
,p

Na. Assembléia Legislativa
o projeto ,do Estatuto dos funcioná
rjos.-Ordem do dia.-Ootras Dotas.
Na sessão de 23-9-48 o sr. Protó- de percentagens estabelecidas pe

genes Vieira, ilustre componente da la lei n. 85, de 20-12-48. Aprovado.
bancada do P. S. D. e presidente 83/48 (Idem) Projeto de lei, que

da Comissão Especial Elaborado- autoriza a anulação de dotações

ra dos Estatutos dos Funcionários orçamentárias e abre o crédito de

Públicos, entregou ao sr. Presiden- Cr$ 90,000,00. Aprovado. .

te da Assembléia Legislativa do 8�/48 (Idem, Projeto-de-Ieí qU6

Estado, do projeto dos, citados abre, por conta da arrecadação do

Estatutos, dele constando 280 ar- corrente exercício, um crédito .es-

tigos. Ao entregar o trabalho de pecial de Cr$ 805,258,60 destinado
,

6 I OI· ., I sua Comissão, o ilustre parlamen- ao pagamento do aumento dos ven-

do pe'tro' leo !..8. ImplO a co- tar teceu referências elogiosas aos ACipJ1rleonvtaodso.dOS juízes e promotores.

Ide b seus companheiros de Comissão,
,

. O ere Ua uo a bem como à sua secretária sra. Es- 8.2/48 (Idem) Projeto-de-lei, que

I Por at! de ante-ontem- -d,o sr. ther Ferreira de Mello Lentz. anula na dotação da verba 0-248, do
'

. I

o cipar do estudo dos problemas il.lc- Presidente da República, foi pro- orçamento vigente, a importância
problema do petróleo nacional, que mães na Assembléia. movido ao pôsto de General-de Di-, O sr. Pinto de Arruda, secreta- de Cr$ 130,OúO,00 ,e abre um crédi-

os comunistas transformaram em Se- o discurso 'inaugural de Vis- visão o nosso ilustre coestaduano rio da Casa, recebeu o seguinte te- to de igual importância suplemen-
.

nhisky, durante os debates, conti- sr. General Olímpio Facolniere da legrama: tar a verba 3-084. Aprovado.s
Cunha, que é, íncontestavelmente, Joaquim Pinto de Arruda 78/48 (Idem) Projeto-de-l�i (pie'
uma das f'iguras mais eminentes do Secretáário da '!Assembléia Leqis- abre o crédito especial, de Cr$ ..

Exér�ito Nacional. lativa 83.086,20, para pagamento de dívi-

Tendo feito uma carreira sobre- Estado de Sta. Catarína. das' de exercicio findo. Aprovado.
modo gloriosa, nas fileiras das nos- (Mafra S. C.) Resposta vosso 31. 77/48 (Idem) Projeto-de-lei, que

sas fôrças de terra, o general Em nome produtores mate Estado autoriza a Fazenda do Estado a ad

Olímpio' Falconiére da Cunha con- Sta Catarina, apresento sinceros quírlr, por compra ou desapropria
ta uma folha de serviços honrosa agradecimentos essa Assembléia ção, um prédio e terreno situado' a

ç brilhante, em que têm relevo Legislativa ter aprovado por unani- rua Engenheiro Niemeyr n. 284, 'la
inexcedível a sua bravura e o

seul
midade proposta dos eminentes de- cidade de Joinvile. Aprovado.

espír-ito patriótico, no cumpr ímen- putados Protógenes Vieira e Ort v-
to cios seus deveres para com a PÚ- Machado, endereçando telegrama I 79/4& (Idem) Fixando O· efetivo

tria. Ministério Agricultura, sentido ur- da Polícia Militar 'o Estado. Dis
c Tendo feito parte tias Fôrças Ex- gente financiamento cooperativa! tribuído ao sr. EsÍivallet Pires. '

���c����':�a:, ���:.ii�e��:s ��e'no:�� �ro��:���::;:at�ed(::��ã:e�:O������ 14-..-;....-m......-e..Ló·'rlã...

dos-áíTã:�triunfos as nossas armas, o Gene- tívas Produtores Mate Sta. Catari- m
ral Olímpio Falconiére da Cunha na Ltda

'

or'es c·,v.·s mortossoube, levar aos campos de bata:
.
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Â questão
Está novamente no tablado

"questão", errtprestando-lhe um

aspéto de tumulto interno e agres

sividacle in ternacional.
Estamos com os que defendem

o nosso cornbustivel e desejam que
o problema seja resolvido de a

côrdo com os sagrados interesses

ver uma nova tirada de propagan
da contra o. ocidente, então melho

rarão as perspectivas da Assem

bléia e a tensão mundial diminui-
rá.

féIm�so;-·-ná-�----·_��
calúnia

brasi leiros.
o nosso nacionalismo, assim, a_o

tinge o assunto em 'Lodós os seus

aspétos nacionais e econômicos.

Discordamos, porém quando ve

mos o problema debaLido no pla
no' pol íl.ico, jogado ás massas bra

sileiras como elemento de agita
-ção e de dissídio.
Discordamos e protestamos, por

que êsse é o processo comunista
de lula, de violêncja, de arregi
mentação de rua, como fase da
insurreição popu lar ativa e per

manente.

Volta o "Diário da Tarde" a in

sistir, na caluniosa versão que vei

culou, há dias, à cêrca' do trata

mento dado aos enfermos interna-

nados no Hospital Nerêu Ramos,
Os desmentidos opostos pelos \ pró
prios doentes, ao protestos da elas ..

se médica local, a própria retra

tação do sr. dr, Paulo Fontes, que

apresentou suas escusas á Irmã lha, sintetisadas na sua indomável - Artur Müller - Falou sôbre

a Diretora daquele modelar estabe- consciência militar, o padrão dcl fatos- que se teriam ocorridos �l11

os Iecimento, - nada disso parece ha- virtudes de que podem orgulhar-se Jaraguá-do-Sul.
ver capacitado o "Diário da Tar- as nossas fôrças armadas .

Rio, 21. (,R.P,) Nas dependencias
do aeroporto Santos Dumont, local
onde decolou o pr-imeiro avião co

mercial 'do Brasil foi prestada.pe
ranle grande numero de aeronautas

.uma eomotvida homenagem aos

aviadores c'lvis .que partiram e não'

mais voltaram. Constituiu a home-

Conhecemos, perfeitamente,
técnica, como conhecemos

"fins, dos nossos Russos".

Não aci-edí tamos que o ;;;1'. Ar- de" de haver pisado em terreno Registamos, com natural regosi-

'tur Bernardes o 110 Sr. General movediço ao levantar a calúnia, em jo, o ato da promoção do distinto

Horta Barbosa, por exemplo, con- que reteima agora, depois dum coestadLiano e,lh1 enviamos n,o en

eordem com o regime de comicios recuo de alguns dias ante a rea- sêjo, as rfossas sinceras felicita-

e de manifestações em que a con- ção enérgica que provocou. ções.

tr-íhuíção comunista é preponde- A circúristância de haver o ��o

rante a vis ive l, não só pelos ter- vêrno pedido crédito suplementar
-;;;Jos e pela

í

écn ica desses cartazes, de (jO,OOO cruzêiros para alimenta

que aí andam pelas paredes, como ç1l0 dos enferi.neiros no corrente

'Por rsse mani fesLo aos estu dantes exercício não confirma, como o

e alguns nomes que os subscreve- quer o escriba udenista. a reclama-
ram. cão feita caluniosamente contra a·

Como lemos acentuado, feliz- direção do estabelecin"ento e con-

mente, Lais aspéLos da" questão" iJ'a a sua cconomia interna, :;\1ni
não passam despercebidos ás. au� to ao contrário, aquela circllnstân
toridades publicas, áq ueles a quem cia vem concorrer para maior <les
a Providência Di,íina destinou a lllenÜdo ao "Diário".
.velar pela ordem, pelas illslitui� Na verdade, se, em oito meses, {lS ser um anuário concernentes às

ções e pelo e.spiriLo critão que tem despesas de alimentação dos en- atividades e aos interêsses peCll

!nl'ISePI,lr:o·a.do e proleg'ido o po"o bra' lermos do Hospital Nerêu Ramos liares das Congregrações do Intpr� Complot contra a
" esg'Otarall1 a verba que lhes rra nàto rio Colégio Catarin'ense". E, nenhum udenista para represen�:l,r

consignada em orçamento, é que, ele-fato, na erlição CJue temos sôbre vida do presidente a Assembléia nos festejos de São
dada a carestia dos gêneros al.il11en� a mcsa, há um tcxto variado, com

p
� Bento': do Sul. O sr. Saulo Ramos

tícios, a importância prevista par� bôas colaborações assinadas por
. erOD e, esposa fez bem! Se .os srs. deputados ude-

Por um fio a paz um ano, foi dispendida em menor. alunos c ilustrações, álém de tira Buenos Aire�, 23 (U. P.) - O
tempo, afim de que não deixass':lI1 ótimo artigo do revm. pe. Alvino govêl'no anunciou' qlle foi rlesco-

mundial de ser atenelidas as necessidades B, Brann S. J. e numerosas infor- be1'[o um cumplà' contra a vida

PAIUS, 24 (CP) - Iniciou-se normais do Hospital. O crérlito 5ll- mações- á cêrca do movimento do dó pre�iden Le Pe,ron e sua esposa, Pleitear apenas cargos na· Perma..

hoje a segunda sessão plenária da plementar ora pedi,do visa reforçar il1ternato ,tio Colégio Catarinen5c. d, Eva Duarte de Peron.

Assembléia Geral, sendo que os de- a verba orçada, que não compor- O major Gambàa, inspetor da Po

legados ,das cinquenta e oito na- tou, no ano, as normais exigên- "arr gamento alareo
Iícia Fedel'al, anunciou que vári-

ções presentes estão apreensivOS cias da alimentação dos enfermos. tJ e li ,as pessoas foram deLidas, Não deu

com a ameaça duma nova guerra e ' Essa é a verdade. Aliás, verdade dll\ aba"8XI·S
a conhecer nomes, mas aos jorna-

.esperam ansiosamente dois impor- tão clara que não permite dúvidas. U li lisLas manirestaram que acreditam

tantes pronnnciament,os soviéticos, I M,as, s,e, o ",D�á�io '9a Tard�" �ind� Hecife, 24, (UP) - Partiu rumo a que entre ('stcs encontra-se o ex-

os quais poderão mudar o cm'so da a� til el, procure saber a I ealldade Belo Horizonte 11m avi.ão cargueir?, depuLado Ci�rianó Reys, Heys é

]
,

.t'
'

.' ]Oll<YO l)erl'od'o O que não será falsearia pelas pró- kvanrlo uma remessa de abacaxls

I
conheclclo dll'lgenLe operário nas

us ona por Ulll '" .

"d t' f' 'j"
, ,

' .

.

t prias Irmãs de Caridade a cujo pcrnambucanos selecionados para lU US nas ngor! Icas e atualmen-
'PrImeIrO destes pronuncwmen os "

l t b JJ F' 'f'
será a resposta do Kremlin à nota cargo está o serviço censurado pe- os mcrcados do Sul. Ao que se e 1'a a la 110 'ngol'l ICO Armo\�r,

Be I'm 23 (U P) I'
.

"

..

, , ,

1 em ,La J>lala Em 19/.6 fe
1'1 , .,

- nICI0U-SEl'

e "J'll tando se a Rússia está ,rl1s- los confeus do udemsll1o. local. anunCIa, doravente toe a sel�lana
" . '1 Z a cam-

l' B ,]' YYi hpr", n
" _

' ,

'

'J
,,' ,:

. -

<1 _ 'pa·nha efeltoral em favor de Pe- 10Je, em el 1m, a caH,pan a no

'Posta a continuar a adnlll1lst.ra�30
Basta mais uma VIsIta do ,dr. Pan- paltllc1 um aVIa0 com um carre",a

.' sentido de pl'ovoca _Oi f h' L
" " ,

'

. O' 'd lo Fontes... mcnto semelhante pai'a o sul. ron, mas mals.tarde afastou-se do I
r ec amen o

quadllpm tlt de Bel hm e o se"un o me'sIno O cl1 f d I'
, das escolas e evangelicas, nos se-

. " '

.. e e e po loa, gene- ,

é, re�posta do, delegado sovletlco

G d
·

M'.
ral BerLollo, informou que o com-, l,ores ,bnlamco, nor,te-am?ricano 11

Vlshll1ky ao discurso de �ar�chall. rau e aconteCimento' no
.

e'XIC o plô era düigido pelo" cidadão. nor- lrances, Uma ag':ncla notIciosa in-

Se a resposta ,do KremlIn a nota le-americano John Gressith de_llorma que 50 dIretores de escolas

for insatisfat_ória, as pot�ncias oci- CIDADE DO. 11'IEXTCO :_ SeLembl'o - ('Via Aerea). _ O grande' porLado da Argentina. e atualmen- -

�:'�sume-se q:lC sejam do selor

flentais levarao 10da a cnse de Ber- Gcollt.ecimenLo Nacional é a tradicional feira, que movimenta lodos te residenle em MonLevidéu. sovleüco - pediram ao depulado
lim, talvez 'mesmo o problema da (iS srtores; da yjela mexicana, Os preparaLivos para esLe sensacional

.

