
waldo Piloto ;

Cabral, 10,' l° Secretár-io: Prof. Luiz Sanchez
vice-presidente; Bezerra da Trindade;

Hio, ;) (Y. A.) - Faleceu ante-ou- DL Heitor Blum, 20 viccp re si-
tem nesta Capital o jornalista Hora- dente;

Prof. Carlos da Costa Pereira, 1)('-

o Primeiro Conuresso de História Catari-
neuse.-Congr·atulal'o...es...O "8S0 da madel" _

cio Cartic r, que durante muitos anos

\I \J emprestou sua eficiente cooperação

r P
·

t t d O t
.

a "O Globo".
8.- rOle os apreseu a 08.- u raso Dotas. o passamento verificou-se as

Presidente: Sr. Ruy Cesar Feurs- hertn, Presirlenl e daquela Autar- 20,15 horas, na Casa de Sande Dr.
chuLle - P. �. D. quia pela felicidade com que se Eiras, onde se encontrava reco lhi-' 2° Secreta rio;Secrclarf as : Pinto rir Arruda e houve solucionando de maneira do há dias sob cuidados médicos.

C P c- Major Alvaro Tolentino, Teseu-A l Ired o amp-os -
.. ,--. D. favoravel, uma das justas aspira- O seu enterramento teve -lugar on-

Sr. Nunes Varela - Líder do P. ções dos madeil'eiros deste Estado tem no Cemitério São João Batista,
S. D. - Após varios meses de aí'a- especialmente dos que exportam ás 17 horas, tendo o féretro saido

DOSOS lrabalhos por parte dos seus produtos para a estação de ela Capela Mortuár-io da rua H(�,Jl'
B r d E L d I �- Jornulista Gustavo Neves

seus promotores, o Congresso de
arra .

< un a, no .' s a o (e xao Grandeza, para onde foi transporta.
História e Geografia Catar inenscs Paulo, cuja mediei a sem duvida, elo logo que se vcrsíicou o óbito.

.deu a Sta. Calarina a grande honra
vem l ibe rt ar os serrado res catari- Deixa o extinto, viúva a sra. Ira·

de hospedar homens ilustr-es que
nenses das pesadas tarifas marili-

cem a de Andrade Cartier e um úni ..

..

representam destacadamente a cul- mas, pronorcionandu
. a.s�m, 'ao

co filho. o acadêmico de Direito An-
ima nacional e extrangeí ra. E mercado nacional, aq lllslçao. desse tônio Horacio Cartier.
nesle Congresso, a nossa terr-a f'ni produto pOI' preço muito mais bai-.,
galardoada com a presidencia de<;- :\':0. Alunos de agrou,·te ilustrado conclave, na pessoa 'Rcqueiro, outrossim, quo se insi-

.

-

do seu honrado e ilustrado filh') ra em ata um voto de louvor ao mi-a DO flnteteu-. Henrique da Silva Fontes, unia TImo. Snr. Dr. Lccbcrto Leal, di- \J:O
das maiores expressões cultui-urs gn issrmo Se(;J"etário de Viação Hio, 5 (A. 1'\). - Após o seu des-

de nossa terra. Obras Públicas e Agr-icultura, que
pacho de ontem com o Presidente

Ao enviar o seu requerimento, se enconlra presentemente no Rio da República, o titular da pasta ela

.ern que pede,uma vez enviada a tratante dentre uutros, do assunto, agr-icultura fez apresentação duma

·Casa, a mesma se congratule com a junto ao Inst itu l o :\'acional do Pi- Comissão de Alunos da Escola Na

Mesa elo referido conclave, o fez nho, a cujo va llosn empenho, se cicnal ele Agronomia, que concluem

na segur-ança da unanime aprova- deve, =m grande parl c, o éxií.o da o curso este arro c que f'orum ao Pa- te Lucas Alexandre Boiteux;
cão dos seus nobres pares que, medida agora posta em prática. lácio do Catei c afim de çonvidar n

cerLamenle, prestigiam um aconle- Eis os lerlllo.; ela comllnicação Presidente da Hepública para seu

cimrnto que marcará epoca na recc'biela Jwlo ilusLI.'e depularIo na- paranifo. Os referi,dos alunos esta-

vida Histórica e inteleclllfll cata- Cjlll'll' senlic!o: \':.1:11 aC(lI11pal1.h'lelos do sr. Hoeha,
rjnense. Ainda no Uso da paolavra, --O Depulado (Jrly :\Iachactu Lago.,.:!, rf'Ílol· <I'aquela lJnl\'ersielade
·0 ilustrado lider majoritário sa- Florianópolis - :-\oliciLo ao_ j)1'C'za- e de professores, sendo recebid(ls
lienfou a valiosa interrel'encia elo do amigo a' f'ineza ele comunicar .aos pcl'O Chefe do Govl'rno IlO Salão
Exmo. fi!'. -Vice Presidente ela )/a- In�dustriais }Iaclereiros inleressa- Amarelo. A turma, constituida ,de
�ão Dr. Nerêu Ramos, a fim d� que cios que a l'e�peito elo assunto elas qllarenta e (Iuatro engenheiros agro
o gl'ande conclave se realizasse com requisições o InsLilüto Pinho acaba nomos, é primeira a se diplomar
a maiol' solenidade possivel E' com de eleixar a crilério dos interessa- pela Universidade.
os melhores resultados. Salientou elos o destino e Lraj,eto das Madeiras
a prrsença, neste Congresso, de nm expoda\'eis. Cong'J'alulanelo-me com

grande vulto de culLura mundial
mente conhecielo que é o ilustrado
a acaLaelo meslre Dr. :\Ianuel de
Paiva BOléo, o gTande pl'ofessor ela
JlisLórica Universidade de Coimbra
,- Portugal.

A pr,esença elo eminente mestre
.neste CongTesso, vale por si só co

mo uma consagraç'ão e maior hon
Ta. lt que nôs trouxe, mais uma vez,
a- cerleza de que os nossos povos,
Português e Brasileiro, atravez de
toei as as epocas semp re yiyoram
unielos.

Sr. João José - LideI' udenisla.

o pl'ezado amtgo e com a labol'io-,
5a classe intere�s-ada ]lpla sollll;:ão
I'a\"ol'a\"el rlessa ju ..,ln pretensão
dos \larleirrieós Calal'inE'nses, ap1'e- Hio, 5 (A. N.) - Healiza-se hole,
senlo cordiais sauclacões. no auditório do Ministério da Edu-

(a) Leoberlo LeI/i, Secl'etário cação e Saúde, a cerimonja ele pos-

Viação". se ,do professor Pedro Calmon, no

Sr. Braz Ah·ps - P. T. B. - Con- cargo de reitor ela Universidaele do
siderando Cjue a Com-issão ExeCu- Brasil. O ato �erá presidido pelo
tiva dos Produtos de Mandioca, :Ministro Cleménte Mariani.
enlidaele autál'tica do }rinistér·l·o_,

clf'r do P ::.; D 1ele .·\gl'icuILura tem uma Deleg-acia
.. ' ...

- ncontestavel-

Rpgional em pste Estado; Consi-
mcnte judiciosas 1'orám as pala

del'anelo que o pl'incipal objetivo
Vt'as do seu colega. Daí apoia-la�

desta aulárC]uia consist.e no incen-
em {) seu e no nome da bancaela

., majorital'ia.E com peazer e u.lania que dá, em Uvo, amparo, ,e desenvol\'imento
seu e no nome ela D. D . .N. integral ela la\"oura e indllsLI'ia mandioqllei-

Sra. Anloniela ele Barros, do P.
..

I
S. D. - :-\1'. Prl'�idellle: - Do nx-apOlO as pa a\'ras do· nobre lirior ra� em loclo o pais; Considerando c

majoriLário. que a elespesa com a AdminiStra- perlirnLe, ontem, lido nosta Casa,
'-, B AI 1) T B R

- -

'I
conslou um tel,egrama rle 8. Paulo,,,,r, raz �"" ves _.. . .

- e- çao nno \'31 a em ele um sexto da
I J pedindo a adc'são de Santa Calari-con 1ecene o que as palan'as do sr. arr,ecadação; Considerando que os

Nunrs Varela traduzem o pensa- funcionários rlesia anlárC]uia, in
mento ria .. ·\.ssembléia Lcgislati\"a, jl1sli,l'ica\"elmente, não percC'bem 11a
cm o seu e no nome do seu pa1'- mais de quatl'o meses; Consid,e!'an-
t·d f' '11· t I \iio hêl, Sr, PI'esidenle, C[llelll n'10 magistério, convida-se o povo.
1 o, ÜI erece- 1e lll' egra ap-oio. do que o a[razo no pagamento dos '

" 1\1' II
- ·u I eI .p C< reconllcça,lI luz da civilização, o

---------------"------------------
,--I', I aga 1Hes .\�ac la o -

. ". )'ullcionários vem acalTetanclo-lhes P
-

A
A

d d
.

D. '- Ten)1o em "Vista a acertada me- serios prejuiws lanto ele orelem
ille.;tim;ível serviço do Pro,fessor. rovoca�oes russa� nor· OS a prova os

diria que acaba ele sel' tomacla pelo moral como malerial; Unças à graneleza rIo seu esflir- Rio, 5 ;(V. A.) - O Presidente Du-
I l·L t Y' 1'1 1)' I \0, rlp �cu ll'abaJho, da sua abne- Berlim,5 (D. P.) - Fontes brita-
ns 1 u o "aClOna c o .11110 elei- H.equeil'o à Casa, sejam enviados tra aprovou as minutas do termo cio

·eI·
.

.,... 1'"
'

gar,'iio r\ qu,e se modificam caminha- nicas afirmaram esta noite que nm
xall o ao cnterIo exc l1::iIYO dos Ín- telegramas aos Exmos. 81'S. Genel'al acordo a ser celebraelo entre o "YIi-
t d elas, I'a�ganclo-,e horizontes e 1'a- avião ele caça soviético fez uma llla-
erpssa os, o elestino e o trajéto Eurico Gaspar Dutra, :\I. D. Presi- nistério ela Educação e Saúele e a

das maeleil'3s exportayeis, solução elente da República e Dr, Daniel
'·orpcenc!o escalaelas. 110bra agressiva na frente ele um

Casa elo Trabalha,elor elo Amazona" a

quo, indubiia\elmente, consl1,lta os de. Cal'yalho, :\'IinisLro d,c Agricul-
• avião transporte ,de uma companhia Prefeitura Municipal de Laguna, Rs-

leg'itimos inleresses da laboriosa tllI'a, nos seguintes termos: Ao calo!' cio seu enlusiasnio, à inglesa, o qual coneluzia vinte e cin-
tado ,ele Santa Catarina, a Associa-

class� .n:_a�eireira, sen·ida pela Rc-I "A_ Assembléia Legisl'ativa. de gl'andl'za elo sen coração, é que as
co passageiros. As mesmas fontes

ção dos Empregaelos no Comércio,
de Vl�("'O Pa a a' c'a t C t· c'L C t·

.

I d
.

t
.

l
... cleclararam (rUe outro avião de caça,,,,, r n -'-'c II a a arma,

. "a. a arma conSIC e1'all o SI ua- cria lll'a" ,e ,enrIquecem de bllllla- de Ilhéus, Bahia, é a Universielade
a qual'l)oc!e

'

d l
-

l russo do· tipo "Yak" passou, (1lIaSl. ·l'a O1'a\"an e c31Tegal' çao E'nCOll ram-se funcionários nielade compreensiva e consciente.. Cató]i@a ele Porto Alegre, para exe-
os vagões reqllisilados em qual- Comissão Ex,eculiva dos Produtos. ' Missão �llbliT\lada pelo infinito ele raspanel'O a um avião de carga in-

cução de obras sob o regime 'oe co

cruel' estação c para qualquer de,,- Manelioca nesle Estado, virtude! renúncias qlle a caracterizam, O gles pilotado pelo vice-marechal (lo
operação.

tino, independentemcnte ela lei do falta pagamento vencimenlo ba :\1agisLél'io é llma grande Jôrca ql1e ar Dun Bennet. Ambos os inciden-
menor percurso, requeiro a V. Ex- quatro meses, solicila V. Excia. se- 'impulsiona para o allo os povos tes ocorreram enquanto os aviões de Segurança Aérea das Quatro Po"

cia, que ouvido o' Plenário, seja jaQl tomadas meelida,::; urgentes e as nacionalidades. O apêlo que britanicos procuravam alcançar têneias, em Berlim. Nos últimàs
consignado na ata dos nossos lra- sentido solução salisfatoria justo nos Y('m de �. Paulo leva-nos a Berlim, elll meio· ao mau ee1ll110. dias, os aviões russos puseram em

halhos um yoto rll' cong'J'<llulaeõrs anseio classe". apr('�entar o pl'ojeto-de lei, in�- Autoridades britanicas apresenla- perigo transportes ocidentais, ('111

com Ll TImo. Snr. Dr. Virgilio GLlal- - Sr. Raul Schaefer - Vice-li- Continua na 2a. p1g ram Ulll protesto oficial ao Centro diversas outras orasiões.

o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA
D. Gel'ente: SIDNEI NOCETI - Irírefor Dr. RUBEXS DE AU,RUlH. RA:�IOS

Diretor de Redação GUSTAVO NEVES
BrOln'iet�rio e
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Na Ass'embléia LegiSlativa
10.361

Jornalista Hora
cio üaruer

Posse .do prOfessor
Pedro Calmou'

na, POI' ll1oio cios represei1lantes do
po\"o, ii insliluição do Dia cio Pro
fo��ol', a 15 de. oulubro.

Primeiro ongresso e 1$ o�,a:,;
de . Santa Catarina" � �

, .

.

