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Na Assembléia Legislativa

Proprietário e

'O MAI�ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA,
D. Gerente: SIDNEI NOCE'l'I - Dtretor Dr. RUBENS DE .ARRUDA RÁ1UOS

Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

Recebidos os membrõs do Primeiro Von-,
gresso .de História de 8t8. Vatilrina.

,Os discursos. Outras D8taS.
Aberta a sessão de ontem da As- Que o vosso conclave seja coroa-

scmbléia Legislativa, foi Iida e apro- do. do 'êxito' merecido. Que o vosso'

vada a ata da' anterior; Não houve trabalho em pról da cultura seja
expediente. um exemplo para todas as gerações,

O sr. deputado Nunes Varella CIJ� Que a 'vossa visita seja escrita na

municou ao Presidente, sr. depu'.a - memória e nos corações de todos 05

do Hui Cesar Feurschutte, acharem- catarinenses que se engrandecem
se na sala nobre do Palácio da As- deante de tão destacadas figuras,
scrnhléia os srs. membros drl - PrI� são os nossos sinceros votos.
Oleiro Congresso de Histór ix ele Sêde bemvindos.
Santa Catarina, que vinhatn e111 Seguiu-se com a palavra, o sr,

visita à Assembléia Legislativa do deputado João José de Sousa Ca
Estado. Nomeada uma corniss ão bra I, lider da bancada udenista,
para introduzir' os ilustres visitan- que num improviso expressivo e

h�.�. foram eles rer.f'hirln� no "1"(" nt" eloquente, saudou em nome de seus

·:om uma grande salva de palmas. � companheiros de bancada os mern

que se associou a numerosa assis. bras do Primeiro Congresso de His-.
tênci a que lotava as galerias. tória de Santa Catarina, cujos tl'a-

O sr. Presidente convidou então balhos encareceu.
'

a tomarem assento à mesa os srs. Foi, depois, concedida a palavr-a
�r. Jor-ge Lacerda, representante do ao deputado trabalhista sr. Braz
SI'. Ministro da Justiça, e professrn Alves, que também fez a saudacão
Hélio Viana, da Universidade do da bancada do P. T. 'B. aos nobres
Brasil os quais participam dos visitantes.
trabalhos do conclave. Finalmente, ainda o sr. Cardos'o
Em seguida, concedeu a palavra da Veiga, do P. R. P., proferiu o se

ao sr. deputado Pedro Lopes Vieira, guinte discurso:

.uc saudou, em nome da bane,.. ,� "Excelentíssimo Senhor Presíden-
do P. S. D., os ilustres visitantes. te

Foi o seguinte o discurso do nobre Excelentissimas autoridades ci-
deputado da maioria: vis, 'mili tares e eclesiasticas

"Sr. Presidente Nobres deputados.
Sr. representante do Sr. Minis- O Partido de Hepresentação Po-

saúde, artroemente alocado de Ufa. tro da Justiça pular, por intermédio 'de seu repre-
Durante esse lnrqo periodo, entre Srs. Congressistas sentante nesta Casa, declara coro:

a vida e (I morte, recebeu. os ser- Srs. Deputados imensa satisfação, que se �ssocii1.
viços medicas e assistenciais do dr. É sobremodo honrosa aos rcpre- com entusiasmo, ás justas e mereci-

sentantes do Povo catarinense a vi- das homenagens que, neste momr-n
Mario lFendhal/sen e das piedosas sita dos eminentes participantes do to, esta Assembléia presta aos sp,
Irmãs de Caridade, de modo .Q nada Primeiro Congresso de História ora nlror-es membros do primeiro Con
lhe falf�l1'_i Graças ao,� cuidados reunido nesta capital. gresso de História de Santa Carari-
recebidos conseguiu oencer (! pe- O conclave p-ela sua significação, na.

.

- também histórica, reune as mais Grande honra é dada ao nossoriçosa enferinidnde que o ameaça- destacadas figuras no cenário cul- Estado com a presença' de tão erni-
va e recuperar C! saúde. Enouanto tural do Brasil e de Portugal, vul- nentes personalidades de Por-tugal
isso c ocorria com a sua pessoa, tos de incontestável valor que em- e d<?s Estados Unidos do Brasil, os

t((1libi-;m SIW [«milia era assistido prestam com a sua' presença um qUaIS. com os representantes fia
com. o maior desvelo, em vigilante realce todo especial e degnificante. cultura catar-inense, realizam, nesta

Ind Santa Catarina que ha dois secu- semana, o Primeiro Congresso rol'
obserração (

.

a a fácil�us� -los, precisamncte, viu desembarcar História de nossa terra, ;0 mesmo
sitritidru!e da molesiiorBm »irt ude os nossos -pr-imeiros povoadores tempo que comemoramos festiva c
dessa' obst inada assisténcia, quan- açoritas e madeirenses, comernór-a condignamente o bi-centenário 'ia
do (I niolestia alcancoú uma sua o evento condignamente. O Congros- colonização açoriana em Santa Ca

[ith.a. - sia. Pnulina 'J[oria Sclimit.t I s� de His0ria barriga-verde é talTI� tarina. Esta Assembléia, tão honra
__ foi ela imediatamente interna.-lbem

um 111no de l�uvor a brava da, com a, nobre visita que, agora,
.

,.' . . gente vlI1da do arqmpelago que nos recebemos, sente-se, também, imen.
da e em 20 dlos Jlo'�"a 10m de pe1'l� legou Iradições e bem assim um;] samentc agr/l.decirja pela deferência
{jO. A/II.l)()s� 1)(1i e -[ill/(I, le1iJ'.u 1/1ais Idescendência qlle honra () Estado (' e h'ol11'enagem <[ue ()ra lhe é prest,�-
ViNI e inll'(/(l'1/�ivel (1l'alidão pelas là �átria. . .

da ))<,los ill,lsÍI'es visitante!).
a(enriies ,'"idndl)s !'pceÍJidos, ..

