
HOJE, ÀS 20 HORAS, EM SESSÃO PÚB LICA E SOLENE N A

MElRO CONGRESSO DE HISTóRIA CAi ARINENSE. S. EXA., O SR. DR. JOSÉ BOABAID, GOVERNADOR EM EXERCíCIO,
PROFERIRÁ O DISCURSO INAUGURAL.

Na Assembléia legislativa
4 solução do problema do petróleo.- A
Assembléia congratula-se com o Presi

dente Uutra.-Outras Dotas.
Presidente Sr. Saulo Ramos - P. I).�. apoia o solicitado pelo noure

T. B. deputado Nunes Varella.

Secretários: Srs, Pinto de Arrurlu - Sr. Lopes Vieira - P. S. D -Ó:-

G Alfr-edo Campos - P. S. D. Nada melhor para aquilitar o valor

Havendo numero legal, o sr. Pre- de um povo, do que o conceito que

sidente .abriu a sessão mandando tem esse pD-,:O da justiça e da cul

que fosse lida a ata da anterior. tura. O nosso povo sempre teve a

Aprovada sem que houvesse retifi- justiça no seu justo e elevado ccn

cação. nenhuma, passou-se à leitur-a ceito, pois os nossos juizes, os que
do expediente a cargo do 10 Secre- presidem as comarcas e aqueles que

tário Sr. Pinto de Arruda. Do expe- integram a colenda Corte de Justi

cliente constaram diversos ofícios, ça, sempre nos confortaram com

cartas, telegrarnàs, fonogramas r a maneira que distribuem a justiça
comunicações à Casa. Terminadn a proclamando os verdadeiros direi
leitura do expediente, o sr. Presi- tos. A nossa Corte de Apelação co

dente concedeu a palavra a quem memora, hoje, mais um aniversário

dela usar quisesse. de fundação.
- Sr. Nunes Varella - Licler pes- 57 anos de intensos trabalhos

'sedísta. Chegou-nos, disse S. EX1., que muito honram os seus ilustra
noticia alviçarcira para todos hra- dos desembargadores, honrando
sileiros que, em tendo como maior grandemente o povo catarinense.

preocupação patria os interesses elo Por essa Corte, passaram juizes da

Brasil, PÔ11l0S estes mesmos intc- força moral de Alburquerque Gama.
rcsses em sôbre ni,;el dos preconccí- Manoel Arruda Câmara, Honório
tós politicos. ]� que D muito honra- Herrneto Carneiro da Cunha, José.H,
do e,digno Sr. Presidente da Nação, Guílhon, Ayres Gama, Anthero Fr-an-

Greves Das Compa Exmo. Sr. General Eurico Gaspar cisco de Assis, Novarro Lins,
,

-

Dutra, tomou no exercício de sua Tavares Sobrinho, Mileto Tava-

Co- ob-Ias de 'petróleo alta função de nosso Presidente, res, Américo Nunes, Pizza é.

,
medidas que muito o inculcam à Almeida, .T. J. Medeiros Filho,

S. Francisco, :3 (D. P.) - As gr-atidão da Patria Brasileira. Vpn- Érico Torres, Gil Costa, Carneiro
principais companhias de petró- cio S. Ex a. bem a fundo as nossas Ribeiro, Alfredo von Trompowsky,
leo afetadas pelas greves deram necessidades quanto à exploração Silveira de Sousa, Costa Campello,

_Mi-
ordens aos motoristas de cami- (lo nosso petróleo e quanto ás es- Cunha Beltrão, Carvalho Couto,
nhões-tanque para suspenderem a I t

. . Pacheco D'Avila, Jose' Arthur Boítexde cancarns e en�en os perruciosos es-
en Irega de gasol ina a íúdas as. tavam em "travesti". de patriotas
ároa-, .em que [\�tes toram ameaca-

�
, tl!qH!n�l\) pl)�j'çi;\) h6 (rué afirmavam

.J[.)� [Je s g rcv i sia-. \ "Hicafieirl", sei' a sua defesa, dotou-nos de ef'i
"::;Lll'll" e ";-ilandurd Oi!" interrom

cazes elementos de bem nos prover
peram grandes setores rias rolas
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Primeiro Cong,ressD de História

de Santa Catarina.
Boje, 'em. sessão pública,· às 20 boras, DO Teatro -Alvaro

de Carva�bo, a sua instalação ofivial
Desde ontem, com a sessão pre

paratória realizada no salão de hon
ra da Faculdade de Direito, para a·

apresentação de credenciais e elei
ção da Mesa e das Comissões, estão
se processando os trabalhos do Pri
meiro Congresso de História de
S. Catarina serão coroadas de ple
grama das comemorações do bi-cen
tenário da Colonização Açoriana em

nosso Estado. O importante certame

marcará, sem dúvida, um dos mo

mentos culminantes da nossa vida
-cultural, reunindo eminentes valo
res representativos da íritelectuali
dade brasileira e notabilidades dos
diversos centros de estudos e pes
quisas históricas e sociológicas do
nosso país.
Sem dúvida, asratividades do Pri

meiro Congresso de História de
Santa Catarina será coroado de ple
no êxito, dignificando a contribui
eão de que lhe estão dando aqules
que nêle tomam parte, bem como

os seus esforçados organizadores.
Resgístando, com o justificado 01'-

gulho de Catarinenses, o inicio desse

Congresso; que tantas' e tão valio

sas adesões conseguiu, atraindo à

nossa Capital ilustres expressões da

'bléia Legislativa e ao Tribunal de do Presidente cio Congresso, do

Justiça. Representante da Assembléia Le-
ÁS 15 horas - Inauguraçâo da gislativa do Estado, de Congrcssis

Exposição' histórica, Geográfica e tas que desejem fazer uso da pa la
Folclórica. Discurso do sr. Erige- vra, e do Orador do Instituto His
nheiro Vitor Antônio Peluso Jú- tóríco e Geográfico de Santa Cata-

DIA 7 DE OUTUBRO.

nior, organizador da Exposição.
,Ás 17,30 horas - Visita ao exce-

rina.

lentíssimo e reverendíssimo senhor

Arcebispo Metropolitano.
Ás 20 horas - Reunião das

missões.
Local: Faculdade de Direito.

ÁS 9 horas Visita a São'
gucl, Partida da Praça Quinze
Novembro.
ÁS 14 horas - Visita a Santo

A ntônio e' Ca nasvieiras. Partida ()�
Praça Quinze de Novembro.
Ás 20 horas - 1" sessão plenúria.
Local: Faculdade de Direito.

r,

Terminou pedindo um voto ele

Congr-atulações, por telegrama ao

Presidente Dutra, em n'0111e da As
sembléia � do povo catarinense.
- Sr. João José - Líder udenis-

cuja digna atuação muito dignif+ca
e enobrece a concepção de Justiça
do nosso povo. Por 'esta razão, soli-'
citou, ouvida a Casa, fosse inserta
na ata dos trabalhos do dia, um vo

to de congratulações com o Tribunal
ele Justiça do 'Estado, dando-se de
tal homenagem conhecimento ao seu

honr-ado Presidente S. Exa. Sr. D�
scrnbargador Müller Salles,

- Cardoso da Veiga, Braz Alves
e Bulcão Viana, respectivamente do
P. R. P., P. T. B. e U. D. N. apoia
ram as homenagens solicitadas.

po rigosa para ?S motoristas".

de cntregu, nas I'�iões costcirus,
dizendo qUE' esta área "está muito compra ,de cinco possantes refina

rias de petróleo.

Novo mineral
radíoeüve

Nova York, 3 (U. P.) _ A Uni-
ta. Realmente, afirmou, as palavras

vers idade de 'Cclumlua revelou a I
de S. Exa. nobre lidei' majoritário,

descoberta de um nO\'O'mineral
são daquelas que nos trazem sosse

radioativo que "algum dia terá im- go e profunda e significatíva alegria
portantes aplicações". Este novo ,I de sermos filhos desta bossa grande
mineral foi enconu-ado no Congo Patria. Em o seu nome e nu da U.

Belg-a e a sua identificação feita

pelo prof'essor Paul Kerr, chefe do

Departamento de Geo logia, e seus

auxilial·es. Este elemenlo será co

u'hecido pelo nome de ":::;eng·ierite".
Esta denominação foi escolhida em

home1lagem a Edg'ar Seng'iel', que

Aé-iíSõUãluSsmliõfãieíú�
Declarações do senador Bernardes Filho acerca da atitude da

URSS em face dô estabelecimento de um sistema'
de segurança mundial

ÁS 10 horas _ Missa solene com Paris, 3 (U. P.) - O senador de nossa civilização seja retardado

assistência pontifical do excelentis- Artur Bernades Filho, membro da i ou süspenso pela obstinada má
delegação bl'asileil'a à Assembléia; vonlade ele uma nado". Disse
Geral da O;'llD, acusou a Rússia de I ainda que a Rússia de�onstrou um

eslal' sabolando lodos os 'esforços ! exLraorclinário cuidado em defen
para o estabelecimento de um sis- der �'ua própria soberania, com me-

tema rlo seg-urança mundial. nos compreensão pela dos outros.
no •

Fl'isOll a necessidade ele uma ur- "']1:sLe zêlo cilimentà pela sua pró-
mu-

grnte SOlllÇão "do mais importante pria soberania, que a União Sovié"
seu etnológico do mesmo estabele- pl'ohlcllla com o qual se defrontam tica coloca acima de qualquer can-

as �açôes Unidas". sideração a segurança col,etiva tem
O �rnaLloI' Bernades Filho, pon- até agm'a lll'ejudicado todo� os

elo em destaque a pal'Licipação do nossos esfor<:os e impedido o esta
Brasil nos trabalhos da, Comissão belecimenlo de um sistema de ga
dr Energia Alômica, apoiou a am- ranlir a �egllJ'anç'a dos povos". O
bos os relaLórios cla rel'erida Comis- senador brasileiro advertiu que

• são e advertiu. contra as terríveis não pode. haver modificacões nas
ÁS 9 horas e 14 h'Oras - Reu- GOl1sequência,s da g-uerra aLômica.lg-arantias constantes da proposta

niões clas Comissões. Declarou qLle "a constante amplia-I da maioria, até que os soviéticos
Ás 20 horas - 2" sessão plenária. Cão dos planos de gurrra lllodifi- dêem as n,ecessárias. Subordinar o

DIA 1')

•
cam, dia a dia, as bases lradicio- organismo de contrôle atômico ao

� DE �OUT�,BRO ,. na�s da seg'uran(:a e, por conso- Conselho de Segurança significaÁS 9 horas - 3 sessao

Plenana'j
gUlllte, o poLencial militar de ca- colocá-lo à mercê da aplicação abu-

ÁS 14 horas - 4" sessão plenária. da paI's. E..

' l'ealmente' l'ntolera'vel .

d l
'

I
.

� SIva o ye o e expo- o ao l'lSCO de
ÁS 20 horas - Sessão pública e Cjue um problema tão decisivo par� se tornar um sistema totalmente

solene de encerrament'O no Teatro a paz e a segllran�a dos povos e inrficaz . .Anllncioll que o Bra,ilvo
Alvaro ele Carvalho, com discursos tal\'Cz -"ii aI para a sobrevivcncia r tará na proposta canaüense.

D.IA 8 DE OUTUBRO
ÁS 9 horas - Reuniâo das Co- ......_._._-_-....._.._-_-.:-.._-_-_-.-....-_-_w_..._,._-.cultura brasileira,· é com a maior

'-'. -

nussocs.

ÁS 14 horas - Visita ao Ribeirão
e Sul da Ilha. Partida .da Praça
Quinze de Novembro.

ÁS 20 horas - Danças tradicio
nais no estádio da Policia Militar
do Estado.

sinceridade que Iormulamos os nos

sos votos pelo mais completo suces

so do marcante certame.
A partir de hoje, é o seguinte o

programa dos trabalhos do Primei

ro Congresso de Hitória de Santa
Catarina:

DIA 5 DE OUTUBRO
Ás 9 horas - Heuni âo das Cernis- DIA 9 DE OUTUBHO

sões para eleição dos Presidentes e ÁS 7 horas - Partida para a ex

Secretários e distribuição dos +ra- cursão a São José, Enseada de Bri-

balhos. to, Vila Nova e Laguna.
Ás 11 horas - Homenagem à me- Ás 13 horas - Almoço em Lagu-

rnória cle José Artur Boiteu;, fun- na.

dador do Instituto Histórico e Ge.o- ..Ás 15 horas - Hegresso de Lagu-
gráfico de Santa' Catarina e ideali- na.

zador dos Congressos Brasileiros de

Ge'Ografia. Colocação de flores na

-sua herma. Discurso do Represen
tante do Centro Acadêmico XI de
Fevereiro.