·

Eleiç�o da Comissão Rxecutív���};;
Mesa dos Trabathos.-As cooiISs1ies.

No sa lào de honra da Faculdade Presidente: Exmo .. Sr. Dr. Henri-
dé Direito de Santa Catarina reuni- que da Silva Fontes;
rarn-se ante-ontem, em sessão pr-e- l° Vice-Presidente: Dr. Helio

paratór ia, os membros, cio 1° con., Vianna;gresso de História de Santa Catar-i- 2° Vice-Prcsidente : Dr. Dante

na, com a presença ele 88 delegados Laytano;
tendo sirlo eleita a Comissão Ex e- 3° Vice-Presielente: Dr. Manoel de

Paiva Boleo;
Secretário Geral: Prof. Dr.

cutiva, assim organizada:
Dr. Henrique da Silva Fontes.

presidente;
DI". Oswaldo Rodrigues

Os-

2° Secretário: Rubens Ulysseia ;

Relator-Geral: Dr. Cyro Meneies.

Durante a sessão falaram os se-

guintes congressistas: Des. Henri

que Fontes; Dr. Oswaldo Rodr-igues
Cabral, Dr. Walter Spalding.i Prof.
Ar-naldo Santiago, Dr. Cyro Mendes,
Carlos ela Costa Pereira, Dr. Bueno
de Azeveel�, Almirante Lucas Ale

xandre Boiteux, Dr. Carlos Gomes

de Oliveira, Dr. Oswaldo Piloto, Dr.
Bulcâo Vianna e Dr. Nunes Varella.

Foi também realizaela á eleição
elas diversas Comissões, que são as

seguintes:

crctário geral;
Dr. Carlos Gomes de Oliveira, 1°

Secretário;
Prof. Clementino F. B.· de Britto,

1° História Geral Catarinense;
2° História Demografica e Polití-

ra;

3° Historia Colonisação insularia;

rciro ;

Dr. Nunes Varella;
Dr. Arnoldo Cuneo;

Hamilton Ferr-ei ra ;
Dr. Henrique Hupp Junior;
Dr. João José cle Sousa Cabral;
Prof. João dos Santos Areão ;
Dr. José Maria Cardoso da Veiga;
Dr. Otlron ela Gama Logo J)'Eça;
Coronel Lopes Vieira;'
Dr. Saulo Ramos. 4° História Econômica;
Em seguida, foram lielas várias' 1)0 Linguagem e Folclore;

mensagens ao Congresso, depois- de 7° Geografia Histórica e Cartogra-
que se passou a estudar a fórma de fia;
eleger a Mesa. tendo ficado assenta- 8° História Local;
elo f'azê-Io por voto verbal. Foram 9° Genealogia;
assim eleitos 'Os seguintes integt-an- 10° Bio-bibliográfia.
tcs da Mesa: Em nossa próxima eelição publí-
Presidente de Honra: Sr. Almiran- caremos a continuação dessas co-

missões.

Programa para boje:
ÁS 9,30 11'Oras - Excursão: volta ao Morro. Partida da Praça

Quinze de Nov�tl1bro, junto à estútu� de Fer
'nando 11achado.

.\S 11 horas - Visita ao excelentissimo SenhOI; Governaelor .cto

Estado.
ÁS 11,30 horas - Visita à Câmara Ml\nicipal e a'O exmo. Sr. Pre

feito Municipal.
ÁS 14,30 horas - Visita à Assel11bléia Legi�lativa e ao Tribunal

de .Justiça.
ÁS 15 horas -:- Inauguração da Exposição Histórica, Geográfica

e Focllórica. Discurso 'do Sr. Engenheiro Vitor
Antônio Peluso .Júnior, organizador da Expo-
sição.

ÁS 17,30 horas - Visita a'O excelentissimo e reverendissimo
nhor Arcebispo Metropolitano.

ÁS 20 horas - Heunião das Comissões.
Local: Facu lela,ele de Direito.

Se-

Encerramento, hoje, da Exposição
de Arte. Contemporânea

,Encerrq-se ll'Oje, ás 17 horas, a exposição ele pintura contempo
râneo 'realizada nesta Capital pelo eseritro Marquês Rebelo, no Grupo
Escolar Dias Velho.

Durante os ,dias que passou entre nós, o sr. Marquês Rebelo ür-

ganizou um concurso de ,elesenho infantil ao qual concorreram d�rca

ele dois mil e quinhentos escolares de Florianópolis. Estes elesenh()s,
foram seleeionaodos os melhores, sendo seus antojes premiaelos com

trabalhos plásticos de grandes nomes nacionais e estrangeiros. A C�l

trega dêsses premios será feita ·na soleni,dade do encerramento da ex

p'Osição.
Para essa sonelidaele, /C[ue terá a assistência das autoridades e do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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11te i� Comissão Estadual de Preços.

Considerando o que ficou resolvido em reunião e 10-10-48,
RESOLVE:

Art. 10 - São fixados os segr-intes preços para venda de produtos Nestlé, no

7 lj;��::sso SAo Oist6vlo - �
depósito desta Capital e no varejo de todos os mu.r.c.pros de distribuição da filial

Auto-Viação ltaja1 - ltaJal - 111 ho- de Florianópolis:
raa. .

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

Expresso Bruaquena. - BnlIqu. - I I Prêço _ põsto I Prêço I Lucro I Preço de I N_ de I Preço da

16J:>;��so Brusquense _ No"a -Trento'

).
Vagão Fábrica I no de- do va- I caixa nol latas I lata no

1_ 16,30 boras, ESPÉCIE I pôsíto] rej�stal varejista I por I várejo '-_.... .:'
. Auto-Viação CaterJn_ - JoInvUe ANTE- I ATUAL IEm FIo-I % I Cr� I caixa I C"S ' ••••.•...••...... - .. . .

- • horas.
I RIOR I - I rianó'l I � I R t-_ A��:f.0 Catarln__ - Curitiba
I I, I polis I I I ,

. epresen açoesRodoviárIa Sul·Brull - PCrto .Alecr. ----------- ----- -

p- 3 hora-s. Leite condensado I I I I I OU ra "I' s taRapldo Sul-Br&sueiro - Jom"Y!l.

-,
"Moça"

'1180'00 I 194,00 11220,00 \ 17 257,40 48

'I
5,40 '

UAs s e 14 horas. Leite em pó: I · ...f'erece-se para Laguna e Sul do.TERçA.FEmAII I 2 ' v_
AU'�VIa�Ko Catartnense - pA-to .'. Lactogeno ... _ ..... _. 306,00 I 331,00 353,00 21 427,00 4

ti
17,80

f
'

t II x..�,... ç- V..IU
.

Estado, o ertas com de ales ...,.gre _ 6 horas. Nestogeno __ -·····1 270,00 I 274,00 I 295,00 I 20 354,00 I 24 14,70
Auto-Vlaçllo Cat.arlDense CUritiba Eledon 1 317,00 I 323,00 I 344,00 I 18 406,00 24 16,90 Caixa Postal nO_ 109

- A�t�:Vfa�o �tarlnen" JoinTila Ninho _. _ , 283,00 I 313,00 11334,00 'Ir
19 397.,00 II 24 II 16,50 Laguna - Sta. Catarina

_ • horas, Farinha Lactea Nes-·I
Auto-Viação Catarlnen.. Tr,bM"io tlé .... '. _ _

_./
212,00 I 247,00 I 274,00 I' 22 334,00 I 48 I

- 6 horas. Pelargon _ . _ .. _ 327,00 327,00 I 347.00 I
,18 409,00 I 24 IExpresso Slo crllltó"lo - Lacuna -

Nessucar _ .

I 245,00 I 245,00 I 265,00 23 326,00 I 48 I7 horaa.
Emprêsa Glória - IACUIl& - 7*

e 6* horaa.
Expresso Brusquen.. -:- Brusqua,-

16 horas.
_A'1to-VIaçAo ltajat - Itajal - 111 ho

ras.

Rãpido Sul Brasllelro - Joln"U. - ..
I) e 14 horas.

QUARTA.FElU,
Auto-ViacAo Cata-rlnenu

- :; horas. ,

Auto-Viação Catarl.n8Ilft
- 8 horas.

Auto-Viação CatarlneIiM - 'x..�� .; 6,30 heras, r

I, Rãpidó Sul BrasUeIro - Jolnvn. - l.
o! I) e 14 horas>.

I,
.

Expressó São Crlstovlo -- Lacuna -,
'. 7 horas. I

,I .

" Expr-esso Brusquense -
- Brusqu. -

� 16 horas.

Anúncios mediante coittráto. � Auto.Via.;ll.o Itajal - ItajaJ - 111 no-

�
... raso

'

Expresso Brusquense Nova Trentó
- 16,30 horas.
Rodovlãrla Sul Brl!Jsil - POrto .Alegre

- � horas.
, ,

'

QUINTA·FEIRA
Auto-Vláção Catar-ínénse

'Alegre - 6 horas.
Auto-Vlaçã9' Catarínense

- 5 horas.
Auto-Viação Catail'inell.8e

- 8 horas.

Auto-Viação Catarlnense
- õ horas.
Auto-Viação Catarlnense - Lagun.......- .....-..-,;".-_..._-••_-.-.-_.,.�" .,.--_-----.:---.-

- 6,30 horas. ,

Expresso São cr1sto"ão - Laguna -

7 horas. ,

Emprêsa .
GlórIa - Laguna - S 1/2

e 7 112 horas.
,

Exlpresso BnlsquellM' _._ �rus4u.· -
16 horas.
Auto-Vlaçlio ltajal - ltajai - 16 no

ru.
Rãpldo Sul Brasüeíro - Join"n. - A.

15 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste I.tda -:- Xapecó - t.e

- • horas.
'

SEXTA·FEmA
RodoTiárl. Sul Brasil - P6rto .Alegre

- li horas.
Auto-Viação C&tarlnense

- 5 horas.' \

Auto-VIaçao Catarlnense - JoinvUe
- • horas.

Auto-Viação Cl!JtM'lnense - �
- 6,3'0 horas.
Expresso São OMstovAo - r....gun. _

7 horas.
Auto-Viaçlo ltajai - Itaja! - 111 hG-

,
ra.:::. .-
Expresso Brul9Cluense Brul9Clue

16 horas.
RápIdo Sul Brasllelro - JoinvU. -

àll :; e 14 horas.
SABAD('

Auto-Viaçllo Catarinense - CUrItiba
- 5 hora-s.

.

Rãpldo Sul Brasileiro - JolnTU. -

às 5 e J9 hor...
- 8 horas.

Au�o-Viacão C;itarin.ense
- 6 horas.
Auto-ViaçAo Catarlillense

- 6 horas.
Ext>rp,sso Slo OrlstoTllo - Laguna _

7 horas. •

Expreseo Brul9Cluense - Bnuqu. �
14 horas.

, Auto-Vlaçao ltaJal - ItaJai - 1,3 ho
ras.

Expresso Brusque:tlse - No"a Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória
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ASSINATURAS
Na Capttal

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre ...•.•. Cr�
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Número avulso .. Cr$

No Interior
Ano ......•.. � .. Cr$ 100,00
Semestre ..•.•... Cr$ 80,00
Trimestre _........ Cr$ 35,00
Número avulso .. Cr$ 0,60

Os originaIs, mesmo não'
publicados, não serão

devolvidos.
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sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos
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Viação Aérea
Horário

I Segunda-feira
PANAIR -r+ 10,4'0 - Norte
VARIG - 10.40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

!Norte
I ,..... Terça-Ieira
l I>�aIR ..;... 10,40 - Norte

" zlmw DO SUL - 12,00
!'lorte
VARIG - 12.30 - Sul
PANAIR - 13,50' - Sul

\.

Q.uarta-feira
PANA1R - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO

!Norte
J

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

Quinta_-feira
PANAIR - 10,40 -.Norte
PANAIR - 13,59 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL :_ 13,55

!Norte
CRUZEIRO DO SUL - 15,30

eul
Sexta-feira

I CRUZEIRO DO SUL - ·7,20
�orte
,PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
1M.NAIR - 13,50 - Sul

! Sábado
- .

VARIG 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

"orle
13,55

Domingo
PANAIR - 10,40 - Norte

,I CRUZEIRO DO �UL - 11,00
PANAIR - 13,50 Sul.

Horario das empre ..

sas rodoviarias
!!EGUNDA-FEIlU

Curitlba

JoÍn�ile

POrto

Curttiba

JolnTile

Tubarlo

Curitiba

Joinvile.

Laguna • 1/2

I ,Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOÇ;ADO
Crime e civel

Con.tituição d. Sociedad••
NATURALIZAÇÕES
Titulo. Deolarat6rio.

Elcrit6ric a Relideneia
Rua Tiradent•• n.

fFONE 00 1468
.

-

A DIVULGACAO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
.

Economico Financeiro IPublicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POSTAL, 775 CURITIBA

\

_/.

A Ccrníssão Estadual de Preços baixou, a 2 do corrente, a seguinte portaria:
"A COMISSÃO ESTADUAL DE PREÇOS do Estado de Santa Catarina, no uso

CC suas atribuições, e

Considerando o aumento de preços, pôsto-rár.rí ca I ..sultan te da Portaria 11. 110
1" 22-9-4�, da CCP;

Considerando as margens percentuais de lucro ei:. varcj ísta, já estnbelecidas na

Portaria n. 5, de 24-5-47, desta' CEP;

NOTA: 1) - Não houve aumento nos produtos Pelargon e Nessucar.
2) - Foram conservados os lucros percentuais fixados a 24 de maio

7,00
17,00
6,80

Dr. Lindolfo A.6.
Pereira

Advogado�Contabilista
Civel -- Comercial

Çonltituiçõea de loeiadeda.
a lerviçol eorel:ltol, am gerei.
�Orqanizaçõ.I contebei•.