:z\ aqua Ia epnca rccebhul10s bl'a�o.) Assim, senhor Presidente, o Par-
, .- . !'lIaS (' hoje eslamos recebendo UI-- t�do de Representação Popular, l'i'H-cunlessantlo-se n1((1'(lullhu(/os com 1:eÚgencias vigorosas e de escól. fIrmando seu pleno apoio ás honH'-

o Hospilal "�\'errJII Ramos", Assim Não só os Açores e a Madeira es� nagens presta,das a SS. Excias. 1)('-
o sr. Aquilino fel'minou a sua iUJ.r- tão ligados ao Brasil, mas sim ü las demais bancadas, apresenta 1(;$

['ação: velho Portugal que 11'OS envia um ilustres e nobres visitantes os 1111is

:: _ Depemos, eu e minha fiUzl?, legitimo embaixador da sua cultu- sinceros votos ele feliz permanêncLl
ra que, com raro saber, pontifica na ne.sta capital e no nosso Estado, oe

a vida. ao dr. Mario 1Fenclhausea tradicional Universidade dc Coim� se,Jando. ao mesmo tempo, o J11;tj"
'e às queridas Irmãs. Essa é a vei'- bra, por onde 'passaram várias gera� pleno êxito nos trabalhos elo PJ'i-
dade. Agua é (lgua e banlta é ballha! ções de brasileiros. meiro Congresso de História rio
Para evitw' novas e.T:l)lol'oções de- Assim como procede Coimb!':l, Santa Catarina, os quais I'epresen-

cla1'o que sou udenista. mandando-nos seu lente de Fi!olo� tam pe1ils ll1ultiplas e importanle!':
gia ü fazem também as Universirl'l� teses apresentadas, uma notávf'f
oes brasileiras, de Pôrlo Ale�Te, contribuido ao patrimônio cultur;11

,."..._.._........_........_.........._....._.._.......-_.._.._.._........... Paraná, São Paulo e do Brasil, de nossa Pátria.
en vianda seus embaixadores, pro� Tenho dito.
!fcssorps, e'seritores e jornalistfl�, Assomou. então à tribuna o S1'_

I
cuja presença nesta Casa, a casa d/JS proff'ssor Manoel de Paiva Bole!)
legitimas representantes das nossas da Universidade de Coimbra. Um�
tradições democráticas, tem !11ll longa salva de palmas o saudOll f!

A "c,unho ,de profundo sentido patrio� céssada a qual, pI'oferiu o se<ruin-
Rio, 6 (R. P.) - AJendendo ao> tIco. te discurso: .

"

ponderações 'dos' orgãos compe�er:- O Congresso� de História, injcL>1� Sr. Presidente ela Assembléia Lp·
tes, a Comi.�s50 ConslllLora do ln- tiva do Instituto 'Histórico e Geo- Il'islativa. Srs. Deputados. Preza(!n<;
lercâmbio do Comércio Exterior gráfico elo nosso Estado e que tcm Congressistas:

o alto patrocinio do Poder Executi.� Os C(}H,!!ressistas reunidos (>111

vo e elesta Assembléia LegislaU\'fl, Florianónolis p:'l1'a' comemorar o 2"
reune homens eminentes, com os Centenário da Colonização Açorin
quais. l1<:'sta convivência, embora na. tiveram a g'f'ntileza de me ('lp
rápidn. VI':ll"� o r�trato da inteligên� !Ier 3° vice-presidente ela Mesa do

...._.........- ......_......w.....· ....-........- .........__
cia bhsi]c�ra c da cultura da ge'l- Congresso. e rlesignaram�se p3nl
te lusa. ne,ssa crua lidadp. saudar o� ilustrf';
Helllelllorar a chega.rla das lev8s deputados do Estado de Santa Ca

sucessivas oos casais ilhéus, neste tarina e agradeeer�lhes as palavras
segundo centenário de colonizaç''lo de boas-vindas. Sei que essa distin
açoriana e llladeir�nse, é homem\· ção não recaiu propriamente sôbr'.l'
gear nossos irmãOS,'de além mar, é a minha nessoa mas sôbre' o dele.:.
cultuar () passado de lllTIa gente gado de Portugal e o professor ela
nobre, vigorosa e idealista. Universidade de Coimbra. Por êssc
Nesta mesma ilha, fixou-se o ele- motivo aceitei, o pesado encargo.

menta vindo dos Açores congestio� Lamento,
-

no entanto, haver pre·
Imdos, que D. João V, com a Sll:1 enchido o dia de ôntem com ocuprt
orovisão regia nos enviou, reconhp.. ções diversas, pelo que só hoje, de
cendo a necessidade da cllligraçã'O. manhã, e à pressa, pude redigir r�s·,

Passados dois seoulos, de progr('��o tas palavras. Um congressista que'
e de evolução, a nossa terra VI) lh I vem ,de longe, como eu, e que se'

°os olhos ao passado, relembranr!0 enco.ntra pela primeira vez neste'
auspiciosamente os feitos her6i('0s imenso Brasil, onde a lerra e o nnt"

Pr.-me.-ro Congresso de H.-s"o'_ Me.do da bomba
e a tempera inquebrantável dos I parecem

nunca mais acabar, �y" 01

I povoadores - os nosso balldeiraJl te, espirita disperso pelas mil e mna'

.