ÁS 20 horas - Sessão pública e

80len'e ,de abertura do Congres�o,
no Teatro Alvaro de Carvalho. Dis
cutrso do excelentissim'O Senhor
Doutor José Boabaid, Presidente
da Assembléia Legislativa, no exer

cio do cargo de Governador do

Estado, CJue presi,dirá à sessão e

declarará inaugurados os t'rabalhos
do Congresso; discurso de sauda
ção aos Congl'essistas; feito' por "'lm
Representante da COI11issão Orga
nizadora; discurso de um Repre·
sentante dos Congressistas.

ÁS 22 horas - Baile de gala de
ani versário do Lira Tenis Clube,
para o qual, por gentileza de 'ma

Diretoria, serão convidados os srs.

Congressistas.

DIA 10 DE OUTUBRO

simo e reverendissimo Senhor .\1'

cebispo Metropolitano Dom 'Joaquim
Domingues de Oliveira, que pr'Ofe
rirá palavras gratulatórias.
ÁS 12 horas - Churrasca.rJa

Colégio Catarinense e visita ao

eimento.
ÁS 17 horas - Coquetel ofereci-

do pelo Instituto Brasil-Estados
Unidos.
ÁS 21 hOl;S - Soirée oferecida

pelo Clube Doze de Agôsto.
DIA 11 DE OUTUBRO

DIA 6 DE OUTUBRO
Ás 9,30 horas - Excursão; volta

ao Morro. Partida da Praça.Quinze
de Novembro, junto à 'estátua de

\ Fernando Machado.
ÁS 11 horas - Visita ao excelen

tissimo Senhor Governador do Es
taclo.
ÁS 11,30 horas - Visita à Câ

mara Municipal e ao exmo. sr. Pre
feito Municipal.
Ás 14,30 horas - Visita à Assrm·

Máquinas para a
construção de estra
das em Joaçaba

Recebeu o sr. dr. José Boabaid�
Gov.ernador em eÃ'ercício, o Lele
gTama seguinte:
Joaçaba, 30 -.,-- A Prefeitura Mu

nicipal desta ciclade, dignamente
l'élwosentada pelo dinâmico le es

forçado prefeito, senhor Oscar Ro
drigues da Nova, acaba de adqui
rir uma possante máquina "Oliver'
EleL,rac", com a respecliva caçam-
1m, desünada à consLrução de es

lJ'arlas. Pela primeira vez a nossa

Cidade, bem Como o oesLe 'ca,Lari
nense, pr.esencia o trabalho espe
lacular daquelas' máCjuinas, o que'
me orgnlha de dar-lhe ciência. Sau
dações. Otavio Monteneg1'o de Oli�.
TeÍ1'a, secr,eLário cla prefeitura."

se nol.ahilizou pelos seus esforços
dirig'indo a pl'odução mineral de
tem1)O ele guerra, no Congo Belg'a.
Kerr declarou, que o mineral· re
cém-clescobeTto eontém urânio.

Telegramas 'retidos
Acham-se retidos, na repartição'

telegráfica local, telegramas ende
reça,dos ás seguintes pessoas:
Julia da Conceição, O. Lui, Antô

nio Henrique, Ascendillo Cardoso,
Lourdes Vieira de Oliveira, Manoel'
Almcira' Vieira, Maria Hubis, NoYa-'
dil1a Pereira, Oswaldo Soarrs, �1ar
ques Terezinha Almeida, Roberto'
Nascimento, Nelsina e Nilza Damo

.

Salvato Mat�s, Oswaldo Soares, }Ia�
ria Aparecida, Manoel Gonçalves
Pereira, Maria Correia, Candi,d'O Mr
Santiago, Julio 'Dionisio e �lat'ia
Izaltina.
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Horário
Segunda-feira'

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 -, Norf,e
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO no SUL - 13,55

!Norte
Iti!,/ 1�«1�' Terça-feira \7' �

f l'Âl'iaIR - 10,40 .....:. Norte '-.0;.."
0RlJZEIRO DO SUL - 12,00

!Norte
VARIG - 12,30 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

Quari:a-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL '- 11,00

!Norte
VÁiUG - H,40 - Norte
PANAIR - '13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 1Q,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO S:UL

!Norte
CRUZEIRO DO SUL

eul

13,55

15,30

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

!Norte
PANAIR 10,40 _;, Norte
VARIG - H,40 - Norte
IMNAIR - 13,5e - Sul

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

!Norte
Dqmingo ,

PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO -

PANAIR - 13,50 Sul.

.

Novena, Missa e' Procissão
A Associação de Santa Terezinha' e Menivo Jesus, avisa aos seus

associados c a todos os fiéis que, de acôrdo com a praxe estabelecida,
haverá êste ano, de 24 do corrente à 2 de outubro, na Capela da Ir
mandade do Divino' Espirito Santo, novena em honra de Santa Tere
zi�ha do Menino Jesus, começando às -19 horas.Expresso SIlo CistóvAo - Latrtma

7 horas.
Ita..... _ 111 .._

No dia 3 de outubros na mesma Capela, às 8 horas, haverá Missa
Auto-Viaçll.o Itajal _........... _

-

r
l'a8.

.

Solene com assistência de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo jlVletropoli-
16Ehxpresso Bl'uaquenae - BruiQu. - tano, que fará o sermão ao Evangelho. Terminada a função religiosa,.�� - '

Exp�so I!rusquense - NOTa Trento. realizar-se-á por S. Exa. Revma. a Benção das rosas, em honra de
, ;

- A���'i:g::s. Catarlnense _ JOlnVp.el Santa Terezinha. Pede-se aos devotos mandarem o, maior número PÇls, ••••...•..••..•...... . , .

- II horas. r' sível de rosas e particularmente ficar- com suas rosas na mão no mo-

Repre'senta�o-es_ A:tt::t-0 Catl.rlnenM - 'Cur1t1ba' mento da benção., '

•

\I
. Rodoviária Sul·Bl'''U - POrto .Alea-re I . Ficam, assim, convidados todos os fiéis para assistirem a essas OU' Pra CIOs ta_ 3 horas. .

h 1 'I S' h.

Rapido Sul.Braslleiro _ JomT1l4l __
. omenagens em ouvor da mI agro�a antín a.

ãa ti e 14 _hT'::tÚ_FEtRA 'ÁS 1? h?ras, terá_: lugar a Procissão que sairá da Capela do Asilo. ·1' Oferece-se palra Laguna e Sul d'o.
Auto-Vlação Catárlnenae - POrto .Ale- Floriauópolís, 2;> de setembro de 1948. Estado, ofertas com detalhes i'lJ,.

gre - 6 noeas D' t
.:
dA'

-

d S T '�J. 1l," JAuto-V�aç§o Catarlnenee _ CUritiba rre orra a ssocraçao e . anta erezm... a e meruno esus Caixa PostaL na. 109
- 5hora·s' ro S C tAuto-Viaçll.o Catarlnenee JomT1le Laguna, - ta. .a arina
-

':ut���:�(lO Catarinen:'.. -- TlIbarlo

'

Rep.resentaro""es- 6 horas. �
'1 ��f�:'sSO S�o Crt.t6T(lo - Lquna - FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)

e �P��a8. Glória - Lquna - 'lJ,i HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
I Expresso Brusquen_ -' Brusqu. - NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEiRA ORDEM.
16 horas. S

•

A L ULO
..hto.Vlaçll.o ltaja! _ ltajal - .111 no- �ESPOSTA A CAIX POSTA, 245 - SÃO PA •

ras.

Rápido Sul Brasileiro _ JolnTil. - li
:; e 14 horas.

QUARTA.FERA I

Â'Ilto·VlaçAo Catarinense Cur1t1ba
- 5 horas.
Auto·Viação Catarin$JlBe

- II' horas.

'Auto·Viação CatarineIlH Lagurul
� . - 6,30 heras.

� ,.
Rápido Sul Brasileiro _ JomvU. _; li

.. :; e 14 horas. .

.. Expresso São Cristovao "'T Laguna _

� c
7 horas.

.

'

Expre.seo �usquell84! _ Brusque
( 16 horas. .:

1
A1,ltó-Via�ão I,tajal - ItajaJ - 111 ho

ras.

Expresso Brusquenae _ Nova Trento
- 16,30 haras.

.

'
.

Rodoviária Sul Brasil _ POl-to .Alegre
- t horaa,

'

QUINTA-FEIRA
Auto ..Viaç(lo 'Catarinense

'Alegre _ 6 poras. .

Auto-Viação catarínenee
._ 5 horas.

Auto-Viação Catarlnenae
- a horas.

Auto-viaçAo, Catarinense - Tubarlo
_ ii horas.·

1:Auto,Vlação Catarinense -. aguna
- 6,30 horas,
Expresso São CrlstOT(lO -.L· -

7 noras. '

Emprêsa Glória ._ Laguna - II 1/2
e 7 112 horas.
bp!l'esso Brusquem... - Brusque _

16 horas.
Auto·Viação ltajaf - ltajal - 111 ho.

l'88.
.

�pido Sul Brasileiro - JolnTlle _ AI
5 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste I.tda - xapecó,- is- II horas.

SEXTA·FEIRA
.

,

RodoTiérla Sul Br8Jsll - P6rt.o Alegre
.,- 3 horas.

.

.

Auto·Viação Cata..rl.nense Curitiba
- 5 horas.
Auto-ViaQlio ,Catarinense

- a horas.

Auto=Viação Catll4'mense - Laa'tma
_ 6,30� hóra:!.
Expresso" São Oristovllo _ La� -

7 horas.
,

Auto·Viação.ltajai. _ ltaj'af - 111 ho.
1 raso

Expresso Brusquen,se
16 horas.
Rápido Sul Bra.slleiro - .1olnvil. -

àa 5 e 14 horas.
.

,

SABAD('

I Auto,Vlaçll.o Cata!l'inense - Curitiba
_ 5 horas.
Rãpido Sul' Brasill�1ro - JolnT1l. -

às 5 e 19 horas..
- 6 horas.

Auto·Vlacão Catarln.eIlse
_ 6 horas.
Auto=Viaç(lo C&tarmense

- 6 horas.
E:imr')sso S(lo Oristovllo _ Laguna _

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusqu. -

14 horas.
. Auto·Viação ltajaf - ltajaJ - 13 ho.
ra·s.·

.

.
Expresso Brusquense - NOTa Trento

- 9,30 horas,
Expresso Glória _ Laguna _ II 1/2

e '1 1/2 hora..

.

ntets
i

Horario
'

das' empre ..

sas rodoviarias
'

SEGUNDA.FEnu

Joinvllil

P6rt.o
.

Curitiba

JolnT1le

Joinvile

Bruaque

Jolnvile.

I Dr.. CLARNO'
.

G.
GAL�ETTI

ADVOGADO
Crime e ci"el

Conetitulção de Sociedad••
NATURALIZAÇÕES
Titul08 Deolarat6rio.

Elcrit6rill e Residencia
Rua Tiradente. 47.

,F9NE •• 1468

-

A DI-VULGAC-AO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
- Economico Financeiro'/Publicidade mensal. - Ass{natutal!j e Anúncios.1

CAI�A POST AL, 775 - CURITIBA

Festividades de. Santa Terezinha
do Menino Jesús .

•

Ácido sulfúrico; 2 Torres metálicas de 30 metros, cada uma,

co antena tríplice'; Gerador para fabricação de hidrogênio; Ma
caco hydráulico, marca Blachlaw Jack, para 12 toneladas; Ba

teria completa para 120 volts e 650 amperes, equipada com qua-

dro e chaves; Bomba de ar, manual, com tripé; Manometro para

garrafa de ar compr ímidp ; tanque de zinco, com bomba. para

600 litros; Lâmpada extensiva, com 22 metros de fio flexível;
48 metros de fio flexível. para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé

'trico flexível; Garrafas pana ar comprimido; • Jogo de mola,
completo, para auto Ford 1929; B'�lões para hydrogênio; Supor
te para pneus; Pneu grande e câmara de ar; bomba completa
para tambôr de gasolina; Máquina de furar elétrica; Ventila-_
dor.
L'

.

Ver e tratar ('o aeródromo do Aéroclube, em São José.

Informações '110 Escr ítôr!o de Asteróide & ciil.·
.

Praça 15 de .Novembro n" 22 - .20 andar - Telefone, 1.388.
_.....---_._-------� .._.-

LOJA OIS CftSEMIRIS
Especializada /em artigos p,ara··

homens
RECEBEU 'vARIADO SORTIMENTO. DE CASEMIRAS NA

CIONAIS� E INGLESAS' PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM' PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-

,

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.
.

'Tudo pelo menor preço da praça
Fatal orna visita à n.essa 'Casa e verifiq'ue ,

nossos precos e artigos
----------------------

Relojoaria Progre1so
de JUGEND' 8? FILHO

\ -

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO,POSTAL

Faço seu pedido por carta ou telegrama e pagu.e
só:mente quando receber.

I N. 31 cr$ 100,00 �, 9 cr$ 260.00

Despertador de bollo,
ilumina a noite

Suis�o de qualidade·

Uma maq,uina fotografica
americana d. focil

manejo

NOI'OI relogiol Ião acompanhado. dos relpecti"ol ·certificado.
, de garantia. ,

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
\ .