.

.

II1:uniciPal
comunista ·walte.r May,

Alemanha, às Nações Unidas, afim certamen são inlensos e a feira desLe ano promete alcançaI' o maxi- Um ·IDcAndl·o des' dlrelol.' do depal'tamento municj-
de ql;e seja feito UllI "julgamento" mo sucesso, De Lôda parte chegarão caravanas e mais cal'avanas para .

ti ..

,paI escolar, que prenda os ch('fe,;

perante a opinião pública mundial. compartilharem dos dias fcslhos.
.

trul·u a f,ç.br.·ca das igrejas católicas e e\'angplicail

Os russos, por sua vez, insistem em QllPlll não tiver oporlunidade de vir até a esla Capital, poderá, no
� fi! por manlerem abertas "ilegalmen-

que esta medida constituirá uma enlretanto, compartilhar da G?'ande Feira Mexicana que lerá l-DlClO
Fortaleza, (U,P.) Informam de t.e", escolas paroquias nos setores

violação da carta ,das Naçõ'es Uni- 110 dia 2 de Outubro vindouro, na Praça Pereira Oliv,eira, na cidade Acüpial'a que n 111 inçê.pdio destrn- ocidentais de Berlim,

das e ameaçam com reservas uma dr Florianópolis, Estado ele Sanla Catal'ina, Brasil, feira esta que
iu parte da fábrica de tecidos 10- :'\em no soYiético ele Brrlim nem

contra-medida prástica, que prova- Cipl'rSen t ará todas as caracteristicas da feira nacional. cal. na zona soviética da Alemanha é

velmente não terá maior gravidn(le FEIRA MEXICANA será 'Ü grande acontecimento de Flol'ianópo- Os prejnizos são avaliados em permitido. o funcionamento (Ie es-

que a sua simples recusa de parti- Ji,s, como vae ser a feira Nacional do Mexico.
.

l dlJZ.enl os mil cruzeiros. colas paroclniais.

- João José - Líder' udenista -

Comentou a intormação pedida pe
la Casa e à mesma prestado pelo
prefeito' de Bluruenau, louvando-o
pela presteza com que foi dada. nagem da inauguração de um mo

numento dum membro daqueles na

vegudor es colhido em pleno vóo
Discussão apr-ovação dQ projeto- rl.iado pelo histuriador Garcia Son

de-lei 64/48 que estabelece base pa- zn, que o adqurtu com fi venda de
ra cálculo de gratificação. Aprova-Ilml avião comercial elo Brasil.
do,

,COMISSÁO DE FINANÇAS, ORÇA
MENTO E CONTAS·DO ESTADO

. 86/48 (governamental) projeto
de-lei, que abre, por conta da arre-

cadação ou produto ,de anulações
de verbas orçamentárias, crédito
especiais destinados ao pagamento

ORDEM-DO-DIA

«O_Internato
M:ari"no)

Recebemos o n. 1 da interes
sante publicação "0 Internato Ma-

Bola boa!'riano" (Anuário das'Congregra
ções do Internato Nossa Senhora
da Glória e Tniaculada COllceição),
correspondente aos anos 1947-1948.

O Diário, de ontem, veio com U111

caso pitoresco, ocorrido na Assem

bleia. O fato, tal como o nal"ra o

jornal, nada mais é do que uma

reclamação por a presidência .da

quela Casa não haver designado

Na sua. apresentação s'e propõe

Vollaremos ao assunto.
J. C.

nistas querem fazer parte de co

missões, que voltem para as que
abandonaram! Nelas há, trabalho!

nente, por causa C(a remuneraç!'io,
e nas d'e festejos, por causa dos fes

tejos, é". falta de compostura.
Os vigilantes qucrem dinheim e

festas! Trabalho". N"�O!

Os comunistas exi
gem o fechamentO'

\ 'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. Esjá chegando
a primavera

"EURíDICE"

CASTE;LHANA

A. J.

Está chegando a prtrnavera.l As
árvores esgalhadas, secas, sem fo
lhas, tomam nova vida e recebem
,.!em festa a mudança que, a nature

J;a 'em' tão b01l1 momento lhes pro

poroíonou.
Novos rebentos,' novas folhas e

.nova aparência. Tudo é vida, : udc
é sorriso!
Um perfume inebriante invade a

atmosfera. Passou o inverna! Já
.não mais existe aquele frio cortan-'
ite e úmido que lhes castiga impie
dosamente,
Como para as árvqres, o ínver

no, para ti, também passou, pois
'entras agora na. verdadeir-a prima
vera da vida! i ejo em, teus cabe

Ias, no teu rosto e no teu corpo!
Tudo em ti i) florido e perfuma-

'

do l : '.

EM

Anuncia-se que o já famoso 1'0-"

.mance de José Lins do Rego, Eu
ridice, o livro brasileiro de maior
sucesso nos últimos anos, com, urna
ia edição esgotada em pouco mais

de 30 dias, vai ser traduzido para

.Em ti tudo inspira vida!
Porém, lembrMe: Outros ínver
nos virão!
Outra vez, das árvores, 'cairão

as folhas e secarão os .galhos!
Lembra-te da formiga:
Trabalhàr no verão para ter no

,

"

inverno!
Lembra-te que a mocidade' é ilu

sória e que de todos os mitos ela
)é 'o maior! \

Aproveita. Aproveita-a bem e

não percas uma só oportunidade
que ela te apieseníar. A primavera
da vida pode ser longa, mas, tam
bém, convém não esquecer que ela
pode ser curta, E ... quando voltar
o inverno; quando os frios ventos
soprarem outra vez, reviverás, com
saudades enfindas, as folhas,' as

flores e mais que tudo isso, muito
mais, pois ir:ás r,evi�er .tambérn,
'a primavera da vida, a Lua mocida- f,del. ,-

Recordarás as horas alegres qüe
te proporcionaram encantos' mil;
iQS castelos que construíste em so

nhos ,e que de desmanchava ao te I

, 'acordares.
Esperarás, en tão, ansiosa, outra

'Primavera, mas ser� em vão! Sô
ment.e ,ás'árvores é dado êsse direi

.to!

CADÁVER DE VIRGEM
•

Estava no carxao, como num leito, '

Palidamente fria e adormecida
As mãos cruzadas sobre o casto peito,
E em cada olhar sem 1uz um sol sem vida.

,

Pés atados com fita em nó perfeito,
De roupas I alvas de setim .vestida;
o tronco duro, .rigido, direito,
A face calma, languida, abatida.,.

•

'0 diadema das virgens sôbre a testa,
Níveo lido entre as mãos, toda enfeitada,
Mas como noiva, que cansou da festa.

t

-

Por seis cavalos brancos arrancada, ..
Onde irás tu dormir a longa sesta

'Na mole cama em que te vi deitada?! ...
LUIZ DELFINO DOS SANTOS

. ,

Horas inteiras passo, a soluçar,
Sem esperança de ficar mais forte ...
Não tenho, não, ninguem que me conforte,
'Que ponha alivio e este meu penar,

TRADUQ,.\O Q castelhano e publicado na Argen�
tina pela conhecida editora Rueda.
Embora sem confirrnação, adianta
se que o tradutor da obra será o

e�critor argentino Raul Navarro,'
gr-ande conhecedor e admirador da
nossa lil.er-at.nra, e que no ano pas
s�do esteve em visita ao Brasil.'

Mais uma vitória, portanto, para
o popular romancista paraibano,
que verá assim o seu nome nova

mente divulgado. em toda a Amer i- escravos, que disso se .apróveita- bou a parede da di3li�d(:aCl do '!aéi;)'

ca Latina, e com ele aproprio vam para furtar ou praticar atos de trás e roubou uma cabaça de

-prestigio da literatura brasileira, de indisciplina, quando :não fugiam aguardente,
incontestavelmente a mais impor- {ao trabalho ou se embriagavam es- Há oito dias que Marcelino

.te das Amérícas, excluindo-se 'a � caudalosamente. Vez por outra, no amanhece ii, noítece bêbedo e não,

dos Estados Unidos.
' ,entanto, o velho Coronel ficava trabalha. Só ontem encontrei a

"'MEMóRIAS 'DE UM SENHOR furioso' e tomava então providôn- cabaça já vazia e ele confessou o

DE ENG"ENHO" .oías enérgicas. Reunia toda a es- arrombamento da parede e o rur-

C t J To ,É,elo na suas Me- cravatura na porta da casa-gran-j to da aguardente." O velho ,Coro-on a UI, S
.

"d
.. •

""

�tó1�ias de um' senhor' de engenho, de, e na varanda, Jaf', e caso pen- nel, aparentemente 1 Ll�I�SO; '.,eu

cuja 2a edição, acr-escida de três, sado, manda,:a �ue j"Jlcassemc senta- Barros, veja a, palmatona_ e '-Pd ara:-

ít I, icab d e'r publicada das suas proprras 1 has. orneca- começar quebre-me as maos resse
capl u os, aca a e s

-,. , , .' d
'

I L'· .'

J é OI mpio Edito va então a comédia, ja de t.odos ,desavergonha o com CInco bo-is
pe a Ivrana os y

.

-,

,',
'

,

"
,

.

t
'

.

'do a respeito conhecida. - "Marcelmo, cacha- duz ias de bolos. E sempre passe-
ra, o segmn e 'epIso 10 .

'

,

.da escravidão nos engenhos per- ceíro, dá um passo a frente, negro ando de um lado para-o oull:?, lo-
r" d O Corone I safado". lVfarcolino saia da Jorma. cava na, perna de uma das filhas,
namnucanos ,e açucaro , -

" "
,

/ .Manuel Inácio de Albuquerque Ma- "Bença, sinhou véio." - "'D'�ut- te. assentada ja de proposlt,o ndo tletI-
l-h "d I abençoe, negro" "Que' re:� Marc:ú- paço da casa-grande, d izen 0- JC'

ran )aü era con eCI o p,e a ,sua ex- - ." ,

,

,

b 1"
.

no, seu Barros?", perguntava o Co- baixinho' - "Pede por ele, Maro-
cessiva enevo enCla para com QS. "

•

,

ronél ao feitor. "Marcolin» aITÜCi-
iQllinhas. Pede por ele, menina," E

--------------------.,.-------�---- a moça: "Ah papai, não! Desta vez

CARTA DE DOENTE
perdoe Ma'rcolino. Ele é tão hom

. Querida: estou tão fraco, e sei que a morte
para gente l Perdoe, papai". - Sus-

Muito breve, talvez, 111e ha de buscàr... "I
penda, seu Barros, sLls�enda. Al> {Ah! tu não podes, não, imaginar, neg-ro! O que te vale' e Maroquí-

Quanto sofro sem ti, que triste sorte...
,nhas, cachaceiro. Mas s�. tu .queres

.ver uma coisa bonita í'urta de no

�o' bebe de novo, Marcolino. Bo

,to:te no carro, negro safado, alam

:bicrue; gambá. Sai da minha p1'e.
t;;ença negro. Vendo-te para o cafe,

Ic'acllo��o.'� - (Vender para o café
I�ra vender o escravo para S. Paulo

fou Rio, terror da ,escravatura). ]�

assim" chamando um por um;, o

Ivelho ,Coronel cnsügava os s�n�'
escravoS: ameaçava-os de sun a:;

Iterrivéis e cochichava aQs ouvidos

iiiIIE�:::::::!�ldas filhas, pedindo-lhes que inter-
" Icede'ssem pelo réu, para entãó per-

doa-los.

.>

Os mé,dicos me dão dias de vida;
E, tão longe de ti, talvez eq. parta'
Sem te beijar, ao menos no meu leito ...

Manda-me, �ois, um beijo teu, qu�rida,
Um pobre beijo, ao menos numa carta,
Para eu' morr.er feliz e satisfeito ...
RIO. z,

WALDEMAR DE C. FRETZ

• Que é exatamente mÍl noivado?
Duas palavras me vêm ao espirita para caracterizá-lo:

coroamento e partida.
Um coroamento, sim; o ,.de muitos anos de espera, de

esforços, de vitórias sôbre si mesmo. Oh! sei bem que, aos
17 anos, imagina-se poder casar dentro dos, três anos, se

guintes. Mas a vida si está, com, suas duras realidades, ..
Olhemos em tôrno; observemos nossos avós: casaram

se, em geral, paI' volta dos 23 ou 24 anos.
. E!s porque - diga-se de passagem,_: não é '

preciso
d�sal1Imar - se, p<?rve!ltura, não .se encQntrou ainda', aos
vmte anos, a alma Irma por ,que se anseia. ,

.

Os que só noivaram aos 25aI10� e que desejavam há
mUlto ,el?contrar o ser que Deus lhes reservara, pensam
sem dUVIda nos .momentos . de desânimo que sen1;iralil, e
devem confessar que êsses' anos de espera os amadurece
iram e lhes' permitiram oferecer um amor niais profundo
mais dE!sinteressado. Neste sentido, o noivado já é "1m co�
roamento. Também, o \ é no sentido das alegrias sentidas
desde o primeiro eneontro, da felicidade vivida a 'dois do
ê;:ito do,5 esforços feitos durante longos ano

..
s. País âs' di

fIculdades e as tentações não faltam no caJ11lnho que leva
ao casamento e que as condições da vida moderna tornam.
cada, vez mais lon�o. Não basta sonhar uni- grande amor; é
prec!s,O ,ser fiel; e essa fidel,idade não se realiza senão p.orsaenfIClOs que custam. ,

.