Sallelar, en,l .nome do .Partido SI)� I el:lOções que esta visita lhe sugére c

ria de S�n,ta C�".o.rl'n'a tA
· clal DeJl1ocralIco. os el11ll1pntes COD- nao tem, por ISSO, o recolhimcnto

Ui u.lu a om I ca t;ressistas, é tarefa C[l.le tan�bém nos necessário para escrevei' um di�·
PROGRAM 4. P ARA HOJE Paris 6 (U. P.) _ O deleo'ado honra e enobrece.

.
c�lrso digl1'O deste lugar e do acor::fe';

ÁS 9 horas - Visita a São· Miguel. Partida d P Q
.

B 't'
.' . ,

"
-

\Agradeço em nome da 111111ha ball� C1l1lrnto que nos reune.
a raça mn- '

"rl. amco declarou ll?Je.' as Na.çoes cada a honrosa visita elos intei!'rfln�
.

Se {Is minhas p'alavras falta o "ps-ze de Novembro. rd"
" ..

, L 111 as qlle as potenCias oClden-,tes do Congresso de Hist(J)'la e for� blo grandelileeo e corrente" de-Ás 14 horas - Visita a Santo Antônio e Canasvieiras. tai� procuram resgnan:lar a Bomba mula votos, os mais sinceros, 11(' <I.uc. fala? Epic'O e em que, os b1'a-
ÁS 17 horas - Coquetel oferecido pelo Instituto Brasil. Atômica e lodos os segredos atô- sentido de Cf.ue seja a todos, v.cntp� sJ]elros �ao mestres, elll compens<l-

Estados Uni.dos. micos, porCjue [(lr]as 1.('111 Illeáo rIa rosa a esta.cha em terras c,tal'lncn� ,ção sobeJa�lhcs franqueza. e sil1cc-
ÁS 21 horas - Soil'ée oferecida, peLo Clube Doze ele Ao" t R"

ses.
•

•

"os O. W;Sla. Srs. Congressistas.
.

,

�� X�XV 1__ FI���p�li�_QIJ����r�, !_:f����o, de' 1948 --[;.- 1�_

O . discurso do Governador do 'Estado Depoimento de um

b t d' p.
. .

C homem de bem
Da a er ura o rllelro ongresso o �,�n !:��;i��l1�ed����I.i�;ç�ev�c��:�::�

de História
/

de Santa Catarina ���;'����. ,��1l:�����11�e ;;; ���-B�
\ '

I H'
,. Diário ria 'J'arrle, lui pO-lICO tempo;Na sessão solene de abertura do Primeiro Congresso (e istó rta

-Catarínense, ante-ontem realizada no Teatro "Alvaro de Cal'�alho". o sr. publicara uu« «ncorüoado de calu
nias e infauiios contra o Hospital.

dr. ,J osé Boabaid, Govel'na.d'ol' em exercicio, proferiu o seguinte discurso:
"Xerêu Ramos", »eio trazer ao _JJlí

"Senhores Congressistas!
Estais na bela e ardente ilha de Santa Catarina, para solenizar a

inauguração do 1° Congresso de História Catarinense.

Iniciativa meritória pelos seus objetivos, assinala aqui, para todos

os tempos, a data histórica mais expressiva dos sentimentos da popul-i-

Mico, por nosso intermédio, o SI"lI

solene e reemente protesto à rüitu
de daquele oraõo.
Relatcnrrnos () sr. A quilino Vitori

no Sclnniit que, de 20 de ianeiro a.

19 de Jnarço do corrente tino, es

teve irüernado naquela casa de

ção catarinense.
A repercussão nacional do Congresso é eloquente pelo intenso en

tnsiasmo despertado nos meios culturais do país e de Portugal.
Florianópolis orgulha-se em hospedar homens Ilustres, eminentes

valores intelectuais, professores de Universidades, como tambem re

presentantes de altas autoridades do país.
O louvavel empreendimento oferece oportunidade para uma C'OjlJ.

preensivel unção dos ltomens de' sensibilidade intelectual e artistica,
no estudo da magnitude histórica da efeméride e da ilha que encantou

'Os nossos povoadores, proporcionando aos que aspiram conhecer o

,que 11a de- mais caracteristico e avivado, de mais representativo da ci

vilizaçâo fundada pelo colonizador portugues e desenvolvida pela nova

raça que aqui se amalgamou.
O Governo do Estado deu franco 'apôio ao conclave que ora se

realiza, por compreender a sua alta finalidade na História c na CUltUf:J
de Santa Catarina.

Senhores!
A data cuja celebração hoje se assinala, sôbrc ser um dever CI VlCI)

rla geração atual, tem ainda fundamento em profundas obrigações 1l1�)

rais nossas, para com os primeiros desbravadores do Brasil, nos sécu

l'Os XVI e XVII.
É que o bi�centenário da colonização açoriana deve ser marcado,

nesta hora, não só cronológicamente, mas sociologicamente la·mbÉ':ll.
por isso que o �lçorinno é () português, é o lusitano dos séculos ,rle

quinhentos e seiscentos e qll<" nos primórdios da nacionalidade, tOJJ

fraternizoll conos..,co na defesa .da Pátria; é o cristão catequista que estú
em Nóbl;cga e Anchieta; que expulsa os franceses do Hio c limpa d<:'

holandeses o nordéste brasileiro.

siLllação dos criadores nacionais,
sugcl'indo uma série de providên
elas vara a Dl'oLeç50 da classe.