Regi.tro. ,. RlCreal, di.pondo,
'no Rio, de corr••pondente,
E.eritório: Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43,
Do. 8 à. 12 hora. I

Tel.folla 1494

de 1947.
Art. 20 - Esta portaria entra em vigôr na data da suá publicação, ficando

revogada a Portaria n. 5, de 24-5-47, desta CEP e as demais disposições em contrário
Plortanópolis, 2 e outubro de 1948.

Roberto Lacerda, vice-presidente no exercício da presidência".

'LOJ8 OIS caSEMIRIS
EspeCializada em artigos para

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
Faça uma visita a nessa Casa e verifique

nossos preços e artigos
._--

Relojoaria Progre'iso
,

de JUGEND- � FILHO

COMPRE SEU_ RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por
!

aóment9
carta ou telegrama e pague
qua-ndo receber.

Procistos
Escritório recern erganizado,»

precisa de "pracistas" para traba
lharem nesta cidade e no íntertor.,
com artigos de fácil �enda, e com»

boa margem de lucro,
Informações á Praça 15 de No

vembro 22, 2° andar, ·das 8 ás 1�

'FÁBRICA DE FOSFOROS (PliWN,..
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maqainário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C;
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmuth -

Brusque - Santa Catarina".
"' .

. .

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

Dr. Antônio
Modesto

Médico

Formado pela Faculdade de
Medicina da Bahia, Chefe dos

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

Rio e São Paulo e de aperfei
çoamento em Buenos Aires e

Montevidéu.

Especialidades:
.'

6A_108 X
RADIVM

RADIOTtiR4PI4
Exames radiológicos. do Es

tômago, Intestinos, Pulmões,
Coração, Esqueleto, Vias bi-

liares e Urinárias.
RADIOTERAPIA dos Tumores
- Câncer - Inflamações -

Doenças da pele - Hipertiroi
dismos Reumatismos
Disturbios da menopausa-etc.
Atende diáriam�nte no HOS-

PITAL DE CARIDADE.

,
-

�
I
,

Ã
t
l

,

N. 31 cr$ 100,00 N. 9 e1'$ 260.00

Despertador de bollo
ilumina a noita

Su'i..o de qualidade

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

CASA MISCELANEA dietrio.
buidora dOI Rãdiol R.�Ci A ..

Victor, Válvulal e Dilco••
Rua ConselheIro Mafra

Muitas felicidades pelo nascime.
to de seu filhinho!

Mas, não esqueça,
I
que o melboll'

presente para 9 seu "PJMPOLHO"'"
é uma cad�rneta do CR)1;DIT(} ,

MUTUO PREDIAL.

Ume maquin'Q foto,grafiea I

americano d. foeil
manajo

N_OIIO. l'alogio. �ão acompoQhadol doa relpectivo. certificadol
de garanti0,

PEÇAM-NOS CATAL�GOS .. ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curit'ba - Praça Tirade4t... 260 - Paraná
.. (

Ácido sulfúrieo; 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 volt!;' e 650 amperes, equipada com qua
dro e chaves; Bomba de ar, manual, com tripé; Manometro para

garrafa de ar çomprimido; tanque de zinco, com bomba, para'
600 litros; Lâmpada exten'siva, com 22 metros de fio flexível;
48 metros de fio flexível, para lâmpada_extensiva, etc.; cabo elé
trico flexível; Garrafas para ar comprimido; Jogo de mola,
completo, para auto Ford 1929; Balões para hydrogênio; Supor-
te pata pneus; Pneu grande e câmara de ar; bomba completa
para tambôr de gasolina; Máquina de furar elétrica; Ventila-
dor. I

Ver e tratar no aeródromo do Aéroclube, fm São José.

Informações no Escritório de Asteróide & Cia.

Praça 15 de Novembrl) nO 22 - 2° andar - Telefone, 1.388.

4

Motocicleta
Vencle-se uma motocicleta

marca "VITóRIA" oe 5 T-T. P.
Ver e tratar a Hua Esteves Ju- -

ni or n. 28.--r
',l...

!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ANIVERSARIOS
PROF, ODILOX FERNANDES
A efemérie de boje assinala a

passagem do aniversé rio natalício
-do nosso estimado conterrâneo
Prol', Odilon Fer-nandes, compelen
le lente de 'História Ujriversal 'e

de Porluguês rio Instituto dr Edu
cação' de Florianópolis' e Direi ar
do Boletim ,Comercial, lumenl ável
mente de há muito afastado das
lidos pl'ofissiona'is e segregado ao

nosso convívio, em consequência de
moléstia que o retém ao leil o.
Orador- primoroso, jor-nalista bri

lhante, revístógrafo consagrado c

professor erudito, são predicados
que. fazem do nataliciantr um per
feito' intclectuat e, que aliadas às
qualidades de invulgar capacidade
de trabalho e excepcional inteire
-za moral, definem-lhe a petsonali
dade marcante o situam entre os

mais destacados valores da sua ge

raç-ão,
Associando-se as múltiplas c ex

pressívas homenagens, que, sem

dúvida, lhe prestarão hoje os seus

numerosos amigos e adrnh-adoras,
"O Estado" Iorrnula-Ihe os mais
ardentes \'0105 de breve ielúrno ao

nossó convívio.

'Vida

)

�vIEXI;\lA REGL\'A-P,\TRrCIA
Entra hoje no seu

í

ercc i ro a nrr

de existência cercada rios justifica
elos mimos de seus pais D ilustre
Facultativo dr. Zulmar ele Lins Nr'

\'es e exma, sra. d, Esmeralda Lins
�eves e dos álacres festejos de
Sllas nllmel'osas amigllinhas, a en

cantadora Re�ina-Pa(lrícia.
Associando-n'os ao júbilo do rlis

linlo casal r da petizada cm alvJ)-
1'Ô<:0 apresenlamos à niimosa Regi
na-Patrícia o nos�o :;>ÍlJ'aço com

muilos ,"atos de Ieliciuades,

3

eocial Na Assemblêia. Departamento de Estra�as de Rodagem
Lit ui nrio o 15 ge outubro, como

V I S ODia :10 Prulcssor.
,

, I ' A
Quinze de outubro lem, na

V1-1
'

,

,c�a ��lIcacional do _país" um aHo ,Por necessidade de serviço ficará interrompido, no dia' 18 do ílu-
sigui ricarto que se liga d1reta�en- ente.rpor 24 horas, o trânsito na ponte sôbre o Ri'O Bonito, no trêcho .ie
te ao Mostre, porque relembro o jestráda compreendido entre Angelina e Rio Bonito.

pl'imeil�) pas�o e�ado para a con- D. E. R., em 5 de outubro de 1948.
(j111,,'ita e rcalizaçâo do que somos (As.) Eng. Félix Schmiegelow, Diretor da Divisã� Técnica, respon-
como povo cull o. dcnrío pelo Expecliente do D. E, R.
Secunelando os brasileiros t!e S,

l'i .-\SC DfEXTOS :

Com o nascimento ocorr-ido ou

í.ern, em sua residência à rua Blu
menau n? 50, da robusta menina
Marina, engalaná-se Icsl.ivamenl.e o

lar cIo nosso dí sl.in!» conterrâneo
sr. Ernan i Born da P>ilva e dI' sua
exrna. "espósa d, Helena Caldeira
da Silva, Paulo, os brasileiros de Santa Cata-

•

\

AGRADECIMENTO

por

A t 'I I,'ina, se se convet-Ler, em lei' apro-o ven .nroso casa os nossos pa-
rabens com votos de longa e feÚz jeLo que vamos apresentar, rende-

exisl.ência para a mimusa Marina.
rão justa homenagem à grande Le-

YLUANTE,S: .gião Anônima dos que, segundo
, grande rilósor'o argentino, cons- VIUVA ANTóNIO MELO E FAMILIA, agradecem sinceramente a

SR, OSCAR LEAL '

E traem as [Já I rias com a fôrça in- todos os que manifestaram sua solidariedade e enviaram condolências'
"ncontn1-se nesta capital, \

a

passeio e em visita a I \"encÍ\'cl e luminosa do abc. por motivo do passamento de Antoninho, confessando sua eterna gra-
, pa ['en .CS e '

]i;' do teor seguin l.e o projeto tidão também, a todos quantos acompanharam o seu enterramento e'
amigos, o sr, Oscar Leal, socro da

importante firma Murad e Cia. es- j
que submeto à aprcc'i ação rios bem assim à manifestação de pezar que tributou à sua memória, a As-

labelecida na praça de Santo�, com
meus _nobl'e� pares, passando-o sernbléia Legislativa do Estado.

o comércio de fazendas por ataca-
às maus ele' Vossa Excelência

,

e para o qual rcqueíro a urgêncí ado e a varejo.
regime rrsai,Ao dislinlo contcr-rãneo apre-eu-

I 'I dI'
PROJETO DE LEI

amos, nossos a )l'�cOS e roas
,

Institue o Dia do' Prof'essor
vindas e votos de feliz permanen-

declara-o teriarlc escolar.

OSVALDO MELO, E FAMILIA, pelo presente e comovidamente,
agradecem ás manifestações de solidariedade que receberam, por mo

tivo do passamento de seu irmão, tio e cunhado Antanho, confessando
e igualmente sua gratidão à 'Assembléia Legislativa do Estado pelo voto

de pezar que fez inscrever na ata de seus trabalhos, dia 2 do cor-rente.cia en troe nós.
Arl. 1° - Ftca iusti í.uidc o DIA

DO PROFESSOH, que se comemo-Dr. Bueno de
Azevedo' Filho

rará a 15 de outubro, e será feria
do escolar.
Arl. 2° - Revogam-sr as disposí-

Rrpl'psenlando o Di rctótin Regi o- ções sem contrário,

nal de Geugnüia no. Estado ele �flo ;:.;. S., 5/X/9"8,
Paulo e () "{nsl itu lo de Educação (a) Antonie!o de B(m:os".,
Cac

í

auo de Campos ", chegou a esl a - �r, Lopes Vieira - P. S. D, -

capital, para o r Oongtesso dp Hís-. O nobre d euutado, cioso que sem

Iór ia Catal'in:nse, o sr. dr. 'Bueno

I pr('
roi :Ia� nossas tradições e ela

dr- Azevedo 1'11110. nossa H istór ia, sempr e se colocou

O a preci ado h isto r.iarlor (, mui- ,'na ('�tacada das nossas boa" cau

to conhocid o nos meios inlell'c\l-I,lt-i-s. sas e rios no"so:; interesse�, !'ia

de �anla Catarina, cle clljo In;;L!'b.ll- sessão de onll'm, o honrado repl:e;
Lo Hislórico e (l('ogTúrico r rnern,. sentanle elr Flol'ianó]Joli", na As

bro corl'e�ponelel1Le d('scl-e 19'12. srmblrlia Legislati\"a, mais uma

° SI'. dl'. Bueno de Azeverlo Filho 'Voz mostl'Oll qlle nãu foi em "ão

é achogaclu professor da Ponlil'í- qtIl' Ó povo 1'I0rianopolel1se lhe

cia Lnivel'�idaclc Católica rle São cleleg"011 podere;; para Sl'U 1'(1)re

Paulo, prof('�s(Jr catL'drálico de senlantc apresnlanélo um OPQrlll!lU
História (por ("onCUI'so) em excr-

cício no Instituto dl' Edllcaç-ão
MEXINA REGIj\!'l,-MARIA Caelano de ,CamjJ(J�", "ecl'elúl,io-

Em meio à esfLlsi�lle a lacriclade as,isLen I f� do ])i]'(' I ório Rl'gi Ilna I de

da garotada que 11'4!s festejará lto- I Ucograria nu E,-Lado de Silil IJUlllll,

,ie, a graciosa Reg-,' ...a-Maria "\la di- consull.j,/r trlcJlico l'rgio[Jal clu (;on

leia filhinha, cui.o 40 aniversário ,elho '_\iacional fi.e (;eog'l'Mia (do

ocorre, tl'ansbo"'w de alegTia o Hio de Janeiro), Secl'('Lário ria Sub

lar do nosso e"4fmaclo conterrâneo comissão ele Didsàn Adminislrali-

PIWJ F:TO DE LEI
rlUCl'U toptJnimo:;.

'O Presiclrnlf' dn As�embl(iia Le

gislali\'a, no rxercício do cal�go cle

GO\'Cl'na(]Qr do Estado ele Santa Ca-

Y[)\',\ EHOTrDES
.i\LUA

'tl'UnSCOITc hoj-e, 'a dSlta nalaH,
I�ia da ('xma, sra, d, Erotid('� (iue-
llIes :.\oJclia, viúya do saudoso coe�

'Iaduana sr, Bernardino 'V[ Maia,
allo [llncion,1rio do �/Iinistprio cla
.Fa7.enda.
A rlistinta aniversal'ia'ntr os nos-

80'; ]'('speito:'ios cl1mpl'imrnlos,

D, �ATR ::\!ORO::\'HA CAHDOSO

OcolTe, ncsta data" o ani\'(,l'sál'io
'IJataHcio da exma, ,Ta. rl. ::\'air :\'0-

1'on h a Cardo,;o, "i rtuosa e� pôsa r1 o

5r, Allamiro Cardoso pl'e�l.imosn
111l1ciunál'io da Bibliol.eca PúhTica
do EsLarlo.

A distinla nataliciante "O Rsla-

,{lo ", apl'escn La

cumprimentos,
seus respri losos

* * *

SHTA, ARTXA BECK
Deflue, hoje, a 'elala natalíCIa da

'(,lislinta senhorinha Al'ina BrcIe,
gracioso ar[(lt'no da nOssa ;:;oci('ela

de, Jilha cio nus.:o eslimarJo con

terrâneo SI', ArLlIl' Beck.
A anivt'r�arianle os melhores \'0-

tos dr felicidades de "O Estado".