Que dizer das horas dolorosas em que vemos separar
se bruscamente dois caminhos que julgávamos unidos
para sempre e que, em verdade, apenas se cruzavam? Des
sas horas em que, 'com o coração partido apenas encontra
mos fôrças para perguntar: por que?

'

Que dizer de nosso desespero, aos 18 anos,
I
ao ver'

morto, J:>ruSCal1lente, u�n sonho que nos parecia magnifico?
M�IS tarde, ,d�scobrimos - se SOmos cr.�stãos - quetodos esses sofrImentos estavam no plano de Deus', reco

np.ecem?s que êsses rostos que encontraram <) ,noss� cora
ç�o de Joyens, n�? eram senão "soluções de espera" e' que
marcar_am deflmÍlvamente, em nossa vida, as fases de uma
ascensao c,erta para um amor cada vez lnais puro e mais
elevado. So .então estaremos J;lreparados para

I compreender
.,;,odo o s�nt�d{l da frase à(hmrávc1 de Saint Exupéry;
amar nao e olhar um para o outro mas olhar juntos na

mesma direção". '\ ,

...................,. e .
·

.

'.

,I NOIV.ADO I
· \

.
·

" .
v............. ..............•

(Jacques �ht!VTler)
E isto nos leva a deixar o dominio do passado' para

contempfar o do futuro e examinar o outro aspecto do llü�
vado,; e de uma partida para uÍ1la aventura cuja beleza e
elevação serão obra de dois seres que se amam.

Mas quem diz partida, diz antes ruptura.
Ruptura com todos os hábitos contrários a UIll verda

deiro amor; se tivemos o costume de borboletear, de pavo
near, atI de f1itar, o' noivado nos obriga a renunciar a mdo
isto. /

t

'Ruptura também com tôda a, concepção egQista da vida.
Nós a cumpriremos facilmente se, há vários anos, .ih tiver
mo� renunciado a tudo concentrar em nossa, pe�50:l. Fm
caso contrário a batalha será rude e, após os primei/'os ll1{'

ses de "acôrdo perfeito" que se seguirão ao casa\llento, I)

egoismo - a experiência o demonstra - retomará, lenta,
mas seguramente, seu lugar no seio do lar. Por não ter fei
to certas renúncias que tôda vida comunitária Ímpéie, a fe
licidade terá passado.

Ruptura. ainda com as idéias sumárias que tem8S a res

peito de .nossas relações com outrem. Aos 18 anos, �t'ln-?,e
tendência de dobrar a vontade dos outros à, nossa própria
vontade. Nosso melhor amigo não é aquele cru� aceita, me
lhor todos os nossos capr,ichos? Ora, a la e�igêilei.a lia roi
vado; e do casamento depois, é a de conipreendei' qne o ser

que \nbs ama, tem sua lei própria, sua vocação própria; e

que nósso dever é ajudá-lo e lhe permanecer fiel. É no ca

samento q,ue a idéia· de respeito à personalidade deve ser

COl1stantemeüte aplicada. ,

Devemos ver nos dois esposos dois assoc';:"los <lHe co-

10caraJQ. em comum sua fé, sua inteligência, sua seJ,silJili
dade, su� saúde, e que, Icada um com suas própr.i::ís fIln;:1s,
faz frutifIcar êsse "capital" para o maior bem d� seus fi
lhos e' dêles próprios."

,-

Se é bem' verdade que tôda partida evoca em nós uma

idéia de ruptura, evoca também a ,de uma ,-,laa n<?va, de n�
vos horizonte. E, ainda nesse sentIdo, o nOIvado e uma pa -

,tida. ,', , '
'

Uma partida para horizontes diver�os, ,pOIS �')',�; canu-'
nhós se oferecem. O primeiro é aquele que a ma,lOna esco:'

lhe' sob o pretexto de, se amarem totalmente, el/�s s,e fe

chll;11 em si mesmos. Nada mais há do que "êl� e 1'1,1"; ,'�e.
um lado e "o mundo" de outro. Conhecemos jovens (,[,,-,

nos par�ciam "grandes tipos" _e que! con_1- o casament2: é,\:=
t1'aran1 em sua concha paFa nao maIS saIr, COI? gran<.v �.. ,

tupefação dos que, contavanl com êles para m�llto ll1a'�, Co

nhecemos jovens aparentemente perfeitas, VIvas, qU?, de·

pois de casadas, parecem "cl0rofo�·nJi.za�as". . ' ,

É (l.ue de fato- o primeiro camInho e bem,mais facIl de
,.

I d f r coJ11seguir qtle o �egundo, aquele �m que, onge, e arma. a
a noiva ou a espôsa uma eqUIpe fech�da, fJca-s� aberto �,
todos os enriquecimento�. Queremos dIze�' com IstO que "

preciso abrir o la/r a todo transeunte? Nao: _

Nós o desejamos aberto a todos, e a todas as beleza;,
a tôdas as alegrias, a tôdas as tristesas também dos que VI-

vem em tôrno de nós. "
- I la'Atitude aliás' imposs�vel, sem uma doaçao

_

de a I�;_
constante, da parte dos jovens casad,(�s e que n�o �e ,rea le
za se, desde o começo d� seu.a�10r, .n�o tomam' o habIto �e
se comunicarem, com toda a SImplICIdade, o' que tem

melhor o qlle existe nó mais ,profundo deles m_esmos. d'CO{lsa muito. difícil de realizar e a qual nao, se paes:
renunciaE, se queremos que o nosso amor, ao en_yes de

e�
tiolar-se, fiq�le chama viva do lar, onde nascerao e er

cerão homens. . " . de',

Prepara-se o noivado. Não por melO de leIturas ou
.

'

, .

1 t na-o neo 11-
experiências alheias. Ma�:. mUlto SImp esmen e, � T
aenciando nenhuma ocaSIaO de formflr ,se e conservand
�on'tade decidida de viver um, grande amor.

Essa' vontade nos permitirá ser lúcidos para con<?sco
, . .'

t
- 0'1311'05

mesmos, de modo a disting1ur os sentImel1 os passa",
ele verdadeiro arl1Or. oS

Este virá um día ---; talvez no momento em q\le :l1��OS
o esperavamos. Nesse dia, os mais belo_s �oe�na� �II1fon a�'
como os mais 'belos versos nos parecerao InsIgmÍlcantes_
lado do canto magnífico' que se ele1 :rá' de nossos co�açoes,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA 2, SÁBl\DO� SOIRÉE. DIA 10, DOM INGUEIRA. DIA 17� DOMINGUEIRA. DIA 23, SÁBADO, SOIRÉE. ÀS DOMINGUEI.

RAS E SOIRÉES TERÃO INíCIO ÀS; 21 HORAS

Hoje, no pass.ado
A data de hoje -recorda-nos que:

- em 1536, dona Ana Pimentel,
como procuradora de seu marido
Martim Afonso de Souza, concedeu
a Bras Cubas as terras de Geribati
ba, hoje Jurubatuba, entre a serra

do Cubatão e o mar;
- em 1790, nasceu o Alferes

Joaquim José Varela, veterano das
célebres campanhas do sul. Nasceu
na fortaleza de Santa Cruz em a

i lha ele Anhato-Mirun, na barra
Norte d,'sta Capital;

- em � 797, .nasceu em J .isboa,
José Joaqu.rn Coelho que veiu a

falecer no Recife, no posto de Te
nente-gener-ale com o-titulo de-Barão
da Vitória, em 19 ele Junho de l860;

_ em 1829, a' Camara Municipal sub-solo, m ui Las vezes liá cenlena"

desta então Desterl'O, em oficio, co- de metros de vmi'tlI1didadel
11111nicou ao Governo Provirícial
que Mateus de Arzão tirava ouro no

Não queremo� CalJiLais t'sll'an-

sertão do rio Itajai, que as ten'as do geiros, epll'elanto é 110 esLrang'ei
l'io Tijucas Grande eram auriferas e 1'0 que vamos compl'al' a� ref'ina

que no, sertão da Vila de São José o rias;' é no esLrangei l'O que vamos

Capitão José Luiz Marinho havia
tirado prata' compl'aras sondas e é no eslran-

_ em 1835:0 CQrónel Bento Gonçal geiro que vamos COllll'atar os téc

ves ela Silva, em manisfesto,' procu- nicos! E não qlleremos naela .do
ra ,,'ustificar a rebelião de q.ue se fez eslra,ngei rol
Chefe, no Rio Grande do Sul;
_ em 1840, o Barão ele Jacui, Fran- Um pais como o nosso, qlll:' l'ece-

cisco Pedro ele Abreu atacou e apri- be batatas da H�landa e da Itália,
sionou um elestacament.o farroupilha que compra cimenlo do ,pais mais
em Roça Velha, no RlO, Gr�n.de, do sacrificado pela O'llerra a Polônia ISul, sendo morto o chefe lmmlgo, I

_ "". '

Capitão Máximo e Garibaldi que aca- nao pode se meLel' numa empresa

��ra de ,se,��?arar dele ouvindo os lão delicad_a e complexa' como o é Itu os ele fUZIS, a explol'açao do peLróleo.
- em 1855, faleceu em Niterói o �

<

., ..

Senador Aureliano de Souza e Olivei- ,:B açamos como ou ll'oS pUlses 'h- :

r:l Coútinho, Visconde de Sepltiba, zel'am. Eslendamos nosSas mãos

nascido em Itaipú a 21 ele julho de àos capitais que nOs vierem me

ISOO;'
_ em 1877, em Joinvile, neste Es-

Iborar as condições econômicas,

tado, surgiu o jornal "A Gazeta de Jo sem, entretanto, pa�sarmos á ca-

i vile'" extinguido-se em 1885; lpgoria de escravos.
- em 1890, foram destribuielas nes

ta capital as meelalhas da Guerra do

Paraguay, oferecidas pela Replública
Argentina;

,

_ e·�11904,falecel1 no Rio de Ja
neiro, o Almirante José .,da Costa
Azevedo,Barão do Ládario,· nascido

na mesma cidade e que foi Ministro
do TI11pério e Senador da Hppública;

André Nilo Tadasco

Veneráve,IOrdem
Terceira de Sâo
FrilDcisco
Foi eleita e empossada a Mesa

Administrativa da Veneravel OI'

dern Terceira de São Francisco da

Penitência, nesta capital, compe

lindo-lhe gerir os destinos da ins

tituição no triênio 1948-1949:
É a seguinte:
Ministro, Dr, Os';'alelo Rodrigues

Cabral; Vice-Ministro, Major Alva

ro Tolentino ele Sousa; Secretário,
Hermínio Berto da Silveira; Sín

dico, João Octaviano Ramos; Vig�
rio do Culto Divino, Leopoldo
Candido Pires; Mestre de Noviços,

�oão Crisóstomo Paiva; Definido

res: Emanuel Pereira Campos, Joa

quim Lúcio de Sousa, João Inácio
Zommer e. Torquato da Mota Li

ma".

Somos gratos á comunicação que,

a respeito, nos foi enviada.

ANIVERSÁRIOS
D, VIOLETA BAYER JORGE
Aniversaria-se, hoje, a exma. sra.

d. Violeta Bayer Jorge, digna con

sorte do nosso presado conterrâneo
sr. Benjamim Jorge, categorizado
funcionário da Fazenela estadual.
A distinta dama cujos dotes lhe

granjearam numerosas relações de
amizaele, serão, sem dúvida presta
das, significativas homenagens, às

..quais com prazer nos associamos,

),

Fazem anos hoje:
--:- a exma. sra. d. Maria de Lour-

-des Caneparo, viúva elo saudoso
. aviador Dauto Caneparo;

- a exma. sra. Lúcia Balsini, di
gna espôsa do sr. Tarquínio Balsini,
residente em Tubarão;

- a exma. sra, d, Lidia Bayer,
virtuosa espôsa elo sr. Augusto Bay
er, do alto comércio de Tijucas ;

- a exma. sra. d, Léa Poli Ko
nealski, digna consorte do sr, Antô
nio Konealski;

- o distinto jovem Osni Costa,
filho do sr, Eduardo Costa;

- o interessante menino Carlos,
fi lhinho elo nosso estimado conter
râneo motorista Numa Cardoso;

_:_ a galante Léa Silva, dileta fi-
1binha elo sr. João Silva hábil mes

/ ire de encadernação.

SEU .
RELOGIO

.

PRECISA [)E
,

< .
REVISAO ?

NOSSA OFICINA É ESPECIALIZADA

Nossos,concertos· sao
.

.