Os que aqui então chegavam, era para negociar com o incola, ou

para escravizá-lo. O português ,"cio, para fun,dar uma pátria. O grito
de Ipiranga, _palavra mágica nos fastos da história, foi proferida pelos
lábios de um principe português da casa de Bragança. O trabalho de

catequese foi jesuítico, foi português de lei, e aquele João Fernardi's
Vieira, tal como 'ó Padre Vieira, espleclor .de úma literatura, e defensor
da formaç�o moral de tôcla lima época; português tudo que temos de
brasileiro e profundo: sã� os destinos da nossa fé e do nosso idioma, da
fé pregada na selva primitiva por frei Henrique de Coimbra, e da líiuglla
dos jesuitas que adoçaram o gentio, 'e que "é ainda essa de que Vie\ra
redourou os púlpil'os da Baia, e com a qual' Hui BarbGsa ensinou ao

mundo como não ha neutralidade entre o direito e o crime",
Descendo a essas profundezas em que se estendem ás raizes da

nacionalidade, cativa-nos a pátria dos que nos descobriram e coloniza
ram, o perfil lavrado das caravelas, do incenso queimado erú cOI1�"_;m
para os mesmos altares -e das flores do idioma único e eterno, descerra
das de uns e outros lábios, para a expressão ,da mesma doçura, para
'O reflexo dos mesmos ideais e sentimentos e toda a grandeza que atra-
vés dos séculos projeta a visãO' do promontório da Sagres.

.

O bi-centenário da colonização açoriana reflete, parece�me, a rei
vindicação hi!1tórica ,das chamadas "colônias estrangeiras" no Brasil.
Bem entendidas, tais colônias jamais seriam "quistos raciais", e �i_1l1
elementos de colaboração; jamais seriam "pedras indigeriveis" 1'0

estômago da nacionalidade. Seriam homogenizadas, o progresso, a rj
(Jueza, a cultura, a familia brasileira, 'em suma, florescente em terras
da América, com o brilho .de uma nova civilizaçi:ío c o calor ele ']]11

novo sangue, em pacífica "transfusão de benéficos· ef�itos para a eco

nomia e a saúde do tipo racial, a desenhar-se, ainda, no imenso eo1'po
do Brasil.

• .

Exportação de
amendoim

resolveu cOJlceder licença de ex

portação para {lmendoim em casca

e óleo.

Reunião de fazendei"
rn� p, pecuaristas
Belo HorizonLe, 6 (R. P.) - Ins

La 101l�se sol ellemen le a reunião dos
fazendc,iros e pecuaristas de Mi
na,: (;el'ais, sob a presidência de
Américo Gianrlli, a qual pronun�
cíon oj)orLnDo discurso sôbre a

O Govêrllo do, Estado bate pois, palmas entusiásticas ás festas dos
duzentos anos ,de vida, portuguesa em Santa, Catarina.

Como governante e como catarinense, 'eu me a�socio, de pleno 'l)�,

ração, ao bi-centenário da colonização lusitana em nossa gloriosa' terrn.
Assim, ilustres congres'sistas, declaro inaugurados os trabalhos do

l° Congresso de História Catari.ncnse".

Continua na 3a. pago

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Iílfórmações

raso

Rápido Sul Brasileiro ..,... JoLnY1l. - ..
5 e 14 horas. /

QUARTA-FERA.
Auto-Viação Catarinense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarínenae

No Interior - 6 horas.

A C <t> 100 I Auto-Viaçáo Catar1nense LagunJIno r·v , ,00., _ 6',30 heras.
Semestre ...•.... Cr$ 80,00 � I

Rápido Sul Brasileiro - Jolnvil. - li
.. 5 e 14 horas. '

Trimestre Cr$ 35,00" Expresso São crístovso -- Laguna -

- Número avulso .. Cr$ 0,60 'I 7 horas.
',I Expre.;so Brusquense - Brusque

,

. ',16 paras.
Anúncios mediante contráto•. :' Auto-Via�ão Itaja1 - Itajal - UI ne-

" raso
_

} Expresso Brusquense

O
..,

.

- - 16,3()' horas.
S OTlglDfUS, mesmo nao. Rodoviária Sul Brasil - POrto Álegre
publicados, não serão

.

-::: horas.
QUINTA·FEIRA

devolvidos. Auto--Vlação Catarinense
'Alegre - 6 horas.

Auto-v íação Catarinense - Curitiba
- 5 horas,
Auto-Viação Catarlnense - JoinY1le

- «I horas.

Auto-Viação Catarinense - Tubario
- a horas,
Auto-Viação Catarlnense - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso São Cr1stovAo - Laguna -

7 horas.
Emprêsa Glória - Laguna - «I 1/2

e 7 112 horas.
Expresso Brusquense - Bru·squ. -

1.6 horas.
Auto·Viação Itaja! - Itaja! - 115 ho

ras.
Rá.pido Sul Braslleiro - JoinTlIe - la

15 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste r.tda - Xapecó - is

- II horas!
SEXTA-FEIRA

RodoTlária Sul BrasU - PÔT'to Alegre
- II horas.
Auto-y�ção Cata!"1nense

- 5 horas.
Auto-Viaçlio Catarmense

- (I horas.

Auto-Viação Catartnense - LaJruruI
- 6,30 horas.
Expresso Slio CristovAo - L&guna -

7 horas.
.Auto·Viação ltaj.aI - Itaja!' - 115 no- .

, raso j

Expresso' Brusquense
16 horas.

'

Rápido Sul BraslIeiro
às 5 e 14 horas.

8ABAD{'
Catarinense - Curitiba
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Viacão Aérea
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HoráriQ
Segunda-feira

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,4Q' - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte

Terça-feira
:�:-dR 10,40 - Norte
II:lElHO DO SUL - 12,00

Norte
VARIG - f2,30 - Sul
PANAIR -'- 13,50 - Sul

Quartn-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

Norte
VÁRIG - U.40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR ....:._ 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

Norte
.

