(los êles, hei vislumbrado 'aquPlas
'qua]i;ades e sinto-me satisfeito em

mente.

AgredidO o prese dOI
P.C. em N. York

,
NOVA YORK, 22 (UP) � Robert�

Thompson, Presi,dente. do Partid!)
Comunista no Estado de Nova:
York, foi agredido nas proximi1.a
des de sua· casa, por três indiví-
duas. Declarou ele que este ataque
"Foi provocado pela histeria da•

imprensa':, enquanto que olltro,s;
funcionários do partido disseram

"que não têm dúvidas de que o in-'
cidente foi um ataque politico"p
Thompson, que com mais onze co

munistàs estão sob proteção ins
taurada pelo grande jur:y- federaI,,�
acrescentou que não podia ide!ilti�

bem fI'car os agressores.
f;ah-

proclamá-Ias, para o grande con·

tentamento dos q,ue cumprem o

seu 'dever. \

. Agradeço-lhes, poi" o conCurso

que presta-ra'll d. administração que

boje finda é o faç9 reconhecida-

Ao dr. Raul Calda,s; digno Dele

gado do Ministério. do Trab;l.lho, que
nos lJonra, também, com a sua pre

sença, neste :momento, agradeço
a sua apreciável colàboração, re·

lativamerite a,os pagamentos do
abono familiar, neste Esta,do, para
cujo êxito até ag'ora alcança,clo, in
fIuiram, póderosa�ente, não só
a sua,brilhante. inteligência
edmo o seu devotado amàr t.

pública.
Qu,e,ro, antes d� terminar, ref.e-'

rir·me outrossim, com especial à

�Tado, ao inspetor fiscal do im
pôsto d.e consumo AlUno Vieira,
para não só ag-radecer-lhe os ines
timáveis serviços prestados à De

leg'a�ia .Fiscal, durmiLf �a mi.nha I
ll;estao, bem como para dNtaeú
'o) sem favor, como fLlncio!l�rio- "à
aliura de !iuas· Íl1nçõ1es, a palO dG
rritério, in,te.Jigência e le8ldade
d,e que é dono,
Onde quel' que me .encontre,

J.cmbrar-me-ei, sempre, de to

do,s vós, não esquecendo nunca ;l

vo��a bOl1úade, a vQssa deliNlliezD
c a vo,ssa atenção, b 'm �,OJl1l' !l

fidalguia do vosso acolhimt'n[o.
Lavo desta boa.e hosI)italeira

terra a mais grata rla� tt'I'01'cl1-
çõés, ao lado de grandes saudades
de todos com quem tive a fortuna
de privar de perto.
Sejam imensamen! o:) .felizes, ej�

() que vos desej:;, de 30raç':10. I

•
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CLUB o OZ E O E AGOST
DIA 2, SÁBADO! SOIRÉE. J)IA 10, DOM INGUEIRA. DIA 17, DOMINGUEIRA. DIA 23� SÁBADO, SOIRÉ�. ÀS DOMlNGUEI..

RAS E SOIRÉEg TERÃO INíCIO AS 21 HORAS

ANfVERSÁRT08
REfNALDO BRITO

Ani versar ia-se, hoje, o nosso

prezado coestaduano Reinaldo Bri
ito, 2� tabelião de notas desla ca

.pítal.
O aniversarianle que reune em

, nossa 'sociedade vasto Cít�cul� de
.relações, será certamente, -alvo de
expressivas homenagens, ás quais
'nos associamos com prazer.

JOAQUIM LÚCTO DE SOUZA
Defl ue, hoje, a data natalícia

do nosso estimado conterrâneo sr.

Joaquim Lúcio de Souza, velho e

Infatigável mourejador da nossa

imprensa diária, exercendo as fun
ções de Chefe das Oficinas da Im
'prensa Oficial do Estado.
Funcionário trabalbador '

e ho
.nesto exemplar chefe de família,
dono de um coração magnânimo,

..o natalícíante se impôs no concei
to dos seus superiores e colegas
e desfruta da estima de numerosos

-amígoc, que, como nós, se sentirão

prazerosos em [(fstemunha-lhe o

apr êço em que é lido.

MENINA LEDA-MARIA OLTVETRA
Tum�lLua da mais alviçareira

"alegria o lar do distinto casal Os
.car Pinto e Yvete Camisão de Oli
-veir-a com o festivo alarido da
.cr iançada que lhes, festejará a di-,
leta filhinha Leda-Maria, intoli-,
gente aluna do "Sil\'eira de Sou

.za", cuja data nalalicia ocorre ho

_je.
Oompartilb audo dessa jusli fi-

:cada ãiegria consignàm'õs néste re

_gistro' o nosso abrac:o de felicida

des á interessanle Ledinha.

MENINA LILTA,M-TEREZA HOR".'\

Atr,aída. pela JesLinha íntima
�om que a galanle Liliam-Tereza,
enlê'vo do lar elo e�timado ,casa'!
:Maura e João Areas Horn; con1(>mo
rará hoje, o seu anivel'sário nata-

lício, a, pelisada que constitui o

circulo de reações ela natalician

te, entre cânlicos e vivas, lhe en

cherá da mais ruidosa e inocente

'-alegria a casa paLerna,
As�ociando-nos ao júslo jubilo

-formulamos a encantadora LiliÇlm
.os melhores volos de duradoura

VE'nlLll'a.

ASSQCIAÇAO 'IRMÃO JOAQUIM IEDITAL DE CO:\'CORRÊNCIA PA
tiA I'E:\"DA DE C:Vl PREDIO
A dir-etoria da "Associa cão Irmão

Joaquim", devidamente autorizada
pela Assembléia Geral, abne con
corrência pa ra venda, pOI' meio de
propos!a, do prédio de proprieda
de ela mesma'Associação, sito á rua
Tenente Silveir-a.

'

As prepostas deverão ser envia
das em envelopes fechados e la
crados e dirigidos á Associação Ir
mão Joaquim (Edif'icio do Asilo, de
?I1end icidade - Avenida Mauro
Ramos) alé o dia 4 de outubro en

tranl.e.
As propostas não devem apre

sentar emendas nem razuras e de
las devem constar o preço que o

lici.í an le propô e comprar o predio
por extenso e por algarismo.

_As propostas serão abertas na

presença dos licitantes, no dia 9
do mês de outubro ás 15 horas, no

Asilo ele Mendicidade.
A direloria reserva-se o direito

de regei lar, Lodas propostas Caso

não satisfaçam os interesses ela As

sociação,
Secretaria da Associação Irmão

Joaquim em 21 de setembro de
19/[8.
José Livramento de Abreu 1°

Secretário.

4 lamilia Aleio Souto
auradece

O sr. dr. José Bo ába id, Pr ês iden

te da Assembléia Legislativa no

exercício do cargo de Governador.

recebeu o seguinte [,elegTama:
"Rio, 22 - A .família do. general

Alcio Sou lo agradece sensibilizada

(,S votos de pesar."

brasileil�o dr. 'Valdemar Niemeyer
pal'a ministrar, como parte dos

tl'aball1os, um curso fie especiali
zação aos congressisl�s.

O' iluslr,e médico, que vem ele
l'['cebrl' essa honrosa distinção, 'é
filho ele Florianópolis, embora re

sida, hú anos, na capital ele São
Pa li lo, Além, de membJ'o do Conse
lho Nacional (]� OftalmOlogia; é li-
\TC docl'nle dessa malpria na l'ni-

reccbrl'ão o "O Estaelo" se associa Ul'Ilgllai Art, 2° - Revogam-se as

com yotos de muíta saúrle. disposições em cp,ntrário."

, YIAJA:\"TESFestejam no rlia de hOJe seus

ani\"el'sários natalicios ó Sr. Al- Procedente de Hio do Sul en

berto Perfeito, Sargento ela Mari- conlra-se dE\Sde ante-ontem nesla

nba ele Guerra em serviço no 5° Capilal o nos;:O dislinto conterrâneo

Dislrilo Xaval �ediado on1 nossa e yaloroso correligionário sr. ;\'Iá

capilal. e seu filho Flamaeinll Lo- rio }1nfl'a, Diretor da' Hanseálica,

pes Pl'Tfeito. I A s, S, 110SS0 yotos ele feliz esta-

},s i;mmeras felic'itaç'ões
.

qlle cla enll'[' nós,

A ELETRO))TECNICA
Tem o prazer de comunicar a sua distinta freguisia e ao público

em geral que uansferiu suas
í

nsf a laçõs para a rua TeneI!te, Silveira,
quase 'esquina da Trajano, onde espera merecer a preferência de to

dos, continuando sempre á sua inteira disposição e agrade rendo-lhes
a \�sita,

/

M ISS A
José' Aniôoio Nicolicb

Eduardo Nico lich e Familia, Ana 'Nícolícb. 'Livramento e Filhos,
convidam aos parentes e pessoas de suas relações para assistirem a mIS

sa, que farão celebrar em sufrágio á alma de seu Tio e Irmão JOSÉ,
..'\)lTON ro NICOLTCH, no dia 25, ás 6 horas, na Capela do Asilo de
() rrãos. ,

Antecipam agradecimentos aos que comparecerem a êsl.e áto de nossa

religião.