.

JUCEND & FILHO
,

Curitiba.::- Praça Tiradent... 260 - Paraná

.

,

Dr. Lindolfo A.O
Pereira

Advogado--Contabilista
Civeí -- Comercial ..

Constituiçõe. de lociedade.
e serviços corebto., em geral.
�Organizaçõea 'contabei•.

Regi.trol e marco•• dillpondo.
no Rio, de corre.pondente.
Eu:ritório: Rua Alvaro de

Carvalho n: 43.
Doa 8 à. 12 hera••

Telefone 1494

Pracislas
Escnitórío reêem organízada;

precisa de "pracístas" para traba

lharem nesta cidade e no interior"
com artigos de rãcll venda, e com,

boa margem de lucro.
Intocmações á Praça 15 de No

vembro 22, 20 andar, das 8 ás �&
. 'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON

TA P. FABRICAR)
Vende-se

· 'Maq:..1.illário Cr$ 250.000;00
'Prédio, Imóveis Cr$ 90.000,00
-Situada em Campo Alegre - S. C;

· Vende-se tb. só maquinário
.lnformações com A. Wehmuth

Brusque - Santa Catarina". ..
.

. . . . . . . . . �
..

Dr_. J\ntônio
Modesto

Médic';

F�rmado pela .Faculdade de
Medicina da Bahia, Chefe dos

serviços. de Radiologia do Hos
pital de Cqridade.
Cursos de especialização no

Rio e São 'Paulo e de aperfei
çoamento_ em Buenos Aires e

�I:ont(Jvidé\.h' i Ir
'

Especialidades:

RAIOS X
R,4DIUM

RADIOT�RAPI4
Exames radiológicos do Es

tômago, Intestinos, Pulmões.
Coraç.ão., Esquele\o, Vias bi-

.

liares' e ·Urinárias.
RA-DIOTERAPlA dos Tumores
- Câncer -'·-Inflamações ...:...

Doenças da' pele - Hipertiroi
dismos", - ,Reilmatismos -

Disturbio's' da' ,menopausa�etc.
Atende diárial'lllente no HOS-

PITAL DE'CARIDADE.
,
I
j.

-

"CASA MISCELANEA
.

diltri
buido1'8 ·dos Rádios, R,':Cà A
Viotor I' •Válvulas' e Disco ••
Rua Conselheiro Mafra

o "Colégio .Barriga·Verde�'
está construido o seu majesto-+",
80 prédio e necessita' de 81Ulh,'
valiosa colaboraçãCh I

•• o o· ..

Muitas felicidades pelo nascimem
,to de seu filhinho I

Mas, não esqueça,' que o melholl'"

presente· para 9 seu ·"PIMPOLHO""
é. uma caderneta do CRF:DIT(l1;e
'MUTUO PREDIAI:.;

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAJ

• '.... • • •• -....... . o .

"'
"_'.;

PASTA DENTAL
. ROBINSON

-._. Ouarto' _ Procura-se

I
VENDE-SE o prédio da Av. Mau- ..., um, com ou·

ro Ramos 269. Trat�r no mesmo. sem. pensão .

,

1 Informações nesta: rrdação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



3

,CLUBE DOZE o E
'

:AGO'STO
'PROGRAMA PARA 'O MÊS DE OUTUBRO DIA 10' SOIRÉE DEDICADA AOS PARTICIPANTES 'DO r CONGRESSÓ DE

HISTÓRIA "'CATARINENSK DIA 24. DOMINGUEIRA.' DIA 30. SOIRÉE. AS SOl RÉES E DOMINGUEIRAS TERÃO INICIO

ÀS 21 HORAS'

t!ocial' 'HAOI�'d'��. '��d�-�"��"� 35"

- em 1557, na povoação do Pcrci- As comemoracões realizadas naquele educandário,
VIúVA ECHíPEDF.S FERRO 'viços da Tesouraria do Tesouro do ra (então Vila Velha, hoje Vitória, Pelo transcurso, no dia 28 de Se- e presentes, como homenageados,
Defluo, hoje, a data nalalícia da Estado. na Bahia) faleceu Diogo Alvares, tembro último, do 350 aniversário os retratos dos Coronel Vidal Ha

exrna. sra, d. Axi ris Horn F:�ITO, MEN[NA IARA MELO KOWALSK o célebre Caramurú, que havia nau- do Grupo Escolar "Si lvcira de 'mos e João Silveira de Sousa, bem
viúva do pran leado Dr. Eu rIpedes Completa, hoje, o seu primeiro tragado em 1510, na Bahia, onde Sousa", realizou-se naquele nosso como as Professoras Dnas. Maria
.Fe rro, que por muitos anos serviu, aniversár-io natalicio a encantadora passou a víver ; modelar e tradicional Estabeleci .. Luiza da Costa Melim e Iracema
nesta capital, com o fulgor da sua menina Iara, dileta filhinha cio dis- _ em 1615, conduzindo um ref'or- monto de' ensino uma brilhante co" Aducci 'WI,endha'llSCn, aposentadas,
inlelig'ência e o dinamismo elo seu li t J I' ",' 1 L di I t

...

a solenidade COIll a exe111 o casa one lue o e a rsiau ço de tropas à .reronimo de. Alhu- memoração, sendo executado o se- eve Il1lCIO I
"

trabalho no Telégrafo Xaci ona l, Kowalsk. querque, partiu de Pernambuco a guinte programa; cução do primoroso programa ací-
nas elevadas funções ele Diretor. I Fazemos votos para que a galan- esquadra de Alexandre de Moura, ma, fartamente aplaudido em todos
A dama naLaliciante, - tronco I r I

' 10 PARTE '.

r .ara, oe um so sôpro apague a ,encarregado da expulsão elos f'ran- os seus numeroso
--..vetusto de destacada prole, - a "

Ii I 1 b 1 Ii
. 1° .Hasteamento da Bandeira Na- C t d di11I1lCa ve 1I11a no seu o o nata lCIO. ce�es do Maranhão; orno par e o programa iscur-

_ em 1762. a Colônia do Sacra- cional ao son do Hino Nacional sou a Diretora daquele Educandá-

t b b d 1 2° Auri-verde-peridâo, aluna Ma- rio Dina' Mendonça Gevaerd, profe-rncn o começou a ser , 0111 ar ea- a '

Aproveitando a sua data natali- pelos espanliois ;
ria de Lourdes Martins rindo belissima alocução que puhli-

30 Alocução sôbre a data nela ,.

dicã
- em 1772, a Câmara da entã I) - caremos em a prOX1I11a e içao.

Diretora Professora Diná Mendon- E id tI' 'f'vila de São Francisco reclamou ao m segui a eve ugar srgm ICa"

Vice-rei contra o edital do Gover- ça Gevaerd tiva homenagem ás Professoras

nador ele S:::o Paulo determinando
4° Hino do Grupo Escolar "Sil- -aponsentadas, as Exrnas. Sras. Ma-

vei ra de Sousa" I r ia Luiza da Costa Melirn e Iracemaque todo o ouro tirado fossé reme- -.

tido à Casa de funelição daquela Ca-
50 Primavera, aluna Haidce ;\110- Aducci Wendhausen, e à outras que

"Prontuário de Jurisprudência Na- pital;
reira da Silva foram galardoadas com promoções,

ci onal" e do seu Ilustre gen il.or, o 1801 ti' J
(j0 Telhado vermelho, aluna Lau- Professoras Aida, Glorinha Almei-

de, o venerando ancião sr. Tomé �
- cm , ,

runsporu o o no a-

Jurisconsulto J. �I. Carvalho S"Jl,-' - {..
-

A
,.

l� lr i
ra Hibeiro da Silva da, Avaní, Ioê c Alc1de, saudando-asMachado Vieira, pai elo nosso pre-

- guarao, o L.apltao ntomo voe rr-

tos B b d
'1° Vidal Hamos, aluna Vanda Xa- a Professora Maria da Glória GI'l'�zado conterrâneo sr. Bento Agu ido . gucs ar asa atacou e errotou 11m

G t l't f'OI· vier. d
.

unciand di uVieira, eles tacado Iuncioná r.io a po-
ra os pe o convi e que nos Destacamento espanhol na Guarda sar pronu 1 '.. o iscurso que p �

.sentado dó Tesouro do Estaelo. gentilmente dirigido. da Lagôa;
2fi PARTE blicaremos.

10 Salve Nações Reunidas' U 1 d I b asO respeitável an ivcrsarian te que - cm 1821, fui assinada a con- ma sa va e pa mas rece eu

,dve nesta capital gozando a feli- FAZE}I ANOS l-IOJE: venção de Beberibe, entre a Junta
20 Minha Mestra, aluna Léa Santos últimas palavras da oradora, visi-

cidade ele 'ver aplaudidos pelo va-
- o sr. Laud elino Coelho, desta- do Govêruo de Goiana sob a Presi-.

3° Conta ele fração, aluna Mada- .velmerite comovida.

10r intelectual, alguns de seus nu- cado bancário, muito estimado dência de Bernardo José da Ga-na
lena Carioni Faz uso da palavra, a seguir, em

merosos netos, que o cercam com nesta capital; e a de Hecife sob a Presidência do
4° Na Bahia tem, alunas do 1° i nome das homenageadas, a Profes

o seu carinho, t.el'á hoje mais uma'
'

- o inter-essante Luiz-José, díle- General Luiz do Rego Bcrreto, fi-
ano 'sora Maria Luiza da Costa Mellim,

vez, o prazer de se' ver por todos to íilhinho do d'ist intn casal Jose- canelo assentada a eleição de.l 5° A última varinha de condão, cujo discurso publicaremos 'em PI'Ó�
festejado. Dêsse J'úbilo comr),arLi- Jina e José Borgono"o, ela àlla aluna OSl11arina Rosa xima edição.,. novo Govêrno, que se realizou em
lhamos com verdadeira efusão. . soci'edade de �ova-Tren I o; 60 Guerra-SoJdado Ao terminar suá oração vibrantes26 do mesmo mês, sendo eleito Pre- - . �

- a exma. sra. d. Flávia Melo, .s.�d(}n'1e; Gel'vúsio Pires Ferreira;
70 Discurso d;-'Professora Mari:1 palmas ressoaram por todo o Jm�

digna eSll!lsa, cio sr. ;\tajuJ' Trogí- da Glória S. Grisard ás homena.gca- biente nUlua' verdadeI'I'a denl0Ilstl'a-
- 1822;' evadiram-se de Lisboa

lio Melo, o[Jcial l>eformado ela nos-
A'nto'nI'o

da's
os deputados brasileiros

sa Polícia Mililar. 80 Marcha "Heróis elo Brasil",Carlos de Andrada Macha,do, Diogo
Feijó c 'Costa Aguiar por São panio,
Lino Coutinho, Agostinho Gomes e

Barata pela Bahia, os quais, chegan
do a Falmouth publicaram um ma

nifesto;
- em 1844, deu-se em Alagôas uma

SILVA
C

� longa e venturosa existência.
ul11pleta, hoje, trinta anos �le .

efetivo serviço púbJico o nosso est:i- MENINO SERGIO
macio conterrâneo sr. Manoel Fre- Côm o advenlo, a 2 do conenle,
derieo da Silva, Tesoureiro do Estú- ,la lVIalel'nielade Cados Corrêa, de
<lo. .llm robusto g'al'olinho que- receheu
Funcionário honesto e trabalha- o nome de Sergio, ,[ransborela de

dor, com invejável folha de servi- aJegTia o lar cio nosso deslacado
nuel .J oaquim Machado;

ços, o sr. Manoel Frederico se i111- coe�taduano dr. Arno Hoeschl, ín-
,

- em 1907, inaugurou-se na "Ara
pôs à estima e ao respeito dos sens lrgTO Juiz de" DireHo, na Comarca

superiores e colegas, desde a

'Jl'i-I
da capital e ele sua cxma. espôsa

111Pira investidura em cargo me'nos d. T-Tilela ela Silva H oe�eh I.
elevado no Tesouro do Estado Assoc13ndo�nos ao J Ll.5t(l júhilo

HOJ'e in\'est'ldo d lt f

.

- c1rsp,jamos ao l'ecPIl1-l1asciclo yarão,
, as a as LlI1COCS' ,

.I,e T.esolLl'eÍl'o' deI ' 'd
". próspera 'E' fellZ exisl ência.

.

. .' �� vem
.. s?, ' '�sln- 'VrAJANTEScUll1bll1do com notavel eflClenCJ'l e�

DR. ARUNDO GODQI

}

Vida

quem ingralmen te transmitiu as

suas - virtudes excelsas, nesLa 'aus

p iciosa data, será sem dúvida alvo

de expressivas e carinhosas home

nagens ela parle do vasto .círculo de

relações que cultiva em nossa So

oiedade, às quais jubi losamen te
nos associamos.