CRUZEIRO DO SUL
'.

eul

13,55

f5,ao

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

�orte
PANAIR 10,40 - Norte
VARIG - H,40 - Norte
IMNAIR - 13,5e - Sul

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

Norte
Domingo

PANAIR - 10,40,- Norte
CRUZEIRO DO SUL - fi,OO
PANAIR - 13,50 Sul.

u te is Comissão Estadual de Preços
Uorario das empre�
'8as' rodoviarias

A Comissão Estadual de Preços baixou, a 2 do corrente, a seguinte portaria:
"A COMISSÃO EST-}DUAL DE PREÇOS dor Estado de Santa Catarina, no uso

de suas atribuições, e

Considerando o aumento de preços, pôsto-rár.r ica re.sultante da Purtaria n , 110,
-Je 22-9-4�, da CCP; .

Considerando as margens percentuais de lucro ci:, "iarc.iista, já est.ibelecicas na

Portaria n. 5, de. 24-5-47, desta CEP;
( Considerando o que ficou resolvido em reunião e 1°-10-48,

RESOLVE:SEGUNDA·FE.IR..A.
I

Expresso São Cist6vão _ LAcooa
Art. l° - São fixados os .segl'in;tes preços para venda de .produtos_Nestlé,. no

7 horas.
.

depósito desta Capital e po varejo de todos os mu.r.cpi »s de dístrfbu íção da f'i l íal
Auto-ViaçAo lta,la! - Itaja1 - 18 110- 1 de Florianópolis:

90,00
45,00
25,00
9,00
0,50

raso
, _

EJCpresso Bl'U.squenae' - BrulQu. - Prêço pôsto I Prêço I Lucro I Preço del]\T· de I Preço, di16 horas. ' '

Expresso Brusquense _ Nova Tr-ento Vagão .
Fábrica I no de- do va- I caixa nol latas I lata no

- ·16,30 horas. ESPÉCIE .I põsíto] re�istal varejista l por i varejo
Auto-ViaçAo Catarlnenn - Joinvll� ANTE- I ATUAL IEm FIo.' % I Crf> / caixa I C I'::>

-

':u::�:-çãO CatarlnenH _ CUIl1t1ba

.

RIOR / , rianó./ I � 1_ 5 horas. I / / polis I
. Rodoviária Sul·BruU - Perto ,uecr. ._- ---- ---- ._- --- --o- --

_ 3 horas, • Leite condensado / / ,
Rapldo Sul-Brasüetro - JomY1le

-1
"Moça" I 180,00 I.' 194,00 '220,00ás 5 e 14 horas. Leite em pó: ITERÇA·FELRA.

Auto-Viação Catarinense _ POrto'Ál.. Lactogeno ·1 306,0.0 I 331,00 1 353,00
gre - 6 horas.

.

Nestogeno � .. 1 270,00 I 274,00 / 295,00
Auto:Vlaçã'o Catarmense � Curitiba I Eledon J 317,00 I 323,00 I 344,60

- 5 noras )
�'I \

3 3 I 334Auto-VlaçAo Catartnense JoinTile "inho... 283,00, 1 ,00 ,00
_ (I horas. Farinha Lactea Nes-·I I
Auto-Viação Catarinense TlIbarl.o tlé / 212,00 I 247,00 I 274.00

- 6 horas. Pelargol't _.... 327,00 I 327,00 I 347.00
Expresso São Crl.etóTAo - L� -

Nessucar / 245,00 / 245,00 I 265,007 horas.
Emprêsa Glória - Lecuna - 72A1 --N-O-T-A-:-l-)--N-ãO-j-10-u-v-e-a-u-m-e-n-t-o-no-s-p-r-o-du-t-o-s--.p-el-a....r.-gO-n--'e-N-es-s-u-ca-r-.---e 6* horas.
Expresso Brusquense - Brusqu. - 2) - Foram conservados os lucros percentuais fixados a 24 de maio

16 horas. de 11947.
.A "to·Viação ltaja! - Itaja! - 16 no-

17 257,40 48

21

20

18

19.

427,00,
354,09
406,0(,
397,00

24

24
24

24

22

18

23 .

33.4,00
409,00
326,00

48

24

48

Art. 20 - Esta portaria entra em v igôr na data da sua publicação, ficando
revogada a Portaria 1). 5, de 24-5-47, desta CEP e as demais disposições em contrário.

Florianópolis, 2 e outubro de 1948.

Roberto Lacerda, více-presídente no exercícío da presidência".
___,--------------------------------------------

LOJA DAS CaSEMIRAS
Especializada. em artigos para

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
ClONAIS: E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

'PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRA VA-

TAS, PIJ'AMAS, CHAPEUS, ETC.
,

.

Tudo .pelo menor preço da praça
Faça uma visita à nossa Casa e verifique

,

nossos preços e artigos

Nova Trento

POrto

._----------- ,_'-_._------:--_.

Curitiba

Relojdaria 'Prógre'i50. 1

de JUGEND' &> FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague
sóment9 quando receber.

Joinv1Íe

/

\

:Brusque
Jolnvil.

Auto-vtação
- 5 horas.
Rápido Sul BrasileiN> - JolnY1l. __

às 5 e 19 horas.
- 6 horas.

Auto-vtacão Catarinense
- 6 horas. '

Auw-Viaçllo Catarlnense -- Tub&rlQ
- 6 horas.
EXDr�sso São Ortstovão - Laguna

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusqu.