.• garantidos 100%
ÓTICA! MOD�LO
JoAo' PIN1'O� 25 (Frente ao Tesouro

do Estado)
.

o Dia do 'Economista
A Associação Profissional dos E

conomistas de Santa Catarina or

gão que congrega os bachareis em

Ciências Ecônomieas de nosso Es
tado, apresta-se para comemorar,
com toda a pompa o dia do Econo
mista,
·Uma série de palestras será efe

tuada na Badio Guarujá, onele serão
foca lizádos alguns dos problemas
ecônomicos da atualidade, devendo
usar ela palavra economistas de re

nome daquela prestiosa Associação.
No domingo, elia 26, às 10,30 ho

ras, na séde do Lira Tenis haverá
um assembléa geral -de' Economis
tas afim de tratarem não sómente
de interesses ela classe, como tam
'bem serão focalizados vários traba
lhos e um atraente programa de

ação ecônomica para Santa Catarina.
No mesmo ·dia, às 12 horas, será

efetuado no restaUrante do Clube
• da Colina um almoço'de confrater

nização ao qual deverão comparecer
altas autoridades, tendo a. Associa
ção expeelirlo convite à S, Exa. o SI',

Governador do Estaelo, ao Presielen
te da Assembléia Legislativa, ao

,Prefeito da Capital e às Associa

ções Congêneres, e a imprensa.
Aos trabalhos a serem realizados

pelos Economistas catarinenses irão

prestar todo o auxílio e coopera
ção os estudantes da Faculdade
Ciências Econômicas de Santa Cata
rina. por intermédio de seu Diretô
Tio Acadêmico,
Dirige a Associação elos Econo

mistas ele Santa Catarina o 'Dr. Os
mar Cunha, que é o seu primeiro
Presidente,
A prestigiosa Entidade, a respei

to da data dos Economistas vem re

cebendo telegramas e oficios das
mais diversas partes do Pais, entre
os qu:!; s fig�lra o llespacho recçbido
elo �,. ACllrC'io Torres, lieler dn
J\I:lÍoria na Camara Federal.

Guaruiá»
Heccbemos a seguinte COl1lunica-

. Dr. Newton D'Avila
ção: Operações - Vias Urinárias -

"Florianópolis, 23 de setembro ele Doenças dos intestinos, réto, anuo l

1948 _ P·reza(lo SeIl110l' _. Clllll-
Hemorroidas. Tratamento da colite T d' d' " • i

'

, amebiana.
'

em o prazer e cOmUlHCal' a sua IScllha 'reg-Ulsia e ao público
pre-nos O dever el'e levar ao conhe- Fisioterapia - Infra Vcrmelho. em ·geral qtle ll;[lnsf'eriu ,suas insLalaçõs para a ruà Tenenle Silveira
cimento elêsse órgão ele imprensa Consulta: Vitor Meireles, 23, Atende quase 'esqllina ela Trajano, onde ,espel'a mel'ecer a preferência de to�
escrita c[ue, em data ele ontem, dei-

diàriamente às 11,30 hrs. e á ta'rde, do� conLi II d
,.

t' d'
,_

II
das 16 'hr.s. em diante Residência: �,. n an O sempre a sua ln elra lspoSlçao e agraderendo- leli\

xamos, expontaneamente, a dire- Vidal Ramos. n, 66 - Fone 1.667 a visiLa,

ção ela Sociedarle Rádio Guarujá Li· .

'

mitarla, desta Capital, a qual geri- •••..•..•..........•...•... M IS, 5 .Amos por longos anos,
I' I

Não podemos el�ixar ele expres��r DR. RAFAEL G, CRUZ LIMA
o nosso reconheCImento pelo apolO José A t'

A.

N'· I- bque a IUdio Guarujá, iniciativa nos-
DR. CARLO� LOUREIRO

D ODIO ICO tC
sa, sempre recebeu de "O ESTADO" �rlual'do Nkolich e Família, Ana Nicolich Livramento e Filhos,
durante nossa gestão. DA LUZ elCOnYI am, ao::; parentes e pessoas de suas relações para assistirem a nüs-
Valenelo-nos elo ensejo, renova- "DVOGADOS

Í
-

I h
mos os nossos pro.testos de estima e Fi "a,\,qll� ar�o ce e raI' em sufrág'io á alma de seu Tio e Irmão JOs.f:.,

consideração.
A.'\! ó�IO NTCOLICH, no dia 25, ás 6 horas, na Capela do Asilo de

E 't" R J
- P'

Orfaos.
Ivo S�:rrão Vieira. SCTl c-rio: ua. o�o .lnto Anlecipam
Ney Senão Vl'eh'a". o 18 FI

.

1 J agradecimentos aos qlle compart'cerem a êste áto de nossa.
n. -. otlanopo IS

. religião.

«Rádio

CM�:����nlli� ::m���q�:�,�_,=��iI
mente, acerca do nosso petróleo t por cento elo capital necessarro e _!I!!I! 1m
e do seu aproveitamento sem a isso nos dará O controle da ernpr ô- -. ""' •

inLerferência de capitais estrau- sa,
ODEON - ÁS 5 e 7,30 hs. -

gei ros.
, I Quando terminou a guerra e a

- Um grande romance de amôr

Mas quanto surgem os debates ' Inglaterra se. viu falida, pediu so- e aventuras' vivido durante os mais

e quando os ânimos se ex�llam,! corro aos Estados Unidos. Rerá agréstes dias da Califórnia!

os oradores só pensam na ràLfra- I
que, POl' isso, aquele pais perdeu NELSON EDDY - ILONA 'MAS·

da 'do petróleo do seio da nossa I seu prestigio perante as demais SEY

terra e assim, com unia facilidade naç-ões cio mundo? Vamos lutar - a dupla de "Balalaika"

espantosa, julgam resolvido
.
tão pelo que é nosso, mas vamos, tam-

_. em -r-r-

magno e dificil problema. j'TIém, jiroucur-ar compreender que CANÇÃO DE DUAS VIDAS

Há algum "Iempo, uma revista. não estamos em condições finan-
ediLada no RiO de Janeiro, trouxe I cen-as para solucionarmos sózi- e' D REI VAGABUNDO!

até nós algumas cifras impresslo- nhos um LãO grande problema.
nantes perdidas nas explorações ••• , •••••••••••

inrrutff'eras daquele liquido tão

valioso e Ião cobiçado. Milhões e

milhões' de dólares, nos Estados

Iu idos ela .Amérlca do Norte e na

Venezuela, f'orarn perdidos sem

que Iôsse consegui ela urna única

goLa de petróleo 1

Aqui no Brasil, POl' exemplo, se

acontecesse uma coisa dessas CO!))'
o capital popular (açõcs) , lodo

.

I)
povo se levantari a centra a admí-

CoqueiroSl
O restaui'ante e bar do Coqueiros Praia CluQe, acham-se em

Ipleno funcionamento, tanto de elia como á noite, estando apare
lhados· para banquetes, etc.

'Cin�s R:I T Z
'.,' ROXY
ROXY - Hoje ás 4,30 e 7,30 hs.-
10 A marcha da vida 199 - nacio

raI.
,

2° - Duncan R�naldo - Martin

Carralaga
A VOLTA DE CISCO KIDn istraçào da companhia; chaman

d.l-a,
í

nclemejitemente
_

di' Iadra!

Não queremos ver nosso petró-
Cisco Kid o galante aventureiro

o mais audaz cavaleiro da Califor
nia , .

3° Buck :rones - Tim McCoy
Raymond Hatton

OURO FATAL
Um far-west de lutas e torcidas,

repleto de ação.
4° - Continuação do seriado
O MONSTRO E D GORILA

Aventuras .. , torcidas ... ação, ...
Censura até 10 anos: -

'

Prêços: CeS 4,00 - 3,00

Homance Enternecedor 1

1('0 entregue aos estrangeiros, eis

a ver-dade; mas também, É' verria
de que sem o auxílio do capital
de fóra o nosso petróleo Ficará

dormindo no seio da terra, pois a

primeira exploração sem rr-sull.a
do será o suficiente para der rubar

as mais f irrnes COI1vicções.
'Não foi com o auxílio do capital

estrangviro que conguimos erguer
Volta Redonda? O f'errc, entretan
Lo, eslava a Ilôr ela terra, Iorman
cio verdadeir-as montanhas, por-tau
to localizado a olho núl O ,pl'tI'Ó
leo, porém, mantem-se õculí o no

RITZ - Amanhã ás 4,15 - 6,30
e 8,30 horas. -

Phyllis Calvert - Robert Úutton
� �ain'es

BRÚMAs-OO PASSADO
A paixi:w heróica ele Kate Fer

palel. " cujo coração era mais for
te como o vento e o mar ...

Aventuras Inesquecíveis!
No Programa -

- Prêços: -

Cr$ 6,00 - 4,00 - 3,00
"LIVRE" - Crianças maiores de

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

Dr. Lindolfo 4. G.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conatitui,õel d. lociedade.
e .erviço. coreblto•• em geral.

Organizações centabei•.
Regi.trol e lIlarcal. di"pon'do.
no Rio, de corr..pondente.
Eac::ritório: Rua Alvaro· de

Carvalho n. 43.
Da. 8 à. 12 hora••

Telefoae 1494

Lt.JA1\'J A �V1�1A

() VALE DO ITAJAJ

5 anos poderão entrar na

de 5 hs. -

sessão

Pessoa que mora em casa

'grande proximo à praça Getúlio
Vargas, deseja mudar-se para
casa menor mais proxima do
centro, fazendo per.muta.
Cartas 'a esta redação.

Restaurante

.
.

IMPERIAL - ÁS 4,30 e 7,30 hs, -

- A panelada comica mais tem-

perada do ano!
FOGCLNA CANGICA

com

BADú - TRIO DE OURO � DIR�

CINHA BATISTA .;_ JARABACA E
RATINHO - LINDA BATISTA -4

AZES E UM CORINGA - HOR
TENCIA SANTOS - e muitos OU

tros!
-II-

- Uma. sensacional e eletrizante
aventura no Oeste Americano!

BILL E'tLIOTT
-em

FACA TRAÇOEIRA
com

Bob BLEKfr
Lutas 1 - Torcidas!

- Prêços : -

Cr� 4,00 - 3,00 -

"Imp. 10 (DEZ) anos".

ODEON - ÁS 2 hs.

-Uma das mais finíssimas p'elí�
cuIas do cinema Brasileiro!
MI.LTON CARNEIRO - CLEIA

BAHHOS
JARDIM DO PECADO

com

'Sarah Nobre - Danilo Ramires.
Homance! - Música! - 1.<uxo t

- Esplendor r
.

- II-
- Uma história de amôr deve

ser assistida por todas as mulh('
res!

LEMBRA-TE DAQUELE DIA
C0m

.John PAYNE - CláudeUe COL
BERT

Sa��if�io! lRer(úncia! Sofrimeu'-
lo!

I CI'O 3,00 (único). -

"LIVRE" - Crianças maiores de

15 anos poderão entrar.

e Bar

A ELETRO))TECNICA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Horario das 'empre
sas ;rodoviarias

SEGUNDA-FEIRA.

E:x;presso São CistóvAo - �a
7 horas, '

Auto-Viação Itajaí - lta,Ja1 - 1G bo
raso

Expresso Bnlsquenae - BrulQu. _
16 horas.
Expresso Brusquenss - NOTa Trento

- 16,30 boras.
Auto·Viaç�o Catarlnense - Joinvl1e

_ ., horas.

"Auto-Vlação ,CatarlnenH - Ourlt�ba
- 5 horas.

'

'Rodovíãría Sul-Braall - POfto .Alegre
- 3 horas. '

_

Rapldo Sul-Brasüelro - JomTlle -

ãs fi e 14 horas.,

ITElRÇA"FEmA.
'

Auto-VlaçAo Catarmenaê - POrto .Ale
gre - 6 noras,

Auto:Vla.çã'O Cat.armense - Curitiba I'
- 5 horas

'

Auto·VlaçAo CatU'lnense - JOlnTile
- ., horas.

Auto-vtacão Ca�rnenH - Tl}bario
- 6 horas.
Expresso São Crl.etól'ão - Lquna -

7 horas.
Eroprêsa Glória - Legun& - 1JAo
6,'h horas.

, ,Expresso Brusquense - BruBque -

16 horas. ,

t ·�to·Viaçlio ltaja! -. ltajal - 111 ho-
ras.

-

Rápido Sul Brasileiro - JolnTile - li
5 e 14 horas. ,

QUARTA-FERA
Auto-Viação Catertnense

_ 5 horas.
Auto-v iação 'Catarlnsnse

- II horas.

Auto-Viação Cataetnense
• - 6,30 heras,

r
Rápido "Sul Brasileiro - Jolnvlle - l.

5 e 14 horas.

,; Expresso �ão Cr!stov!o -- Laguna -

>, 7 horas. .'

} Expresso Brusquense - Brusque -

.. 16 horas:

� Auto-Viação Itajaí - !ta!a1 - UI ho-
• raso

�'1, Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30' horas.

R,�dovlárla Sul Brasil"-. PÔl"tO Alegte
-

u horas,
QUINTA·FEIRA

Auto--Vlação Catarlnense
Alegre - 6 horas, '

Auto-Vlaçâo Catarlnense - #Curltiba
'_ 5 horas.
'Auto·Viação Catar!nenae '- JolnTlle
- " horas.