SH. 'l'OlVm l\L-\.CHADO VIEIHA

Completa," hoje, 91 anos �e ida-

JORNALISTA PLA'CmO (lOi\ll<:S
,A ·efeméricle de hoje assinala o

:aniversário rÍatalício elo nosso pre�
-zado col-ega de imprensa, sr. Plêl
{;ido Gome's, Diretor-,gerenLe do
'Boletim Comercial' B destacado
membro do DiretÓl'io do Partido
Social Dell1ocrálico no Estf'eiLo.

Gozando, pelo seu cavalheirismo,
em nosso meio de numerosas e só
l'das amizades, não lhe hã-o ele 1'al

tar, por cedo, nesLa: ,da la, mulü� I
'plas e expressivas homenagens ele
seus numerosos correligionários,
amigos e admiradol'es.

SH. JCLlO FEH.:\"A'\'DES

HOMENAGm'l

cio. que hoje QCOITe, o 110SS0 con

terrâneo advogado Plácido Gomes.
inaugurará no seu escritório de ag-
vogacia, em São José, as 13 horas;
os retratos do ilustre advogado .'lr.
Ciro de Carvalho Santos, autor do

uo �Grupo
Souza)

E.emversárm
«êtlvefra de

ção de agra.do.

Em SanLos, onde exerce as fun

ções de telegTafisla no DepaJ'ta
menlo dos COl'reios e Telégrafos e

onde se impus à eslima e à ('on�i

dernç:ão de seus colegas, "O passar

hoje a sua data natalícia, o nosso

e"timaclo conterrânco sr. Júlio Fer
nandes.

Aos volos ele felicidadcs qne da
qlli lhe fomlularem os seus inú
mero amig'os e aelmiradores, .iunta
mos pl'azerosamcnte os nossos.

-()-
SR. MANOEL FREDERICO DA

exação,
:\'ada obs[anl:e as fadigas que lhe

hão de trazer os seus trinta anos ele
sel'vir;os ininterruptos, com os nos
sos yolos ele IeliCiela,des f'xpressa
mos () noss'O desejo de vê-lo COD ti
nnar n dar, por llluito telllpo ain,{la;
() !1ll".;l()r elos seus esforços aos ser�

"O Estado" se congratula com O
Assim ás 10 hora,s daquele dia, Corpo Docente do útil estabeleci�

com a presença do Inspetor Escolar
Sr. Joao dos Santos Areão, reprr
sentante do Sr. Diretor do Departa
mento ,ele Educação deste Estado,

mento, com votos de muitas felici
dades e prosperidade, no desempe
nho da ardua tarefa imposta ao

Professorado de nossa terra. ,4'(�'

NASCDIENTOS:
:NIENlNA VA�[A

Tumullua de ah'içarcj.ra alegria,
eom 'O nascimento ocorri,do a 30 do

l11es passado, na Casa de Saúde Sii-ô

Sebastião, de ullIa graciosa e r01:1s,

ta menina E[Ue recebeu o nome jc

Vânia, o lar do nosso prezado ami,

go e abalizado médico Dr. Joaquim
:VIadeira Neves, e de sua exma. es

pôsa d. CaciJda R. Neves.

Compartilhand'o da justifica/la
aleg:ria do lar amigo formulamos á

menina Yânia os nossos votos de

insurreição contra o' Govêrno dos Centro de

P l'oce,den tI' de -Rio do ,SLl[, oHde
rxerce proficiE'ntrl11enle as allas
fLlnções de, Delegado Reg-ional de
PoJícia, encQln[pa-s('; desde onlem,
('n[re nós, o �r. de. Arlindo Godo(
. Apresen<[arno, a s. s. o� nossos

melhores "o[os de fC'ltz estada
nesta capi tal.

XI Fev-erei�o
Convocação

meida, Marquês de Abrantes, nasCÍ- o Centro Acadêmico "22 de Janeiro", convida os Presidentes e membros da

do em Santo Amaro (Bahia) a diret?ri� dos Centros XI de Fevereiro e de Economia e Finanças, assim como ofl
acadenllcos-em geral, para u'a reunião à efetuar-se hoje, às 19 horas, na Faculdàde

26-X-1794. Foi um ,dos melhores e'S- de Formácia e, Odontologia para deliberarém sôbre:
tadistas e 'Oradores parJamentares, 1) Construção da Casa do Estudante;

sendo Ministro dos Negócios Estran- 2) Campanha do Promin,

Florianõpolis, 5 de Outubro de 1948,

liberais;
_. em 1865, no Rio de Janeiro, fa

leceu MigueJ Calmon du PIn e Al-

geiros quando da declaração insul

tuosa do Ministro Chrrstie CJue levou
o Brasil a romper relações com a

Romeu' S. Neves, Presidente.

Eletro Técnica'AInglaterra ;
- 'em 1869, no Hio de Janeiro, fa- Teln o prazer de comunicar à sua distinta freg�H.sià e a) público em geral que

Ic-ceu' Antônio Clemente Pinto, Ba- transferiu suas instalaçôes para a rua Tenente Silveira, Quas,. esquina da Trajanp,
,;- I N F.'b '0' "

' onde espera merecer a preferência de todos, 'contin,uando sempre à sua inteira <fig..
1 dO leI ova rI UI "o,

I posição e agradecendo-lhes a visita,
- em 1877, no Rio d� Janeiro, ,

'

_

onde nascera em 24 de Dezembro de

1832, fale<;eu Francisco Pinheiro I
Guimarães, Brigad,eiro honorário do IExército, chamado "poéta-soldado"
durante a guerra do Paraguai;

- em 1890, assumiu o G�vêrno
deste Estado o 10 Vice, Farmacenti
co Raulino Julio Adolfo Horn;
-,- em 1893, o Tenente Francisco

de Sales Brasil passou a adminis

tração deste ·EstadD ao Tenente Ma-

Prof. Walter Bank
Famoso Quieomante Norte Amel'icano, ele passagem

;cs'la eapilal oferece seus serviços ao distinto Publico.
Ide eonsulla-lo no bote! cenLral q·uado n: 6.
COl1SulLas Cr$ 20,00 confeccionam-se horóscopos.

por

Dr. Alcides Acioli de Vasconcellos
taca" uma carreira com 135 metros

de comprimento, podendo suportar
400 toneladas ele peso. É da firma
Carlos Hoepcke;

A"enida Rio Branco n. 103, 1° andar, sala 3.
l\'EGOCTA:\TTES DA ,CAPITAL E DO Ii\'TEHIOH.

O E�CRTTóRTO DE ADVOGA'CIA E PROGCRATóRfOS do
DI'. Alcieles Accioli de Vasconcellos, instalado à Avenida Rio
Brallco n, 103, 1° anelai', sala 3, no Rio de Janeil'Q ,rncarrega
se da clefesa dos S0l1S interesses jLlnto às Repal'Lições Públi
cas Federais e fodo O servic.o rle aihocacia relafi\:a aos InsLi
Illlo� ele Aposentadorias e Pensõe:;, assim como do Rpgi;:;tl'O
de Patentes de Invenção, Marcas de Fábricas e Chamadas· de

- em 1946, esteve em visita ao 14°
B. C. o General Gebardt com ma1s
20 'oficiais Norte-américanos e

acompanhados do Tenente coronel
R/2 Julio de Morais. Naquele Ql!ar
tel manifestaram desejos de verifi
car as condições fisicas elos nossos

soldados. havendo então uma parti
ela de Basquete-bol!, saindo "ence- 6 x 5. No dia seguinte reiniciaram

Idora a equipe de Oficiais e Sargen- viajem.
tos flo 140 B. C, pela contagem (�e André Nilo Tadasco

Extrangeiros. /

Ofel'ece, outrossim,
entl'e Exporladores e o

os seu� serviços como intermediário
Conselho Federal do Comércio ExLe-,

rior.

PASTA, DENTAL
ROBINSON "

,- ,
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CA s AI

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

"GENTESmaxima rapidez e garantia para transporte de euas mercadoria, 11
Agente" em Florian&polis CARLOS HOEPCKE S. A.

,

Carros para o interior do· Estado Fiuza lima & Irmão ,··v,nd�m�,�!!Çc!'�!·��··��-o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada \ I
tória do Brasil de "Rocha Pom-

firma Fiuza Lima &. Irmãos, é o seguinte: ----------------------------1 bo", uma coleção de selos e uma

RÁPIDO SUL BRASILEIRO _' Diariamente _ Curitiba 6 horas TINTUR'A'RIA CRUZEIRO coleção ele moedas de níquel (3-
RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente _ Joinvile 13 horas'

_,

i quilos). Preço de ocasião.
Tratar á Rua Feliciano Nunes

EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque - 16 horas I Tir8deDt.e� 44 I
Pires n �64

EXPRESSO BRUSQUENSE _ ;!.,e:a�e:sã�a.d;e��ado- �6,�� ���::I LAVA e TINGE ROUPAS
, ·E������·�·���·�·���·di��;t

Nova-Trento Reforma chopeos " 1'0, comprando aeões do "CoI6-
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a. e 6a. feiras _ 12,10 horas Profissiona competente - Serviço rapido e garantido trio Barrtea-Yerde", .

.

"VIRCiEM ESP CIAUDADE"
«. lA WETZEL, INDUSTRIAL-JOINVILLE (M.arclI

TORNA A } OUPA BRANqUISSIMA
____rl.. .� -- �---------- � rem�pl�_�����---�-------------�.

�

...."..=.

IOMPANHIA -AWNCA DA Im-
hafWa _ 117. - ":1 1111
DVlIDIOI • ..,..1.0.01

1 --;

Cifr., do Balanco di 19441
,

(
CAPITAL E RESERVAS
Reeponsabilidedee
Recete
Átivo

Cr. 80.900.606,30
Cr$ 5.978�40l;755,97
• 67.053.245,30
• 142:176.603,80

Sini.tro. pago, nOIl 61ti.tno� 10 anal

Re,poDIat: \lidatie.
98.687.816,30

• �76.736.401.306,20

• I Diretorest
Dr�"'Pamphilo d'Utra Freire de .Carvalho," Dr: FraDcIsco
de Sá, Ani,io M."orra,! .Dr, Joaquim Barreto de Araujo
e Jo.� Abreu.

•

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.

BO,M NEGOCIO
parl.J quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100,000,00 renda
certa de 10'/. 80 ano com recebimento de iuros mensais.

Informações nesta redação.

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO ,E ELEOANCIA 1
PROCURE A

Alfaiataria· Mello
Rua Jl'elipoe Schmidt 48

Empeza de

CL...I,F'-'1-

navegação
RE'M

• •

O, Sahio

• J-
�

•

, CO_\W�l'\IIL\ QUIMIC\ RHODL\ RRASI1EIMt
. .

um
..

terreno na �ua An-
Olp"U"'INro AGROPICUA'RIO Rua tiB!n08AO'RÓ,"� 4',nd,Cai,.Posr,I 132q,S40P�Ull1 tôriio Matos Areias, no Estreito, me-

,

.

I
dindo 20 x 30.

a••• ,••••••••••••••••••••••••••••••�•••IlI ...a••.••••••• Ir ••������ • ����� . :��.a.ç,ã.�.. . •.... ; �

J Ouçam, diariamente, das 12 às 13 horas'
I C t'

ZYO-9 � RÁDio TUBÁ asa no cen re

o Escritório Elo Partido Social Democrático, a rua Felipe
N. 42, atende aos seus correligionar ios para qualificação

das 9 ás 12, e das j 4 ás 17 horas todos os dias

,

,

VA@BG\lJ&à
@IU�"8Hb
WOffiHl@llà

-8HOO'14 "A MÁXIMA-:<IAIIAN.TIA, CONt:RA'A"PfSTI', SUíNA

"A Voz das Terras de Anita"

Frequência 1530 klcs. - Onda de 196 metros

TUBARÃO - SANTA CATARINA

Viage com conforto·
pelo

«RAPIDO SUL B,RASILEIRO»
•

'Diariamente entre

Fpolis. - -Itajaí ··J-oinvile-Curitíba

!

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

120m x 13m lla rua Osvaldo Cruz.
: Estreito, distante da praia 75
I metros. I·'

Preço Cr$ 35.000,00.
Tratar à rua Joinvil e (D. Jaime ,

I

Câmara nv. 11.) Nesta .

•••••••••••••••••••• °1" •••••••••••

Ocaslâo , .

umca
Vende-se uma mobilia de copa, com
posta de uma mesa quadrada e seis
cadeiras e "bufet" esmaltados; um

guarda-roupa e "bidet".

Preços de ocasião, por motivo de

viagem.
Tratar à Rua Jerônimo Coelho n.

,'1 - Quarto n. 19 - Nesta,.

Casa-Pr ocura-se
I Casal se�l1 filhos procura uma:

I casa pequena, ,com um ou dois

'quartos, até 1 km. do centro.

Ofertas para A. Junior, na reda

ção dêste jornal.

o VA.LE D� ITAJAJ
Proeu.rem na A.g�.fJl&

.

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARl...