Pas�a hojr, a sua claLa natalíl)ia,
�m meio ao regosijo de suas Ilumr

rosas amiguinhas a inlerrssantr
mrnilla Eli-Terezinlla, rlilE'ta filhi
Ilha 'tio nosso llrczarll> cilnlcnà
nco "I', LeojJoldo :\Ieira,

}, gl':lciosa natalicianLe ,os vlllo�
dI' reli 'idad('� CtL' "O E�larlo".

'

proj,eto allf'ranclu cedas toponi-I
rno� nesle mllnicfpio, ]� [J seguinLe
o projelo (' conscgu inCe justifica-

Prof. Walter Bank
Famoso Qui rornante Nor l e Americano, de passagem

esla capital oferece seus servicos ao distinto Publico.
Ide consulta-lo no holel c�nll'al quarto n. 6.

Consultas Ci'$ 20,00 confeccionam-se horóscopos.

.......................................................................- __- -..r

com os

PASTILHAS

VALDA
venlodeiros e;n caixas

VALDA

sr, SíI"iü MaC',\'ado e dr sua exma, \'a e Jurliciária cio Eslado (ela .\s- larina,
e.:pôsa, �ellllJléia Legisla,lh'a rir são Paulo), Ea(;o sabr'r, a Iodos os habilan-

Compartil'taudo cio lumultuário vice-pre8iclenle do "Inslituto He- les drslr :E�larlo quc a Assemblpia

contenl,)O"11lo' qu,c reina nesse lar, rálclico-GenealógiclI", sf'CI'C'lário. do Legislativa rlrCI'ela e eu sanciono a

amig,o f"'\cmQS voLos a Deus pal'a, "In�til uto Hi::iLól'ico (' Ueogl'áI'ico 3egl1inle lci:

quc os ... anos de Regina-Mal'ia S(l dc São Paulo" c clil'etor da "As,,;o- Arl. 1° - Ficam allerados 'para
Tnllll,i'I"'lquem ,p01' muilíssimos ciação dos Professol'c.: du Ensino Santo Antlínio ele LislJôa�Hibeirão
outro� ". :-;Ptllndório e XUl'l))al Oficial d� da Ill1a, Cãol)oeil'a do Bom ,Jesus e

Eslarlo dc São Paulo", Ingle.:ês do l1io Yerlllplho os notnf'S

Aplor d'e cliveI'sl):; lilTlJS da ,;ua cios rli�II'ilos respeclivamenle dc

cSj)r'cialidarlt', () "r, (II'. HUI'no de Reriluha, Caiacang'a, HecantQ e ln

, \ze\ eelo Fi 1110 po�su i nll'ia;; con- glp�r,;, no, Mllllic íJliÇJ de Florianó

rlf'coi'acões, inclu�ive a,; �ledallla,O j)oli�.
de Hio Branco e do Cinqur:n[ená- ArL 2° - Fica allel'ado para Rio
l)io da República, e perlence a inú- Yermelho o no'11)e c]() povoado de

nWl'ns socirrlarle,,; cl1'll UI'ais r ci- :\{l1ssam]Jiql1r, rlhtril.o de Inglesês,
l'nliricas' não somenle brasileiras, 110 :Vrunicípio rle Flol'ianóíJoliS,
como da Argentina, Bolívia, Perú, I' Arl,. 3° - Esta lei enlrará ('m

Cllile, :'\lpxico Eslados l'nidos, POI;- \'igol' na data ela sua publicação,
Lugal, Franç'a, Itúlia, TricsLc, Jn- ,rc\'ogada as rlisposir;õrs em COn-

g-Ialerra e Liechlenslein, ll'ário.
Xome �obE'jamenle conhecido,

pari icipOll da Comiss:lo Ol'g'aniza
çlora do \: CongTc�so Brasileil'o rle

(;eog-rafia c' inumera vris I êm sirlo

O� seus ll'abalhos em pról elas
..
ci

(\ncias 11 istó,rica c g-eográ rica em

JT,.-S1'IF rC,-\ç,'\.O
];: de lodo pl'ocedente a aspira

rãu rio povo ria llos�a encantadora
illla qUl' de>Pja a reslauração das
an Liga" denominaç'õe� de suas sé-
eles dislriLais,

"

n(1sS0 País, �ão nomes, q,ue trazem as cre-
O nos�o pl'ehado companheiro denciais ele rnais ele um século de

da imprensa llallli�'tana, qu(' clu- existência, CiL1r Já se gravaram nas
l'anle bastanto teml10 serviu ao nossas tradi(!ões e que 'já se impu
Deparlarnento' do Arquivo C!-O Esla- zêram, COnlO basr's, no ('slmlo da
do M São Paulo e huje se e11con- nossa hislória,
'lra à disposição cip Inslilulo (+ro- Dessa fórllla estaremos alenden
gT{l.ric� e (ieológico, Joi, no Con- do os justos anceios cios no�sos

grl.';;so, <[(' HisLól'ia, e;;colhiclo para ilh('us, seguindo o pr('cedenLe já
jJl'pstdll' a ga Comis�ão, de (3enea-1 qceito !lOI' csla Egr('gia As�elllbléia
Jog-ia, (jl1r rf'cent('mente, alterou para São

MI S S A
1- aniversário de falecimento

Benln rio �ul o nome ela cidade e

município ele Scrra AILa.
O mesmo regozijo e o rtlesl1lo

júbilo que impl'l'g'noll os bl'avQs
habilanlps daquele Jl1tllroso muni

cipio do Dode catarinense, ha ele

povoar lambém os corações rlos
nosso,,; llravos ilhéus, por "erem

rrsLal)('leç;idos nomes que lhcs são

earo" CPI(" lhes são saudosos e que

sobretudo estão \'í\'iclos e elerniza.

dos nos sel1S co::ll1mes regionais.
Igualmcnle com .esta mudança,

fa 1'(lmOS com que retornem ao

seio da 'nossa 11istól'Ía e ela nossa

lraeliçiio nomes quI' tanlo nos ra-

lam cios llrilll�iros culonizadOl'es da

"erelejant(' ill)a ele Sanl.a Catari

na.

S. P>, 5-10-"8,
p, Lopei' Yieira, Biase A, Fara

co, AIl'],f'do Campos, João Josr oe

Sousa Cabt'al, Paulo Fontes, Os\'al
do Bulcão Vianna, Anlonif'La de

Barro;;, II1\nal' ele Alri1Cida Corrêa.
- Sr, Biase Faraco - P. S, D,

- Comenlando o projcLo de lei,
apl'rsenlarlo pelo Deputado Lopes
'Vi('ira, disse o DepuLarlo Biase Fa

raco ((U e C1Q u ria prop-05 I a I h e era

duplalllBnte "igniricalinl. Por um

lado, afil'lllou o deputado Biase

Faraco, como 1'ill1O dr' Florianó

polis rra gralo yer rhtaurados no

mrs que ,e Illr tinham fixaria na

memÓl'ia durante a ,ma infancia;
por oulro, l('n,clo yenlilarlo inicjal
n1l'nLr' a alleràç'ão de IOj)ônimos
que \'is,wam o I'('encontro com a

ll'aLiição, era 'com imenso regozijo
que dava o seu apoio a aquele pro
jeto,
�Finalnl('nle, (l depulaelo Biase
Faracü declarou que, como f1oria

nopoliLano, de�ejava agraelecer ao

Coronrl Lope� Yieira, ,"erdadriro

f1ol'ianopoli lano hOhOl'ário e nome

ql1l' tanll)r\rn gTa\'ara na S11a infan

eia. a honra IjUf' lhe deram f'11) ])e1'
milil' a suhsCl'if'ão do 1'eferido

projeln.

A familia 'de ANTóNIO JORGE �HEREM convida a todas as pes

s,oas .cI� s�as relações e amizade para comparecerem, no dia 10 do car
l ent,e as I horas da manhã, à missa que por alma daquele seu saudnso
chele, lll:ndam celebrar nesse dia, na Igreja de São Francisco, em ec

,meJ.lloraçao ao primeiro aniyersúrio de seu falecimento.

,.

ODEON, hoje ás 5, 7,30 e 8,45 bs.

IMPERIAL, hoje ás 5,30, 7,30 e

{),15 horas
A mais sensacional atração ctt>

momento.

Um espetáculo como jamais foi
visto na téla

\
Mulheres dansaúdo e despindo-se,

ema parada de corpos perfeitos. As
mulheres mais lin.das do mundo
numa folia como ritmo da ,dança

AtEGRIA, MUITA' ALEGRIA
U)na e:-;ibição rara e provocar>t�
Sereias morenas. Bonecas dans,:l.

rinas

Belezas de Chicago - Nova York
- Hollywood
Alegria. Bailados. Dansas exóticas
A vida noturna das principais Ci

dades da América ,do Norte
No programa: 1° Maranhão em

Revista - Nacional 2° Extra, " Ex
tra. " Extra ...
NA CASA DOS FANTASMAS
CC!M: Stan Laurel (O Magro)

Oliver Hardy (O Gordo). Um filme
sintético que é uma verdadéira fá
brica de gargalhadas
Preços: Cr$ 6,.00 único
Higorosamente proibido até 18

anos.

ATENÇAO: A "Empreza" não re�

C'omenda este filme para' Senhoras
ou Senhoritas,

I
HITZ, hoje ás 5 e 7,30 horas
Fre.d Mc Murray - Margaret

Chapman - Akim TamiroH
O NOTÁVEL IMPOSTOH

No programa: A Marcha da Vida
- Nacional - Atualidades Warner
Pathé - Jornal

'

Preços: 4,00 e 3,00·
. . . . . . . . . . . . .. . .. ,

� ..

HO.xy, hoje ás 7,30 horas'
LOlll'etia Young - Joseph

- Ethcl BarrYl1l'ore
AMBICIOSA

No programa: Noticias
na - �acional - .Metro
Atualidades
Preços: CrS 4,80 e 3 00
Censura' até 14 anos.

'

mTZ - HOXY - aman11ã
BHUTALIDADE

CoHen

da Sema
Jornal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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................................

VENDE-SE

I -

IOIIPANIII& -AW.NCA DA Im
...... _ 117. - .. :' 1'11
...,.Olel • DAI.H....

Cifr.1 do Balanco di 19441
,

CAPITAL E. RESERVAS
Respon labilidarlelt
Recete
Ativo

c-,
Cr$
•

•

80.900.606:30
5.978�401 .755,97

67.053.245,30
142�1 76.603,80

SiniltrOI pagol nOI! tUtitbOI 10 ano.

RelpODlat. 'lida-:lel
98.687.816,30

• :16.736.401.306,20

Diretórell
Dr�"P.mphiIo d'{1tra Freire de Carvalho, Dr: Francllco
de Sã, AD·iaia M.'lOfr.,: 01'. Joaquim Barreto de Araujo
e Joé Abreu.

•=" .. . .�.'I_.ilEWW,

Representações'
FIRMA IDóNEA,- ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRAORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL. 245 - SÃO PAULO. '

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100000,00 renda
certa de 10'(. ao ano com recebimento de iuros mensais.

Informações nesta redação.

QUER VESTIR-SE COM CONfORTO E ELEGAMCIA 7
PROCURE

Alfaiataria
A

'Mello
Rue P'�lippe Schrmdr 48

Empeza de

CHE
navegação
REM

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

maxima rapidez e garantia para transporte de euas mercadoria.
Apentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.'

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

:firma Fiuza Limar & Irmãos, é O 'Seguinte: '

,'RÁPIDO SD,L BRASILEIRO -' Diariamente' � C�ritiba -

1RÃPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile -

'EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque ,
-

cf excessão de .sábado
EXP!l-ESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a• feiras

Nova-Trento
iE. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e 6a• feiras

6 horas
13 horas

16 horas'
14 horas

16,30 horas

- 12,10 horas

LIRA TENIS CLUBE
Edital

Afim de iniciar a distribuição de carteiras sociais e cartões de

identificação para filhos de sócios, solicita-se a todos .os senhores as

sociados a fineza de fornecerem à secretaria ou, tezonraría dê�te Clu

be, no menor prazo possível, duas fotografias do tipo 3 x 4.
,

A Diretoria

Viage com conforto
pelo,

«RIPIDO SUL BRASILEIRO»

-

A-Agonia
da I(sma
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita.

- Mendaco - começa a circular no

sangue, aliviando os acessos e os ataques
da asma ou bronquite. Em pouco tempo
é possível dormir bem, respirando Iivre e

Iacilrnente. ·Mendaco alivia-o, mesmo.

que o mal seja antigo, porque dissolve e

remove o mucus que obstrúe as vias res

piratórias. minando a sua energia, arrui
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho.Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantia
de dar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo alívio do sofri
mento da. asma em POU!]OS dias. Peça.
Mendaco, hoje mesmo, em Qualquer
farmácia. A nOSBR -arautia é a sua maior
proteção. .

�-

Menda co A�.::,::.m

,Diariamente. entre

Fpolis ... -Ita] à í· -Joinvile-Curitiba

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

o VALE DO ITAJAJ
proeurem na Ã�6.e••

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARLt:

ROSA

o(u" VOLUNTARtOS DA PÁTRIA N.- 68 • 1.- ANON"
<:41.. " I"O.s'Al. �3 • 'E�EFQllli> a�.o . TE.J,.(Gjl ..."' ....s. _OrECrQlfIl..

AGENTES

Fiuza Lima ,& Irmã'g

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Fe lipe Schmidt. 22-·Sob_
C. Postal, 69· Tel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

I A
.