Auto-Viação Catsrlnense - Tubai'lo
_ 8 horas.
Auto-Vtação Catarlnense - Laguna

_ 6,30 horas.
Expresso São CrLstol'ão - Laguna -

7 horas.
Emprêsa Glórla - Laguna - 8 1/2

e 7 1/2 horas.
Expresso Brusquellllll - BruBque -

16 hora's. '

,

Auto-ViaçJio ltajat - Itajal - 111 ho-
ras, . '

Rápido Sul BrasUeiro - Joinl'll. - a.
IS e 14 horas.
Empresa Sul Oeste Ltda - Xapec6 - ú

- ., horas.
, SEXTA-fi'EIRA

Rodol'iárla Sul Brasil � POrto .Alf!8l'tl
- ,3 horas.
Auto-ViaçAo Catarlnense, - Curlubà

- IS horas.
• Aute>-Vlaçllo Catarlnen.,.
_ ., horas.

Auto·Viação Catlldnense - r.a.una
- 6,30 horas.
Expresso São, Cr'}stovAo - Laguna _

7 horas.
Auto·VlaçAo 'ltaja! - ltaja! - 111 bo

raso

Expresso Brusquense ,- BrusqU41
16 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Jolnvil.'

as 5 e 14 horas:
SABADO
Cata.r.inense - Curitiba

()urWba

.:
.; A mulher evita dores:

•

COMPRA E ' �'�4\, ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS
VE N DA DE. 1fi EmpreO'a-se com vantagem para com-

CASA5fTER9fllOS :' �VÓ �'�. bater as "'irregularidades das fun.çães pe-

HIPorÉCAS �� r�ódicas das senhoras. É calmante e re-
'.

AVALI�CÕE5 � 'guIador dessas funções. ,

l[(iALlSACOES :

� iY �,�. FLUXO SEDATINA, pela sua c0Il!-
ADHINI5TMÇÃO : �\:,�"i ,':'c, ' .

provada eficácia, é .muito receita�a. Deve
DE lM.c;yEIS "I:5f A';..,' ser usada c-om cunfIança. •

I
•

\
: íi�rL��� ,MM FLUXO SEDATINA encontra-se em :

RUA CONSELHEIRO MAFRA, r ande com 6 quartos, sala ba- : toda parte. (87297) :

nheiro, etc. Serve também para 10, Preço Cr$ 220.0QO,0? : :
RUA CO:NSELREIRO MAFRA, �e comércio com 2 pavlmen- • , •• : ••••••••••••••••••••

tos. Preço Cr$ 350.000,oa.'
'

••••••••••••••
' ••••••••••••••••••

R-DA DEODORO, prédio cbro 6 s e demais instalayões. Pre-

POSTALço Gr$ 250.000,00. REEMBOLSORUA ALMIRANTE LA:MEGO, prédio, consLruido em terre- r
S�:cta�feira no de 17 x 30, ,Lodo murado, com I �1, elc. Preço Cr$ 190.000;00.

. 1'00 s brins etc. precisa-se Tepresentante.
CRUZEIRO DO SUL _ 7,20 No..o. relogioa Ião acompa�haào. dos reapectivo. oertificadtl. RUA RUI BAI,lBOSA, casa co al'los, construida em t�rreno Para casemlTas, L O'f '�s a "TEOIDOS". Guarda�se sigilo.

Norte
. de garantia. de 24 x 86. Pteco Cr$ j120.000,oo d ndo fontes de re erenCl

I
PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS R.UA JOSÉ J\lÍENDES bangalô Oom 3 quartos, etc., construi- Ofertas a

r:.aixa postal) 539 - S. Paulo - Capital.
PANAIR - 10,40 - Norte Dr. (LARNO G. . JUCEND & FILHO . 'do em terreno de marinha. P1\�ÇO 1000,00.

.

VARIG'"""7 11,40 _ Norte GALLETTI'
Curitiba - Proça Tiradente. 260 - Poraná

,
RUA RIO GRANDE' DO SUL, r m 2 ,quartos, tendo' o terreno

,__--'---------------"-----
.. -.

.Bt\.NAIR _ 13,59 _ Sul
10 x 40. Pr,eço Cr$ 35.000,00. ' 22 h \Sábadq

A ��m�?c!� O

LOJa 'OIS' CASEMIRftS' renoRd�\t�M.J�A::r��o Ltr���.�oo, as casas construidas em ter-
'Ouç"am diariamente, .das. 9 às 13 e das 17 as oras

VARIG - 12,30 :_ Sul COD.tituição d. Soci.dad..
'

RUA SANTOS SARAIVA (Es. bangalô completamente novo,

1530��10�I'el� on��.!ftédl'l.as ��� me�ros 'ICRUZEIRO DO SUL 13.55 ._ NATURALIZAÇÕES
com 3 quartos ,e ,demais instalaÇol �o Cr$ 100.000,00. H

Norte"
,-

Titulai D.alarat6rio.
RUA 7 DE SETEMBRO, casa 2 quartos, etc. etc. Preço Cr$

,Domingo Elcrit6rio • Relidencia Especializada em artigos para íO.OO�bX· 7 DE SETEJMBRO (Eslr1i tasa Com 4 quartos, etc. Preço
IPANAlR - 10,40 - Norte R T h

Cr$ 55.000,00. TUBARA-O -- S.' CATARINA
ua iradent.. t7,

I omens C A f, t á d
ORUZEIRO DO SUL _ 11,00 FONE I

rtlPOEIRAS, casa com 2 qua' c" tendo o te,rreno a rea e f,
PANAIR

-- 1468 �6.000m2. Pl'eço Cr$ 50.000,.0. -_:-------;-------------:--::--
______13_,5_0_S_U_I. -.:...:=��===�=��.........;

RECEBEU VARIADO SORTIMENTO. DE CASEMIRAS NA- CAPOEIRAS, casa desocupada JqUartos banheiro, água quen-

\
VENDE-SE o prédio da ·Av. Mau·

______ CIONAIS ..... E INGLESAS PARA HOMENS ,E SENHORAS. te e fria, instalacão sanitáría, elo, Cr$ 60.0'00,00.' PASTA DENTAL
•

ER ro Ramos, 2,69. Tratar
,no mesmo .

.A DIVULGACA-O
MANTEM PERMANENTg ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS, RUA RUI BARBO�A, tenJoiS,:,50. Preço Cr$ 15.000,00.

ROBINSON
PARA HOMENS RUA CONSELHEIRO SOUZA CA, tendo 15 x 30. Preço Cr$

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA- '10:000,00.

Revisia do Paraná para o Sul do Brasil
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

'

RUA STA. LUZIA (Estreito),' 050 x 40. Preço Cr$ 50.000;00.

Intercâmbio Cultural Tudo pelo menor preço da praça
ço C�$U�O.���:O� (ES:��:���;: ��S�::dOS rua Tijuca). Pre-

Economico Financeiro BARREIROS, pequena fazenda �,Dastagem para 30 cabeças, •

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios. Faça orna visita à nossa Vasa e verift·,que' ��Õ��11�ig_��s��:ted�f�ri�6:iOO� d; ,1:$c�8soaogouo' oeotc., demais infor- recosÕada guia é ;vendido acompanhado de um mapa rodoviário do

CAIXA POSTAL, 775 CURITIBA RIPO <'8 .,' Paraná e Santa Catarina.

nossos preços e artigos abSol;t�:to capital para ��:r�ga�' bgarantias hi&ptecárias. Sigilio Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba. _::_,

\'

o 'ESTADO
Redação e Oficinas à rua

João Pinto n. 5
Diretor; RUBENS A. RAMOS
Proprietário 'e Dir.-Gerente

SIDNEI NOCETI
Diretor 'de Redação:
GUSTAVO NEVES
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:FRANCISCO tAMARQUE
Chefe de Impressão:
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_
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Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro
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.

Rua Felipe de Oliveira, 21 -
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Tel.: 2-9873 - São Paulo

,ASSINATURAS
Na Capítal

Ano I Cr$ 90,00
Semestre : CrS 45,00
Trimestre .."..... Cr$ 25,00
Mês Cr$ 9,00
Número avulso .. Cr$ 0,50

No 'Interior
Ano '.' Cr$ 100,00

,Se�nestre 1"
••..•. : c-s 80,00

Trimestre Cr$ 35,00
Número avulso .. Cr$ 0,60

Anúncios mediante contráto,

�
,

)

!

Os originais, mesmo não
publicados, não serão

devolvidos.
A, direção nãc- se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

� assinados.

�.....-.---.---. - .............._........_�..-

Viação Aérea
Horário
Segunda-feira

PANAIR - 1-0,40 - Norte
VARIG - 10,40 .;_ Nort�
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte

Terça-feira
I ,1:\ .�dR - ,10,40 - l'lorte
'lIll�Emo 'DO SUL - 1200

NQrte,
'

•

VARIG - t 2.36 - Sul
PANAIR - 13,56 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 19,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

Norte
VARIG - H,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta:'fei1'Q
PANAIR - 10,40 - Norte
P.ANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

Norte

CJWZEIRO :00 SUL
eul t

13,55

15,30

Jo�

POrto

JolnTile

I Auto·Vlação
- 5 horas.
Rápido Sul Brasileiro - JOlnTU. _

às 5 e 19 horaa.
- «I horas.

Auto-VIação Catar1nellse - Jo!nv1le.
- 6 horas.
Auto.ViáçAo CatarllIlen,se' -� TubarAo

- 6 horas,
EXDr�sso SAo Orlstovão - Laguna _

7 horas.
Expresso BrusQuense - BnlBqu. _

14 horas,
Auto;ViaçAo naja! - ItajaJ - 13 ho-

ras.
'

Expresso Brusquense - NOTa Trento
- 9,30 horas.
Expresso .Glór!a Laguna - • 1/2

e 7,1/2 hOl'u.

------'""----�.
_\

-,------ .. .

\C"
.....

�;�:��!.�;LHA! TODASDEVEM USAR A j
: ti,lr.tll\��lalliM :

, �O REGULADOR VIEIRA)

,
I com qualqu.er tipo de

•

senhor está interessado num dêsses

pneus Gtgantes Goodyear, cons

truídos ponto por perito para ofe

recer a máxima, quilor:netragem,
eficiência e segurança. É porisso

que, em todo o Brasil, a maioria dos

motoristas diz: comigo só Goodyearf "

Clínica Médiea e Cirúrgica de

DR. AUJOR LUZDr. Milton Simone I
. Pereira'
'CÚnica Cirurgica Doeqças internas de Adultos e

Molestias de Senhoras Crianças

CIRURGIA G�R)\L Alta Cirurgia :_ Cirurgia Geral -

Dos Serviços dos Professores Bene- Doenças de Senhoras - Partos =
dieta Montenegro e, Piragibe No- Vias Urinárias - Rins - Coraçaa

, gueira (São Paulo) - PUÚnões - Estomago _. Figad(}

Consultas: Das 14 ás 17 horas Tratamento da Tuberculose

Rua FernandO Machado, 10 Pulmonar

__ ' Radiologia Clínica (�aios X) -

Eletrocardi;grafia _ Ondas. Curtae

DR. LINS NEVES Indutotermia Eletro - Cirurgia
Diretor da Maternidad� e médico do

Ultra-Violeta _ Infra-Vermelho
Hospital de ·CarIdade. Consultório e residência:

CLINICA DE SENHORAS - CI-
Praça' Pereira e Oli�eira (atráz do

RÚRGIA PARTOS.
T 'b nal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Dia<1nóstico controle"e tratamento' Cn Uult s das 9 ás 12 e das 3 ás I}
'" ,

.' D" ons a .

,�sIJecializado da gravldes. ,mur- Fone 841. PLqRIANÓPOUS
J,ios da a,dolescência e da menopau-

-

. . fi
la. Pertubações menstruais, l:l.�·
nações e tumores do aparelho gern-

tal feminino.
Ope-rações do utero, ovanos, trem

pas, apendice, hérn�as, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru-

turas)
\SSISTENCIA. AO PARTO E 01'E-

RAçõES ')BSTÉTRICAS
Doenças glandulares" tiroide, ová

rios hípopíse, etc.) ,

Dis';urb'ios nervosos - Esterili}iade
_. Regimes.,
Consultório R. João Pinto, 7 - Td.

t.461
Resíd. R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza _ Te!. 846.
.

Médico-OP.e):ador-Parteiro ,

�Aserviços gerais, qualquer que

',� a espécie de carga que o senhor
l '.

d
nsporta, .ern qualquer tipo e

trada, o senhor está interessado

pneu que dê o máximo de

dimento ,a um mínimo de custo

or q,uilômetro. Numa palavra: o

I ,

,
.

'l,

A.K.S. ALIA QU!lOMETRa� lU WEIHHER A.W.l.

DR. A. SANTAELA
(FO�mado pela Faculdade �acl()
nal de Medicina da UmversIdade

do Brasil) .

'Médico por concurso da �ssIstên
cía a psicopatas do Distrito

Federal .

!!:x-interno' de 'Hospital .P§!q�ll9.
trtco e Manicômio JUdICll:<no

da capital Federal
Ex.interno da San.ta Casa de. Mi
sericórdia do RIO de JaneIro

CLtNICA MÉDJCA - DOEN9AS
N1!:RVOSAS

consult15rlo: Edifício Amélia:,
Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de car-

oralho,' 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

_

Dr. Roldão CODsOai
CIRURGIA' GERAL - ALTÀ CI·

RURGA - MOLÉSTIAS, DE SJt-
NHORAS - PARTOS.