ROSA
••••• - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I

VENDE-SE

Vende-se uma, para reei
dencie.
Escritório Lrnob il iéu ic A.

L. -Alves.
, Rua Deodoro, 35.

, Aluga-se
I o primeiro' andar ,do prédio

! n. 5, da rua Arcipreste Pai
va

i 1 ratar à ruaAt tieta Bi t ten-

'court, 28. ,

I .', . .. ..:.; - '

Sorveterio
Vende-se uma em ótimo estado.

I
Tratar com Haroldo Glavan, à

i Rua João Pinto n. 6.
I

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

Aluga-se
uma casa de material reccm-cons

truida, sita no Estreito à rua OsvaI
j do Cruz.

! Tratar na mesma locaÚdade à rua.

'Cél. Pedro Demoro n. 1.472.

l'eli'ls:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



j

,
\

,

1 s
--

o ESTADO-Terea·felra S d. outubro élf> ,.lil

,

De pessoas têm usado
\

MOVIMENTE SUA CARGA

INTERNAllONA L

com bom

Em todos os portos do mundo os caminh'ões International
'

ajuda": a qistribuir a carga destinada �o comércio em

geral. O 'uso universo], d,os lilternational é uma prova de

que são bons caminhões e suportam os castigos cí êles

impostos pelo serviço pesado a que são submetidos.
Procure conhecer melhor as vantagens que a série International lhe oferece

para obter maior rendimento e' economia no serviço de transporte.

I
I
j
l-

'!Peça informações- ao concessionário INTERNATlONAL mais próximo

INIERNATIONAL HARVESTER MÁQUINAS,
PORTO ALEGRE,

S. A.

popular depurativo

Minis.tério ..da Aeronáutica
iQninta Zo.na 4éreá Destacamento ,da

Base Aérea de FloriDoópolís'
Edital

o Comandante do Destacamento da Base Aérea de Florianópolis, 1

.avísa 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 refer-ido

. .concurso,
.

são as mesmas que vigoraram no Concurso anterior. .

Destacamento de Base 1\.érea de Florianópolis, 14 de Setembro 1918.

CARLOS DA COSTA DANTAS - 1° Tte. Ajudante .

Restaurante e Bar Coqueiros
o restaurante e bar do Coqueiros Praia Cíube, acham-se em

pleno funcionamento, tanto de dia como á noite, estando apare

lhados para banquetes, etc.

....................................................e:
: .

, .
• DR. : RIO DE JANEIRO SÃO PAULO

•• • Av. Oswaldo .Cruz, 87 Rua Orienta. 57 Rua Gaspar Martins, 2Ó3

�! �M��m� I-w-�-�-�-�-m-ll-OO-.L-I-.R-A-T-E-N-I-S-.. -C-L-U-B-E-::: • ADV10GADO : LUXO 1942

:: :] Vende-se de 4 portas em exce-

'. AÇõES CíVEIS � COMERCIAIS : lentes condições, côr verde (duas Edl-'�I
.�:: : I

tonalidades), kquipado com. õtí- Iu

:1- Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando • mo rádio "Delco ", faróis de ne- Afim de iniciar a distrfbuíção de carteiras s<;lCla1l' e cartões de
. : : blina, farolete lateral; ventilador e identificação para filhos de sócios, solicita-se a todos Os senhores as-

_.: .

(Edifício Pér�lª,) : forrado com 'palhinha americana. saciados a fineza de foi����;en:i T"secretaí·.iã-õiCrê'zllUraria -dêste '-Glu-
• : Preço - ,Cr$ 55.000,00. Tratar á be, no menor prazo possível, duas fotografias do tipo 3 x 4.
:: Fones: 1.324 e1.388.• rua Bocaíuva 1, diáriamente até A Diretoria
". \

�. • ás 11 horas.
'. Plor ianópolis - Santa Catar ína •
.. . " .

'. ': PASTA DENTAL:.................................................... '

ROBINSON

VOCÊ É FUNCIONÁRIO ?

Escreva li�ha abaixo o título que deve ter o seu jornal

, (Ass.) , ...................•••

Recorte êste quadro e envie ao Clube dos Funcioná·rios.

Rua Trajano, 37 - Florianópolis

i,

Ouçam, diàriamente, das 10 às III horas, as eu diçõee ela

ZYH .. 6 Radio Difusora de Laguna,
• I

970 kilociclos onda de 300 metias.

Laguna - Santa Catarina � -Bresi!

•

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

, recoso
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário do

Paraná e Santa Catarina.
Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba.

MIM

I
. � o

O TESOURO
Da ínstnução está ao. aloanee

de todos. Dá esse tesouro ao. teu

,.
amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alfabetizaeão no Grupo
Escolar São José, na Esoota Indus
trial de Florianõpnlís ou na Cate
dral Metrupo.li,tana.
••••••• o •••••••••••••••••••••••••

CHEFE DE ESCRITóRIO
Firma industrial' precisa de PM

sôa com prática de escritório e de
escrituração mercantil.
aos seus associados o melhor pIa
no, ne melhor sorteio, por Cr$ 5,o�
mensais.

•• o .. 0 o •••

Seu Terno tem manchas?
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes ,44

•••••••• 0 •••••••••••• 0 •••••• o.

SENHORITA!
A ultima creação em retri
gecante é o Guaraná KNOT
Eft1 GiRRAFAS GRAN.DES

Preferindo-o
eeompenhsuuio

está ,/

a moda.

TINTURA.RIA. ,
Só a "CRUZEIRO" Tlr...

·

dentes, 44
• '" 0 ••••••••••••

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

«SILVEIRA« J

jM

.

!lt�",!hlj)lf�...

. \

Escritório ,de
Advocacia

DRS.
José Pinós Pereira

Sebastião Adroaldo Pereira
Gabriel Pereira Borges fortes

tt
I

fabricant. e distribuidorel!l da. atam.ada. een
fecçÕ•• "DISTINTA- • RIVET. Po••ue um gran
d. lortimento d. oonemira.. ri.cado• .' brin.
bane • barato., algodõelD, moriDa • a.iam.ntol

par(l alfuio.te.. que recebo dil'ot:amentlll dali
!t.n:r1;'�CCUi, �1I' C,:)lMl� "A C/H'I"1 ALI- Clhcm.a a ahl!!l;l1ll dOIl St:UiI' COITHlJ1fClI(tilli.�.1III d�l tntCbl'inll' ElO l!llllntido d. Ih. fa:".rem 'ama

.

o;;,kU .... ".",t " ii., ·(�*!',!t'i.ll'?ll'lIII1!'r' ilIUCII oomprc2iI! M.Jl!.TRIZ 4ilm Fio,.bw:6oaHM, ":N PH IJIl tf.{ um 'Sh:JlTol .. ",nu • Lail&�.
��""''''1W9S Ittt�tilB.....�"m.;m...�gJfj§;mt7}!!�dwt�§j@Wi'S'fàSl'illCi##:tNMhfFW'jMtaPJt.J!jfw?!Ne*'5!!'.tíljM #iWWJ#MMS!M '4dt!J�E!N�"v�� _iIZIlIIIlIIII:I=III!i:l:==== ==-Cll:DmDl!lllIF

Rua Vigário José Inácio n. 358
Pacto Aleg�e.- Rio G. do Sul

I'fUA. VOLUNTARIOS'OA PÁTRIA N." 69,' t.- ANOAR

C;"'IXA PO:ifl-l,Ml . tEl.E.FONE 68'0. • fEL.EGIIAfIIAS' ."'f()fECtO"...

Agencia Geral para S. Catarinil
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69· Te!. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

A. Tinturaria Cruzeiro é a qué
melhor me serve - Tiradentes,

H

I
I
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0$ desportistas calarinenses aguardam cem entusiasmo as competições atléticas dos
dias 9 e 10 do .cerrente, promovidas pela Federação Atlética Catarinense no está

dto do 14· B. C. gentilm'ente cedido pelo seu digno\
Coronel' Paulo Vieira da Rosa.

comandaute

..

-

O
. BocaiuvaA mais--b-rilbante favanha

Por 5 a 2 o esquadrão de Yla�imir' _abateu o Ivaí,' isolando-se na liderança
.

,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

I
O campeonato citadino de fute- mil' f'oram marcados por Cat-éca

boi teve encerrado o seu primiro (3), Getulio e Américo, êsl.e de pe
turno com o embale enlr.e os pelo- naltí. P.ae� o Avaí marcaram Brau
li'ies do Bocaiuva e elo Avaí, ambos ilo e Raul, ambos de penalidade
classi ficados no 2� posto com ape- máxima,
lias 1 nonto de diferença do lidero
Fazendo uma exibição de gala, Em nossa edição .de amanhã da-

lo gl,'l\miO bo.qllenSe 'conseguiu le- rr.mos mai,ores d�t.al.he.s ela.
sensa

var dE' vencida o seu famoso con- cional pugna que ISOlOU o clube .to
lenelor pela alta conlagem de 5 x 2., sr. Agapi ío Veloso na vice-Iideran

I Os t�'IlLos do esquadrão de Vladi- (:::1 elo certame.

,E_SPORTIS'T AS!'

-0-

O Paula Ramos perdeu a invencibilidade· e a
Prosseguiu, na tarde ele Sc1bado'l _

"

:�f::LL;_���'��I�-� Cj":;bO�, ���am: liderança d-Iante do Oll"'mp·lco;;t'élio .cntre os quadr-os do Pm;la
Ramos c do Olimpico. A lula foi vcr ável ao Olirnpíco por 2 x 1.1 COIOl', o Figueirense alcançou Q"

bastante renhrda, terminando f'a- Ouebi'ada a ínvcncíb ilídade elo l.ri- primeiro posto,

:Aguardem o MAJESTOSO FESTIVAL promovido pelo IPIRANGA,

F. C. a realizar-se dia 31 de outubro

SACO DOS LIMõES

PRÓ-CONSTRUÇAO DO ESTÁDIO
Defensor perpetuo do esnsne brasileiro
Rio,4 (Y. A.) _ O dr. Hivadaví a . iuo esporte amadorista brasileiro.

Corrêea Meyei; presidente da. C. Congratulo-me destacado desportis
B. D., recebeu do SI'. 'I'ulio de Rose, la merecida homenagem. f-iauda
conhecido despurí ista gaúcho, o j ções - 'I'ul io ele Rose - Secretá-

"Não haverá sessão
seguinte telegrarna : "Com satisf'a- rio."

cinematográfica"
ção comunico Jlush:e pal r ici o Con- O Congresso Brasileiro de Ciclis-

. .

g resso Ciclismo aprovou unun ime II�O roi realizado por ocasião elo IMPERIAL - Hoje às 7,30 horas

proposla delegação gaúcha conte- Campeonato Bras ileir-o, pm Cur ií.i

ri'ndo-lÍ1e litulo Defensor Perpé- ha, no mês de setembro ·ultimo.

CINEMAS-0-

Tomarão parte nesta grandiosa festa esportiva, os maiores clubes
do futeból varzeano

,

Cooperai conosco esportistas, comprando .tômbolas ou ações e

tereis transformado em realidade o Que vos' afigura um sonho.

O ESTÁDIO será vosso - Ele está em vossas mãos

CINES COROADOS
Cartazes do dia

-0-
ODEON

BATlDO o FrGUEmA .C.\MPEOl\ATO PAHANAENSE
Ei\I PALHOÇA Curi liba, q _ O prél io enlre O

Na cidade de Palhoça, realizou- v ice-Iider Ailéüco e o Brilania,
se ante-ontem, o encontro am isto- onlem realizado em prosseguirnen-

No sub-distr-ito de Trindade, pe- dom e' Olivedo; Jairo, Cazuza e 50 entre o Guat'aní, local, e o Pi- to ao crtame da cidade, encer-rou-

a-ante regular assistência, realizou- Biorr.. LeIa, pico, Jeca, Bert inho .e guri ra, desí a capi I al, vncendo o se com a vitória, do primeiro p01'

se antem, sensacional partida amls- ViLOl'. lJI'imeiro 1)Or (j x 1. '.J X O.

tosa .entre o clube local Indepen- Independente - Lelo, Abelardo
lNJ)EPLl\D.GNT'Ii; a x l'�]j)OS DO --r-N-"1-'J-.<.:-]{-N-A-l-'0-5-x-I-N-J'I-'E-R-N-A---

denle e o Cruz e Souza, da Pedra "e Maso ; Oscar, -Natalino c Vado ;
LfRA 1 CIONAL 3

Grande. Osni, Lessa, Paulo (depois Nemé-

Jogando com muito acõrto e

en-I sio)
c João.

t.nsí asmo, logrou o quadro vis ilau- :\0 i)l'rJio entre os quadros se'

tr- abater' o seu adversário pela,ex-, cunrlários, venceu o Fndeuendcnte

pressiva contagem de 3 x 1. [I0l' 1 x O, jogando assim Inrmado ;

Os quadros jogaram assim cons-Inacio, Domingos e Adercio ; Alva-

tilll'ildos: ro, Doveries e Walrnor ; Manoel,
•. Cruz c Souza - Basinho, 'L'eo- gm(lll'iO, Paulo, Caroba (' Salomé. SECÇÃO DO PESSOAL DA D. R.