'14 horas.
Auto·Vlaçlio naja! - ItsjaJ - 13 ho.

ra·s. •

Expresso Brusquense - NOT. Trento
- 9,30 horas.

.

, Expresso Glória - Laguna - II 1/2
e 7 1/2 horu. .

Joinvile.

N, 31 cr$ 100,00 N, 9 cr$ 260.00

Despertador de bollo
i1umtna a noit�

Suíno de qualidade

Uma' fuaquina fotografica
americana de focil

manejo
/

No"ol . relogiol Ião aoompaXlha.�ol dos relpectivo. certificado.
de garantia. .,

PEÇAM-NOS CATALOGOS .- ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curit;ba - Praça Tíradent.. 260 - Paraná

I
.. Dr, (LARNO G.

GALLETTI
ADVOGADO

Crime e cível
COllstituição' d. Sociedade.

NATURALIeAçÔEB
Titulo. D.olarat6rio. Ácido sulfúrico; 2 Torres metálicas de 30 metros,. cada uma,

co antena tríplice; Gerador para fabricação de hidrogênio; Mà
caco hydráulico, marca Blachlaw Jack, para 12 tonela'das; Ba
teria completa para )20 volt!;' e 650 amperes, equipada com qua
dro e chaves; Bomba de ar, manual, com tripé; Manollletro para

garrafa de ar comprimido; 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 para .a� comprimido; Jogo de mola,
completo, para auto Ford 1929; Balões para hydrogênio; Supor
te para pneus; Pne� grande e 'câmar,a de ar,; bomba completa
para tambôr de gasolina; Máquina de furar elétrica; Ventila;
dor.

Elcrit6rio e Reaidencia,'
Rua Tiraderit•• · 47.

I.FONE 1468
,

A D,IVULGACAO
Hevisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural ,
1

Economico Financeiro
Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.

CAIXA POST i\L, 775 CURITIBAJ

---,1,--'

-

) ,

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

Informações no Escritório de Asteróide & Cia.

Praça 15 de Novembl'l) nO 22·- 2° andar - Telefone, 1.388.

f

I

l

5,40

Dr. Lindolfo 4� G a

Pereira,
Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conatituiçõel de .ociedade.
e .ervicoa core1:atos, em geral.
�Or�nizaçõelõ contQbei�.·

Regi.tro. e marca., di..pondo.
no Rio, d,e correlpondente.
Elcritório: Rua Alvoro de

Carvalho n, 43.
0011 8 à. 12 horaa. '

Telefone 1494

................................. -

RejJresentações
OU Pracista

-f Oferece-se para Laguna e Sul {ip.• ,

Estado, ofertas com detalhes à"

Caixa Postal nO. 109

Laguna - SLa. Catarina

17,80
14,70
16,90
16,50

r,

7,00
i7.00
6,80

Escritório recém organizado.,
precisa de "pracistas" para traba-�

lharem nesta cidade e no interior,.·
com artigos de fácil venda, ,e com",

boa margem de lucro.

Informações á Praça 15 de ,No-
vembro 22, 2° andar, das 8 ás 1�

'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRUN
TA' P. FABRICAR)

Vende-se

�1aq:lÍnário c-s 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada ém Campo ,Alegre - S. G...
Vende -se �L. só maquinário
Informações com A. Wehmut's

Brusque - Santa Catarina". .

-

nr, 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

l\Iontevidéu.

Especialidades:

I .

RAIOS X
RADIUM

RADIOrrERAPI4
E,xames radiológicos do Es

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

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

Doenças da pele - Hipertiroi
dismos - Reumatismos -

Disturbi0l' da menopausa-etc.
Atende diáriamente no HOS-

PITAL DE CARIDADE.

CAS"A MISCELANEA di,tri.'
buidora do, Rádio, R.�Ci A
Victor. Válvula. e Di,eo••
Rus ConselheIro Mafra

..... .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. �

Muitas felicidades pelo naseimea

to de seu filhinho I

l\(�s, não. esqueça., que o melbolt,

presente para o seu "PIMPOLBO'9'
é uma caderneta do CRl1.:DITO .

MUTUO PREDIAL.

Motocicleta
Vende-se uma molocicleta

marca "YITóRL\." de 5 H. p_
Ver e trata,r a Rua Estr"es Ju
nior n. 28.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r 1'i;�'I'AOO Quinta 'itlfa 7 <1- O ulubro dr( '.48 3

O'OZ E AGOSTO
::PROGRAMA ,PARA O MÊS DE ·OUTUBRO DIA 10' SOIRÉE DEDICADA AOS PARTICIPANTES DO r CONGRESSO' DE
,HISTóRIA CATARINENSK, DIA 24. DOMINGUEIRA. DIA 30. SOIRÉE. AS SOl RÉES E' DOMINGUEIRAS TERÁO INICIO

\

ÀS 21 HORAS'

j

•

)

FAZEM ANOS HOJE:
- o sr, Newton Almeida, cale

.gcr izado funcionário do Banco do

Brasil ;
- a exma. sra, d.

.-***
iVIE:\'T2\TA, :\lA.RIA H E:LEf\..\

Em ambiente da maio!' alaCl'i-

,.oade dI). suas numerosas amigi
nhas, qlle lhe festejaram a elata

natalicia" transcorreu on lem a

festinha íntima da mimosa i\Ial'ia

Hclena, enlêYo do lar do nosso

distinto contel'l'âneo, ell'. Josr cio

Patrocínio Gallotti, íntegro Juiz ele

Direilo ela 2a \al'a ela Comarca da

Capital, e de sua exma,

l\fal'ia Fl'agoso Gallotti.
Confraternizando com as jovens

parlic.ipanles na salutal' alegria
dêsse lar amig'o, apresentamos
:à encantadora aniversariante ele

Dntem, os nossos voLos de feliciela-

,Ifles.