Ti�'t�;��i� C���'i��' é .�
.

��a
melhor me sene - Tiradentel!ft

.

44
.

Levànfadas Noturnas'
Envelhecem os Homens

Freqüentes levantadas ou micções no

turnas. ardência, resíduos esbranquiçado"
na urina, dór na base da espinha. dorsal,
na inaua, nas pernas, nervosismo, debi
lidade, perda de vigor, podem ser C&ll

ssdos por uma enfermidade na próstata,
Ef(ta gJ:1ndula é um dos mais importante"
órgãos musculinos. Para controlar êstelf..
transtôrnos e restaurar rapidamente :l<

saúde e o vigor, siga o novo tratamento
/

cieut.Hico chamado Rogena. Mesmo que
SE'l.I sofrimento seja antigo, garantimos
q ue I( ogena o ali viará, revigotieando [SU:Q.

nlúndula prostática. e fazendo corp que
V. ee sinta muitos anos maia jovem. Pece
Rogena em qualquer farmácia. Nossa ga
ra ut ia é a sua melhor. proteção.

R r: indicado no tea

, ogena tamento de proot..-

<tes. uretri tes e cisti te•.

Dr. Alcides Acioli de Vasconcellos

.... - - _ ....'. _ ... _ ... _ ... _ ... _ ...

Avenida Rio Branco n.· 103, 10 andar, sala 3.
NE'Go.urAi\TES DA CAPITAL E DO iNTERIOR

O E:-;CHrTóRJO DE ADVOGAGIA E PROCURATóRJOS do

De, Alcides Accioli de Vasconcellos, insLalado à Avenida Rio
Branco íl. 103, 10 andar, sala 3, no Rio de Jan ei ro .encarrega
se da defesa dos seus ínteresses junLo 1Is ReparLições Públi
cas Federais e lorlo o serviço ele advocacia relativa aos _InsLi
Lutos 'de Aposentador-ias e Pensões, assim como do Registrn
de Patentes de Invenção, Marcas de Fábricas e Chamadas de

Extrangeiros.
Oferece, outrossim; os seus ,serviços como intermediário

entre Expo�Laclol'es e. o Conselho Federal do Comércio Exte
rior.

Correspondenel ii
(omercial

o I'ESOURO
( Da instrução está ao aloa.oott

: de todos. Dá esse tesouro ao ttm
I amigo analfabeto, lavando-o a �
I curso 'de atf'anet.ização no UrUf,lúl

I Escolar São José, na Escola Indue
i trial de Florianópolis ou na Gate-

�Ode�::�Ef:iCient� ,I ?:;�:�.�;::ll���:�··· .-���.��....
V INJH O C RE OSOTA DO

(A'AVALHO, 65 «SILVEIRA«

•

DATILOGRAFIA
Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M

. Pigozzi

RUA ALVARO D�
Seu Terno tem manchas?

Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

I �····"sENfioRÍTI'j"···
i.A ultitne c�eação em retri

'gerante é o Guaraná KNOT

'-------------'---------,-. EM GARRÁFAS GRANDES

A EI T
,. Preferindo-o está

eIro ecnlca - I., .������.�����.� .. � . ��.��'- ..
Tem o prazer de co_municar à sua distinta freg�lL'aa e a) púbfico em geral que I TINTURARIA!

transferiu suas instalações para a rua Tenente Stlveira, Quase eSQ�ma da

TraJanO'j Só "CRUZEIRO" Tfr
onde espera merecer a preferência de todos, continuando sempre a sua ínteíra dís- a III<

posição e agradecendo-lhes a visita, J dentes, 44

o Sahão

Ouçam, diariamente, das 12 às 13 horas
ZYO-9 - RÁDIO TUBÁ

"A Voz das Terras de Anita"

Frequência 1530 klcs. - Onda '\le 196 metros
.

TUBARÃO - SANTA CATARINA

"VI�R(iEM ESPECIALIDADE"
{1A WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE. (MlH'ca\

TORNA A },OUPA BRANQUISSIMA
regia:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�oDceito Vri&tão
<�de.· Deus

Isaar Camarqo
'I'ôda a religião existe em Iun

Ç"�O ela divindacle que se aclara. As
;SIm ac\OnLcc·e com aquêles que ado
Tam os feiliehc's, com os qL1� reve

.renciam os seres sobrenaturais,
com os que cultuam os heróis e
.até com os que aceitam o culto da
humanidade. Mesmo os que rene
gam o vercladeiro Deus, adoram
-outios deuses que êles mesmos
-oriararn, em sua' imaginação. Aliás, J

.a idéia de Deus é o princípio f'un
<lamenlal primário não só da re

ligião, corno da p:ópria ciência.

Se- estamos em busca ela religião
'verdadeira, é mister que se inda
.gue qual o conceito exalo de Deus,
Isto porque, em virtude de uma
lei psicológica muito' complexa,
'mas real, a ir/(Iia de Deus vai in
fluir poderosamente na vida reli-
.gínsa do i ndivíduo.
'As Iribus bárbaras cio norte da

"Em'opa aclaravam o deus 'I'or. Era
,

um grande guerreiro, Iorl.e e Ierrí
vel. Possuia' uma clava que, a l.it-a
-da conlra os lnirnlgns, depois ele
os f'er i r-, voltava-lhe automaLica

. menLe às müos para 'novas emprô
'

..8as de morte. Cingia-se de um cin
'to que, miracutosamení e, lhe rcno

'vava as energius ii mrdí da que se

f'õssem ex aur.i ndo no Juror das
.hatalhas..

Lrna raça que adora uma divi n-
-dadc lão truculenta, será, faLa 1-

mente, sanguinária, como de rato,
-o. foram as Ir ibus cé lí.icas do pas
';'Sado.

O Crislianismo apresenta um

Deus de cai-ater paternal.
E para sublinhar bem lal idéia

-í'açamos um constraste.
'

No paganismo, as itiéias que se

Jaziam das dívindades t i nham sem

pre um n-aço de terror. Quando
. , .Júpiter fa lava, todo o OI i mpo ll'p
mia. Vulcano era uma divindade
que I'abricava raios. Netuno se de
leitava em agi lar as ondas do ocea
no para causal' pavor aos marí
.n he irnsuue se avcn tur-avam a via
gen,s em alín mal'. Sempre o pavor,
..como elemento dominante.

Consnasãam- ..;e .'e ..;sas idéias
.mojistr-uosus a rcspc lto de Deus.
com o ensino do Crist ia nismo. O
Deus que ele n pr-escn lu dislumfn-a
pela hondarle.

.

I I,

Süo 'Tiago,' roflet í

ndo as idéias
expend idas 1J01' Jesús Cris!o, -aprc
.seula-nos um Deus uue r Pai. "A
.rehgiâo pura r sem mácula, aos

olhos ele Deus e nosso Pai ... "

A

f'iguru usaria não pode ser mais
esplôudiría, po is, neste conceito,
apresenta-so-nos os r ncantns ela
oornun hào com Deus. Como um Li-
1110 se apro x i ma con I'iadameute de
seu pai, assim a criaLura de seu

criadol·. Quando o pai ti bondo�o, o

fUho se' aproxima C0111 lúda a CC)J1-

fianç'a. Quando ri se\"ero, com

temor.
Os j ueleus adoravam a Deus com

tetllOl', porque, para eles, 'Deus
eslá'. sempre .com o sobrecenho car

regado, elisposlo a fulminar os pe
cadol·es.

Jcsús, porém, Lrouxe um concei
to no\"o a j'CS11('ito de Deus. E' ês
te .conceiLo (IUe ellconLI'amos na

jóia de sell eosino parabólic�: a

par'ábola do filho pródigo, onde se

no� apresentam wn pai e um filho.
E como aqllêle pai corre úara rece

ber o filho arI'eperidiclo, a,��im
Deus' recebe o pccadOl' alTepen,eli
do, como o Jilho muilo amado.
Quando ensinoLI a prrola das

ol'aç-õe,,;, elisse: "Pais nos�o que es
Lás l1,llS céus. "Podemos chegar COll

Jiai'lamenle Lle Deus, como seus
:l'ilho�.
A analogia é aincla Jlerfl'ila por

qlle, a,,�im como um vai procura
satisrazel' à,. lleccssielacles de 'SPLlS
filllllS� tamhplll Del1� () raz. Êlc
111'0\ (1 às Ilossa� neces�idarl('s ma
t('riai' e e'j)il'itu�is. 1�:1(' nos -doí o

1;1'('('·'.' '(:'io p�lI'a o CIlrjl(1 e lia I';!

..

o Pai.

5

CONGRESSO EUCARISTICa
NACIOANL

Remédlo russo para I Coria Metropolitana .

a própria Russia
Kansas City, 3 (V. A.) - O ma

jor-genci-al 'William J. Doriovan
sugeriu aos Estados Unidos "que
dêem' a provar a Rússia" um pouco
de seu próprio remédio", bloque
ando os canais de Kiel e Suez.
Doriovan, advogado em Nova

York e durante a guerra chefe do
Departamento ele Serviços Estra

tégicos, declarou ontem, à noite,
na Or-dem cios Advogadas ele Mis

sourI, que não acreditava em que o

auxi lia econômico do Plano Mar
shall fôsse suficiente para a Euro-
pa Ocidental.

.

Acrescen lo l{ o general:
- "Devemos dar à Europa Oci

'dental �lm auxílio rmlítar eficaz. Ao
in vés de deixarmos a Rússia ficar
de posse de tódas as cartas, deve
mos lançar nossos olhos para os

portos de que ela necessita - par
Las controlados pelos Estados Uni
cios, pela Grã-Bretanl1a e, pela
França. Devemos dar a provar a

Rússia um pouco ele seu próprio
remédio e ver se podemos aplicar
um pouco de Berlim nos canais de
Kiel e Suez".

'

Na qualidade de Presidente
�

da
Comissão Arquidiocesana do 5Q
Congresso Eucaristíce Nacional
todos os fieis e demais interessados
que o mesmo se realizará de 28 a

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

•

lIIais Sala,
e mais elegancia I

Outrossim, comunico as facilída
des de viagem, entre outras; as for�
necidas pela Empreza Tlurismo,
Pontual-Machado-Bensaude

I

S. A..

com quatro tipo de perigrinação
a) uma Aérea, em aviões especiais.
a partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b) uma em navio;
especialmente fretado, e cenduzin
do exclusivamente per, 'l§l'in0s; c)
uma terrestre, prosseguindo de
São Paulu em confortáveis "oní

bus", através do Paraná t. . Santa

Catarina; d) outra terrestre, partin
do do Rio de Janeiro, pelo trem

internacional, diretamente a Pôrto

Alegre.
São essas as viagens 'obédecendo

ao tipo peregrinação.
Evidentemente, poderão os

.
fieis

proferir outros meios ao seu alcan
ce, com viagem de auto, onibus,
aviação, etc., na certeza de que o

nosso Estado.. e em particular a

Arquidiocese não deixarão de se

fazer representar naquela parada
de Fé e demonstração de amor a

Nosso Senhor Sacramentado.
Fpnlis, 1 de Março de 1948

Conego Frederico Hobold - Presí
dente da G. A.

Cada modelo =New Look" Éfeeê custa este ano
•

.' ..

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

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegeU
Fazei hoje 1,Im� inscriçãe
No Credito Mutuo Predial

............ 0." fI"- •

Bom biuóc-ulo
Grande visão

Visão maIOr e mais perfeita'
que a de \Im bom binóculo

alcança quem tem aólida �
inl!trução.

Bane livros, sobre todo. OI
\

,sssun toa:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro. 33 - Florian6poU.
.. .. .. .. .. .. ...� .

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

BRONºUITE
ASMATICA
Durma bem' a noite ·toda
Aqui está um remédi6· caseiro

e econômico que lhe dafá alívio
rápido da tosse e da bronquite
-asmática, proporcionando um
sono reparador a noite tôda
Nada mais garantido lio 111Ul1_

do do qUe Pannint -' tomado
duas ou três vêzes ao deitnr -

para combater a, asma sufocante
e a. tosSe rebelde da bronquite,
Comp're hoje mesmo um vidro
de Parmiuf nas boas' farmá
cias. Confie em Parrnil\' que
lhe proporcionará alivio seguro
e rápido dêsse ef:!orço asfixiante
para respirar.
p!19 I

,

t

o mesmo que o seu equivalente da última esta

ção, E Éfecê oferece agora mais... saia' e mais ele

gancia. A técnica e a perfeição de acabameJÜo
,

do =New Look" Éfecê continuam a ser da mesma

.

alta qualidade Éfecê. Belos padrões exclusivos,

produzidos para Confecções Fernandes e Chaves; re-

forçam o cunho de total íudividua.idade

dos "New Look" U�c -,

O"NiEW LOOK"

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

'ADVOGADOS
João Pinto

Florianópolis

Ér, ci! contratou

_.� .......
,

Toda da saia do
..Nau. ook" &fecê.

DEPAR'I'AIIIENTO DE SAúDE PúBI,ICA
Mft'S DE OUTUBRO

Plantões

9 Sábado - Farmácia Sto. Agosti,.
nho - Rua Conselheiro Mafra,

10 - Domingo - Farmácia Sto. Agos
tinho - Rua Conselheiro Mafra.

16 -, Sábado - Farmácia Esper'an
ça - Rua Conselheiro Mafra.

17 _ Domingo .::__ Farn1ácia Esperan
ça - Rua Conselheiro Máfra .

23 - Sábado - Farmácia da Fé :__

Rua Felipe Schmidt.
24 - Domi11g0 - Farmácia da Fé -

Rua Felipe Schmidr.
30 - Sábado - ,Farmácia. Moderna

- Rua João Pinto.