S
";'

d d B d... -".------.-.-, ----.. -- -_

DOS CORR.EIOS E TELÉGRAFOS oele ii e . os

J!.q�!�V�)O_ 'o�,!!, �"rl�� nO�i: lGr.'�d��! .

,,�;o��f!1o��:If�rt:�i��7;;' ::�:��o�ra:l�o�1t
!atual lide!' absolulo elo �alllpeO'l1a� "anlme-l1lc conLra o São Paulo, ele 28 de outubro ,de 1939, fica pelo b Socie.dade Beneficente dos

�o argenLino, c1.everá se. exibir no dual liclcr ele nos�o campeonalo. presente edital, citado o telegrafis- Guardas da Alfândega ele Florianú-

Rio de Janeiro no çróximo ,dia 11,
.

r
'.

1
. -

PI)
conLl'a o FlLll1l.inenBe. Essa partida E�la parLicla também está qllasi ta da classe VII, DOIUVAL DA SIL- ,po IS comUI1lca-nos a e elçao e ,s-

i\s�c'ntada e seria das mais inleres- \TA LINO, para no prazo de oito Ise, e.m data ele �O do mês p. p., da

.<:anl('s a sua realização, 'não deyell- (8) dias, a partir da primeira Publi_lsegmnte dU'etona:

1
.

t caça."'o deste, apresentar sua defeza Presidente - Nestor Luiz Teixei-
(O 1101' IS.O mesmo' poupaI' esfol.'-

ç'os o� di;'igentes ela Ferleraç[lo no processo a,dlllinislrativo a que' ra � Heeleito;

Paulisla de Fulebol e do Rão Pau- responde por abandono de cargo,
I Vice�dito _ Narbal Silva;

em raz[ro de haver interrompi rio o '10 Secretário - Herodiano da

exel·cicio por mais de 30 dias COI1- Silv� Brasinha;
20 dito - Leopoldo F. Meira

DOS dominios ,do adversário

Tyrone Power - Gene Tierney
- An ne Baxter e John PayneVenceu bem o Cruz e Sousa em:

O FIO DA'NAVALHA
No Programa : .

1) - O Esporte em Marcha n. 180
- Nacional.

2) - Fax Airplan News 30 x 74.
_ Atualidades.
Preços - Cr� 4,80 e 3,00.
"Irup. 14 anos".

Em Camhirela (ex-Santo Ama- _

co), ef'etou-sc ante-ontem sensa- K.o campo do Oolégio Calarinen-
cional peleja cní re o grêmio local se 'leve lugar ante-ontem, um em

Independente .e o Fn idos do Lira, hal e entre as equipes do Internato
desta capital, saindo vencedor o i': :10 Internaoiunal, triunfando o

primeiro por 3 x 1. prrmen-o por 5 x 3.

............... _.0 ..

Finalmente amanhã:
ODEON _ 3S 5, 7% e 8%. horas
IMPER[AL _ às 5112, 7lfz e 914 hs

- A mais sensacional atração do
momento:

ALEGRIA, MUITA ALEGRIA!

. Sexta-feira: Odeon - em Av:.mt-
Premiére :

..

- O filme que o mundo não es

quecerá:

Campeona'lo Carioca de Futebol
Rio, 4 (V. A.) - Eli1 conlinlla- Bota['ogo '3 x �ão Cei.slo\'ão 1

ção ao Campeonato Carioca de Fu- Olaria./[ x Flamengo 2-
•

tebol, foram, realiza,das ontem di- Bang-ll 2 x Anlérica O

"Ii.er.sas pcle.ias, sendo I\sles os l'esul- Úlumincllse O x Ca'nto do Hio O.
tados: Vasco 7 � Bonsllcesso 1

DR. NEWTON d'AVILA

ENTRE O AMOR E O PECADO
(FOROVER AlvIBEH)

(Technicolor)
com

Linda Darnell e Comei Wilde.
RITZ - Hoje às 5 e 7,30 horas

Sessões das Moças
. Ra\'l11ond Houlean _ MiJa Pare
ly e Germaine Dermez - em:

A VOLTA DO PRóDIGO
rm bélissimo drama, entremea

do ele romance e aventuras ...
Censura LIVRE.
N o Programa':

Tri-centenário elo Paranagúá
Nacional.
Preços: Cr$ 1,20 - 2.00 e 3,00.
ROXY - Hoje' às 7,30 horas

última exibicão
A Cin,édia S/A, apresenta a sua

mais impagáver comédia com "Val
ter D'Ávila e Dercy Conçalves:

CAIDOS DO CÉU
Com os melhores a'les do rádio:

Trio de Ouro - 'Francisco Alves -

Dircinha Batista - Linda Batista
- Marlene _ Tatuzinho e muitos
outl;OS.
Proibülo para menores de 14 anos.
No Programa:

Brasil em Fóco - Nacional.
Preeo (lll'ico - Cr:3 3,00.

HITZ "_ amanhã às, 5 e 7,30 horas
Fred MaciVIurray _ Marguel'itc

Chapman - Akim Tamorff e Rita
.lonhson - em:

in lernaci.onal será palrocinad.a pe
la Confederação Brasileira ele Des

porLos. Contuelo, a F,ederação Pau
HsLa de FuLebol está envidando

grandes esforços para que o qua
úro posLúdor do maior ataque da
América d'o Sul na aLualielade, ve
nha a se .exibi!' lambém na Capital'

io, quê presenteariam a torcida

paulisla com uma excepciopal par�
liela. secutivos.

O Chefe do Pessoal, (as.) .Guilher- Reeleito;

E'mpataram OS aspirantes do Paula me Kersten. R:eole����oureiro
- Ito Schmidt

Ramos e do Dlim oico ,lssociação Benefi.. Re��e�!��
- Francisco O. Furtado--

A peleja principal ela lar,de' de Olimpico. O embate transcoeI'e'll "ente dos Alfa,-a' tes COMISSÃO FISCAL'
sábado, no eslácl,io da F. C. D, r.eu- bem equiU])1'ado, cncL'rra,nclo-se li.. .

'

Artur Teodoro da L�1Z;
Dili no gramado as equipes de' as- com um empate de dois lcnlo�. de Flor·lanópolis Herminio B. da Silveira - Reelei-
piranLes do P�ula Ramos e elo to e José Licini'O Lopes.

'

A Associação Beneficente dos Al-
.

faiates de Florianópolis, recem-or-

Campeonato Paulista, de futebol
.

Em

contillllaç,ãO
ao certame

pa,
u-

[segUinte,
s: Ipi1'anga 2 x Porlugue

lisla de fulebol, o Santos denolou sa de Desportos 1, Corinlians 3 x

(J �ão. Palllo por 2 x 1, na l)al'lida .Tabaquara O e Jll\'entus 3 x Porlu-
lllal� 1I1lportan(f!. Os oulros pl'élios ;;llesa Sanlisla 1.
da rodaria tiyel'am os l'esullaclos

'

,
_

ganizada e que vem tcnrlo a coope- C'irurg'ia geral _ Doenças de Senho-
ração elas casas import.adoras do r,a- P tI'

.
ras - roc o ogla

mo de tecIdos, acaba ele receber do
Eletricidade Médica

Estabelecimento de Tecid,os Renas-, C lt" R V't 1\1'[' 1• ,. onsu Orla: ua lar r e1re es n.

cente S.�., por intermé,dio de seu
28 _ TelefOne 1.307

viajante Sr. Joaquim G'Omes Junior I C lt
.

11 "O I
'

1
• A

•

•
, ')

onsu as; A.S ,;) 10ras e a ar-
a 1111])OrtaneJ3 rle Cr$ ,�OO.oo,' a ([ual, I d là 15 I d' t. e (S lOras em 1M e
se fará constar no "Livro de Ouro" Hesidência: Hua Vidal Hamos n.

respectivo, C01',l os agradecimentos 16� _ l' I f' 14')');) c e one . __ o

dos asso"iarlos. .

'

__ .. _

VENDEcSE DOIS TERRENOs:
Um na Ponta do Leal c/ 24 m x

30m.
Outro a Hua, Irmão Joaquim c/

20.50 m x 44m. - Tratar cf Ten.
Samy _ Policia l\Iilitar.

O NOTÁVEL IMPOSTOR
A comédia do milhão dr gargalha

das. .. A gosaclíssima história do
filho pródigo que voltou ao lú ...
dp outro! ...

l\IOURA E RTLVA

Parficíoação
Dr. Arno Pedro Hoeschl e Senho

ra, pqrticipam aos seus parentes e

amigos o nascimento de seu filho.

Sf'rgio, ocorrirl0 no dia 2 do corren

te. na :\1aternjrJ;)Jc desta Capital.

Ayisa aos s1's. pl'oprietáeios de

onibus, que acei ta ag(\ncia, Infor-'

mações: Praça 15 de .ov, 24.

___/'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Milton ,Simoner' ClínicaD:��UJÔRCii�rca do

PI!' Médico-Operador-Parteiro
erelra Doenças internas de Adultos e

Clinica Cirurgica Crianças
Molestias de Senhoras Alta Ckurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos - O INSTITUTO PINHEInOS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis),
Vias_ Urinárias - Rins _ Coração tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários,' Fazendeiros
- Pulmões _ Estomago - Figado

I e' Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande sériê
Tratamento da Tuberculose dêsses produtos. _ .

Raios X -.Eletrocll;rd�ografja . i Os primeiros já a venda, são!
Pr�ça Pereira e Oliveira (atraz do I SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de
Tribunal) Rua Santos Dumont, n, 8. e 60
Consultas das 9 ás 12,e das 3 ás

61 '. ��CINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

1C' 3u cm .

SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.

VACINA CONT,{l,A BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

de 100 cm3.
VACINA ANTI-RÁBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos

CIRURGIA GERAL
IDos Serviços dos Professores Bene

!rlj'cto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas

Rua Fernando Machado., 10

DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS _ CI
RURGIA PARTOS

, Diagnóstico, controle- -e tratamento

especializado da gravídês, Distnr
bíos da adolescência e da menopau-

5a. Pertubações menstruais, !:I�l'l'

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.

Operações do utero, ovários, trCIT1-

(pas, apendice, hérnias, varízes, etc.

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

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tíroide, ová

rios, hipopise, etc.)
Disturbios nervosos -:-- Esterilidade
r-r- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tcl,
1.461

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

DR. POLYDORO ERNANI DE' S
. THIAGO

Médico e jJarteiJ"o
Hospital de. Cartdade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Do

•

•

Doenças dos órgãos internos, espe
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gian
dulas internas

C1inica � cirurgia de senhoras -

Partos'
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS; _.

"Pela manhã das 10,30 ás 12
horas

.

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESID:E:NCIA:
Avenida Trompowskí 62

. Fone manual 766

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden-'
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo minimo necessario

ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso

luta garantia de atividade máxima.
Brevem�nte o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

(Formado pela Faculdade Naclo·
nal de Medicina da Universidade terinários de grande eficácia, como: 'I'ernerina (Buco-Vacina contra

do Brasil) V
'.

CMédico por concurso da Asslstên- diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, acma ontra a

cía a Psicopatas IdO Distrito Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . '

Federa "

Ex-Interno dr Hospital

PSlqUiá.! Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
trico e Manicômio Judiciario ., .. -

t did I D tda Capital .Federal
' dos amrnais domésticos, serao prontamen e respon 1 as pe o epar a-

Ex-in�erno da San.ta Casa de MI·. TI -nto de Veterinária.ser-íeórdta do RIO de Janeiro c

CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten-

consultõrlo�}!;R:d���i� Amélia derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en-

NeRto :-d- Sa.la 3.
AI centrados na localidade de residência do solicitante.

�I encia : Rua varo de Caro
'fallio, 70. .

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208. •

.Residência - 1.305.

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto, anus e

Hemorroidas. Tratamento da coiite
amebiana. .,.

Fisioterapia - Infra Vermelbo.
Consulta: Vitor Meireles, 23. Aíen<le
diàriamente às 11,30 hrs, e á tarde,
das 16 brs. em diante Residência:
Vida! Ramos. n. 66 - Fone 1.667

DR. A. SANTAELA

",'

Dr. Roldão Consoai
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOLIl:STIAS DE S�

NHORAS - PARTOS
Formado ,pela Faculdade ce Medi.

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

, Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula.
res, intestinos de1gado e grosso tirai.