NASCIMENTOS
Enche-se de alegTia, com, o nas

<cimento a 2 do cOl'rente na maler-
l1icladf' DI', Cados Corrêa, ele, um
robllslo menino, que 'l'ocebeu o

110mE' de Ride, o ):11' rio prezado
asai Ride e Xat,llia Camisão )',.a-
vier.

Aos afortllnados pai, (' ao re

cem-nascido yarão, "O Estarlo"

apre,rnta \'otos da mais cluradou
ra fr I i ci d ael e.

n t
.

,,8 nor e-america-
nos em Bp,rlim
l)al'is,6 (C, P,) -Em soU' rli,;cur-

, .
so lll'I'anle o Consell1o dI' Srg-llran
ç:ll', o delegado norlp-amrricano
JeS111'1' declarou fOl'lllalmen I (' (jlle
os E,-Laclos t:nidns niío cllvitlllarão

lVlarque� de Estradas de Kod�gem
AVISO

!Na Assembléra.; Departamento
Encerr-ou-se hoje, ás 17 horas, a 1

exposição de arte contemporânea I Continua na 2a! pag
trazida e apresentada por Marques I, . , , , _

Rebelo a esta Capitas. rirlade, características do beir âo
Ocorre hoje a dal a natalícia da Durante os dias em que esteve I que

me o,rgL�lho de ser.
, ,

.' .gentil senhorinha Déa Cunha, al- aberta_, especialmente após as patos- Como ,/,nte,lyretc, d�,s sentll'�ent,0s
ta e dedicada funcionária da lm- tras sobre artes plasticas proferidas : dos COU",I eS,sIstas, julgo poder, aí'ir

.pelo grande escritor e critico de nr- mar que, nos todos, em particular
,prensa Oficial do Estado.

"te, a exposição cumpriu sua missao os que Vml?S de outros, Estados ou

Aos votos ele felicicla:drs, de seus de divulgar o trabalho artístico rios do estr-angeiro, n,os sentimos h?,:�'�,
numerosos colegas amlguinhes e maiores valores estranaeh-os e na- dos com o convite que nos dir-igiu
.admn-uuores juntamos com prazer I cionais da atualidade.

"

.'!
a Comissão J?xecutiva do COI.1grC's,

(JS nossos. Marques .Rebelo, sempre prescn- so, o ,qual �ao ,

se te:11, poupado ,?
te, conseguiu transformar um -nu- esforços pai a "que est� I esulte br i

biente que seria de desconfiança e lhante e profícuo. E· grand,e, �()
mau estar para muita gente, numa mesmo .t�mpo, a nossa satl.sfa,Ho
sala boa de se estar e onele se podíi por verificar-mos quc ,:a capital do
avançar um pouco na concepção e �stado dc, Santa Ca,tanna,� !leS,��l
apreciação cios prob lemas plásticos. lm,da. e pitoresca 1, lorianópo II � a

, Com a vivacidade e sentimento beira-mar plantaria. - ha o gosto,
Alba Grisavd

humano que logo descobrimos nele d�r?i J11el�lOr, ,a paixão pelos estudos
Pessi, digna espôsa do 81'._Haroldo realizou em Florianópolis urh trabn- senos. Não fOI para nos ,uma surpr-e

Pessi, alto funcionário ela D, K R.; lho honesto e eficiente e, o quc é 5101 encontrar aqui um _nuc1eo de ,tra-
_ o jovem Alaor Marcos de' mais importante, uma nissão de balhadores qu� ,s� dão com �f,lI1c()

pioneiro. aos �s�l1dos histórrcos, geográficos,Sousa;
,

Trazer Portínári, bjanira, Iberê folcloncos ,c a out,ro,s ainda, pois
- o jovem Valter, filho do sr. Carnargq, Deane, Zach, Panes-ti, temos seguido a atIvId?�c do Il1s1.·.-

'Vidal ele Oliveira CI'UZ, residente Santa Rosa Campofiarit, Di Caval- tu to HIs�onco e Gcográfico de �an
no Estrei lo; canti e outros' artistas patricios qt:p

ta �atarll1a e_da sua valiosa revIst'l:
_ a dístinja e graciosa seuh ori- estão elando à cultura e à arte dêste 1 amb?lll nao esquecemos que f01

país não só o melhor de seus esf'or- nesta cvladc que se, re::Ji�ou ]1:1
nha Eunice Cal lado Caldeira;

ços e sacrificios mas também obras 110UCOS anos, com notável êxito, o rx
- a interessante menina Maria

que têm realmente um sentido e Congresso de Geografia. Mas o qL1"

Zélia, .dileta filhinha do distinto lima projeção no mundo, trazê-lo, certamente causou surpresa, pelo
casal Maria José e Plínio Franzoni aqui; já constituiria mérito para llleno�. a alguns �ongresslstas, f'oi

,Júnior; �l
11 quer' que fossc. •

. o verificarem q�1C e grande o nuruc-
, arques Hebclo o fêz c valorizou ro desses estu�lO�OS., . -

- a mimosa Arlene Felipe í'i lhi-
abalho com sua contribuição .

Ha em Ftcrianópnhs um esclarc-
. nha do se. José ela Costa Vaz� des- pessoal que, como vimos, conseguiu cido amor da própria te:ra, o qual
tacado fuucionário Estadual; alguma coisa de útil no sentido di' leva os homens a invcsti gar; o pas-

_ a gracíosa menina Cleusa dissipar dúvidas e preconceitos, es-
sado para melhor compreender (I "'

- •••- •••••-••.......- -_-.-.:-.-•••- - -.r .