31 - Domingo - F'armácia Moderna
- Rua João Pinto.

O serviço I)lilturno será efetuado pelas
Farmácias Sto. Antônio e Noturna sitas

às ruas João Pinto e Trajano n. 17.

A ]'lresente tabela não poderá ser aI,
terada sem prévia autorização dêste De·

partamento,

Escritório, Técnico
Cid Rocha 'AmarAl

,
.

ENGENHEIRO CIVIL
Aviso aos srs. in teressauos que,

tendo regressado de sua viajem aos

E5tados Unidos ',da Amél,'ica do Nor
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu e5critório
(Rua Presidente Coutinh� n. 22),
nos primeiFos dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe
ciais atenções de seus amigos e

élientes.

Peqro Medeiros. Auxiliar

.,. Agora há tambem
ve::itidos "Ne,·' Lr)ck" Éfeeê

dd taq,-lanho 52.

o "New Look" Éfeeê é o ('glílo

bra:>ileiru d I.� gr;ü), ('lIm fI/'iu'ns.

espíriLo. "Se os própl'ios homens'
sabem dar boas coisas aos sellS i"i
l11os, Deus o faz de moela superior
e e l"ici·enIe.

"F; Deus amou o mundo, de lal

mancira, que deu O seu Filho rni
genHo, para que, todo aquêle que'
nele crê, não prreça, mas [·enh; a

vida eterna".' Filigrama do amor

11aLc]'no!

Aqlleles que buscam llma reli
gUio Yf'l'dadeinl dc\'em iniciar por
encontl'ar 11m Den�, como êsse do
Cristinnismo. em Deus CjllC é um

TERRENO
Vende-se um à rua Irmão Joa

quim; nesta Capital, medingo fOx/iO,
por Cr$' 25.000,00.
Tratar à rua Vitor Meireles, n.

39.

PASTA DENTAL
ROBINSON

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

VENDE-SE DOIS TERRENOs:
"Cm na Ponta do Leal cf 24 m x

30m.
Outro a Rua Irmão ,Toaquim cf

20,50 m x 44111. - Tratar cf 1'cn.
Sal1ly - Policia l\Iilitar.

PASTA DENTAL
ROBINSOX

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Campeonato E. de Atletismo será mais uma empreitada notável da FIC
Sábado e d.omingo próximos. a realização do importante

Já está anunciado para o fim com a adesão dos atletas de Blume- tornar êsse campeonato uma es- vibrar com o esp'lendirlo preparo
desta semana, oxatamenle nos dias ,nau, Moças B rapazes do Vale do plendida 'realização, dos al Iel.as harriga-verries, aplau-
�! e 10 do corren te, o Campeonalo Itajaí aqui estarão para enfrenLa- Varins clubes da capital - LrRA
'EsLadual ele AlIetismo Masculino rem em provas sensaoiona ís os va- TENfS, AA, B, Verde, Caravana do rarern sernp re mais a sua forma fi-
e Feminino,

'

lentes ilhéus, Ar e Atletico, intervirão nesse cer- sica e técnica,
O êxito dessa magnifica parada A FAC vem trabalhando com o

atlética já se anuncia de antemão melh or dos seus esforços para

-

lame magestoso.
A popu laçâo ílorianouolí lann irá

concedeu, em reunião da semana

passada, Jil iaçâo á A, A, Dr. Lauro

Soares, de Porto União,a longiuqua
e esplend ida cidade elo oesLe cata-

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Cresce o interesse e entusiasmo pelo grande circuito ciclistíco. de 30 00 corrente
Conforme Lemos noticiado, vai de iniciativa dos S[,8, jornali sta elo pedal nota-se desusaria interês- di o Delamhert, mais conhecido por Piloco é um dos mais hábeis

se realizar no próximo dia 30, ues- Waldi r Gr isa rd, dr, He il.or Ferr-a- ,e e entusiasmo pela realização do Pi í

oco, compctirú com a jaqueta perlali sl as ela cidade e vem se

Ut capital, em homenagem ao "Dia ri e José Gusmão de Andrade, lerá circuiLo ciclistisco d e 48, Consta do Gr ômio Espor-tivo SLein, fie exercitando com afinco, tudo in-

«Io Empi-egudo do Comércio" o rim percurso aproximado de 30 que, além dos locais, par-ticiparão Jõ invllo, defendendo a marca clicando que ser
á

um dos Iavoritos

Grando Cil'cUÜO Ciclistico de 191,8, qui lometros, o que requer muita da prova grande 1111mel'O de ciclis- "Monark". do sensacional circuito.
sob o pa'trooinio do S, E, S, C, e destreza e resistência por parte las do iní.erior do Estado e POSSi-!com a colaboração da valorosa Fe- elos competidores. As inscrições velmente de Porto Alegre, Curit.i-

"

cieraçâo Atlética CaLarinen.se, íu- serão encenadas dia 26 'do corren- ba e São Paulo,

BI·tl"nbo propensa a I·nqre�sar no ,Oll·mpillotura tutora do apreciado esporte t c, Ricos prêmios serão otcrecidos Correrá Pitoco �l '"
110 Eslado,'

I
aos prí rne iros colocados, A nossa, reportagem íoi i nIor- Apurou a nossa reporLagem que 'saneio no Olimpico, de Blurnenau,

A ,sensacional prova pedalistica, Enl re os afioionadus do esporte mada por um dos organizadores o 1116(lio esquerdo Bitinho está J clube que há muiLo deseja o seu.

da piova, que o jovem ciclisLa In- .jnopenso a deixar, o Avaí, ingres- concurso.
"

,

A começar de hoje .. II II

SEJA UM EMULO DE IVO MONTENEGRO!
NELSON MAIA MACHADO

Miguel Couto tinha muita razão quando afirmou que muitos dos

males que afligem a vida da nossa coletividade se origina da educaçao
deficiente e defeituosa que, via de regra, recebe o brasileiro. Por isto,
a incompreensão gera a intolerância, a intolerância engendra a vi-r-
1encja, a violência fecunda a indisciplina e, finalmente, esta conduz i...
anarquia,

No esporte, que é o setor a focalizar neste' breve comentário, êssr
fato pode ser verificatlo com frequência alarmante, a despeito do verniz
tlas acomo,dações emprestar a vários casos diversas apat·ências.

Cada homem, tem até um êerto ponto, a faculdade de críar em tôno
d<' si um 'ambiente favorável 'ou desfavorável. Agindo corretamente,

cumprindo 'seus .deveres com entusiasmo e fé no resultado de seus es

forços; solidarizando-se com as boas ações e procurando evitar, tanto

quanto p'E)ssivel os atos ofensivos aos direitos e à dignidade alheia;
respeitando para se fazer cre,dor de l'espeito, cada qual irá forman,lo
em seli ,derredul' Ulll ambiente de simpatias fortes e sinceras, que muito
o ajudal'ão, A razão do êxito ou fracasso póde estar oculta na conduta
moral de ca,da um, Esse' ,o motivo por que, através de nossa atuaç'ão 'la

imprensa, 'durante vinte e cinco longos anos, temos procul'ado estiml.l
Jar os jogadores de futebol à pratica' de jogo limpo, rle cavalheirismo, de

,

disciplina,
Ivo Montenegro, para mencionarm'os um' joga,dor que brilhou no

futebol barriga-veJ:de, foi um elemento positivo no esporte, porque se'll-
..
prr d�u relevo à sua 'posição Ilo futebol. Era disciplinado, d}screto,
respeitador, cavalheiro e, sobretudo, amigo ,do futebol, porque jam'üs
teve um ato qualquer' que pudesse ser interpretado como lesivo ao

prestigio do "assuciation", Hetirando-se da atividade, fê-lo por entre

mani�estações de sauda.de e respeito de todos, inclusi ve daqueles mes

llJos que foram vezes inúmeras seus adversários nos campos esportivos,
Contrastando com esse exemplo de correção . .absoluta, temos nUlller')

sos jogadOI'es que se fizeram notados pelos seus instintbs de ferra
braz, Eram violentos, inc1>i\scip1in�í:los, grosseiros, cria'ndu, complica
ções ,dentro e fóra dos seus clubes, alimentando um ambiente negati
vo, que não lhes permitiu ser úteis ao 'esporte nem a eles próprios,
Nos campos tinham a volúpia da maldade, metendo os pés nos anta
gonistas mais fracus e desprevenidos, desacatando a autoridade dos
juizes, afrontando a benevolência do pÚbÚco, Quando expufSôs de
campo, saiam, o corpo a gingar, como malandros perigosos, todo sor

ridentes, como se houvessem, prlJ,ticado ações meritórias, Esse inl'e.
lizes foram esquecidos logo que se afastaram da esporte e quandá al
guem deles se lembra é para' criticar o comportamento incorréto C[u'!
sempre tiwlram,

Diante do que vimos de apontar, é necessano seja traçado Ulna

,diretriz para os jogadores de boa indole, mas rlesviados rla trilh�
'que devem percorrer, E indispensável tentar novameilte a rehabili
tação dos CJue te merrado persistentemente, desprezando C'onselholj c

advertências, Muitas vezes poderá suceder que todos esses elemen�os
sejam vitimas duma educação deficiente ou defeituosa, Talvez sr eol'

rijam, se não tiverem quem, a seu lado os inhiba de realizar UIll C�

iorço pa'ra se transmudarem, de forças' negativas que são, em forç'1�'
'positivas, úteis, ,produtivas, Os diretores de clubes, zelando 'pelos des
:tinos dá futebol, po,deriam realizar essa tarefa paternal, humanitária,
chamando a si cada um dos recalcitrantes e dizendo-lhe, �]e l1lüdo a
lhes le.vantar a moral:

- "Vamos, Fulano. A começar de hoje você mostrar:} que é outro
jogad-or, Será correto" tolerante, disciplina,do, Vamos! Olhe para n

futuro, esC[ueça o passado e trabal he eO;11 'entusiasmo e mais fé, '\':h
-vacilo ante os obstáculos, resista sempre a todas ás solicitações lxlra
"DItar ao procedimento antigo,'", e v,ença! Eu quero que voei\, a co

l1loçar de l�oje, seja um êmulo de Jvo ::\Iontcnegro!"

dinrio-o e incentivando-os a mo lh o-

equipe allélica .da �ERRA vem a ca

pi Ial para disputar um campeonato
eslaclual de atletismo. Somente es

E:(' l'iOjto serve para provar o ti-aba

lho grandioso do FAC no congra

camenl.o da gente catarl.nense, Lra

�('nclo-os dos mais iemotos pontos

do Est�do,

A Federação Atlelica Calarinense

Não temos duvida, pois em afil'

mar CjUCO o CAMPEONATO CATA-

1l1NENSE DE ATLETISMO de 191t8

rmensr-, para que pudesse partiol- .será o mais sensacional e espeta
par do gr-ande certame que f'rerni- cular ele todas as épocas,
iâo nosso publico, Os altétas do Moças e rapazes de Sanla Cata

Porto, pos"ivelment�, chegarão, ,<1 I ;'�l1a irão disputa�' os louros da vi

esta capital, na p roxirnn sexla 1e1-1 tó ria para um Brasil sempre me-v

ra e ,,('ró a ptimeira vez que uma, lh or e mais forte,

o Fiquerrense
Regressou há .dias o erni .. .sário

que o F'igueirense ,<lIl\'iou a Curi í.i

ba, com o fim ele erit ra r em ,enten

uirnentos com os d ir ig'cn lcs dos

clubes da "Cidade Sorriso", Ao

,

Jogara Curitiba
•

eIll
raná, LanLo que, caso, as negocia

que soubemos o Agua Verde, um ções cheguem a bom termo, patro
do� f'o rtes concor rentes ao ceda- ci nará a temporada do' quadro de

me curí í.íbano, interessou-se pela Jair, Tudo eslá dependendo da.
ida do alvi-ncgro à capital do Pa- resposta do Pigueir.ense.

..

UNfVERSITARIOS ESP'ORTIST AS!I
Acham-se em ,cxposi\,\ão, numa Aguardem o MAJESTOSO FESTIVAL promovido pelo

das yitl'ÍIles da Livraria CenLral,
foLograf'ias f'Iaml11as e ,refel'ências F. C. a realizar-se dia 31 de outubro
da imvrensa (Jbticla� Dela Fedel'a-

"O CRACK"

Mais um selnanário .esportivo
vem de obter Canoinhas, com a

saí,ela, dia 25 de selembl.'o ultimo,
do primeiro numero de "O Cl'ack",
suplemenlo espodiso do "Corr'e�o
do l\'orLe", dirigido pelo jOl'nalisrla
�jlvio Mayel' c l'eclatoriado pelos
colegas lVJillon Zaguilli, Mário Fer

raresi, Selem e 1. Seleme e Jucy Va

rela.