A propnsito.•. ICINEMAS
conclueção da la pagina RITZ _:_ Hoje às 7,30 horas

Finalmente, o filme mais espera
do do cinema brasileiro, o episódio
mais emocionante' da nossa história:

INCONFIDÊNCIA MINEIRA
com:

Bodolpho Mayer e Carmen Santos
nos principais papéis, coadjuvados
por um elenco grandioco.
Montagens nunca vistas em filme

nacional, " O filme que exigiu vá
rios anos de pesquisas, trabalhos e

lutas contra a adversidade. .

Censura: Proibido até 14 anos.

No Programa:
A marcha da vida n. 191 - Nacio

nal.
Atualidades Warner Pathé - JOI'�

naI. ,

Preços: Cr$ 6,00 e 3,00.

O RECITAL DO SOPRANO

GENí BICCA

Conforme noticiámos, realizou
se ontem, no salão de dansas do
Clube Doze de Agôsto, o recital de
canto do aplaudido soprano Gení

Bicca, magistralmente acompanha
da ao piano pela consagrada "vir
tuose" conterrânea professora Ol
ga Richter, em homenagem ao

exmo. sr. Governador do Estado
e outras allas autor idades e enLida
des políticas, administrativas, cul
turais e sociais,
A casa, que não foi elas maior-es,

foi todavia das melhores. O ele
mento que a ela afluiu foi, justa
mente, uma parte, embora peque
na, do que a sociedade florianopo
litana tem de mais representativo e

autorizado em matéria de arte vo- Diretor Grupo e Inspetor Escolar,calizacional e de arte mnsical. (Cjue drrnnnstra vosso inter-esse
A can tor-a patrícia executou inte- pelo Magistér-io Catarinense. Ma

gral e satisfaloriamente o seu se- ii nu Câmara Rosa, Inspetor Esco

lelo programa, arrancando á assis- lar, Américo Silva, Diretor G. F'lo
r ia n o Peixoto, Leonor Sousa Ne

téncia os mais enlusiásficos aplau- ves, Diretôra G. Vítor Meireles,
sos, conf'ir-mando assim as' elogio- Xeof'Iidcs 'Vieira, Weridhausen, Di-
sas refe,rências de que vinha reWra n, Gaspar Morais, Edi Vi-

pJ'eceelida,. Dotada ele uma voz
eira Wandhausen Rothhar-th, Dire-
tora Grupo Júlia J, Miranda Souza.

muito natural f' agr-adável e de Imhituba _ Permila nobre cole-
lessilura muilo delicada, uma a ga apresenlar respeitosos cumpr-i
uma vocalizava as partituras mentos motivo feliz indicação, As

prog ramad as, sem maior esfôrço e sembléia, carreira Diretor Grupo,
Inspetor, mediela grande íncenti

a toelas
í

mpiimí n do uma Interpru- vo de quantos se dedicam arte
tação J1l uito fiel e pessoal. educar, Abalor Madeira, Diretor
A julgar IP9la intensidade cios G. E. .Henrique Lage.

aplausos, os números que mais Ituporangu - Apresentamos e-

d 'i I t
"

t'
' minenle colega nossos ardentes

agra aram - se e a aSsJS cncia aplausos e 'expressões sinceras e
foram: :'\a primeira parte - C, profundo agradecimento feliz idéal
Gomes, - Mia piccirela Viena a/la apresentação Assembléia .Legtsla
Mure. Na segunda: P. Barr-oso _ t iva prcjeto cri ação carreira Di-

do
• - I' . reLor Grupo Inspetor Escolar. Cds,

Honrosa IstIDCaO!l Para II mar, A Souza - Cazinlia
saus. Guiodo Cosla, DireLor G" Au-

U

V,
eUw e C. Gomes Qtlem Sabe? )Ia

I
r-ora GOU,lart, Célio Go ulart, pro-

um cata'r·loense terceira: Ambas as partituras, que f'essôres.
foram: Si mi ch.iamono Mini Rio Teslo - Queira distinla con-

Conforme vem a Imprensa no- de La Bolurme de Pucoini e Cera tel'rânE',a ace�Lar _ve,emel1tes-:�]3]..au-,
sos fellz ll1dlCaçaO AssembleIa Le

I:icianc/o, r,ealizal'-se-á na cidade de tina valia 10n principe do Guara- gislati\'a Estado -criação c3neil'a
llIal' deI Plala, na segunda quinzena ní de Carlos Gomes. Direlor GI'UPO Escolar e carreira

de. dezembro, o I"\' Congresso Al'- O êxito de ambas as artistas foi' Inspetol' Escolar, Sua atuação de-
monstra alta compreensão necessi-

grntino cle Oftalmologia, completo, pena é que a assislência
daeles e aspirações Magist.ério Ca-

O Comilé Executivo desse con- não fosse mais numerosa. tarinense que se orgulha ter em

clave, ,em r,ecente resolução, con- C. seu seio eminente deplltada, Sds.

"idou o abalizadó bl'lalmologista ,cofels. Olga ,Santos Ordino; Dire-
tôra G, E. José Bonifácio.
Araranguá - Pl'ofessôr�s e di

reção dêste eclucandário sentem a

mitis sincera satisfação e orgulho
em levar respe,itosamente a mfl

o'n:mima' benfeitôra, símbolo de

bondade, gratidão pelo gesto ele-,
"ado e altruista criação carreira
Di l'etor (+rupo Escolar e Inspetor,
Otávio -Munir Bacha, Nadir Zanat

ta e Lia 'Treviso, Hilda Treviso,
Pedro D'Aré, Deoclécio Pereira

:VIachado e Rubens Zanatta:
Ararangu:l - Dignissima senhora,

honra o orgulho povo calarinen
se com imenso prazer, apresento
minhas respeitosas congratulações
brilhante aluação Assembléia, o

que simboliza um �larco ine,squ�
cível pal'a a posterIdade. OtávIO
:V[llnir Bacha.

S, Francisco - Apresentam�s
nosso mais profundo reconheCI
mento r gratidão terna, pelo pro

je.to apresentado, por ,'ós, qLle
r,ria calTeira Diretor e Inspetor
Escolar nossO Estado, qu,e terá por
certo, apoio demais deputadOS As

semhlria, Cordialmenle Mllton Re

zenrle, Diretor Grupo Felipe Sch
mirlt.
Jag'l1anmtl - Nos�o� calo�o�?s

aplausos pela vos�a bn��lanLe Islrw
ajJl'escntand,? A�semblela Leglsla
ti va indicacao sobre carreIra Tns

petôres e Diretor Grupo Escol�r ,
Cordialmenle' Alzo Marra AclumiLz
Dir. G, E. Marechal Luz.
Taió - A, gTande eelucadOra, mi

nha� sinceras feli0ilações ll1?tiva
das apresentação pl'ojeto cl'lan�o
carfeiras diJ'etól' o inspetor. Febro
Dio Tancl"eclo de Oliv,eira, diretor,
Hio do Sul - Profundamente re

conhecida aplauelimos g'esto v. ex

cia. apre;enlando indicação sObre

DR. RAFAEL G, CRUZ LIMA calTeira rliretôres grupo escolar e

in�pel(lI'Ps escolares, fa�endo ar

dentes voLos para que sua nobre
iniciali\'<l s.eja tl'ansl'ormada em

lei. :\laria Efigênia da Sill'eira, pe
la docencia do íirupo Escolar da

Yila dr Lonlras, mnni.cíp10 ele Rio
do SLlI.

S, José - Pelo magistral traba
lho apresentado á A�semblrj::J Lr-

Elimine as

ESp.inhas,

A causa .