.

Forma'do pela Faculdade de Medi
cina da Universidade de São PaulG,
tmde foi assistente por' vários aDO!, �o
Serviço Cirúrgico do Prof_ Ahp,Q

Corrêia Neto -

Cinugia do estômago ,. vias circ.u�·
res intestinos delgadCl e grosSO. üra<

cÍe. rins, próstata, ��iga, ut�
avários e trompas. Vartc!lCde. IIidtlJ,.

ceIe, varizes e bernaa. '
-

Consultas: Das 3 á. 5 bora"" • .....

Felipe Schmidt, 21 (altos, da Casa
Paraiso). Telef. 1.598

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

, \

Para serviço,s gerais. Desenho especi�
desgaste lento, que proporciono b'

custo ,,'ar quilômetro percorrido e gra

resistência contra corles e rachadw

ara serviços gerais onde e necessária

aior tração.' Desenho antiderrapante.

I;aordinãria flexibilidade, �ue evita es- '

',ços demtlsiados da carcaça e reduz: o

ueciniento.

DR. POLYDORO ERNANI 1)E S

THIAGO
Médico e partei....

Do Hospital de Cari,daqe de

rianópolis. Assistente da

'Maternidade'

flo-

Reloioarià Progre1so
'de JUGEND' 8i' FILHO

COMPRE SEU, RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL,

Faça .eu pedido por c�t'ta ou teIElgrama e "pague
sómente quando rebeber.

Doenças dos órgãos internos, es-',!e·

ciaimente . do 'coração e vasos
,

Doenças da tiroide e ,demais gt:lll
duIas internas

Clinica e cirurgia de senhorai �

Partos

:E"ISIOTERAPIA _ ELECTROCAR-,
DIOGRAFIA � METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: _,.

aPela manhã das 10,30 ás ti'

horas

Á tarde das 15 'ás 19 hor�s"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor' Meireles n. 18

Fone manual 1.702

RESID:€NCIA:
:A.-.elllida Trompowski 62
,

Fone lJIanual 766

Dr. Paulo Fomo
Clíni�o' e operadoc

CaMultório: Rua Vitor Meirde.. I�
, Telefone: 1.4CiS

, OIa.ultas das 10 i. 12 e das 14 ••

IS bra. Residência! Rua 'BhulleJ!&'"
22. - TeJefon.: 1.62,0

\
\

Dr. Mário WendhaaJeà
Qlnica médica de adul�. e cMallçu

Consultório - Trarauo. 39
Telet. M. 769

Consulta da. .; ás 6 hor.,.

Recidência: Felipe Scbmidt Do '11.
Teld. 812

-

Dr-:-tilS.-C�vakaati
Oíaica exclusiv2,men.te de criançae

Rua Saldanha Marinllo. 18
Telefone M. 732

•

Escreva linha �baixo o UI

·(Ass.) _
,

.

R,ecorte ês te quadro e e�i � dos Funcionários.
Rua Trajano, � rianó'polis

"DA T I LOG RA F IA
Confere
Dlplom.

,

Correspondenel a
Comercial

DIREÇ1l0:
Amélia }ri Pigozzi

, METODO:
Moderno e Elleielll.

CARVALHO, 65ALVARO ,DERua

N 7 cr$ 80,00 N, 9 cr$ 260.00

do RUA VOLlJNTÁRIOS DA PÁTRIA N.o 63 - 1.° ANDAR

3 TELEFONE 6640 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA
CAIXA POSTAL. 58 -

Agenca Geral par� 8ta. ,Catarna
,

Rua Felipe Schmult. 22 Sob.

Caixa' Postal, 69 � Tal.
nProtectora" -, FLORIANOPOLIS

Gui.a
publica relação dos come.rciantes e industriais com seus ende·

Caixa- de niquei Sui..o.
marca BOlkopf. �uito

,

reaiatente.

D,spertador de bailO
ilumina a noit'.

Suino d. qualidade

)Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Secretario

u EBTAUO-sébado 2S ele ietembro ele .. ,..a

Todas as atenções· estão concentradas no sensaci1Jnal· entue
. de

. amanbã, entre Paula Ramos r Figueirensê.A tabela do campeonato citadino -tagonistas Paula Ramos e Figuei- T mingo último, abateu o Avaí 'pelada Divisão de Pcof'issionais marca I rense. I mínima' diferença, embora consti
J')�ra amanhã à tarde mias u� gran- ,O Paula RaI}10S consolidou-se na I tuisse um adversário facilmente li
dioso choque, do qual serao pro- liderança do certame, quando, -ío- quidavel nessa peleja.

JUVE- P�ULA RAMOS ESPOHTE CLUBE

liiftlgueirense em seu último em excelentes condições pa.ra 'ore

compromisso foi inesperadamente recer ao público um bom espetá
batido pelo Bocaiuva, numa peleja culo futebolístico. O Figueirense
em que evidenciou falta de harrno- considera das mais importantes e

nia nas su;s linhas. Tal derrota'
veio colocar o alvi-negro no' últi
mo posto.
Assim teremos', �manhã uma luta

entre o "Ieader" e o "lanterninha".
A partida deverá ser renhida, es

tando, tanto tricolores e alvi-negros

decisivas a peleja dominical, pois
mais um revés lhe [ornará difícil

a conquista ao centro de campeão.
Nesse sensacional embate vere-

mos em ação os mais categoQzados
craques da cidade,

Direcão de PEDRO PAULO MACHADO
"

Ivan e o Paula Hemos cheqorcm Figueirense F- Clube
a UID acôrdo

Paula Ramos 6 x Bocaiuva 1.
O rumoroso caso do desentendi

men to havi do ,entr6' Ivan e a dire
toria do Paula Ha.mos já está en

derrado.

'O valoroso "player'" que é 11111 quecendo uma rixa que só viria
dos mais destacados médios es- trazer prejuízos para si e o clube

quer-dos que, o Estado se orgulha de' campeão da cidade.

possuir,' chegou, afinal, a um acôr- O médio-canhoto "colored", con

do com os dirigentes do tricolor, es- forme apUI'OU a nossa reportagem,
.deverá aparecer, amanhã ao lado de
Chocolate e Katcipis, formando a

sólida linha intermediária do clube
da estrela solitária, na luta com o

Figueirerise.

Edital de covocação

. De ordem do sr. Prcsidente, convoco todos os SOClOS em pleno gôzo
dos direitos estatutál'ios, para uma reunião de ASSÉM�LÉIA GERAL

ORDINÁRIA, que será realizada na séde provisória do Clube, à, rua
Araújo Figueredo, sl t». (fundos do edifício onde funciOl:a _o InstItl�to
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, para o quadr-iênio 1948-52. Caso não haja númr? legal de

sócios para a respectiva instalação, será convocada outra, meia hora de

pois, a qual funcionará com qualquer número.

Florianópolis, 21 de setembro de 1948.
HELIO SACILOTTI DE OLIVEIRA

Secretário Geral
Regulamento do «(grande cir

cuito ctchsnco» de, 1948
Art. 1 O "Granele Circuito Ciclistico", organizado por inici�tiv::l CAMPEONATO INFANTO

_Pal'ticular, com o apóio do honrado comércio da 'Capital Barriga-Verd'e, NIL DE FUTEBOL
deverá rea lizar-se em Florianópolis, no dia 30 de outubro, com inicio Para esla tarde, em conlínuação ,- ..

,

9 A Diretoria do "PAULA RAMOS
D d d Presl'dente eon-as haras, em homenagem ao "Dia do Empregado do Comércio", sob o ao campeonato citadino infanto- e or em o sr" ,

cl E, C.", nela presente edital de cou- ,

dos e simpal.ipatro uio do S. E. S. C., e com a colaboração ela Federação Atlética Ca- juvenil de Futebol, estar-ão em con-
- 1� "ido os �,r:;. aSSOCIa -

tarinenué, entidade que abrigará o esporte do ciclismo no futuro. ';fronLo os esquadrões do F'igu ef ren- vueação, convida o atléLá profissio- zanLes do Avaí F. C. para assisti-
nal, d'e�ste clube, sr. SILVIO COS- d diretor laArt. 2 O "Grande Circuito Ciclistico " visa incentivar os aficionados 'se c do Pau la Ramos. A peleja te- rem a posse oa nova, ,

elo esporte do pedal, bem C01110 dessemiuar a prática dêstc, dando a to- rá inicio às 15,30 horas. sob a di- TA DA SILVA (Tatú) , a apresen-
que se \'erific�rá 110 próximo dia.

dos o ensejo de porem á prova a sua habilidade e resistência física. reção do árbitro Acary Margar i.da. lar-se, dentro do prazo, írnprorro- 25' do corrente, às 1p horas, em
Art. 3, A prova, de que trata o presenta regulamento geral, obedece- gável de 30 dias, a contar da data

S11:1 séde social à Praça 15 de No-
rá ao seguinte percurso: Saída - Rua l;elipe Schmidt (frente Hoepcke de publicação do presente edital,' vemhro (alto do Café Cruzei.ro).S. A.), Praça Quinze ,de Novembro (descida), Rua João Pinto, Avenida MONGUILHOT NA 'ARBITRAGEM sob pena de incorrer nas pena lida- Carlos Loureiro da Lus
Hercíllo Luz, Avenida Mauro Ramos, Rua Blumeriau, Avenida 'I'rornpows- DO PRÉLIO DE AMANHÃ des previstas pelo Código Brasi lei-
ki, Rua Bocaiuva, Rua Esteves Junior, Avenida Rio Branco, Rua Padre A gaande pugna lJeIJolistica de 1'0 ele Futehel.
Roma e Rua Felipe Schmidt. amantíã, ,<1 ser disputada entre Fi- Florianópolis, 11 de setembro

Art. 4 O percurso acima será feito durante cinco vezes sendo a gueircnse e Paula Ramos, será ii- dê 194.8.
chegada tambem na rua Felipe Schmidt (frente Hoepcke S. À.). rig,iàa pelo competente "reffen'o"'l Louriual Lisbôa LI·r� Tp,nis Clube ,

Act. 5 Poderão concorrer ao "Grande Circuito Ciclístico) ciclistas de Nenton Monguilhot. .' See�'eLário

I
O

•I id d
'

Completando o Lira Tenis Clube'qua quer ci a e, com bicicletas de passeio, desde que estejam de acôr- '

-

do com a seguinte condição: (jamp�OnaIO do Urofissionais Mlxto no dia 7 de outubro o seu 22° aní-
a) ser maior de 16 anos. C, versál'io de fundação, foi organü,a-Jogos, realizados Pinto (Avaí ) . 1

d f'estasArt. 6 Serão aceitas inscrições individuais e por equipes, di t ,do um programa ,e, .me ian e Paula Rarríos é x Bccaiuva 1. Gastão Figueirense) .... . ... 1
d t bboletim de inscrição e pagamento de CrS 5,00 por corredor. I Assim, no dia 25 ce se em ro

Aval 3 x Figueirense 2. Careca (Bocaiuva)·........ • I
'

,

tradi 1Art. 7 As inscrições serão recebidas até ás 21 horas do dia 26 de é)IÍ-
1 corrente, r-ealizar-se-á a ra lCI�naBocaíuva 3 x Figueirense 2. GeÍjúlio (Bocaiuva ) dtubro, quando ficarão encerradas. Festa da, Pr imavera, gran rosa,.. Paula Ramos 2 x Aval 1. Hélio (Figueirense), 1

El 'dArt. 8 No ato da inscrição deverá o concorrente declarar a marca
1

Soiré.e da Parada da', egancia, ll.-Pontos perdidoliJ Lázaro (Paula Ramos) 1da bicicleta com que fará o "Grande Circuito Ciclistico", devendo co- /

I' rauLe a qual será el.e!La a s.en 101'1-
,

'C Paula Ramos, O Goleirns vasados
1 'd f L elH>;mul1lcar a omissão, com a devida antecedência', caso mudc de mar�a, l.a mais e eg'anLe a es a, qlle s' '"

depois de inscrito. .
-

'

Avaí ., ;
'

, 2 Luiz (Bocaiuva) '.'. . 68• tamb�m a Rainha do Lira., ,A t 9 A
'

-

f' d Boeaiuva .., , 2 Mafra (Figueirense) , I DI'a' 3 de 011t'l1,b1"0, domlIlg'o, te .......
r. s eqUIpes serao o1'ma as de cinco (5) corredores, sendo a , ...

I 'f'
-

f' 't I 't d Figueirense .. , , 4 A,dolfinho (Avai) 4
I'

, 'f" t'] a a os.
c aSSI Icaçao eI a pe o SlS ema e contagem minima de pontos e a inili- " log'ar uma ma U1ee 111 an -l p rc
vidl1al pela ord� de chegada. ,Artilheiros TOl1lco (Paula Ramos) 1 I,

f'll d ,,' d com início ásMandico (P,aula Ramos, ..... .( Bro"'nolli (Paula Hamos) 1 I lOS os aSSOCIa os, ,

Ar1. 10 A prova será efetuada com qualquer tempo, c meia hora an-
' '" ... ,

16 horas.t d r d
'

f 't "1' Carioni (Paula Ramos) ... , .. ' 2 'Juízes que apitaram ,

d 'b
es ,a par 1 a s'e.a el a uma Ul1lca c lamada de todos os concorrentes, ( ., J 'l"'b 1 E, finalmente; dIa 9 e on�u 1'0-"que deverão estar de posse da ficha e' inscrição.