Impresso em ólimo papel, "O

Cracl;:" traz fat'Lo noliciário espo1'- ARNOLDO SUAREZ CUNEO
liyo, \luslra:do corri capricho, 'Cirurg'ião-Dendist�
De parabens eslão os esporlislas Curso de especializaçã'o em

<ia progressisla cida:lt> t,�::-:-;:::;( dentaduras
com o aparp�''':=í:;-_vv de -() Cl'ack" Haios X _ Infra-Vermelho.
que se cJv"cÍlla a inCenll\'ar o es- Diatermia
j)lll'Íe ',<Iol. lelTa de _\lil1or Yieil'a Exclusivamente com hora marcada
,CÔ:,',t:, Rua Arcipreste PaiVa n,' 17 - Te-

:-<U1l10S gralos aos (lolegas Cl,lnoi-l lefone 1.427
lll1ense,� o en\'io, de um exe�lplal'. Florianópolis

A F. A, C, E. �OS lX JOGOS

çi\o, ALlélic� Catarinel1se ele EsLu
clnntes 11a sua pal'liciparão nos IX

Jugos uni\'el'sitários' Brasileiros,
realizados recentemenle em Curi

liba, sob o palrocinio da Confe'de

ração Brasileira de DcsporLoi:i Uni
\'Cl'si láJ'ios,

MOACiR SCHCTEL

Conyi(]ado pelos direlores, ele

"A Gazeta Esporlivá, seguiní hoje
\'ia aérea ,pura São Paulo, onde I

tomal'á parle no gTande jantar de

con I'raLel'nização dos cronistas e�

vorLiyos, o nos�o colega Moacir

:";cllu LeI, conespondenLe, nesLa ca

pilaI, daquele COl1cCÍ'luado maLuli

no, Boa Yiag:em .l' feliz c:ólada lla

('apitaI bandeirante, são o:; nossos

\ olos,
•......- ..·--..·B'Õ-é:\j'"G'"v"":�...�...��\i�7�i'---·-......-·

Déyido à carência de espaço em

nos"as edições cle onlem (' hoje, da-I
I'emos publicidade amanhã à repor

lagem cio jogo Bocaiuva x Avai,
realizado domingo uLtimo, pE'lo que

vedimos excusas ao� 110SS0S leitQ
res,

IPIRANGA

SACO DOS LIMõES

-0-

PRÓ-CONSTRUÇ10 DO ESTÁDIO
-(;)--

, ,.

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

STD-P8-�O

I \:::.

E):IJA SEMPRE \1*1 ESTA MARCA 1,i
\ I '

','

\ / '

v
_

UM CONDUTOR DE QUAI.IDAOE PARA ,CADA APLlCAÇAO

Particípação
Dr, Arno Pe,dro Hoeschl e Senho

ra, participam aos seus parentes e"

amigos o nascimento rle. '$eu filho

Sergio, ocorrido no dia 2 do corren

te, na Maternidade desta Capital.

PASTA DENTAL

RO,m�SO�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CelesteOficinaORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a
intensa e proficua

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

pela, onda da IYH -,6
RÁDIO DI�USORA DE LAGUNA
- 970 kilociclos - 309 metros -

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

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 Módicos
Orçamentes sem compromisso.

Para dedicatórias musicais procurar o sr. Waldir Brasil, à Rua

Fernando Machado' 3.
NOT1\: - Estes pedidos deverão ser encaminhados com 3

!dias de antecedência.Clínica Médiea e Cirúrgica do
- DR. AUJOR LUZ

Médico-Operador-Parteiro
Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Ci>rurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

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

Tratamento d� Tuberculose
Raios X - Eletrocard iografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do
Tribunal) R,ua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
. _ Fone 841. FLORIANc[)POLIS

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307 '

Consu Itas: As 11,30 horas e à tar

de das 15 horas em diante

Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telef'one 1.422.

Ir. Milton SimonelPereira
Prod,utos V,eterinarios'Clinica Cirurgica

Molestias de Senhoras

CIRURGIA' GERAL
Dos Serviçosvdos Professores Bene

tlicl:o Montenegro e Piragíbe No

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

Rua Fernando Machado; 10

o INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).
tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros

e Farmacêuticos, que está iniciando o 'lançamento de uma grande série

dêsses produtos. 'I"

Os primeiros já a venda, são:
, SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e, vidros de 100 comprimidos de

C,6Q g. .

VACINA CONTRA MANQUEIRA:
�
Ampolas de, 10 cm3 e frascos' de

tOu cm3.
'

SORO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.

VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de ,20 cm3 e frascos

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

de 100 cm3.
Dós 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 necessarro

ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecido,", com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Ternei-ina (Buco-Vacina contra

diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc ; .

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
nento de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten

derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

contrados na localidade de residência do solicitante.

........... ;.. .. .. .. .. . .. .. .. .. , .

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus ;ornae_s.

DR. LINS NEVES

IDiretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA pARTOS

Diagnóstico controle1le tratamento

especializad� da gravidês. Disrur
ibios da adolescência e da menopau

N. Pertubações menstruais, .i:l�1'l'

mações e tumores do aparelho geui
bll feminino.

Operações do utero, ovários, trem
!lias, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
luras)
!ASSISTENCIA AO PARTO E OfE ..

RAÇõES 0BSTÉTRICAS

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

.

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

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

,Elixi� de Nogue ira
M.dlccçCo auxiliar no trota meato

da .iflJi.
'

Artigos. de uso

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

do Brasil)
Médico por concurso da A<'lslstên·
cla a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex·lnterno dr Hospital Pstquíà
trlco e Manicômio .rudíctárto

da Capital Federal
Ex·interno da Santa Casa de MI·
sericórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!:RVOSAS
Consultl5rlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua AlvaTo de Caro

TliIlhõ, 70. '

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

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

Informações na Praça 1 de No
vembro n. 22 � 2° andar.

NÃO
A 'I'inturania Cruzelre di!'lpõe age

ra dos melhores profissionais d.
ddade. para lavar, passar e ting�
pelo sistema suiço.

r

R. 'I'iradentes 44 - Fone 1022.tempo!Não perca
Telefone para a Impressora Gra;aú Ltda. (telefone

manual 767), ,e o nosso agente o p tocureré para receber

sua encomenda tipográfica, Serv iço' Esmerado. Entr�ga
imediata. Preços' sem concorrencia

• • • • •• •••••••••••••• • •••• e;

Caaü,... Gr.vat.,. Piiamet,
Meial d.1 melhoreii pelai me

'norel preçet a6 n. CASA' MIS'
CELANEA - RuaO. Mafra

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA G,ERAL -- ALTA CI.
RURGA' - MOLÉSTIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade Lle Medi.

eina da Universidade de São Paulo
onde foi assistente por' vários anos d�
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

4,.. Corrêia Neto
.

Cirurgia do estômago e via! circula
res, intestinos delgado e grosso tiroi

de� rins, próstata, bexiga, �tero,
ovários e .trompas. Varicocele, hidro-
,

cele, vartzes e hernas.
Consultas : Das 3 ás 5 horas A rua
Felipe Schmidt, 21 (altos d� Casa

Paraiso). Telef. 1.598
Residência: Rua 'Esteves Junior. 170; .

Telef. M. 764

_,'
>, •

----- '. -

Dr. Paulo Fonte. :" DR. :
Clínico e operador • •

COnsultÓrio:T�ef�ne�it��40�eirele•• 26. :,. A. DAMASCENO DA SILVA :
Consultas das 10 ãs 12 e das 14 i. • '!tí :,15 hrs. Residência: Rua Blumeoau, : � A D V O G A D Q •

• 22. - Telefone:' 1.620 , ••li •

Dr. Mário WendhaoeB I 'fIi AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS
" :;:ii I

Cllnica ,!,éd!c� de adultos e criança. , •
Consultoria - Trajano. 29 • •

Telef. M. 769 I'� Praça 15 de Novembro, 22 - 20 ando ' •
Consulta das 4 ás 6 hor.. ' �»"'�"'" ,,''O ••Iteaidência: Felipe Schmidt D. 18. ',""{ ':fI'

,.'

- fb.-:-M:_�:efc:�alcanti i
..

:-,:�\�:�:�, (Edifício Pérola)

:�ti,,':ti
'c

,I
Clinica exclusivamente de criança.: ".�" Fones: 1.324 e 1.388 :Rua Saldanha Marinb,o. 10

, • •
Telefone M. 732 • I.

--------------�----------..:..:.:__.:_..:..:. • Florianó-polis, - Santa Catarina •
. '

, " .
• •
.....................................................

GUia do Paraná

DR. POLYDORO ERNANI DE S,
THIAGO

Médico e parteb'..
Do Hospital de Carídade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

ESPE'RANÇA,. ARMACiA
do Fal'ma��.tiw �ILO LAU8
B.j 1 ..ri .....relorUa'

........ _cl _*r lr.. - B.a_.üt.. - r�
..riu - ..ntc.... lIl.rr.uItL

hra........ u.- ....."bda .. rM01&aá1Ül aNt...

Doenças dos órgãos internos, esie
cialmente do coração e vasos

'

Doenças da tiroide e demais glan
dulas internas

Clínica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HÔRÁRIO DE CONSULTAS: -,

"Pela manhã tilas 10,30 ás 12
'horas

,

Á tarde das 15 ás 19 horas:'
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n., 18
Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:
Annida Trompowski 62

Fone manual 766

"

... reune som ... acabamento ..

solidez... no piano perfeito!
Além de' vários modêlos para
pronta entrega ... êste maravi

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano da,
pagamento a ,longo prazo !I
•ScbwartzmaOR
REPRESENTANTE1"

para Santa Catarina

KNOT 'S/A
CX. 134 ..:.... Tel. KNOT

Floriahópolis

Publicá relação dos comerciantes e industriais com seus ande-

recoso ,
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Catartna.'

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

do

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

SEU ,RELOGIO PRECISA DE
.

REVISAO? ,

NOSSA OFICINA Ê ESPECIALIZADA
,

,

SEOE SOCIAl..:

Ouçam, diàriamente, das 10 às I4 horas, as audi,ões daPO�TO ALEGRE

ZYH' ., 6 Radio Difusora de Laguna,RUA VOLUNTÁRIOS DA P.Á.TRIA N.· 68 I.· ANDAR

CAIXA POSTAL, 5S3 • TELEFONE 6640· TELEGRAMAS: .PROTECTORA •

NoSsos' cOllcertos são
, ,. , garantidos 100%
ÓTICA MOl>�i.O
JOAO PINTO,.25'(Fr,ente'ao.,Tesouro

"

" do Estaao) '; '.' ,'i" "i
.4genca Geral para 8tu; Vatarna

.
Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob. ,

Caixa Postal, 69 Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS

970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina - Brasil

Fabricante III distribuidores dali atomado.. con- If.cçõ•• -DISTINTA- • RIVET. Po••ue um errem-.

I,:'d••ortim.nto de cfuemual. &'i.cado. I' brln.
bona e barato.. olgodõe., mOf'1ne • a,plam.nto.
pai!'o alfaiates. QU,e �'eceb.. diretamente dai

IIdhl!'ltlOfll. M. t;uac "A CAPITAL- ahama a ClttU'lgao dOt:i Snr.. Com... :rahlt'.:.","<il d" Int.1!'iol' ll:l M'IIntic\o d. Ih. fa.erom 'Jm6
vi.h:":'. Q'nt,,: li .. \'IIfC!i\':�':Ai3rQJm lIua. oompl'o!l; MATRIZ em Flo:\"ia!'6volh, .�. F'ILLll!.lS em 81Ui'Oena.u (I Laje••

�..-=aa�.';!=mww -=a..u�m--�m a. mD =- u ma�am ma..��a.mmRama ma.. • am .
-

-- @MIft!!W!3i*"1 __
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esperado recital da decla
madore Marilita Pozzoli

oDr. Itagiba Campos

Hoje, às 20,30 horas, no Instituto
i\larilita Pozzoli, a célebre dccla-

BT c.sii - Estados

recebeu carta. Marilita Pozzoli.
:la PAHTE

uiarlor a brasileira, realizará hoje,
finalmente, ás 20,30, no Instituto
Brasil-Estados Unidos, o seu espera- 1) Batuque - Teobal«lo ele :Miran�'......._

Florlan6polls I 6 de Outubro de' 1948
do recital ele declamação, cujo pro- da Santos.

2) Rio da Vid�- :V[arilita Pozzolí,
3) Bom negócio - Fontoura Cos··

ta.

4) O homem que achou alguma
coisa - Ivete Hibeí ro.
5) A Beata - Vulmar Coelho.
6) Primeiro par de botinas

.i[arillta Pozzoli.
7) Heboli ço - Renato Caldas.
8) Novena - Marilita Pozzoli.
9) Samba - Mar-ílita Pozzoli.
10) O marroero - Catulo da Pai�

x âo Cear-ense.
Arnunhã, �IS 10 horas, Mari lita Poz-

zo li rcalizarú Ulll recital de de-
• clamação, no Instituto de Educação, ..

sob os auspicias do Secretário da
.r ustíça. Educação e Saúde, especial":
mente para as alunas e corpo do
cente daquele educandário.

gr-ama é o seguinte:
1" PAHTE

1) A Yara - Olegário 'Mariano.

2) Ultima Confidência - Vicen-

te de Curva lho. 13) Foi I{l no Paraguai - Martins

do Grupo
Souza)

As comemorações
Escolar «Silveira de:

Discurso da Diretora. Prof., Diná Mendonça Gevaerd
"Senhor representante do Diretor Silveira de Sousa, qúe ouvira a

"do Departamento de Educação, pro- apreciação, aproxima-se do grupo,

zadas professoras, nlÍnhas Senhoras, saúda a todos, e- diz: "To.do aquele

Caros alunos. Sob a custódia do SfI- que nasce em Santa Catarina, J1lÍ

grado Pavilhão Nacional, aqui nos nha querida e saudosa 'terra natal,

encontramos, irmanados pelo 11W5- se sobressai, ou pelo talento e cu

mo sentir, para comemorar com rater, como dizeis, ou pelo patrio

justo orgulho e iridizivel
'

contenla- tisrno e, arrojo desmedido pela Pa-
,

mento, mais um ani versá rio do nos- tria, ou pela magnanimidade ,fle

so Grupo Escolar. coração. Naquela terra de valentes,

Foi cm 1913. Santa Catarina, o disse ainda o Mestre, sabei que nun

nosso pequenino mas querido rm- ca nasceu um 1,Jária".

cão, éra e/,â'o governada pelo ilus- Agora que, em rápidos traços.

l"'e Coronel Vidal José de Oliveiru lembramos o querido fundador e o

inteligente patrono, pensemos ain

da no serviço que este estabeleci
mento tem prestado à educação 00-

pular, no serviço de alfabetização:
Por aqui têm passado milhares e

F'lo rianópol i s hosneda desde

alguns dias o dr. Jiagiba Campos,
alto funcionário do Instituto elos

Industríúríos no Rio de Janeiro, e

ex-Delegado daquela importante
autarquia em nossa cidade.