Combatida no 1.0 Dia

FAJIE;\<f A:\"OS HOJE F�I'sidad(' de Porto AlegTC, médico
o sr, Josr é1rraldo elo Li\'l'a- oi'lalmologisla do LA. P. C. de São. /

menlo Caryalho, con)pelenlc g;e-' P:mlo e sócio correllponelente ela

1'·ente da firma Li\'onills e Cia. �,(lciedade ele Oftalmologia da Ar-
- a exma. �l'a. 'd, Mada da Glo- gentiina.

ria iViacbado ele Araújo, digno es-

pôsa elo elr, Olacilio de Araújo, há-

bil dentisla;
- o nosso deslacado conlrl'l'âneo

dr. Sil"io PNico ele Freitas :'\01'0-'
Ilha, integI'o Jl1iz cle Ditrilo -no

J)araná;
- a exma Sl'a, c1. Betinha Che

rem Bkrbato, elgna espôsa (/0 nos

so' ·estimado conlerrâneo Jorg'c
Barbalo;

_ o elistinto jO\'Clll .ffercílio Ale-

xandre ela Luz;
_ o sr. Xiconrsio DLltea ela Sil-

va, linolipista da TOE.
- o inleligenle Hwbens-Grraldo,

dileto filllinbo do nosso estimado

contel'l'âneo Ênio Da I ({rande, ca

leg-ol'izacJo comerciário,

. Logo à prime'ira aplicação. Njxoder�
começa a eliminar as espinhas como SI

fosse por mágica. Use Nil0derm á noite
e V. verá BUa pele t0l'nar-Se lisa, macia e

limpa. Niloderm é uma nova descoberta
que combate os germe,ê e J)aras!t�� da

pele causadores das espinhas, fTlelTas,
Inanchas vermelhas, acne, impigens e

erupções. V. não poderá' libertar-se de
suas afecções cutâneas a menos que
élimine" os germes que se escondem no!

minúsculos poros de sua pele. - Por

,tanto, peça Nixoderm ao seu farma

cêutico, boje mesmo. A nossa ga-

NI--ode-m rantia é a

.41IJ. a- sua maior
Para as Atecções Cutâneas proteçno,

Aprovado o

'convênio
Rio, 23 (A. N.) - O sr, Nerêu

Ramos, presidente do Senado F·ede
l'al promulgou o seguinte decreLo:

"A"rt. 1° - Fica aproyacJo o cOI1\'ê-

njo firmado no Hio de Janeiro, aos

14- de setembro de 1946, entre a

I1cpública dos Estados Unielos do

Bl'asil e a Hepública Oriental do

e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritério: Rua João Pinto

nO 18 -. Florianópolis

ROXY - Hoje às 7,30 horas
Gail Russel - Claire Trevor -

Ann DV9,!;.ê.k - Damian O'Flynn e

Adolphe-Menjou - em:

AS FILHAS DO SOLTEIRO
Uma parada de requintada elegan

cia, numa deliciosa comédia rornan-

ti�
,

No Programa: '

O Esporte em Marcha 194 - .Na
cional.
Noticiário Universal - Jornal,

, Censura: Prolbidr, �té -1'4 ai'los"
Preço único: Cr$ 3,00,

ODEON
"�ão haverá sessão cinematoM-

fica"
,

iM'PERiAi: :..:...:
.

H�j�'
.

às' '7,30' 'h����
Claudette Colbert' e John Payne

-em:

LEMBRA-TE DAQUELE DIA

No prog'ramà:
1) - Brasil em Fóco - Nacional.
2) - A Voz do Mundo - Atua

lidades.
Preços: Cr$ 4,,80 e 3,00.
"-Imp. 14 anos".

"CÚ):E;'ON' ':_:_'À' p�rÜ'r' d�' �âb�d�':···
CANÇÁO DE DUAS VIDAS

::' T':EÀTRO' 'Ã: 'rlE' 'CÀRVALHO···
Dia 29 - Estréia ele:

IRACEMA DE ALENCAR
C0111 a peça

NUVEM QUE PASSOU
�-..........-.-...............- ..........--.............-�

gislativa, concernen Le cl''iação car

rei.ras eliretor e ins).Jetor escolar,
objetivando ardenle aspiração pl'O
fessôres nos ..ia lerra, vimos apre
senta e ilustre colega nossos aplau
sos e agradecimentos, João Rodri
gues de Araujo, inspetor eS,colar;
Irmã Hoelolfa Feuser, diretôra e

representanLe professôras G, N.
S. Conceição, Aldo Câmara Silva,
diretor é representante professô
res G. Francisco Tolentino.
Florianópolis - Honra-nos ex

pressar sincero agrac/ecimento pe�
la deferência feita à Escola Pro
fissional Feminina quando da a

presentação projeLo vossa excelên
cia Assembléia Legislatin, para
que estabelecimento em aprêço se

ja remodelado, com eficienLe or

ganização escola lécnica, yisando
elar em nossa terra 110\'0' rumo
educncão da lVl,lllher, Hcalizado no

tável 'i)lano ficará conceito ilustre
educaelàra inlegrado aperf'ei�oada
instrução de Santa Catarina, f\.ten
cio�as saLldaç'ões., Cora Batalha da
Sil\'CÍl'a, Helena Richard, Cas�imi
ra Kodszicki, f ,.;abel T. !'Ilachado,
Aurea Leal Moura, blímvia Luz
Ferreira de Melo, Mal'üj. Santos
Colaço,
Concórdia - Congratulam-se no

bre colega apresentação Assembléia
Legislati"a criação carreira Dirl?
lôres e Inspetôres. Sds. Rome Dl

'sisti, inspetor, Freya Hof1'ma
\VeLLengel, elirelÔra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-

DIA 25 (SÁBADO) ÀS 22 HORAS, RETUMBANTE "SOIRÉE", DENOMINADA "PARADA DA ELEGÂNCIA"; EM HOMENA-
GEM À, PRIMAVERA; ELEIÇÃO DA SENHORINHÁ MAIS .ELEGANTE;' VALIQSOS PRÊMIOS; - VÁRIOS BRINDES; MESAS A RESERVAR NA RELOJOA
RIA MORITZ, A i PARTIR DO DIA 20 (SEGUNDÁ-FEIRA) _ DIA 3 DE OUTUBRO (DO,MINGO) ÀS 16 HORAS "MATINÉE" INFANTIL

-

_. DIA 9. DE
OUTUBRO (sÁBADO) ÀS 22 HORAS, BAILE' DE ANIVERSÁRIO, TRAJE A 'RIGOR, POSSE DA NOVA DIRETORIA, HOMENAGEM AO 1° CONGRES·
SO DE HISTÓRIA CATARINENSE, DESFILE' DAS PEBUTANTES, ENTREGA DA FAIXA À RAINHA DO LIRA

I

.....................................................
: . :
• D� •
• •
• •

: A. DAMASCENO DA SILVA :
· - .

: ADVOGADO :
• I •
• •

: AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS .:
• •
� .
• Praça 15 de Novembro, 22 - 20 ando •
· � .
• •

: (Edifício Pérola) :
• •
• •
• Fones; 1.324 e 1.388 •
• •
• •

Terrenos em Coqueiros I .

Florianópolis'- Santa Catarina i
I>or �:��:��� �i:6�s���ac:c�a�:!�:r��sâ I:Se:i��-t�s�r; diretamente ou ....

M··IO·O···I·"s·t-e;r·�I:o·
..

··d··a··�;i·e
..

rO·o�....o ·a�u·"tl�c··a···.·Planta· e informações � Rua trajano, 1'6.' M

Quinta Zona 4'érea -- Destacamento da
Base Aérea de Florianópolis

I·Edital

16 horas
14 horas

16,30 horas

I12,10 horas .

IOIIPANIIIA -mANe! DA 1m
r-id. _117. - ... ! lAIA
DeIIOl81 • mlAIIPO....,

Cifr.a do Balaoco d. 1944,

CAPITAL E RESERVA.S
Respon aabilid.rte.
Recete
Ativo

C,r. 80.900.606,30
Cr$ .

5.978:.401;755.97
• 67.053.245,30
• l42'.í76.603.8c

Sioiltrol pegol DO� líltimol 10 ano',

R.IPonla).. 'tidat1el I •

98.687.816.30
�

16.736.401.31)6,20
.

Diretorea,
. Dr:�Paqlpbilo d'Utra Pr'eiro de CarvI!lbo. Dr: Frenel.co
de Si, Aniaio M...oru,! Dr. Joaquim Barreto' de Araujo
o Joa� Abreu.

B'OM ',NEGOCIO
para. quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10:/. ao ano com recebimento de iuroe mensàis.

Informações nesta redação.
..... ,

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

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELECiANCIA 1
,

PROCURE A

Alfaiatari'a' Mello

Empeza de navegaçao
ClP-tEREM

. NAVIO-MOTOR "ESTELAR
maxíma rapidez e garantia para transporte de suas mercadoriaa

Aeentes em Florianópolis'. CARLOS HOEPCKE S. A.

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

firma Fiuza Ixima & Irmãos, é o seguinte:
RAPIDO SUL 'BRASILEIRO -- Diariamente - Curitiba
RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

�/ excessão de sâbado
EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a• feiras

Nova-Trénto
E. A.. \'TAÇÃO ANlTAPOLIS - 3a. e oa. feiras

.1,

6 horas
13 horas

VOCÊ É CAVALHEIRO?
Escrev'a linha abaixo o título que deve ter o seu jornal

. I

••••••••••••••••••••••••• 0." '11•••

(Ass.) ..

Recorte êste quadro e envie ao Clube dos FUllciou·ârios.
Rua Trajano, 37 _ Florianópolis'

O Comandante do Destacamento .da Base Aérea de Florianópclls .

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 instruções reguladoras para o referido

concurso, são li{s mesmas que vigoraram no Concurso a·nterior.

Destacamento de Base Aérea de Florianópólis, 14 de Setembro 19r18.

CARLOS DA COSTA DANTAS - 1° Tte. Ajudante.
•••• d••••••••••••••••••••••••••••••••••�•••••••••••••

Ouçam, diariainente, das' 12 às 1;$ horas

'ZYO�9 _ RÁDIe TUBÁ
.