• Nizeta Avai) . '" ose CI] eira ,........... vez
!labado os salões do Lü'a se abri-Allgusto (I':-igueirense) 2 Aldo Ferriandes 1 vez' "

"

Art. 11 A partida será dada por U111 único tiro, sendo precedido da
,

1, rão para o grand,e baIle, a l'lg'ot·"seguinte advertência "ATENÇÃO". Medinho (Bocaiuva) .... 2 'Valrlemiro Melo VPZ
comemorativo ao seu aniversano,A 12 N Fornerolli (Paula Ramos) 1 Manoel Tourinho 1 vcz1'1. I o percurso da prova e em lugares previamente .desio'nadns
posse da nova Dir,etoria e em ho-'serão c�locados Juízes estac.ionários, fiscaljzaelores e de contÍ'ole,'" de re� Saul (Avaít . 1 José Ribeiro,...... 1 "C2:

I menag'em ao Primeiro CongressOJ-conhecida confiança.
de Hisloria Ca tarin,ense. Nes,te bai-Ar1. 13 Todo corredor deverá� efetuar o percurso sem nunca ahan- Je set'âo apres,enLadas á soci.edade:danar a bicicleta. Mesmo na subida, não poderá entregá-la a ninguém, va com bicicleta de marca dif�reI1te da declarada por ocasião da ins�ri- flol'iallopoliLana as "Debutantes de'nem socorrer-se de nenhum artifício. Consequentem�nte, não poderá ção. .f9,�8" .

.

adotar outros meios ,ele locomoção, aléu1 da marcha sóbre.' a bicicleta, ou Ar1. 22 Qualquer concorrente deverá terminar a prova montado na
a pé com a mesma. "

bicicleta ou a pe. Nêsle último caso, deverá, para ser registrada a sua
. ........•

Art. 14 Todo concorrente que receber qualquer alJxíIio, apóio em chega,da, conduzir a bicicleta a mão.
'

a.utomóveis, ajuda de estranhos etc" ou desviar-se do percurso, com Art. 23 A Comissão abaixo aceitará prêmios extras, individuais,
vantagem patente dUl'ante a disputa da prova será imediatamente rle�- oferecidos aos pariicipal1tes, mas não se responsabilizará por êles, ([min-classificado,. do não entregues pelos seus doadores.

Art. 15 Não será permitida de forma alguma, a troca de bicicleta Art. 24 A Comissão fará entrega dos prêmios, logo após a aprova-
110 caso de avaria grave na mesma, deverá abandonar a prova imedia- ção do Circuito.
tamente. Poderá contudo �111 auxílio de ningtiém, sob pena de desclas- Art. 25 O local para rec�bimcnto das inscrições será avisado com a
sificação, substituir qualquer acess<;>rio ,de sua bicicleta (troca de rod�s, devida antecedência.

-

/"
pneus etc.).. Art. 26 SOlnente serão adniitidas no Circuito bicicletas devidaln_ente 0... .. .. .. ".,

.

" Ar1. 16 É 'expressamente proibirlo o acompanhamento dos corr�do- emplacadas. SERVICO DEres, púr pessoas que estejam cm veículos ou não. Art. 27 A Comissão não se responsabilizará em absoluto pelos ad- METE0'ROLOG IAArt. 17 Será desclassificaclo o cortcorrente que prejudicar (te qual- dentes ou danos que, p,orventllra, venham a causar ou sofrer, na ocasi�,o
quer maneíra outros corredores. da prova, os concorrentes inscritos e partÍ(úpantes da prova, bem como

Art. 18 O concorrente poderá participar da prova, com bicicleta de Juizes e demais pessoas vinculaelas á mesma.
passeio, de qualquer marca, devendo estar llniformiz�.do e' com um nú'" í Ar1. 28 Cabe ao árbitro geral da prova, bem como à Comissão, ,e
mero de 0,15 x 0,20, pregado as costas. ' solver qualqucr caso técnico c ele direção, omisso no presente regulaArt. 19 O número é dado pelo concorrente, e "Será o da or.clem da mento.
inscrição.,

I
Florianópolis, 1() de setembro de 1948.

Ar1. 20 ? conc?rrente q�l� não aparecer devidamente numerado
'

Comissão: Heitor Ferrari
no local da salda, sera desclaSSIfIcado. 'Valdir Grisard

Art. 21 Ser à dcsclassificado o concorrente que tomar parte na ]11'0- José Gusmão de Andrade.

AVAí FUTEBOL CLUBE

Edital de Convocação Posse da nova diretoria

Previsão ,do Tempo, até 14 ho-
ras do dia 25:
Tcmpo - Nublado - Nevoa se-

<;a;
.

Temperatura - Estave];
Ven�os - De sueste a nordeste"

moderados.
Temperaturas extremas de hoje:

�fáxima 23,7, :\Iínima 18,7. di

l
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o BSTAD'J- Sábado 2S �. Setembro d. '.".
. 7

CASA

I

DIA' 25 (SÁBADO) ÀS 22 HORAS, RETUMBANTE "SOIRÉE", DENOMINADA "PARADA DA ELEGÂNCIA", EM HOMENA
GEM À PRIMAVERA; ELEIÇÃO DA SENHORINHA MAIS ELEGANTE; VALIOSOS PRÊMIOS; VÁRiOS BRINDES; MESAS' A RESERVAR NA RELOJOA
RIA MORITZ, A PARTIR DO DIA 20 (SEGUNDA-�EIRA) - DIA 3 DE OUTUBRO (DOMINGO) 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 19 CONGRES
SO DE HISTÓRIA ÇA�ARINENSE, DESFILE DAS DEBUTANT,[S, ENTREGA DA FAIXA À RAINHA DO LIRA

, ....---

IOIIPANIIIA •AJ:IAfteA BA lAIA·
lniWa _ II" - ... :' IAII
..VilDI... mlU'IP••n.

Ci(r•• do 'BalaDCO d, 1944.,

CÃPIT�L K RESERVAS
Relpon.abilidarlu
Recet.a
Ative

Cri 80.900.606.30
Cr$ 5.978:401;755.97
• 67,.,253 . .245,30
• 142.176.603.80

Silli�trel pagol no, 61tilllcI 10 .nol

Re.PoDut.;lidade.
98.687.816,30

• :16.736.401.306.20

Diretore.1
Dr:"Pampbilo d'Utr. Freire de Carvalho. Dr: Prencllco
de Si, Ani.io M...orra, � Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e Jote Abreu.

...---- �.".iII! .

-

Terrenos em Coqueiros
Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mar; diretamente ou

por intermédio e sob financiamento dos' Institutos.
Planta e Informações - Rua trajano, 16.

I
�

BOM .NEGOCIO
para quem possue de ca 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
�.rta de 10'/. 80 ano' com recebimerito de 'iuros mensais.

Informações nesta redação.

QUER VESTlR;SE COM CONfORTO E ELEGAHCIA?
PROCURE A

Alfaiataria Mello
,

Empeza 'de navegaçao
Ot-tERi::..M

NAVIO-MOTOR "ESTELA"

maxime rapidez e garantia para transporte de suas mercadorlae
Ae-entes em Florianópolis GARLOS HOEPCKE S. A.

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

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RÁPIDO SUL BRASILEIRO -- Diariamente - Curitiba

,
6 horas

MPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile 13 horas

EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque 16 horas

cf excessão de sábado _ 14 horas

EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a. feiras 16,30 horas

Nova-Trento

E. A. VIAÇXO ANITAPOLIS - 3a. e 6a. feiras l.,�_ -:- 12,10 horas

, ..
· .. . .

:" DR," •• . . . .. .. . . � .

I '

A. DAMASCENO DA SILVA i
.

Ocasião única
: ' .'

: A D V O G ADO: Vende-se uma mobilia de copa com..

• 1 • posta de uma mesa quadrada e seis

: AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS : cadeiras e "bufet" esmaltados; um

• • guarda-roupa e. "bidet".
• ••

I. Praça 15 de Novembro, 22 - �o ando
,..

' :. Preços de ocasião; por motivo de

viagem.

: (EdífícloPércla) : Tratar à Rua Jerônimo Coelho li.'

: : f - Quarto n. 19 - Nesta.
• to Fenes: 1.324 e 1.388 •

: :
.

: Florianópolis - Santa Catarina' : Casa-Procura-se
· "

.

'"MOiõíSféiiõTaiiõõãüiíCa ;:��k:i:�:i.���;t�; ,:::
) .

. -ção dêste jornal. ,

Quinta Zona térea - Destacamento' da .. . .

Base. Aérea de Florianópolis '
C A S A

Ed.-"'al Aluga-se com ou sem móveis .

.I Tratar á Rua Feliciano Nunes
Pires n. 164.

PARTIDO SOCIAL DEMOcRÁTICO

Vende-se uma com 8 comparti
mentos situada em terreno de,
20m x 13m na rua Osvaldo Cruz,

,Estreito, -distante da praia 7�
metros.

Preço Cr$ 35.000,00.
Tratar à rua Jeinville (D. Jaim.

Câmara nO. 11.) Nesta.

...........................•

TERRENO
Vende-se um à rua Irmão Joaquila,
nesta Capital, medindo 10 x 4'0 ".

Tratar à rua Vitor Meireles, R. 39.

� _' •••••••••••••••••••••••••••• r

VENDE-SE
um terreno na rua An

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

Casa no centro
Vende-se uma, para resi..

dencia.
Escritório Ltnobiliério A.

L. Alves.
Rua Deodoro, 35.

o Escritório 80 Partido Social Demoorátice, a rua Felipe
N. 42, atende aos seus correligionartos para qualificação

das 9 ás i 2, e das 1.4 ás 17 horas todos os dias

Schímídt
eleHoral

'Aluga-se
o primeiro andár do prédiq
n. 5, da rua Arcipreste pãi
va

1 ratar à: r:uaArtista Bit ten
caurt; 28.

"

Sorveíerío

O Comandante do Destacamento da Base Aérea de Florianópolis,
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 as mesm,aS' que vigoraram no Concurso anterior.

Destacamento de Base Aérea de Florianópolis, 14 de Setembro 19/18.

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

Ouçam, diariamente, das 12 às 13 horas

ZYO-9 - RÁDIO TUBÁ
"A Voz das Terras de Anita"

Frequência 1530 klcs. - Onda de 196 metros

TUBARÃO - SANTA CATARINA

Vende-se uma em ótimo estado,

Tratar com Haroldo Glavan, a
Rua João Pinto n. 6.

• • • • • •• •••••••• • ••••••••. o

,

Aluga-se
uma casa 'de material recem-cons

truída, sita no Estreito à rua Osval

do Cruz..
Tratar na mesma localidade à rU2

Cél. Pedro Demoro n. 1.472.

Coleções
Vendem-se uma coleção de Ris..

tória do Brasil de "Hocha Pom

bo", uma coleção de selos e uma

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

Pires n. 164.
r

Viage com conforto
- pelo

«RAPIDO SUL BRaSilEIRO»

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

Empregue' bem o seu. diD'he-I(
roo comprando a�ões do, "Cole

gio Barrtga-Verde" .'

Diariamente eu ire
.. \

Fpo\is.--Itajaí.·Joinvile-Curitiba'
AGENTES'

Fiuza Lima & IrÍDão

TINTU�ARIA �CRUZEIRO
Tiradentes 44:

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeos

Profisslona competente - Serviço rapido e garantido

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florlan6,polb, 25 de Setembro, de 1948

Companhia Calarinense de Trans
�portes Aéreos (ClrAL)

o falo de haver sido concedida a licença ministerial á Companhia
Catarí nense de Transportes Aéreos para o seu funcionamento e tiáfe

g'o regulares não pode deixar de ser pôsto em realce, não só com o f'im

de acentuar a expressão de tal acontecimento e a 'sua sigriif'icação para
as facilidades dos intercâmbio comercial no Estado, como também o

feliz coroamento de longa e í'atigante série de esforços aplicados, até

aqui, pelos organizadores daquela ernprêsa.
A CAPITAL energe duma necessidade sensível, de há muito, nos

centros do interior catarinense, verdadeiros núcleos de atividades eco

nomicas em acelerado desenvolvimento e reclamando, por isso, melho
] es e mais faceis e rápidos processos doe comunicação e transporte,
-ou seja de expansão comercial e social. Os organizadores da Compa
nhia Catarinense de Transportes Aéreos, verificado o impera ti vo, con

sultadas as possibilidades de manutenção" medidas a extensão do

j-asso a dar, lançaram-se á iniciativa, com entusiasmo e otimismo

Igual ou maior que os óbices naturais em uma marcha de pioneiros.
Estudado o assunto pelos aspectos técnicos, comerciais e legais, não

louve mais hesitação, Diligentes, relutando contra o pessimismo de

muitos e contra a indiferença de tantos outros, da iniciativa passa
ram á realização, lenta, espinhosa, quase sobrehumana ás vezes, mas

fjnalme:nte vencida, como o atesla, agora, o fato de h-aver o Minis

tério da Aeronáutica eoncedido a licença para o tráfego regular' da

novel Companhia, Catar inenses de Transportes Aéreos.