�e! rins, próstata, bexiga, ,Itero,.
ovarros e trompas. Varicocele hidra

cele, var-izes e hernas'
Consultas: Das 3 ás 5 bora; à rua
Felipe Scbmidt, 21 (altos d� Casa

Paraíso), Telef. 1.598
\ Residência: Rua Esteves Junior, 170: ITelef. M. 764

Dr. PaDlo Fonte.
Clínico e operador

C20nsnltório; Rua Vitor Meireles, 36.
Telefone: 1.405

Consultas das lO ás 12 e das 14 ii
H brs. Residência:' Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário WendhauselV
CIlnica médica de adultos e criança.,

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 bar",
Ite.idência: Felipe Scbmidt n. JS •

Telef. 812
---

Dr. M. S:-Cav;'clnti
Clinica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinbo, 10
Telefone M. 732

DATI LOGRA FIA

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE CARVALH'O. 65

Correspondencla
Comércial

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

. ...

COú�AN�aA lO
=- ACCIDENTES

Sê.OE SOCIAL.�

po�ro ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N •• 68 • 1.° ANDAR
CAIXA POSTAL. 683 • TELEFONE 664(l - TELE'GRAMAS: .PROTECTORA.

(onfere
Diploma

DO
�O�··CO�l�
TRABALHO A

:::..=

. .

Dm'(Yl'-foS-ft-!-k�"
Co.... "rorr.UH .1'1 1Ill8IB�bI�

,.ftl, a. tlOEeJ!f,;M lIe".... , 111111111_
llmtllliDiJ e. te.�i)••40 lIIaI.. 9'..... '

'411lta.�Dt.a reBledlávela. O e.ma••
FAZENDOLA E INDUSTRIA 1f1.!rr.Cl. fralto dIA {poria!:I., -' �

BARREIROS, pequena fazenda, com pastagem para 30 cabeças, H'e�ciICllr 011 huUvid,,,,,,,, afet."", <te
eom uma industria de produtos de mandioca. sagu, etc., demais infor- '..:� ol!.fumlc1lUi... O i!!er..n�. JIlf.
mações dão-se neste Escritório. Preco Cr$ 280.000,00. fl\l!'U" II. l')oêllCU m••bI!,. It"�

HIPOTECAS le •• ÃJallnd.atérflll, fOl"O "talatl .. I!�
Aceito capital para empregar sôbre garantias hipo,tecárias .• Sigilio I mib.metttIP ." rl! ..",,,,,tel" "_.!"'" -�� '�absoluto. • _�_ .. JI;IIi':: n..!l.re � l1li8 ..

Agenca Geral para Stà, Catarna
.

. Rua Felipe Schmidt. 22 - Sob.
CaIxa Postal. 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS

-------------------------------'------------------------------

ORII;:NTE racionalmente sua publicidade, tornando-a
intensa e profícua

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

pela onda da IYH - 6�
RÁDIO DIFUSORA. DE LAGUNA
- 970 kilociclos -- 309 metros -

,

Para dedicatórias musicais procurar o sr. Waldir -Brasil, à Rua'
Fernando Machado 3.

deverão ser encaminhados com 3

dias
NOTA:.- Estes pedidos
de antecedência.

\

Produtos Veterinarios

de 100 cmâ,

Não perca tempo.!
Telefone para a Imp'ressora Gre ieú btda.

manual 7(7), e o nosso a.gente o procurará para

sua encomenda tipográfica, Serv iço Esmerado.

imediata. Preços sem concerrencie .

(telefone
receber
Entrega

FARMACIA ESPERANÇA
'0 :rarmaee.tleo lftLO UUS
Hoje 111 ..ri • na .refert4a

u........el o r etrÚ '_ H....'Ulu - ".rt.-

..riu - A,rtic.... It.n.ulta.
1Jara........ uata eIMIonbda .. nco1&ú.rh .AG...

. .

_____Pp. __._._ -_-_._-_-..-_._-_-_-_-_._-_-_-_-••_-:..�----,.....---.-.--------_�_-_-_-_-_-_-...-_-_• .A

COMPRAE���r.�����rr.n..��vE NDA DE

CASAS E Tf�g[NOS.!!!��������������
HIPOTECAS

AVALI�CÕES
lEúALI;;AÇOES
ADHINIS1QAÇÃÓ
DE IMÓVÉlS

rTC.

TEtEFOItc:
11.1. 784

RUA DrDDQDO -.J5
rLO/11AHÓPOLI5 -SAlfrA CATARINA

RUA CONSELHEIRO MAcFRA, casa grande com 6 quartos, sala ba

nheiro, etc. Serve também para comércio. Preço Cr$ 220.000,0.0'
RUA CONSELHEIRO MAFltA, prédio de comércio com 2 pavimen-

tos. Preço Cr$ 350.000,00.
.. _

RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais instalações. Pre

ço o-s 250.000,00.
RUA ALMIRANTE LAMEGO, ótimo prédio, construido em terre

no de 17 x 30, todo murado, com 4 quartos, etc. Preço Cr$ 190.000,00.
RUA RUI BARBOSA, casa com 5 quartos, construida em terreno

de 24 x 86. Preço Cr$ 120.000,00
.

RUA JOSÉ MENDES, bangalô novo, com 3 quartos, etc., construí
do em I erreno de marinha. Preço Cr$ 50.000,00.

RUA 'RIO GRA;NDE DO SUL, casa com 2 quartos, tendo o terreno
10 x 110. Pr,eço ,Cr$ 35.000,00.

RUA AL'MIRAlNTE LAMEGO, 2.pequenas casas construidas em -ter
reno de 51 x 70. Preço Cr$ 80.QOO,00.

RUA SANTOS SARAIVA (Estreito), bangalô completamente novo,
com 3 quartos ,e :demais instalações. Preço Cr$ 100.000,00.

.

RUA 7 DE SETEMBRO, casa com 2 quartos, etc. etc: Preço Cr$
40,000,00.
'.

RUA 7 DE SETEMBRO (Estr,eito), casa com 4, q\lartos, etc. Preço
Cr$ 55.000,00. '

CAoPOEIRAS, casa com 2 quartos, etc., tendo, o terreno a área de
86.000m2. Preço Cr$ 50.000,0.

CAPOEIRAS, casa desocupada com 3 quartos, banheiro, água quen
te e fria, instalação sanitária, ,etc. Preço Or$ 60.000,00 .

TERR;ENOS
RUA RUI BARBOSA, te'ndo 8,50 x '50. Preço Cr$ 15.000,00.
RUA CONSEJ:l.HEIRO SOUZA FRANÇA, tendo H) x 3e. Preço, Cr$

40.000,00.'.
.

flUA STA, LUZIA (Estreito), tendo 50 x 40. Preço Cr$ 50.000,00.
RUA GERAL (Estreito), tendo 20 x 45 (fundos rua TUuca). Pre

ço Cr$ 20.000,00.

•

VIAGEM

mEnit" I, _aIquE r irre
gulandade ,(Ia t1ntre,a
de seus iornaee.

.' ...... � .

Oficina,' Cele,ste
(Elétro Técnica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAGESSE FILHO
Rua João Pinto, n. 32 _ Floría

nópolis _ Santa Catarina
Consêrtos, Limpezas 'e .Reconstru

ções de Máquinas de escrever, cal.

cular, somar, Contabilidade, Regis
tradoras, Balanças automáticas"
Chuveiros Elétricos, Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços MMicos

.

Orçamentes sem compromisso.
· .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .

CHEFE DE ESCRITóRIO

Conhecedor de todos os servi

ços de escritorio procura coloca

ção na Capital ou uo interior. -

Cartas para"CHEFE", Rua Vida!}
t

.

Ramos, 52 - NESTA.
...... 0 o ..

OOMERCIANTB: D' um li

TrO à Biblioteca cio Centro !Ma-
4émioo XI dJe Fe-vere1ro. Coa

tribulris. ua1m, pera • r�
f.lo eolturaJ dotI eatariB...

ie amanhll
· '"

......... 0,0 .. .. .. .. .. .. .. .. ....

Oleo de Peixe
. COMPRA-SE QUANTI,DADE E
PAGA-SE BOM PREÇO. TRATAR
Á RUA CONSELHEIRO MAFR.\ 41.
FLORIANóPOLIS - CAIXA POS
TAL 124. I'

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. o '" CJI'

FER1DAS. REUMATISMO E
PLACAS SlfILITIC�S

Elixir de Nogueira
Medica,;:éio auxilier no trotamento

do .iflH.

VENDEM-SE POR MOTIVO DE

Móveis de sala, em perfeito es

tado e de quarto, 1 rádio marca

Esparto - móveis, diversos reló

gios de parede antigos, tudo em

perfeito estado, 1 cristaleiro e di

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

· .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

••••••••••••••••••••••••••••• 0 ......

o Batalhão Barriga-Verde
loi constituido de catertneasea
destemidos e o "Colégio Bar-.

ríga-Verde", usará a mesma·

bandeirs.
(-Campanha Pr9-l1wo"! ..

Q A.. XI d... FII...r.U:o) ..

••••••••• ;. • • •• • ••••.•••••••••• O·

Artigos de uso,
.

doméstico
,

Você poderá ganhar de Cr$
50,00 à Cr$ 100,00 diários, vendeo
do artigos de consumo domestico.

Informações na Praça 1 de' No
vembro n. 22 - 20 andar.

N X'O ESQ U E ç AI

A Tinturaria Cruzei�o di§lpõe �go
ra dos melhores profissionais d.,
cidade para lavar, passar e ting�
pelo sistema suiço.
R. Tirade.ntes 44 - Fone 1022.

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

:emilae, Grl!lVatal, Pifame••
Mei81 dai melhorei; pelo.,i,,me
oores preço. 16 D. CASA M'IS
CE,LANEA - RuaC. Mafra.

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Almirante Lucas
BoUenx,

Com o fim' ele tomar parte nos',
trabalhos do Primeiro Congresso
de História de Santa Catarina, está
nesta capital, desde ante-ontem, o
nosso muito ilustre conterraneo sr;

almirante Lucas Alexandre Boíteux,
que revê assim velhas amizades e

se vê, por sua vez, cercado das mais
inequívocas provas de simpatias e'
de estima de seus coestaduanos.

O sr. almirante Lucas Boiteux, que'
é uma incontestável autoridade em

assunto de histór-ia ele Santa Cata-'
rina,·é autor ele uma obra de grande'
va lôr na matéria, tendo-a elaborado
com o mérito ele um pioneiro, desde
que, até então, não se fizera mais
que a clássica descr-ição devida a'

Almeida Coelho, Pesquisador cons-'

ciencioso, o sr, Lucas Boiteux rea

lizou UIll trabalho cm que não se'

dedignariam de colher informes, os

que tenham o gôsto de tais estudos.
Folgamos em registar a presença'

dêsse nobre conterrâneo entre nós .

e lhe desejamos feliz perma nê ncia .

em Florianópolis,

.I
A l�I\KA ·LATAHI��l�:st UI1'ANA-SE EM ACOLHER} NESTES DIAS, PERSONALIDADES MARCANTES DO CENÁRIO CUL",
TURAL DO BRASIL E DE PORTUCAL, REUNIDOS PARA AS COMEMORAÇõES DO SEGUNDO CENTENÁRIO DA COI.ONI.. ·

ZAÇÃO AÇORIANA. SAUDANDO-OS FRATERNALMENTE, A TODOS ALMEJAMOS FELIZ ESTADA ENTRE A CENTR,
, .