"A Voz das Terras de Anita"

Frequênci:a 1530 klcs. - Onda de 196 metros
TUBARÃO _ SANTA CATARINA

Yiage eoio conforto
pelo

«RIPIOO' SUL BRASilEIRO»
Diariamente entre

, -

Fpolis.v-Ita] aí_.Joinvile-Curitiba

AGENTES

Fiuza Lima '& ,Irmão
. I

.

TINTURARifA CRUZEIRO
Tiradent.es 44:

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chopeos

Profissiona competente - Serviço. rapid,o'e garantido

r- ,

Vende-se uma com 8 comparti
mentos situada em terreno de.

20m' x 13m na rua Osvaldo Cruz,'
Estreito, distante da praia 75

metros.

Preço o-s 35.000,00;
Tratar à rua Joinville (D. Jaime

Câmara nO, 11.) Nesta.'

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

,

.
Tratar à: rua Vitor Meireles, n. 3�_�

. .\- . . .. .. .. .. '" .

Ocasíãe , .

UDICa
Vende-se uma mobilia de copa com

posta de uma mesa quadrada e seis
cadeiras e "bufet" esmaltados; UIIlI.

guarda-roupa' e "bidet".

Preços de ocasião; por motivo de

viagem.
Tratar à Rua Jerônifno Coelho n •.

1 _ Qu'arto n. 19 _ Nesta.'

..

Casa-Procura-se
Casal sem filhos procura uma

casa pequena, com um ou dois.

quartos, até 1 km. do centro.

Ofertas para A. Junior, na reda

ção dêste jornal.
-

C ASA,
Aluga-se com ou sem móveis.
Tratar á Rua

.

Feliciano Nunes
Pires n. 164.

.................. �

.........

'VENDE-SE
mil terreno na rua An

tônio,Matos Arêias, no Estreito, me
rlindo 20 x 30.
Tratar nesta redação.

....

Casa no centro
,Vende-se uma, par,3 resi;'
dencia.

.

•

Escritório. Lmobiliério A.
L. Alves.
Rua Deodoro, 35.

Aluga-se
o primeiro . andar do prédio
n. 5, da rua Arc ipreete pái
va

:

1 ratar à rueAi tiste: Bit ten
court, 28.
........ ".... .. . .. . .. .

Sorveleria
Vende-se uma em ótimo estado.
Tratar com Haroldo Glavan, à

Rua João Pinto n. -6.

.. .. . .. .. .. '"

Aluga-se
uma casa de material recem-cons

truída, sita no Estreito à rua Osval
do Cruz.
Tratar na-mesma localidade à rua.

cê!. Pedro Demoro n. 1.472.

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

, ,
.

.Celeções
Vendem-se uma coleção de His

tória do Brasil de "Rocha Pom
bo" uma coleção de selos e uma

col�ção de moedas de níquel (3
quilos). Preço.de ocasião.
Tratar á Rua Feliciano Nunes

I Pires n. 164. ,

I
.

�������;� .���.� .���. di�h�l:
Iro, ('olllllran(1n ll�ões do "Col&
! "do Barriga- \'enlc". f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- CHEGOU O
"SAO",VftPOR!
.

Meses a fio, nenhuma mensa

gem,�enhum sinal devida, nenhum

elemento de ligação quebra a ter

rivel solidão dos brasileiros deste

merosos que vivem no emaranhado
.

sem-fim dos igarapés amazônicos.

E a solidão é tão desesperlmte,
que o� leva a divinizar ai barcaças
e os minúsculos '''gaiolas'' que, de
quando em quando, se aventuram

. à navegação cheia de inespera

dos, da bacia amazônica.

Por ísto, quando surge à vista o

navio aventureiro, ecôa pelos ata

lhos da floresta a saudaçãomística:
- Chegôou o "São" Vapor!

É ,que esse "São" Vapor - im

pulsionado e lubrificado com pro

dutos petrolíferos - Ines leva

lembranças e utilidades: cartas

de longinquos parentes, víveres,

medicamentos, munição e o famoso
querosene Jacaré. A Standard Oil

saúda os marujos dessas embar

cações divinizadas e os homens
heroicos a quem vão dar conforto

e auxilio.

Trabalhando com Esso, Brasil afora.
Na Amazonia, ou onde mais que

for Brasil - pará as máquinas
de seu trabalho ou para o Sim

carro, caminhão ou ônibus, p

rotetro certo, em combustíveis

,
e IUbTificantes, é o OVal Esso.

STANDARD OIL,
COMPANY

OF BRAZIL

I,

M,Can�-Eric!tJ(m

Casas Pré-Fabricadas
Desde CR$ 300100 a CR$ 500,00 o

metro quadrado
Consulte-aos sem compromisso

Reinisch S/I - Rua João Pinto, 44
Tereqr-ama REI' ISGM - FjOr'Aanó�oll�

Arvores fruliferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

-

I

/, SÊOE SOCIAL:

POI!HO ALEGRE .�;,'),

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

CAIXA POSTAL. 583 - TELEFONE 66�O - TELEGRAMAS: 'PROTECTORA>

Agenca Geral para' 8tH. ea'taroa
,

Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob.
Caixa Postal. 69 -. Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS
._._ - - -_-_---_ .-..- - ..•� -

..
- .._._-.._-..- ..�
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Em prosseguimento ao Campeonato da Cidade, está marcada para 8

próximo domingo a peleja Paula Ramos r figueirense.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

i1ede )·a*' esta' e'm condl·ço-es de I·ogarl ,GUARANi
3 x hrRANGA 3

n I
Pecante boa assistência. de fron- do esporte do pedal, bem como desseminar a prática dêste, dando a to-

d "taI am-se, domingo úllimo, na vi- dos o ensejo de porem á prova a sua habilidade e resistência fisica.
O dianteir-o gaucho Nede, que tua das pelo "esquadrão e acoc , zinha cidade de São José, as fortes Art. 3 A prova, ele que trata o presente regulamento geral, obedece-

estreou no' Figueirense, agradan- onde é ineaavelmente O ponto allo1 'o'' .

equipes do Clube Atlético Guaraní, r á

ao seguinte percurso: Saida - Rua Felipe Schmidt (frente Hoepcke
do plenamente, já se encontra em Assesurada como restá a sua- O> elesLa capital, e do Ipir-auga, local. S. A.), Praça Quinze de Novembro (descida), Rua João Pinto, Avenida
.condicões de assumir o seu posto presença no embale de dominao.' •

O> O prélio Leve um desenrolar Hercilio Luz, Avenida Mauro Ramos, Rua Blumenau, Avenida Trompows-
110 "onze" .alvi-negro, próximo com o Paula. Ramos, o

cheio de lances sensacionais, fina- k i, Rua Bocaiuva, Rua Esteves Junior, Avenida.Rio Branco, Rua Padre
Como s,e, sabe, o explendido meia valoroso "inside-rght" terá oca Roma e Bua Felipe Schmidt.

•
-

Iizaudo com um [usto empale de -"

(iii'eita se' encontrava adoentado, sião de demonstrar mais lima vez

t['�S tentos, "gcals" conquistadas Ai'L 4 O percurso acima será feito durante cinco vezes, sendo a

ficando assim impedido de dar as suas invejáveis. qualidades téc-
por Nicolau (2)' e Bóde para os chegada tambem na rua Felipe Schmidt (frente Hoepcke S. A.).

SeU concurso em dilas pelejas efe- nicas.
visitantes e Nede (2) e GasLão pa- Art. 5 Poderão concorrer ao "Grande Circuito Ciclístico) ciclistas de

ru os locais., qualquer cidade, com hicícletas de passeio, desde que estejam de acôr-
-

O C. A. Guaraní formou com a do com a seguinte condição:

seguinte constiLuição; Claudio, Car-I. a) ser maior de 16 anos.

los e Barbato ; ·Acioli. Jair e Miro; Art. 6 Serão aceitas inscrições individuais e por equipes, mediante
neste Pequenp, Bódc, Moa, Nicolau e boletim de inscrição e pagamento de Cr$ 5,00 por corredor.

Adilson.
Art. 7 As inscrições serão recebidas até ás 21 horas do dia 26 de on-

tubro, quando ficarão 'encerradas. .. . .

.....

��A� '��'���B��' �.����
....

'1 Art.. 8 No ato da inscrição deverá o concorrente declarar a marr-a

P d di tori
da bicicleta com que fará o "Grande Circuito Ciclistico", devendo co-

osse a nova ire .oria I
"

D
.

d d Presid t
munical' à Comissão, com a devida antecedência, caso mude de marca,

e 01' ,em o ,sr, resl en e, con-
d

' . ,

.
' .- .

L' \. epois
de inscr-ito.

VIcIo os <,r:;. associauos e simpa 1-
A 9 A

' -,

el
. �

, A 'F C
.

Li
rt. s equipes sei-ao forma as de ClllCO (D) corredores, sendo a

zantes do vai . . para aSSls 1-
I 'f"

_.

f it 1
.

t d
' . . .

. 'L ' I
c assi icaçao ei a pe o SIS ema e contagem rmmma de pontos e a indi-

rem a posse da nova d i re 01'1a .•

.

.., , ' .

'

I vidual pela ordem de chegada.
que se verificará no proximo dia ." .