Tr-ata-se, na verdade, duma organização catarinense, destinada a

prestar os mais relevantes set-viços á economia e ao progresso em

geral de Santa Catarina, pondo em contacto rápido com' a Capital do
Estado qualquer ponto de terr-itôrIo estadual. .

A aviação comercial vem sendo, inquestionavelmente, um ele
mento de expansão de negócios no mundo inteiro e não o será menos

riurn Estado como o nosso, onde as atividades econômicas vêm en

contrando, por tôda parte, os mais compensadores estímulos,

Assinala-se, pois, aos serviços da CITAL, agora regular-mente es

tabelecidos, um papel de indiscutível destaque na propulsão do co

mércio no Estado, pela aproximação, á Capital, dos mais remotos
Dllcleos de riquezas catarinenses. Em função, portanto, da prosperí
dade de Santa Catarina, a Companhia Catarinense de Transportes
Aéreos Lerá uma posição muito grata a quantos prezam o progresso
'de sua terra e, pois, merecedora, não só de aplausos, senão -tambérn de
incentivos constantes, traduzidos pelo mais efetivo apóio moral e

material aquela organização.
De nossa parte, aqui deixamos á CITAL os nossos melhores vo

tos de boa viagem! - na existência que, desejamos, seja sempre

ba-I'f'ejada pelo mais franco e continuado êxito,
•

Exposição' de pintura cantemporânea
Finalmente hoje,' ás 13 horas, no Grupo Escolar, "Dias Velho", �

será inaugurada a Exposição de pintura moderna. O ato terá. a pre- I

'sença do mundo oficial e, por nosso intérmédio, slio ainda

Qo!:!vida-Idas as pessoas sôbre o' assunto interessadas, e o público em geral.
, Usarão da palavra, a ocasião, o sr. dr. Oion d'Elia, presidenLe da

Acaelemia c;alarinense ele Letras e o dTo IMarques Rebêla, con-

,sagrado escriLor patl'icio e exposit<)l' sob os auspicios ela
Secretaria de Jus,tiça EdLwação e Saúde. A exemplo das
que já levou a efeito em outras capitais, o dr. Marques Rebelo
cexibirá traibalhos valiosos de artistas nacionais e eslrangeiros: Du
rante a exposição será ainda realizado um sensacional concurso de
desenho infantil, com numerosos premias aos vencedores, :Na .pró
xima terçá-feira, o laureado, romancisla de lJ!lafj'a dará inicio ás pa
lestras que, em número de tres, proferirá respeito a arLe conLempora
nea e como iniciação ás artes plásLicas.

Em tôrno da exposição que hoje se instala e da palavra culta e

.a.uLorizada do dr. Marq\les Rebelo há vivo interesse em nossos meios
cuILurais, o que evidência, a priori, o exito absoluto de qtlr se reves

tJrá, entre nós, a' missão que trouxe a Florianópolis o festejado pen
saelor patrici,o,

Em nossas proximas edições volveremos com maiores informes
'sôbre êsse oportuno movimento arlisLico.

Sociedade Musical Amor ,

a Art'e
De ordem do senhor Preside{lte convido aos senhores

ra assistirem a Sessão de Assembléia Geral Ordinária a

na próxima terça-feira, dia 28, na qual será procedida a

nova Diretoria para o, pel�iodo 12. 'X. 1948 a 12, X. 1949.

,Florianópolis, em 25 de Setembro de 1948,

sócios pa
realizar-se

elei\:ào da

C, Nunes PiI:es
i o Secretário,

Impressionante .
desastre de caminhão nlJ

qual perderam a vida ,três jovens irmãs
Ontem às pr-imeiras horas da tar- firma madeireira Dal-Bó, conduzido pela ambulância da Secretaria d�

de, correu celere e sinesLramenLe pelo motorista Hildebrando :I'b- Segurança Pública. ,

nesta capital, a infausta noticia de ganihg, levando, consigo na ca· O senhor Müller e sua senhora,
lU11 desastre de caminhão) do qual bine, o ajudante Lauro Mart i- que não sofreram ferimentos Cor

teriam resultado sem vida três [o- ne e O' passageiro sr, José Mo- porais, viajaram para esta capí.,
vens irmãs. riti, que se 'destinava a Cresciu- tal, acompanhando os corpos das,
Na ânsia de conhecermos as pro- ma, aonde ia a procura de traha- suas eluas filhas, conduzidos por

porções do desastre, afim de poder- lho, além de 16 dúzias de madeira ,llm caminhão da Emprêsa Auto
mos informar aos nossos leitores,

e a mudança de Henrique Artur Viação Catarinense, dir-igido pelo,

dir-igimo-nos à Secretaria da Segu- ! Müller, que com sua família, _ ii ,niotorisla "Rockelberch, que es-,

nça rpl'lbll'ca onde atendeu nos I pontaneamente se prontificou ara ,
,-

mulher d. Maria Müller e suas três
gentilmente o Comissário de dia, filhas, Celita Maria, de 8 anos de Pl'Cesotmaro êtSeSset,eSmeru'Vr,ilÇlao, f'o i O'LIV't'dosr. Oscar Pereira, .que informado 1;'0 idade, Clemenei Irene, de 13 anos

o'

nosso objetivo prestou-nos os se- zelador da estrada, no referido
e Cleonice, de 15, - viajava sôbre trecho, de nome Otaviano Paulo.
a carga também com destino a Cres- O caminhão que transportava o

ciuma, quando, a certa altura da leiLe é o de placa 7-12-29, guiado
estrada, nas proximidades do rio pelo choufer Pedro Afonso Koer-ioh.
Engano, ao se desviar do meio pará Do necrotério da Polícia Civil,
o lado de fóra da estrada, afim de foram os corpos das infelizes ví

timas transportados para a resí
dência á Rua Alves de Brito, da
exma. viúva do cap .• Pedro Pi

nheiro, de quem são parentes, de
onde sairão em cortêjo hoje ás
10 horas, para o sepultamento no

Cemitério de Itacorubí.

guintes esclarecimentos:

Seriam precisamente 9,30 horas,
estando nós em posso pôsto de ser

viço, recebemos um telefonema in

formando-nos de haver ocorrirlo

um desastre de caminhão no rio

do Engano, na estrada de Bom Re- dar passagem ao caminhão que Inz

o transporte de leite de' Capivaritiro, -de graves consequências. Di-
para esta capital, e que parara lWS

rigimo-rios para lá, eu, o dr. Fer-, , ,

nando Wendhausen, nosso médico 8 metros a sua frente, precípitara-sc

degista e o fotógrafo cI� Secretal'ia I nU�ll despenhadeit�o, em virtude do

Ao chegarmos ao local, cerca de 11 ,.�(I terreno haver cedido sob o peso ria

horas, - pois dista des� Capital 87 nea das duas filhas mais moças (lo

quilômetros, - verificamos após carga, causando 'a 111011:e instantâ

ouvidas testemunhas que as coisas inditoso 'casal Müller e graves feri

se passaram da maneira seguinte: mentos à mais velha, que veio a fa-

ÁS 9 horas, viajando de Bom-Ré- lecer ao dar entrada no Hospital
tiro para Cresciuma, o caminhão de de Caridade desta Capital, para on

placa 4-72-01, de propriedade da de fôra imediatamente transportada

IX

Num gesto que bem define a no

breza de seus sentimentos, ontem
mesmo estiveram em nossa reda
ção, os irmãos Ganzo, sugerindo
nos a abertura de uma subscrição
poputar . em benefício da família
Müller, que segundo êsses mesmos:

senhores, fica em extrema D1ISe

ria, por haver perdido no desas--
tre, Ludo quanto possuía.

.

Aqui fica pois, lançada a lo"u-·
váve l irléia e o nosso apêlo ao ge
n crnso povo cla capital no senti-,
do ele elar, por pequena que seja,
a sua contríbuíção afim de mino
;,'al' o terrivel sofrimento da des-·
ditosa família.

AGRADEC-IMENTO'
Tendo deixado, expontaneamente, em data de 21 do eoren

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

nos poderíamos furtar ao dever de, p ublicamente, agradecer a

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 de

nos dar o prazer de sua colaboração, quer IrO setô r artístico,
quer no setô r técnico ou mesmo no setôr adro inistrativo ; às or

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

ativa, desinteressadamente, nas nossas lides rad iof'ôn icas, com

p'1ktilhando conôsco em nossas vitórias e derrotas; aos Clubes
04

OE TRANSPORTES- AÉREOS lTOAe Cinemas desta Capital, que. sempre nos souberam emprestar
efetiva e eficiente colaboração; a todos aqueles que, nQS momen

tos precisos, colaboraram conôsco, tornando possíveis as mais

difíceis e complicadas reportagens externas, que, muitas vezes,

foram realizadas única e exclusivamente com o fitQ de 'manter
bem Informados os nQSSOS gentís ouvintes; e, finalmente, de uma

f�rma tôda especial, a êsses ouvintes, anônimos e incansáveis co

laboradores do nosso trabalbo e da nossa conquistaJpêla benevo

lente atenção que sempre nos souberam dispensar, dir ig'indo-nos,
quando mais necessitávamQs, suas plllavras de confiança e es

tímulo, e honrando-nos com suas entusiásticas felicitações n.os.

g'randes, momentos por .que tivemos li felicidade de passar.

A todos, sem exceçã,o, tQrnamos público os noss.os rec.onhe

cidos agradecimentos. Citar nomes seria ocupar um espaço PQr

demais precioso nas colunas dêste jornal, PQr isso que é 'l1ume

roso, muit.o numeroso mesmo, o conjunto daqueles a quem de

vemos inteiramente os louros de nossa vitória: a RádiQ Guaru

já, realizaçãQ concreta e indubitável que aí está, inteiramente

digna desta ilha verde e acolhedora, levando sua palavra ami

ga 'a milhares de lares catarinenses.

E, daqui por diante, mesmo alheios à sua atividade, orgulha
mo-nos dela, pois vemos em si a concretização de um sQnhQ de

muitos çatarinenses e agradecem.os a bençãQ que nos coube de

t.orná-Io realidade .

Florianópolis, 23 de setembro de 1948.

IVQ Serrão Vieira - Ney Sen'ão Vieira

Pelo aVIa0 da "CitaI" regressou.
ontem, de sua viagem á Chapecó o

Dr. Romeu Moreira, DD. Procurador-
Fiscal do Estaelo, que fôra àquele:
município a seryiço do Estado.

I
l

I

Linha Fpo lis, -- Le ies
2as. 4as. e 6as.-feiras

Cargas -- Passageiros
-- Encomeadas

In'o rmacóes:
Praça 1'5 da Novembro'

22 - 2° andar.
TELEFOl\ES

De dia: 1324 e 1388
De noite: 1483 e 1536
Telegramas "C/TAL»

I

Dr. Romeu
Moreira

!�I������ !�����" nJ
legado Fiscal, interino, o sr. Tycho
Brahe Fernandes, funcionário com

I

relevantes serviços prestados á
Fazenda Nacional,
S., s, que é elen�nto de destaque

no seio do povo barriga-verde tem

sido, mereci.damente, felicitado.
Nossos parabens ao sr. Tycho

Brahe Fernandes

FRECHANDO • ••

Da úllima vez que eu rOl' ao México, já em sus fronle-

1'as, ant.es elo abraço de Pedro Varg.as, senlirei gl'andes 'sauda

(Ies de. Florianópolis! Nas /wciendas, en la noche, ouvindo

guitarras sonoras e muchachiias cantantes ou sob o sol das

planícies eriçadas de-cactus, encoberto por mi lm'go sombl'el'o,

estal'ei ainda aqui, na l"eira j.\lexicana, que as damas calari

nrnses inaugurarão dentl'O em dias. Ao invés de sangre y a1'e

nu, boleros e l'umbas! E a plato, virá em prol do E.ducandário
-

Sllnta. Cata1'ina, onde se acham os filhos dos hanseanos, Ao�'
reql1ebros cios boI eras da terra de Juarez, preferirei os boles

dos !boleros da terra do Juca! E, na J:eira, codaquizarei o Japi,
com seu ,chapéu mexicano, consumindo petróleo mexicano,
com ares de milionário mexicano, " Nesta Lenda surpreende
rei Misler TOlEmtino, cachimbo ianque ao extremo sul da boca,

Jing'Ítldo de dono da Standart Oil. Naquela outra, na vizinha,

o Pedrosa feliz pela libertação mexicana das garras dos lnls

t és, Mais adiante o Gusmão burguês-progr.essisLa, o Gusmão

academico-parnasiano, o Gusmão nacional-internacionalista�

inimigo pessoal dos Estados Unidos, fumando cigarros CameI

e localizando mis bigodes as doutrinas leninistas. E, no dia

srguin(.r, quando o niál'io me chamar de Canlinflas eu lJerg'llll

tarei se o Educandário também é obra sllntuária".
G1lilhel'1ne Tal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