S. S., que viaja acompanhado
ele sua exma. espôsa, vr io à nossa

lena, ern góso de f'érias.

Duraní e o período que residiu

entre nós, pelo seu cavatheí rismo,
fino trato, e boa von l.ad e em ser

vil', soube o dr. l Iagiba í'azer rle,
a

,loeloS' aqueles que tiveram a '\'eI1-

milhares de crianças que, com a ba-
tnra do com I\le tratar. verdadci-

�e aqui adquirida elevam-se lá fora I
TOS amigos, cuia amisade fez (' c

questão rle conservar bem vívi da
.lc "Jilvcira.

não il1111orLanc1o a distância que -+) Dentro :da nuite - Maril ita
os/ sepa iava, encon Irando sempre, Pozzoli.
apesar dos múltiplos afazeres ele 5) Poema da mulher sozinha
""eLI impoJ,tanLe cargo, alguns minu- Maria Eugenia Celso.
los para e1edicar a uma mtensa 6) Quadros noturnos - Marilita

correspondência <que manlivesse Pozzoli.
"

\
os laços que o Iigavam aos que 7) O Corvo - Edgar Poê, Tradu-
aqui constituíam o seu vasto cír- ção de Gondim da Fonseca.
cuia de relações. 8) Pai nosso - Marílita Pozzoli.

Seus
-

esforços, neste senLido, pa- 9) Quando eu morrer - .Colum-
reoe-nos, foram recompensados, hina.

pois pre�enciamos vários encon- 10) Carta Para o soldado que não

(,1'OS que I eve o dr. Ttagiba com ---- -------------

seus diversos amigos e fomos tes-

F�ECHANDOtemunhas da verdadeira alegr-ia
que Lodos demonslravam de poder A

.
,

.

crítica hon�sta,. POI' violenta que seja, terá sempre um
abraçá-lo novamente. Aliás as inú- conteudo construtivo, digno de respeito. Já o ataque destituído
meras homenagens que tem �. s. de fundamento, sem provas que o garantam e sem finalidade
recebido durante a sua curta esta- outra que a_ de a oposição .mostrar. que e oposição, - evidencia.quando mu itn, ,a melancólica oposição que essa oposição é. Es-
da, e as que decerlo ainda recebe- tamos,. nestes últimos tempos, exaustos de repelir azressões,
iá bastante ,dirão .do apreço em mesquinhas e torpes que o órgão udenista, dia sim dia não, vern .

que é Lielo. atlran�o contra O Govêrno. A falta de critério é o critério da-'
q�lele .)ornal. No caso, CJue não é velho, da nova adutora da Ca-Nós rle "0 EsLado" que tam])t'm pltal, lllventou númel-os e adulterou cifras para acusar. Valen--

lIaS consideramos enlr.e seus al11i- �o-I?-�s. dos mesl110s elementos qlile estavam à disposição do..,

gos, desejamos-lhe feliz pel'ma- falSIfIcadores, n.lOstramos ao povo a verdade. Diversas outra�

nência em nossa terra ,e mais uma vez�s,-. depo.ls dISSO, fomos obrigados a pulverizar infâmia:; e

c�llllllas veIculadas pelo jornal em que pontificam diversos 11'1-
\'ez o abraçamos- ,cordialmenLe, n.zes ... O episódio do Hospital "Nerêu Hamos" ainda está bem

VI�'O: enq,lIanto. � folha udenista afirmava mentiras para o pú-,
bllco, o Secretano Geral da U. D. N. visitava o Hospital para
apresentar desculpas às revmas. Irmãs da Divina Providên
cla ...

Na edição de sábado último, do' pllsqtfÍnete senr COlllpostu
ra, apareceu. outra acusação do calil�re das anteriores. Essa,
no mesmo metodo das outras, explora\ a venda de automóveis.
oficiais já velhos. ,Para o Diário todas as vendas de todos os
calTos usados, constituiram negociatas inescrupulosas! Vende-
dores e compradores, todos, nivelados à mesma baixeza!

Lá às tantas, e depois de veemente' condenado à falta de
concorrência pública para essas vendas o jornal "calunia nestes
têrmos: "Mas a principal marmitá foi'a venda de dois carros.
do Palácio, um Mercury e outro Oldsmobile, que imediatamente
seus compradores transportaram para outra cidade, afim-de re
vendê-los por quantia muito maiol''' ..

f_nalisaremos essa marmitagem, que traz as honras de ser

.. principal. Antes, entretanto, il1formemos quanto a outros car
''-;os vendidos. Um velho Mercury da Secretaria da Fazenda, há
unos adquirido por Cr:3 3f:i.OOO,00, com quilometragem superior
a 250.000, foi vendido por CrB 45.000,00. Recebeu-o, por êsse
preço, uma das maiores firlllas da Capital. Dois sovadíssimos
carros ela Secretaria de Segurança. um dos mais imobilizado
há muito, por muitos mêses à venda, não lograram propostas
além de Cr!) 20.000,00. Foram, afinal, vendidos por Cr$ 30.000,00,
Um carro novo, da Secretaria de Viação, aos primeiros dias, n(}

Sul do Estado, sofreu forte acidente. Foi, trocado por outro,
completamente novo, sem um centavo de volta por parte do Es-,
tado. Mas, cheguemos à marmita principal: os dois carros de
Palácio. Mente e remente o Diário quando afirma a ausência de
concorrência púbIíca. No Diári"o' Oficial; de 6 de agôsto do cor-

rente ano, os parigudos da r. D. N. poderão cheirar o edital
. de concorrência. Avalia(los, um em Cr� 40.000,00 e outro em

CrS (iO.OOO,oo, ao prazo final não obtiveram ofertantes .

Poste�iorm ente, aI guus i 11 teressad os procu ralram ardq u it�í-

1,a11105.
, Homem ele i nteligência e de raro

tino adminístrativo, venceu tndas as

dificuldades, afastou todos os trope

ços que naquela época encontravam

e' tolhiam o progresso de Santa Ca

tarina, começando por dar-lhe Es

colas alícerce seguro e índcsmoro

navel do progresso de qualquer �:l-

milhares de crianças que, com

CIA CATARINENSl

DE TRANSPORTES AÉREOS lTOA

Grupo Escolar. Outros tantos aqui Linha Fpo lis, -- Le iee
2as. 4as. e 6as.-feir.as

Cargas -- Passageiros
--

' Encomendas

In'o ;ma(Õe�:

estão e outros ainda virão buscar no
ção.
Assim, fez criar Grupo Escolar alfabeto "os mundos luminosos, on-

"Lauro Müller" cuja inauguração de a mão por mais pequena alcan

se deli em 1912, ao mesmo tempo em ça ". Tenho dito.

'(IUe a pedra fundamental deste (!11P. Acalorados aplausos estrugiram

nos abriga, era lançada. quando da terminação da alocução.

Santa Catarina naquela época, des-

pertava' para a vida! Carecia de tu

do! Era arrojo desmedido de um

governante, pensar na construção
de melhores escolas, adiando, quem
sabe, outros serviços reputados.
então, como de necessidade pre

mente.
Capaz e resoluto, seguro e inte

mcrato, no dizer de catal'inense

contemporâne'O, Vidal Ramos ven

ceu, como, venceu aqueles que colo

cam a r e Iicidade rio próximo, ac�

ma da sua própria felicidade.
E o nosso Grupo surgiu também de Fernando Noronha\ conseguiu

para gaudio da nossa gente!
Honrando a memór.ia de um dos

seus mais talentosos filhos, Vid�l

Ramos deu-lhe o() nome ri e- SilvtJra
de Sousa. Valor catarinense como

era Silveira de Sousa, bem fazia

jús a tão alta demonstraç"ão de gra

tidão pelos serviços prestados, não

só à seu estado natal, como a ,d.!over

sos pontos do Brasil, onde exerceu

diferentes cargos.
João Silveira de Sousa, ll,ascen

em Florianópolis, a 4, de Fevereiro

de 1824. Bem novo ainda diplomou
de em Ciência Sociais e Juridicas.

el�l São Paulo. Depoi� de formado

exerceu aqui o cargo de Procurador
Fiscal da Fazenda. Percorreu de

pois algumas Provindas do Brasil"
�endo exereido cargos.impo rtantes
em Pernambuco e no Pará. Foi len

te e mais tarde Diretor da FaCilI
dade de Direito de Recife, onde

conquistou a simpatia e estima de

'Afonso llio.npiso Gama, notável
escritor e_ ex-aluno do grande cata

rinense conta-nos que, certa ve�

estavam os alunos da Faculdade,
comentanoo, no pateo, a capacida
de e 1110do de tratar, de seus·mestre�,
elogi;lI1do uns, censurando outros.

Nesse ponto, exclama entusiastica
mente um dos alunos: "O Catai'i
nense, nosso diretor, é o maior ']e

todos, porque tem CaI'ater e talen-

•

Praça 15 de Novembre'
22 - 2° andar.
TELEFOl'vESl

De dia: 1324 e 1388
De rioi ter 1483 e 1536
Telegramas

-

«C/TAL»
Hoje, no 'passado I�,'��

------------------�
A data de hoje recorda-nos que:
- em 1633, junto aos Guararapcs,

um destacamento holandês foi der
rotado pelos Capitães Domingos
Correia e Antônio Cardoso (êste •••
era iridio ) ;

- em 1737; o Coronel João Lobo
de Lacerda partiu de Recife afim
de desalojar os franceses da Ilha

do sem resistência;
- em 1831, o Corpo de Artilha

ria da NÍarinha, aquartelado nH

Ilha das Cobras, revoltou-se e foram
sufocados no dia seguinte;

- em 1837, Pedro de Araujo Li
ma (mais tarde ,Marquês de Olil1-
da) como. .-Hegente do Império diri

giu uma proclamação aos farrapos,
chamando-o_;; à concórdia;

cumpl'i-['espeitososcom nossos

menlos à sua exma. esposa.

- em 1845, embarcaram no RiCo
de Janeiro, com ,rlestino� ao Hio
Grande cio Sul, à bordo da Esqua
dni sob'o comando de Greenfell, o

Imperador D. Pedro II e a Impera
triz D. Teresa Cristina;

- em 1849, Pedro ,de Araujo Li

ma, então Visconde 'de Olinda, dei-,
xou o Mini�tério, por estar em desa
cordo com os seus colegas e com o

Imperad'Or;

Major-gtneral
Morris Jr.'

E
l._

'1'

-

1• 111 aVIa0 !lU ltar, c legou ontem a

Florianópolis o sr. major-general
Monis J r .. brilhante oficial no�·te
americano, que chefia a Secção do
Exército da Comissão Mista Brasil-
Estados Unidos. 1i'azein parte de stJa

comitiva os distilltos oficiais rio
Exército norte-americano coronel
Stembach e capitão Deavir e o <:a

pitão do nossd' Exército Romeiro d:l

- em l859, chegam à Bahia o

Imperador e a Imperatriz d'O Bra
sil;

- em' 1879, com grandes pompas
realizaran}-se no Hio ,de .raneiro os

Rosa. Foram, 11'0 ato ,de sua chegadafunerais do Tenente-general Ma-
nuel Luiz Osório, Marquês do Her- presta�os as hon�as militares.

.

I f· l'd 4 d
A

Os Ilustres major-general MorrI�
va, a eCI o a 'o mesmo mes; . . . .

,

1916 F I 1\.r I F
Jr. c sua conullva VIsItaram, ontem

- anl ,a eceu lnanoe er- ,

.

G
.

R d d h'
mesmo, o Comando do 5° Distrito

relra arCia e on o, engen elro
'

e "0 I' t d f d d _1

\Naval'
a Gna,rnição Federal e 14° B.

J rua IS a, um os un a ores ""a .... .

'

A d
.

d L t B '1'
C. e a PolICIa MIlItar do Estado.

. ca enua ,'e eras rasI eIra, nas-
'

cicio em 7 de Janeiro'de 1854.
"

PASTA DENTAL
André Nilo Ta,daseo ROBINSON

los.
), vista disso, o Govêrno determinou que fizessem pI'OpOS

tas por escrito, para estudos. Feitas 'essas, foi uma delas aceita
e os carros vendidos: o iVlercl1rv por Cr$ 34.000,00 e o Oldsmo
bile por Cr$ GO.OOO,oo. O prilll:eiro custara ao Estado, em 1942,
Cr� 36.000,00 e o segundo, em 1946, Cr$ 64.700,00. '

Entre os que se propuzeram à compra, um oferecia
Cr$ 80.000,00, por ambos os carrOs e' o outro, interessado ape
nas no Mercury, Cr$ 22.000,00.

Bste último é udenista ...
Se nisso tudo houve marmita, se carros avaliado" em cem

mil cruzeiros Sel11 interessar a ningnem, foram afinal vendidos
por noventa e quatro mil' cruzeiros, porque os narigudos nã.o
meteram o nariz na concorrência que hoje negam com, o maIS

deslavado cinismo?
�

Outras eleições vir�o, para castigo dêsses castigarias nar1-

gudos ...

to!"

fERIDAS;
E MAS,

INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

R 5,E R A

ESPII'JHAS, ETC_lj---------, "---

NUNCR'EXISTIU IGU�L' GUILHERME TAL

r
v
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