.

'

.

I Art. 10 A prova sera efetuada com qualquer tempo, e meia hora an-

25 elo, corre,nte,. as ,1� horas. �m :tes da partida será feita uma única chamada de t0!Í0s os concorrentes,
sua sede social a PI a?a 15 d� No- i qUe deverão estar' de posse da ficha e inscriçâo..
vemhro (alto do Cafe, Oruze iro) . I Art. 11 A partida será dada por um único tiro, sendo precedido da

Carlos Loureiro ela Luz seguinte advertência"ATENÇÃO". .

V· -., ,

O I 'O' G'
. Secretario I Art. 12 No percurso da prova e em lugares previamente designados,

ISl.ara r eans « ua,raOI)········,············ serão colocados Juizes estacionários, fiscalizadores e de controle de re-

Estamos seguramente informados Clube Atléticu.Guar-aní, desLa capi- PAULA RAMOS ESPOHTE ULUB� conhecida confiança. ,

'

que nO' próx,imo d�
2 de outubro tal, que terá como s,eu adversário Edital de Convocação I Art. 13 Todo corre,dor deverá. efetuar o percurso sem núnca aban-

visitará a CIdade e Orleães, p'ela o esquadrão do Conde D'Eu, da-
A' DireLoria do "PAULA RAMOS

I
danar a bicicleta. Mesmo na subida, não poderá entregá-la a ninguém,

'tel'c.eira vez, o forL conjunto do I\!ue]a ci.dade.
" E. C.", pelQ pres�nte edital de con- nem socorrer-se de nenhum artificio. Consequentemente, não poderá

vocação, convida o atléla profissio- adotar outros meios ,de locomoção, além da marcha sôbre a bicicleta ou

na I, dêsle clube, sr. SILVIO COS- a pé com amesma.'
,

TA DA SILVA ..(TâLú), a apreseh- Ar!. 14 Todo concorrente que receber qualquer auxílio, apôio em

,iRr-se, dentro elo prazo, improrrô- automóveis, ajuda de estranhqs etc., ou desviar-se do percurso, com

gá \'fll de 30 dias, a conLar da data vantagem patente durante a ,disputa da prova será imediatamente des-
de publicação do presente edital, classificado.

.

sob pena de incorrer nas penalida-! Art. 15 Não será permitida de forma alguma, a ,troca de bicicleta.
des previstas pelo Código Brasilei-! no cas,o de avaria grave na mesma, deverá abandonar a prova imedia-

1'0 de Futeb01. I tamente. Poderá 'contudo sem auxílio de ninguém, sob pena de deselas-,

011'CI'ai Florianópolis, 11 de s·etembro sifi�ação, substituir qualquer acessório de sua bicicleta (troca de rod'ls,
de 1948. pneus etc.).

Low'ival Lisbôa .Ar!. 16 l� expressamente proibido o acompanhamento dos corredo-

Sec'reLário res, por pessoas quê estejam em veiciIlos ou não.

'" ..

Art. 17 Será desclassificado o concorrente que prejudicar de qual-
-

quer mancira outros corredores.

I Art. ,18 O concorrente poderá participar da prova, com bicicleta de
passeio, de qualquer marca, devendo esbr uniformiza,do e com um'mi
'mero de 0,15 x 0,2.0, pregado as costas.

I Arl. 19 O número é daelo pelo coricorrente, e será o da or,elem da.
,

inscrição.
.

Art. 20 O concorrente que não aparecer devidamente numerado
n,o local da saída, será desclassificado.

Art. 21 Serit desclassificado o c011corrente que tomar p'arte na :pro
va com bicicleta de marca diferente da declarada por-ocasião da inscri

, ção.
Art. 22 Qualquer. concorrente deverá terminar a prova montado na

bicicleta ou a pé. Nêste último caso, deverá, para sér registrada a sua:

chegada, conduzir a bicicleta a mão .

Art. 23 A Comissão abaixo aceitará prêmios -extras, individuais,
oferecidos aos participantes, mas não se responsabilizará por êles, qLU1l1-

I
do não entregues pelos seus doadores.

Ar!. 24 A Comissão fará entrega dos prêmios logo após a aprova
ção do Circuito.

o Bocaiuva está alerta
novo oe sensacional triunfo

campeonato.
Os ensaios do esquadrão da fai

xa amarela estão sendo rea I izados

'EAllTU:J0S: op 0'�<lpEnbs8 OAOU O
agora sob a orientação técnica de

SEU esf'o rç'ado vlce-presidente, o

popular Russo, con tinua em prepa
rativos para o-seu próximo compro
misso com o conjunto do 'Avaí na

parLida final do 1° turno.

com animação todas as segundas,
quartas ,e sextas-telras no estádio
"1'te, ,Gel. Nilo Chaves", gentilmen
te cedido pelo ilustre comantlanl e

Após aquele espetacular revés im- do 14° B. C.

posto ao, Figueirense, a equipe bo- Portanto, que se acautelem Avaí,
quense passará a ser respeitada pe- Figueirense ,e Paula Ramos, pore
las suas rivais e tudo Indicá existi- que o Bocaiuva não será conside
rem possihilidades de Vir a colher rado adversário facil de vencer.

Treze d�e Ma.io x Independente
Está assentada para dommgo

, pl·óximo,. no distrito de Trindade, I Tr.eze de Maio e do 1I.1Idependente,um embate .entre os esquaqrões do Gom inicio à,s 15,30 ho'ras.

Universitários x Imprensa
alentado prélio, c''üjo resllltado acu-Como já noticiamos, -antes' de

seguir para CuríLiba para concor- sou o bonroso em[Ja�e de 4 �entos.
1"er aos Jogos Unjveesitários Bra-

sileil'os. a seleção! da F. A. C. E. Agora, ao que consta, os res1)on

disputou com o "onz,e," do Impren- sá"cis p,rIos dois eSCjlladl'ões pare
s� Oficial, campeão classis,La caLa- cem inclinados 11 l'ca ização de

rinense, um sensacional.e movI-I novo encontro, DlUÜO bre\'emenLe.

Realizará o Bocaiuva um gran
de festival a 10 de, outubro
Em beneficio dos seus cOÍl'es, o lis!ico no próximo dia lÕ de ouLu

BocaiLlva efeLuaní, segundo ,apura-I, bl'O, no �:Ládio c1a_ F. C. J): Beli�si
mos, um grandIOSO fes[Jyal futebo- IDOS ll'oteus estarao em dlspula.
..... 3 ..

Figueirense F. Clu'be'"
Edital de covocação

De ordem do SI'. Pre�idente, convoco todos os sócios em pleno gôzo
dos direito!, estatlltàrios, para uma reunião de ASSEMBLÉIA GE.RAL JOHDINÁRIA, que será realizada na séde provisória do Clube, à rua

Araújo Figueredo, s/no (fundos do' edifício onde funciona o Instituto
Brasil-Estados Unidos), às dezenove (19,00) horas do dia vinte e sete
(27) de setembro corrente, a fim de se proceder à eleição do Conselho
Deliberativo, paJ;a o quadriênio 1948-52. Caso não haja númro legal de
sócios para a respectiva instalação, será 'convocada outra, meia hora de
pois, a qual funcionará com qualquer número.

Florianópolis, 21 de setcmbro de 1948.

HELIO. SAqLOTTI DE OLIVEIRA
Secretário Geral.

Restaurante Bar Coqueir.os
Clube, acham-se em

noite" estando apare- .

e
O restaurante e bar do Coqueiros Praia

pleno funcionamento, tanto de dia como á
Ihaclos para banquetes, etc.

--��---------_,�-�= ----------------------------------------�-------

Dr. Lindolfo 4. G.
.

Pereira
Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conlltituiçõe. de lIociedade.
e .ervipolI corel':lto., em geral.

Organizaçõe. contabei•.
Regilltro. e marca•• di.pondo,
no Rio. de corre.pondente.
E.eritório: Rua Alvaro de

Carvalho n. 43•.
Da. 8 à. 12 hora••

'reI. fone 1494 .

Reg_ulômenlO do <'grande cír
culto ctcnsnco» de t948

Art. 1 O "Grande Circuito CicIistico", or-ganizado por iniciativa

particular, .corn o apóio do honrado comércio da capital Barriga-Verde,
deverá realizar-se em Florianópolis, no dia 30 de outubro, com imcro .'

ás 9 hr ras, em homenagem ao "Dia cio Empregado do Comércio", sob o

patrceíuío do S. E. S. C., e com a colaboração da Federação Atlética Ca

tari nense, entidade que abrigará o esporte. do ciclismo no futuro,

Art. 2 O "Grànde Circuito Ciclistico" visa incentivar os aficioilados

................ '" .

SERVICO DE
•

METEOROLOGIA
Previsão do Têmpo, até 14 horas

do dia 24:
Tempo instavel, com chuvas e su

,jeito a trovoadas.
Temper;üura - Entrará em de

clinio�'
Ventos - Rondarão para o qua

drante sul, com rajadas frescas.
Temperaturas extremas de hoje:

Máxima. 21,3. Minima, 18.3.
.