BARRIGA-VERDE

De fundamentos e bases anti- Vende-se um à rua Irmão Joa-

\ quíssirnos, só mais, recentemente quim, nesta Capital, medindo 10x'iO,
a Economia se corpor-ificou e ins- por Cr$ 25,000,00,
LiLuiu em ramo autônomo do co- Tratar à rua Vítor Meir-eles, n,

nhecimenlo, dentro do quadro am- 39.

plo das artes sociais. Definida

prosper-idade e solidez. Q etono
mista brasileiro precisa ver reco

nhecido seu justo e seu verdade i-

1'0 rnerecímento, na estrutura na

cional. Prec,isamos de economistas,
precisamos urgentemente de eco

nomistas!!! Só eles poderão esta

.helecer honestamente e com co

nhecirnenío ele causa a política e

conômica e nnacoíra de nossa pá
tría. Xa administração pública, co

mo na atividade privada, cabe aos

íécn icos ela economia o papel de

estar, ela soCie�arle, é ela a ciência
lielerançà,:\ imp rovisaçâo e o uri-

d� rrqueza :'OCI�l. Urge, em nossos
mitivismo simplista não mais se

dias, a a�lIcaçao em .larg'a escala

I
coadunam á evolução atual cio co

dos preceitos e conhecimentos eco-
nhecimen to e da' técnica. Para a li

nórnicos, e o prestígio e apôio ple- herdade economica e para o engran
nos à classe dos eC?n�mlstas, ho- deoirnento rínanceíro da PáLria, a
mens do futuro, técnicos de que classe dos economistas se apresou
Lodo o mundo. atual carece urgen- ta como a principal colab,oradora
temente, estudiosos que represen-

e a maior construtora dos gran
lam a melhor esperança de um

d iosos destinos da terra brasileira.
Brasil maior e que, entretanto; ain-
da 'hoje lulam, contra tôda a série
de percalços e dificuldades, para
regulamentar sua profissão, dentro
das normas e preceitos constitu
cionais, garantindo-lhes direitos e

benefícios a que, com os deveres e

responsahilidades a que se vincu
lam, Jazem jus pleno e meritório.
A realidade nacional está a exig'ir

que desperlemos para ag'ir e ba
ta,J]lar pelo soerguimento econô
mico do País. Não estamos mais
na época dos paliaLivos, das so

luções de emerg'ências ou do im

pr'ovisamenlo e da me,diocridade.
O govêrnÔ' é hoje, não mais um

homem, porém um -coll.junLo die

inLeligências, de técnicos e de le
gisladores, de magistrados e de

economistas, uma equipe orienla
da e honesla, onde todos os ramos

elo conhecimento áplicaelo têm se

us represenLantes exponeNciais -

todos trabalhando 'e ag'incJ.o com a

finalidad·e una e precípua de pos
sibilitar a massa dÇls governados,
que constitui a g'aràntia verdadei
ra da' riqueza e do progresso do
país, o máximo de conf.orto e

bem-eslar, a maior parcela possí
v.el de vida 'e de felicidade.

século passado ou a Economia Mo; A era é de técnica e de especia,derna procura, "atrayés de pro- lização. Não podemos mais pres
cess'Ús racionais e científicos, ia- cindir do concurso dos h6mens
zer com que os cidadãos se bas- de ci ência e de laboraLório. Comtem a si mesmos, provendo, por êles sim é que se poderá erg'ueroutro lado, a -comunidade, dos re

o mag-nífico arcabouço do Brasil
cursos 'necessanos ao desemIje de amanlJã. ?lião o Brasil 'dos poenho de seus encarg-os" (na expreB- tas e dos sünhaelores utó})icos,sãJo de Adam Smith). EsLabelecen

grande apen.as em palavras qui-do leis e normas-,para os fatos
xotescas e palri,())tismos' ôços e

econômicos, braçando-lhes cts re
inúteis; mas o Brasil econômico,lações de causalidade, a Eco.q.omia l "1 I t t I".

d d
-

com seu po ellCJa ora a en e ap 1-

v,em't all1Valtu�a vez, ald' razaf? ao

I
cado com ol1ol'Luni-dade e raciona-

argu o o aJre.-- quan o a Irma ' _

,,' _ bsmo, na soluça0 ele nossos pro-
que o que chamamos acas'Ü nao b 1 I I

-

j,

'd
\.

d
e mas e Jila 'e a')oraçao e e nossa

e maIS o que a causa Ig'nora a
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o economista e
-

a recuperaçao
nacional'

'

A •

eccnemrca
EUGÊNIO DOIN VIEIRA (Diretor do Departamento

Cultural do Diretório Acadêmico da Faculdade' de
Ciências Econômicas de Santa Catarina).

Certo que as caracter-ísticas ele ainda que discutível sua tese, em

transição e transrormação prof'un- todo erro há sempre um fundo de
da dos breves minutos que vive- verdade seg-undo o pensamento elo
1I110S na infindável histór-Ia da hu- grande Sheakespeare. Com efeito,
man idade, trazem em sobressalto e a' estrutura económica munelial se

expectativa a espécie humana em apresenta como de relevantfssima
ânsia que é, simultâneament,e,. a importância na mantença do equi
esperança de um porvir ele vida líbrio internacional e em função
e de prosperidade, e to temor da dela giram e gravitam, ,pelo me

catástrofe e do caos irremediá- nos de
'

modo. imediato, 'as gran-
vel, des fôrças e os grandes movirnen-

No vasto laboratório' do mundo Los humanos. Nunca, tanto como

de hoje - onde, em ebulição e boje, os problemas econômicos as

efervecência, se entrechocam os sumiram tão vital imporlãucia.
ddeaís e os interêsses, as leo,ri<l'; Jamais prenderam e exig-iram, ele
e os desejos, e onde parecemos Lal modo, a atenção de governan
ver desmentidas tôdas as leis, no- tes e de estadistas. A. necessidade
ções e postulados que o conbeci- da reconstrução e do soerguímen
mento humano arquitetou, ruindo lo de um mundo abalado até aos

ante' uma si1uação excepcional de alicer-ces pelos últimos eventos da
crise e de mutação - no íntimo história, reclamam a urgente re.es-

,desta g-ig-antesca in Ler-ação de es- íruturacão moral, política e econo

truturas, de' filosofias e de siste- mia dos povos, E,'quando a misér-ia
mas, se prepara e sublima a huma- e a carência derecursos se fazem
nidade nova, a civilização do ter- presentes, então se pode melhormen
eeíro milênio, aquela que, f'azen- te ver ificar lóda a gravidade da
do bom e verdadeiro uso dos co- questão. econômica, É o Pe. Viei
nhecimentos e experiências acu- re, quem, em. um de seus "Ser
mulados pelos seus predecessores, mões", faz ressaltar ser "a neces
estabelecerá a f'ól'nmla <lo viver ra- sidade,.a pobreza, a fome, a falta
ci.onal e juslo, aspiração última do necessário lJa,l'a o susLento da
,dos filósofos clássicos, dos éticos vida, o mais forte, o mais poelero-.
mrdievais e d-os pensadores moder- so e o mais absoluto império que
iDOS. despoticamen te domina sôbre os

Quando .?l'Ial'x e Eng·els, acres- que vivem".
cenLando sua cola,boração d-outri- Daí a importância da economia
nária a 'E'ssa busca ansiosa da ver- racionalmente orientada, a qual li
daele universal, estabeleceram que dando com o faLor humano com:to·
a base de tôda a vida .social são as

. dos os seus recursos e possibili·
relações de produção e_ntre os .ho-I dudes, imperfeições e deficiências
mens, por certo que nao careCIam - se a.prcs,enLa, muito mais que
inteiramente de razões, tanto que, a política; como a solução verda-

deira e a pedra angulrur de uma

paz duradoura e fértil.

CASA

Do desenvolvimenlo e da com

plexidade sempre crescente das

{elações econômicas humanos ex

surgiu a Ciência Econômica qjle
hoje se delineia em estl"utura pró
pria, sedimentada pela colabora

ção e subsídios de vasto número
de grandes nomes dentre os maio
res sábios e pensadores. Divulga
da didáticamente em nossos d(as,
a Economia PüliLica dos fins do

elA CATARINENSl
DE TI?AN$PORTES AÉIlEOS lTOA,

Linha Fpolis. -- Laies
2as, 4as. e 6as.-feiras

Cargas -- Passageiros
-- Encomendas

Inlo rmac;óes:
Praça 15 de Novembro,

22 - 2° andar.
TELEFOlvES

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

Telegramas «CITAL»·

-

Pessoa que mora em casa

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

de um efeito conhecido".
-x-

Mas, a final, perguntaremos nós:

"Feslejamos o Dia do Economista!
Ora muito hem l E o que É' um E
COXOMIST_,U � Todos nós sabe
mos o que vem a ser um deputa
do, um craque de futebol, um

_cbefe político ou um cabo eleito-
ral. Quantos, entr-etanto, saberão
o que é um economista '? • " Ouan
los poderão definir e caracteeizar
a ECO�OMrA ,?, , , •

por Rousseau como o govêrno
paulaLinamente amplificado da fa
mília ,e da nação - o que se reve

la na etimologia da' palavra - a

Economia é boje, nà concepção
universalmente aceita, e despo
sada por Mao CuIloch, 'Ü clássico in

glês, "a ciência das leis regulado
ras da produção, distribuição, c ir

culação e COnsumo dos bens ma

teriais que, Lendo "alar de troca,
são necessários, úleis ou agr-adá
veis ao homem." Visanelo o bem

CONTRA CaSrA,

QUEQA DOS CA�
BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Cirurgião-Dendista

Curso de especialização em

dentaduras
Raios X - infra-Vermelho

Diatermia

Exclusivamente com hora m�cada
Rua Arcipreste Paiva n, 17 - Te

lefone 1.427

Florianópolis

TERRENO

Dr. Jorne Lacerda
Entre nós, desde ontgm, se encon

tra o 'nosso ilustre eoYíterrâneo sr;

dr. Gorge Lacerda, abalisado médico- .

pediatra, residente na Capital da .

República, onde exerce, também, o-»

cargo de Secretário do sr. Ministro .,

da Justiça, dr. Adroaldo Mesquita'
da Costa.

O distinto Catarinense é também
jornalista dos mais' brilhantes, diri-·
gindo o suplemento literário do jor
nal "A Manhã", do Rio, em cujos'
círculos intelectuais vem de ser al-,
vo de significativa homeagern.

S. s. está nesta capital desincum
bíndo-se da missão de que o inves
tiu o eminente titular da Justiça, de '

representá-lo' nos trabalhos do Pri-
meiro Congresso ele História de -

Santa Catarina.
Ao ilustrado coestadnano, "O Es-c

tado" apresenta sinceros cumpr-i->
mentos e votos de feliz estada nes- ..

ta capit(ll.

F'RECHANDO •••

•

O Diário da Ta/'(le, de (j de setembro úILimo, ,em L1'an,,

cricão capri-ch-ada, 'a, grosso calibre e caixa alta, tUl'Jbulou um

'bea'u {leste do conspícuo prefeito de Jo.inville, sr. _Hans Rerbel't

Colin. :'-Iacional-socialista às vel'as, tena o ad�lr:lstrador ude�'

nista fornecido, por sua verba partic,ular! 150, uI1lformes, 1.500

prs de sapatos e oulros tantos de melas, as CrIanças eI?S �scol�s
mLll'iicipais afim de se apresentarem da mefhor maneira POSSI- .

yel no gTa�lc1e' desfile cívic,o-militar do dia SeLe, ele, SeLemibI:o:,
A bolsa particular do Ills1gne g'overnador JOlllxllense l01
ainda menos sovina e mais patriótica: deu lelte Jado e pao-'

de-queijo aos meninos e às meninas. Com ess,es, gell'erosoS'.;
donativos, bons na qualidade e grandes na quantr,dade; .�us-.
cou o sr. Hans Hel'berL Colin i,nscre\'er O seu prusswllo e, l�S
Lável nome na galeria dos benemérit,os senl��ores da ,P,atl'la� ,

;;;eTia o gesto, p01' oulro lado, intelIgenLe ,formula ellCIÜ�l'al,
de corrigir recente negaLiva de au'xilio partIcular �o l:I0�spttal
do Mun icipio, seguida de ostensiva e gorda contl'lblllçao a i

insLituições g'ermânicas,
.

Pois bem! Mal dissol\'ida à parada de Sele de Sct�mbl'o.
qllando ainda: ,ecQavam as palmas populares aos desÍllantes
uniformizados, calçados e ameiaelos, o sr. Hans Rel'bel'� ·COIIl;ll
dá e faz cL1mprir ,esta sesqUlpedal ordem: l'ecolh�1' os 7iJO u:nz_..
formes os 1.500 pés ele lenis e os outros tantos clLlos ele' mezas•.
e g IIw'dá·los todos pam o desfile de 1949!!!

'.,

Os' uniformes, segundo infoi'ma A NOTICIA, liv.el1am a.,

confecção paga pelos pais dos, alunos! ! !

_ Mamãe, fOI'necer quer elizer daI' e depois lir(l1'?
_L Porque, minha fi Iba?
_ Porque o dr. Hans fOl'necen para nós uniformes, sapa-'

tos e meias e depois mandou recolhê-los!
_ E o pio1', minha filha, é que ainda pagamos o feitio.'

do leu L1 niform e, , .

_ Mas, mamãe, nós lambém recebemos sanduiches e leite;> ,

fornecidos pelo dr. Rans!
. - Cala a boca, menina!

- Porque, mamãe?
- POj'que senão Lu entras. no purganLe ...

E o f'st.oqne amig'o, de Lecido encalhado,' de (sapalos' sem
saída e de meia"s sem freguês, saiu todinho dá silva".

.

Em 1919, no 'dia 8 de setembro:
- �ritio, o SI'. sabe porqlle eu não forlIle�' nl.!; parada de-

-onLem? \
\

- Por que foi? EsLavas doente?
,- Não, titio I Foi porque O' uniforme que papai mandou'

far,er o ano passa,do, com a fazenda que o dr. Râns deu; não "

me serviu mais, O sapa�o que o elr. RanS' 'deu Lambem ficoU?
pequeno, E as meias também.;,..

Moral: O prefeito de JoinviHe, sr. Rans Herbert' Colin�.
aos dias 7 de setembro de cada ano, _\LUGA uniformes, sa

)patos e meias para os pscolares CJue são obrig'ados a desfilar
com êsses uniformes, êsses sapatos e essas meias. O preço do.
aluguel é o da confecção do uniforme, ,per ·capi/a.

GUlLHERME TAL.

Preparemos, pois, economistas

para o Bras il l

(Palestra lida ao mícro ronc da

Rádio Guarujá de Florianópolis,
em 28 de setembro de 19'18,)· Co
mo parle. da,s c.omemo'l'açõ€\s da

Somana do Economista).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