Ar!. 25 O local para recebimento ,elas inscrições será avisado com a

devida antecedência.

Art. 26 Somente serão admitidas no Circuito bicicletas devidamente

emplacadas.

Art. 27 A Comissão não se responsabilizará em absoluto pelos aci
dentes· ou danos que; porventura, venbanl a causar ou sofrer, na oca8iiio
da prova, os concorrentes insci'itos e participantes da prova, bem com(\>

Juízes e demais pessoas vinculadas á mesm'a .

Art. 28 Cabe ao árbitro gelaI da prova, bem como à Comissã'o. re
solver qualquer caso técnico e de direção, o'nlisso no presente regula
mento.

Flor.ianópolis, 16 de setembro de 1948.

Comissão: Heitor Ferrari
Waldir Grisard
José Gusmão de Andrade.,

.�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. $ 1408000100PARTE DOS CR
OfERECIDOS POR SElEÇÕ�Sl

, _ Se você ainda nao se
,

,

ctt> concursO de Seleçoes.
O 00 I

. o encerramento 20 lavras at.é crs 20.00, .

Faltam alguns dIas para
poderá ganl1ar, com pc'

...._---em denlora. ,

•canõid;l.toU. foça-O S

Dr. Miltou· Simone
. Pereira·

CUnica Médica e Cirúrgica elo

D,R. AUJOR LUZ
•

Médico-,o.perador-Parteiro
Clinica Cirurgica

Molestias de Senhoras

·CIRURGIA ..,GERAL
Dos Serviços dos Professores Belli
dícto Montenegro e Piragibe .No

gueira (São Paulo)
Oonsultas : Das H ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral _
Dóenças de Senhoras ;.:_ Partos -

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

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Rádiologia CUuica (Raios X)
Eletroeardiografia - O'ndas Curtas
Indutotermia EJetro Cirurgia
Ultra-Violet. - Inba-Vermelho

Consultório e residênei.:.
Praça Pereira e Oliveira (atráz do
Tribunal) Rua Santos,Dumont, n. 8 .

Consultas das 9 �� 12 e das 3 ás fi
_ Fone 841. FLORIANóPOLIS,

Ei,s os, pi'érn.os a que con
correra c ..da grupo - o dehomens € o de mulheres.

,

Cr$ 70.000,00 para os leitores!Cr$ 70.000,00 para as leitoras!
c011!o se]e,�õE.s está inh::Te�sad2 em conheceropinião t f-

a
anro dos homens como p.as senho-ras que a lêem lIlo .Bn�sil, há prémios iguaisp2ra cada um desses grupos de leitores.
1---

• 1." Prémio
Cr$ 20.000,00

• 2." hérnlo
Cr$ 5.00000

• S Pré'ntios d.(rt 2.000,00 cada um

• S Préo·,ios d.Cr$ 1.000,. o cada um

• 10 p'é",,;o. d.Cr$ 500,00 ,ada U",

• J 75 Prémios ct.Cr$ 200,00 cada um

• 100 Prémios 01.
I

Cr$ 100 00 cada um

• rOTAI.: 197 PRÉM:IOSCr$ 70.000,0"

•

DR. LINS NEVES
Di.retor da Maternidade e .médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS .; CI-

RURGIA PARTOS
Diagnóstico controle- 'e tratamento
especializado da gravidês. Distur
bios da adolescência e da menopau
lia. Pertubações menstruais, i:l�l'l'
mações e tumores do aparelho geui
W feminino.
.Operações do utero, ovarros, trem
flas, apendice, hérnias, varizes, etc,
Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E 01:'E-

RAÇõES �BSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
Dísturbios nervosos Esterilidade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto' 7 - Tcl,
1.461

' ,

DR. A. 'SANTAELA
(Formado pela Faculdade Naclo·
nal de Medicina da' Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assístên
cía a Psicopatas do DistrUo,

Federal
Ex-int.erno 'de Hospital Psiqulá
trico e Manicômio Judiciario

. da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de J.I(i.
sericórdla do Rio de Janeiro
OL:!:NICA MÉDIO'" _. DOENÇAS

Nl!.'RVOSAS
.

qonsult15rlo: Edifício Amélla
Neto - Sala 3.
r Residência: Rua Alvaro de Caro
-.alho, 70.

Das IS às 18 horas
Telefone:

Consultório. - 1.208.
Residência - 1.305.'

E O TRABALHO É FÀcíLIMO I
Você não terá mutto trabalho. Basta escrever mais

de 20 e nunca mais de 601 palav�as, expressando
os motivos por que gosta de Seleçoes. Seja símples

:E .precíso e vale a pena. Por Um lado, terá óptima
leitura, viva e variada. Por outro, encontrará
nesse número o coupon com o qual poderá concor
rer a um dos 394 prémios no total de Cr$ 140.000,00.

Besíd, R. 7 de Setembro
Cruz e Souza - Te). 846.

Edil.

Dr. Roldão Consoai
CIRURGIA GERAL - ALTA crRURGA - MOLItSTIAS DE S�NHORAS - PARTOSFormado pela Faculdade de Medi.eína da Universidade de São Pauloonde foi assistente por vários anos d�Serviço Cirúrgico do Prof. Alipio'" Corrêia Neto
Cirurgia do :

estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso. tirai.de, rins, próstata, bexiga, útero,ovários e trompas. Varicocele, hidr�

cele, varizes e hernas,
Consultas: Das 3 ás 5, boras à ruaFelipe Scbmidt, 21 (altos d� Ca.a

Paraiso) , Telef. 1.598
'

�esidência: Rua Esteves Junior, 170;
Telef. M. 764

DR. POLYDORO: ERNANI DE S
1:HIAGO

Médico e parteiJ'Q
Do Hospital de Carídade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade·

Doenças dos órgãos internos, esoe
cialmente do coração e vasos

'Doenças da tiroide e demais gtan
dulas internas

Clipica e cirurgia de senhoras -

Partos
F1Sr'oTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
•

HORARIO Df: CONSULTAS: _.

"Pela manhã das 10,30 ás 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n, 18
I

Fone manual 1.702

í I RESIDENCIA:

[I', [benida l.'rompowski 62
Fone manual 766

Dos Municipios
. BIGUAÇU

ATERRISSAGEM FORÇADA
Em dias da semana corrente, ater

rissou na praia próxima a estrada
que vâi para São Miguel, um avião
do tipo Téco-téco, vindo de Pôrto
Alegre e pilotado pelo seu proprie
tário e senhora, que viajaram rm

lua de mel, rumo a São Paulo. Como
era intenso o .nevoeíro, não sedo,
possivel continuar a viagem, ali fi
caram 2 dias, até que o tempo oer

mitiu e sem dificuldades, decolou,
rumando para o Norte. O fato,. como
local, gran,de curiosidade, atraindo
rra natural causou no local, gran
de curiosidade, atraindo grande
número de pssôas que desejavam
conhecer o pequeno avião e seus

'.tripulantes.

Relo;oária ,Progre1so
de JUGEND- 8}>, FILHO

COMPRE SEU. RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

.

Faço seu pediào por
sómente

carta ou teJ�grorna e pague
quando receber.

Dr. Paalo Fonte.
Clínico e operador

CoiIlultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consulta. das 10 ás 12 e das 14 ,.15 hr.. Residência: Rua Blumeaau.22. - Telefone: 1.620

Dr. MáriC1 WeadhlDlell
Cllnica médica de adulto. e criança.Consultório - Trajano, 29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 bar...

Re.idência: Felipe Schmidt n. 'II.
Telef. 812 •

N 7 cr$ 80.00 N. 9 cr$ 260.00-

Despertador de boI.�
ilumina a noite

Sui..o de qualidade

_'--'---.

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de criança.Rua Saldanha Marinbo, 10

Telefone M. 732
-------

Ca.ixa de aiqu.l Sui..o,
m�rca Bo.kopf; muito

re.i.tente.

DATI,LOGR-A FIA No..o. relogio. .ão aCOmpallftea-do. dOI re.pectivoI certificado..
d. garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FIliIHO

Curitiba - Praça Tiradell.t••. 260 - Paraná

JUSTk PROMOÇ.W
Causou a melhor impressão pos

sivel, nesta cidade, o ato do Exmo.
Sr. Governador do Estado, que pro
moveu, por. merecimento, a profes-.
sora ,do' Grupo Escolar José Bra
silício, Sra. D. Luiza dos Reis Pra

z,e
res. Foi uma promoção signifiea-Itiva e louvável sôbre todos. os trtu- --------------------------------

los, pois a recem promovida, com

'LOJA' nas CISEMIRas23 anos de serviços prestados ao I .

magistério catarinense e sem uma I
única falta que desabone a sua
conduta. Por êste motivo, foi a rl is- Especiálizada em artigos paratinta professora, muito curuprimcn-

'

\

tarla pIelas suas colegas, alunos e ' homenspessôas de sua amizade.
.

O E C S SPHÉDIOS ESCOLARES. Dentro RECEBEU. VARIADO SORTIMENT D A EMIRA ' NA-
b t-'

. . .
- J ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.'€111

. re:e� €:3 111lClO a co.nstruçao MANTEM' PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS'dos predlOS escolares deshnado'iapARA HOMENSeste lllunicípio, confol'l11P determi-
ARMARINHO EM GERAL _ CAPAS, CAMISAS, GRAVA-

G·
.

do P
, nações do Sr. Dr. Diretor do Depar-

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.PUbJ;���::d" oomeccian'" 6 indU::'!'�1!�nd'. ����� ����c�::�:�:��J����:_E TudO pelo meuDr preço da pra ça;
do ��:��a:l�'O�r��:r���tOtá �o;:��q�!� Fa�a orna visita à nessa Casa e verifiquecoIbidos c doados �:;I:::�:�:l�te ,I nossos preços e artigos '

Correspondenda
Comercial

Confere
Diploma

"

---------,---

PASTA DENTAL
ROBINSO� I

VENDE-SE o prédio da Av. Mau
ro R�mos, 269. Tratar. no .:mesmo•.DIREÇAo:

Amélia M Pigozzi Mf1TODO:
Modernb e Eficiente

RUA ALVARO DE CARVALHO.65

/

,
'

Teços.
. Cada guill é vendido acompanhado de um mapa rodoviário_
Paraná e Santa Catarina. ,

.f\edação: Rua Prudente �e Moraes, n. 626. - Curitiba.

'-
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A FESTA QUE TôDA FLORIANóPOLIS ESPERA COM ANSIEDADE INíCIO DIA 2 DE OUTUBRO

REIRA E OLIVEIRA

Florlan,6polb, 24 de Setembro de 1948

Dt. José Teles de Almeida
/ '0 Sr, José Teles d Almeida dis- do sincero agradecimento a to;{os
legado Fiscal nste Estado devida- que, nesta casa, sem vacílaçõss, de
mente autorizado pelo Tesouro ram à minha gestão o melhor de
nacional passou a exercício daque- I

seu esf'ôrco. '

la função ao substituto
" eventltall

'

Quand� aqui cheguei e me enves-

oficial adrn. 'I'ycho Brahe Li 'das funções, que ora acabo de
Fernandes, deixar, a pedido, acompanhou-me
A solenidade pareceram COI11 chefes a certeza de que encontraria da
c funcionários ,das repar+içôes

"

da parle de todos os meus dedicados
Fazenda sediadas nesta Capital companheiros de luta a melhor boa,
alem de outros chefes 'Je; ccrviços vontade em auxiliar a minha mo-
de vários ministérios. ('-!'1 adrninistraçâo. E, realmenle,

me não enganei.
Tive, e justo seja ressaltado, de

todos vós, sem exceção alguma,
cooperação leal e franca, qual ida
des que têm a virtude de consa

grá-Ias como servidores exempla
res, dignos, portanto, de nossa

grande admira, ão e estima. .Isto
quer dizer que nunca vos faltou a

noção do cumprimento do dever. E,
assim; procurastes, sem dúvida,

Contir.u'L na 2a. pagina

Na ocasião da transm issão do

cargo e ex-delegado fisca I agrade
ceu a, todos os seus campa n hei I'OS

de trabalho profer-indo as seguinles

palavras :

"Meus caros colegas, meus amigos.
No momento em que Lransrnil.o

- o cargo de Delegado Fiscal do Te
souro Nacional neste Estado ao

meu digno substituto, bem que ne

cessário se Lama dizer-vos algu
mas palavras de despedidas, a par

Mes'res 'da .pia'ura nacional e
estrangeira

Serão expostos nesta capital pelo escritor Marques Reb-elo
Está finalmente marcada para o ta, Dajanira, Fahrion, José Morais,

próximo sábado, às 15 horas, no Percy Deane, Percy Lau, Brunô Gi
Grupo. Escolar "Dias Velho", a ínau- órgio Ceschiatti, Rubem Cassa, Os
guração da grande Exposição de car Meira e Ernani Vasconcelos. Is
Mestres da Pintura Contemporânea to os brasileiros; quanto aos estran
nacionais e estrangeiros, promovido geiros há nomes internacionais, co

pejo escritor Marques Rebelo, que mo os franceses Renoir - o mestre
se encontra entre nós desde- ante- do impressionismo - Vlamink Ma
ontem.

.

ria Laurencin, Rouault, Hannauzx,
Justificada espectativa se verifica Luçart, Utr-i.llo :

:

os argentinos Pê
a respeito dessa mostra de arte, que, toruti e Pronsato; tchecos como Jan
estamos certos, corresponderá a to- Zach, Nevan, Zmetok, Liesler, Krei
das as estimativas pelo artistico va- ci, Lander, Landrova, Karel, Sig-
101' das telas a serem exibid-is e pe- mund; o hungaro Arpad Szeries e o

la maneira como os apresentnrá ao português Tenreiro, e o austríaco
público de Florianópolis, o notável Axel Leshoschek, mestre na' arte de
escritor patricio, em três converên- gravação.
cias que realizará no recinto, O escritor Marques Rebelo, que
,A exemplo que fará entre nós, ficará conosco alguns dias, será

Marques Rebelo também levou ex- aqui alvo de expressivas maníf'est-i
posições a Belo Horizonte e Porto ções de aprêço dos 'intelectuais cu

Alegre, com êxito ir.restrito de pú- tarinenses. Entre as homenagem
blico e de critico, para não falar <'111 que lhe serão prestadas, contar-se-á
outras que, sob o patrocínio de \Ii- uma recepção da Academia Catari
nistério das Helaçôcs Exteriores, nense de Letras, a realizar-se opor
realizou na Argentina no Chile e tunamente, no salão de honra ria
ljO Uruguai. E' que o autor de "Os- Faculdade de Direito, gentilmente
carina" vem pondo, a. serviço de cedido para isso pelo ilustre Direto;'
seleções de reais valores da pintu- daquele cstabelcimento de ensino

,

ra contemporanea, a sua' palav,"l superior. Por essa ocasião, b apr..:
esclarecida de grande 'conhecedor ciado autor de "A estJ<êla sobe" se

da assunto. Segundo estamos infor-I rá saudado pelo presidente da Aca
mados, recebeu convite par:l ;'prJ- demia Catarinense de Letras, sr.

sentar novas exposições no l'sl�'�!,p- Otan d'Eca.
geiro, desta vez na Europa.

'

A exposição que se instalará a 25 ---------------
do corrente, nesta capital, constará
de cêrca de setenta telas file grandes Muitas felicidades pelo nascimell

pintores, não sómente bra�jleiros, ·to de seu filhinho I
como estrangeiros, inclusive Guig- Mas, não esqueça, que o melhOl
nard, S�gall e ,Portinari, S�lll.h RosH, presente para 9 seu "PIMPOLHO"
Panceth, Ibere Camargo, Dl Caval- .

ca�ti, Teruz, Burie Marx, Graci:1llo, e uma caderneta do, CRJi:DITO
EdIth Behrin�, Aldari '�'oledo, Alr�-I MUTUO PREDIAL.
des Rocha ,Miranda, 'MIlton Dacos-

----
- --- ._ ------------------

ação Social Catarinense
Convocam-se os membros da Ação Social Catarinense para 111113

reunião a realizar-se quinta-feira, ás 19,30, no edifício do Á.1�ergue NÓ-,turno, para tr8tar de, assunto de relevante importância.
Florianópolis, 20-9-48.

A Diretoria

Rotary Clube de Florianõpol.iS,
Voltaram- a se reunir ontem os

rotarianos de nossa Capital. Como preliminares já foram. realizadas. �

de praxe, foi, preliminarmente, Nessa oportunidade, João Eduardo>
hasteado o Pavilhão Nacional, ce- Moritz' renovou seu convite para
rirnônia procedida por Victor Sil- a realizaç-ão de um convescote pa- í

veira de Souza, do Rotary Clube de . trocinado pelo Clube, a, realizar-se .

Goiás. A presidência esteve a cargo durante o mês de novembro próxi- '

G
· , de Adalberto Tolentino de -Carva- mo futuro, ficando à disposição de-

,

UarUla» lho c, iniciados os trabalhos, o Se" seus companheiros para receber su-

_

cretário "Wilson Alves Perpétuo, gestões para o melhor êxito dessa
- passou a relatar o expediente, oca- festa. Falou, mais tarde, Roberto,

Recebemos a seguinte comunica- sião em que .leu, para' seus compa- Lacerda exaltando a obra que
ção: nheiros, o texto do telegrama que vem sendo realizada sob' a oríen
"Florianópolis; 23 de setembro de o Dr. Nerêu Ramos dirigiu ao Clube tação de Randulpho Cunha, qual1948 - Prezado Senhor - CUl1l- agradecendo a manutenção do seu seja a de colaborar eficientemente
pre-nos o dever de levar ao conhe- tJ�tulo de sócio-honorário, a cuja para -a solução do problema do abas
cimento dêsse órgão de imprensa entrega não ponde comparecer. Flá- tecimento de água á Capital. Ao.
'escrita que, em data de ontem, dei- via' Ferrari, o Diretor do Protócolo, término de sua oração, solicitou dos
xamos, expontaneamente, a dire- fez a apresentação dos visitantes. presentes urna salva de palmas pa
ção da Sociedade Rádio Guarujá L�. Além do já citado, esteve presente ra aquele companheiro. O presíden
mitada, desta Capital, a qual gerr- Jorge Frydber-g, do Rotary Clube de te, após agradecer os oradores, vi-··
mos

_

por longos al?Os. 'Cresciuma e ° convidado Sr. Erme- sitantes e rotarianos presentes; de-
Nao podemos deixar de expres�:;tr negildo CorbelJini, da cidade de Ca- terminou o encerramento da ses--

o nosso, r�cOnheCll?�el?t'? peJ,o apoio çador. Cumpre-nos assinalar que, são, designando Ylmar de Almeida'
que a RadIO Guarujá,

í

niciativa nos- por comunicação do rotariano João

I
Corrêa para descerrar a Bandeira'

sa, sempre recebeu ge "O ESTADO" Eduardo Moritz, tivemos conheci- Nacional, em cuja homen.agem se'

du�ante nossa gestao.
.

menta da organização do Rotary fez ouvir demorada salva' de pal-e
'alendo-nos do enseJo, renova- Clube de Caçador, cujas reuniões mas. '

mos os nossos protestos de estima e ",,_._._.__ ,. ..._M_._ _._ _ _.wl'_._ _ _ _......

consideração.
Ivo Serrão Vieira.
Ney Serrão Vieira".

Hoje, no passado
24 DE SETt:MBRO

A data de hoje recorda-nos que:
- em 1645, Vida I de Negreiros e

Fernandes Vieira retiraram-se da
Ilha de Itamaracá, levando seus fe
ridos e a artilharia de um navio ini
migo que haviam tornado ;

- em 1658, faleceu em Madrid,
Duarte de Albuquerque Coelho,
nascido em Lisbôa a 22 de dezem
tiro .de 1591 e que fôra o quarto
senhor de Pernambuco

- em 1801, à noite, depois de
haver bombardeado Nova Coimbra,
'a esquadrilha espanhola velejou em

retirada; •
I

- em 1816, o então Major Mar

qúes de Souza, com seus soldados.
bateu a vanguarda de Hivera, co

mandada pelo Capitão Julian Mu
niz' e composta de 300 soldados
orientais ;

- em 1825, os brasileiros so-

freram revezes no combate travado
no Hincon de las Gallinas, na Ban
da Oriental;

- em .1834, faleceu em Oueluz
(Portugal), no mesmo Palácio em
que nascera à 12 de outubro de
1798, D. Pedro, Duque de Bragança,
que fôra regente do Reino do Bra
si! (1821/1822) e Imperador Consti
tucional com o nome de Pedro J
'(1822/1831) e Hei ele Portugal COIll

o nome de Pedro IV· (1826). Viveu
no Brasil dos 9 aos 32 anos e fale
ceu com apenas 36 anos de idade;
- em 1849, na Bahia, faleceu o

General Pedro Labatut, nascido em

Cannes (França), que foi o Coman
dante do Exército Brasileiro duran
te a guerra da Independência;

- em 1842, o General Luiz Alves
de Lima e Silva, Duque de Caxias,
assumiu. o Comando do Exército
Brasileiro em operações na Prôvin
cia do Rio Grande do Sul;

- em 1862, assumiu o govêrno
desta Provincia o vice-governador
Comendador J. Francisco de Souza
Coutinho; ,

.

- em' 1867; travou-se, durante a

guerra com o Paraguai, o combate
de Estero-Hojas, morr-endo o cata-:
rinense Capitão. João Caetano Pe-
reira; ,

,

- em 1881, nesta Capital, foi sus
pensa a publicação do jornal "Co
lombo", no qual colaboravam Cruz
e Souza, Santos Lestada, Virgilio
Varzea e outros beletristas ;

André Nilo Tadasco

{(Rádio

-_,._.._ ..- ......---___ • t_- - ...._ ..-. • _ ...._ eJ'

CI.\ CATARINEHSl

DE TRANSPORTES AÉREOS LTOA

Linha FpoJis. -- La ;es
2as, 4as. e' 6as.-feiras

1"'0 rma<ões:
Praça 15 de Novembro,

22 - 2° andar.
TELEFOlvES

De dia: 1324 e 1388
De noite: 1483 e 1536

Telegramas «C/TAL»

I

PA R A' F � R I D A'S,
E C Z

NA ,PRAÇA PE ..

E MAS,
INFI..AMAÇOES,
COCEIRAS,
f R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

AGB A O'E C IM ENT6'
Tendo deixado, expontaneamente, em data de, 21 dó coren

te, a Direção da Sociedade Rádio· Guarujá Limitada, organiza
ção que fundámos há longos anos e que 'até agora gerimos, não

nos poderíamos furtai: ao' dever de, püblicamente, agradecer J.
tôdas as, firmas desta Capital, do interior do, Estado e de ou

tros Estados, o apô io comercial que sempre nos' foi dado, dentro
dos limites do possível; às pessôas que tiveram oportunidade da

nos dar o prazer de sua colaboração, quer no setôr artístico,
quer no setôr técnico ou mesmo no setôr administrativo; 'às or- '

ganizações que sen�pre colocaram ao nosso dispôr seus serviços
técnicos e profissionais; aos amigos que sempre tomaram parte

ativa, desinteressadamente, nas nossas lides radiofônicas, com

parfilhando conôsco em nossas vitórias e derrotas; aos Clubes

e Cinemas desta Capital, que sempre nos souberam emprestar'

efetiva e eficiente colaboração; a todos aqueles, que, nos momen

tos precisos, colaboraram conôsco, tornando possíveis as mais,

difíceis e complicadas reportagens externas, que, muitas vezes,

,foram realizadas única e exclusivamente com O fito de manter

bem informados os nossos gentís ouvintes; e, finalmente, de urna

forma tôda especial, a êsses ouvintes, anônimos e incansáveis co

laboradores do nosso trabalho e da nossa conquista, pê la bene'vo
lente atenção que sempre nos souberam dispensar, dirigindo-nos"
quando mais necessitávamos" suas palavras de confiança e es-'

tímulo, e honrando-nos com suas entusiásficas felicitações nos :

grandes.' momentos por que tivemos a felicidade de passar.

A todos, sem exceção, t�rnamos público os
I nossos reconhe-

cidos agradecirnentos. Citar nomes seria ocupar um espaço por'

demais precioso nas colunas dêste jornal, por isso que é nume-'

roso, muito numeroso mesmo, o conjunto daqueles a quem de-"

vemos inteiramente os 10ul'OS de nossa vitória: a Rádio Guar.u-'·

já, realização concreta e indubitável que aí está, inteiramente>

digna desta ilha verde e acolhedora, levando sua palavra .amr->

ga a milhares de lares catarinenses.

E, daqui por diante, mesmo alheios à sua atividade, orgulha- '

mo-nos dela, pois vemos em sí a concretização de u tn+sonhovde :

muitos catar inenses e agradecemos a benção quucnosscoube ,de'

torná-lo realidade.

Ftorianôpolis, 23 de setembro de 1948.

Ivo Serrão Vieira - Ney SerriÍõ('Y'feha:'

FRE'CHANDO • ••

Nós, os provincianos semi-alfabetizados desta terra mais

que bôa (e quem clisser o contrário pode não mentir, mas di

verge de Dias Velho), estamos ataca,dós de curiosidade pela ex

posição de pintura com que Marques Hebêlo nos vai briridar. Em

matérIa de telas e' pinceis, somos muito ciosos do nosso Vitor

Meireles, agora mais conhecido no Brasil graças à pcna saudo

sa do inditoso Carlos Rubens.
No I presente aí está o De Haro, lento, vigoroso, esplêndidQ

e aplaudido. P.le nos fala,'em sua arte, da Escola de Paris. No as

sunto é para nós o ABC de João e Maria: Malinverni Filho an

,da de cinzel em punho a elar lat:gas à vocação artística, inicia
da com as tintas. Moacir Fernandes é 'broto promissor..

Basbaques do clássico, estamos com pressa de ver o que o

romancista de Marafa nos traz, do contemporâneo,' Vai ser ama-'
nhã! Durmamos, pois, o sono' feliz d'e criança em véspera de

Natal.

O, ::\1arques Rebêlo está com as tremendas responsabilida
des de Papai Noel.

Se chorarmos díante de Picasso ou de Portinari será de emo

ção ... Hebêlo conhece bem os Amigos e Inimigos de João e Ma

ria.

Se nos assustarmos; será fingii11ento, pois, como Martin Fier

rô, desde que apreendemos a ignorar, nenhum saber nos espan

ta!

Se tudo estiver O. K.
Memórias de um sargento
ta alegre rua João Pinto,
Nosso Brasil.

abraçaremos o hiógrafo do autor elas

de Milícias e lhe agra,deceremos, des-,

6, o serv,iço que está .prestando ao

Guilherme 'fal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