Elí Illh i I d 'l\'l I Alfr' clarecer âificuldadcs e lança �)n�- presentc, e a estlldar o nresente :):1- re,; e honestos, que I'ipram po\'oar,
I, I 1111 la o SL. anoe • 1e-

1 blemas. ,

ra mais facilmente esclareceI' n colonizal' e crístianizar o Eslado ele I',.do Barbosa, comerCIante no Es- COi1lO contrihuição de artistas ex- passarlQ. Uma geraç�o nova cl'Íad:l c Santa Calal'ina.

:tI'ello. trangeiros, entre muitos, dcstacamo" fon:na"la neste am.hlE'n�e de est1](ln Pelas con \ e:rsas que tenbo lirlo

na exposição, Petoruti, Mag.rla (lp rles1l1t�ressado e lCleahsta, 1111l1Cr. �com illl,<[rados cong'l'E'ssistas, que

P�mplilis, Vlaminck,' Vaselev, Dé- podera fazer sua a frase orglllho�'l e arlCjllÍl'iram um n0111r respeilado
, lI1censacl 1 com os trabalhos de srl'ia investl-

rain. Asselin. Rusldn. As nqu-arela� ",:
a ("un�� personagel21 1110.(::1 g'al,,'ão qllf' !)l1bÜcal'am, tenho verie

de José !\Iaria completaram-na. Cf)- ri.o . Fausto : O munoo nao ex's- HITZ, hoje ás 5 e 7,30' horas
1110 contribuição ela pintura inf:-m, tm al�.tes. que ('U o, \ria�:e,�! Tel ficado qllE' a qnasi tolali·dade dos

Sessôes Chics
til. - " - ronSCll"nChl dos laços que nos pren.. IJI',bileiro:; com 'l'espl)nsãbilidadL\� Burt Lancaster � Ivone
A par deste trabalho, foi organi-

,r]P11l aos nossos �laiores não é vi"f']' inlelcctuais - srjam quais fOrem
lo - Elia Raines _ Hume

zndq._ um concurso ele clesenh� in- oehrucado, preglllçosamentp sôhr� I) as I'e"lri\;{íe� e1P pormcnor qUf' fe-
_ Charles Bicforel

fantil an qual concorreram mais el" "as�::tfl'(): ". antes. mergulhar 1)('111 1111<1 ii razl'r, - rslá pronta a sllhs-
BHUTALIDADE

fllnrlo as 1 d" C1'evq' aquele pensamenlo qllr OL1yiduas mil crianças e elc cu,,' a seleç,i'ío
': rmz."e,'s n.'o lunll,l� a pa, tna,: -,

I S No pro�!I'all1a: O esporte em mar.
..

p' 1 el . Onlem, na séssao lI1'3ugura ,ao c- �

resultou a entrega de 16 peças da a.ra qu� a ,II VOI e ( a VI a naC10I1H:
nhol' (;0\'01'l1adol' cio Estado e qlle

cha 230 - Nacional - Noticiário
exposição aos Pl·emiados. s�.la mm� rob\lsta e f1'Ondosa. e re-

mr l'iC011 na memória: "é pOl'tl1- Universal - Jornai
Por sugestão dn escritor patrido, slsta ma,IS facllmcnte, portanto. :lOS

gu('s tl1do o qUE' lemos de brasilei- PI'eços: Cr$ 4,80 e 3,00
(':'j)llsa (I. a Secretaria rle Eduaação está !r:,,- ve�davtls quc. ass,olaT' 5> munon, 1'0 [}l'ofunelo". Censura até 18 anos.

tando da funnacão oe um Muscu ·�c � es q a prImcIl'a Iça0 do Con- Visto qUE' estoll [}rOClll'ando in- .. , .

arte ccintemporâne::t. [1 ser instal�- gretso: contraI os que' narla enmrc'- fer11l'elal', �\liás, ele ,forma muito HOX,Y, hojc ás 7,30 horas
do no local ria 'exposição, no Gm- �,n( em sem �.a CHiar pr�vi<llnente o imperfeita, o· pensar E' o sentir dO� Freel Mac Murray - Marglleri:t�
po Esc-ol:u' Di,,� Vl'lho I' entn'1,(11):' i> "an!lO matcl1al que dm lhes p0rle 'congressislas, .não ql1eria cleixar Chapman - Akin Tamiroff
s'upervisão e dil'eçãQ--a Martinho ().p adVIr, ? ,Congresso afirma o vaJo\' passal' esla oportunidade SE'm pe- O NOTÁVEL IMPOSTOR
Ham.

' rl0 Esmnto e ela generosidade r!(l di!' licença para _dizer aos senho- No programa: A marcha da viá:>.
Hoje. 11n enrrlTamento. uma ('ri .. c�!'�ção, COI1tl'� os pessimistas � .os I'b deputados do Estaclo de Santa 201...,- Nacional � Atualidades War

anca saudou. Marques Rebelo e 1'e-
('I lÍICOS de c�fe - desses que ex!s- f:alarina que nós 'esperamos mui- l1er Pathé - Jornàl

fluel'eu l'lO Di "etOl' do Dcpart::tIJWlI- tem em qllaSI todos os paises e �rnp lo rio Poder Legislativo deste Esta- Preços: Cr$ 4,00 e 3,00
lo de F(!uca6',\0 que o nome do e,�- s?�e11l resolver: com admirável fn.. cio, Diz-se, com frequência, que os Censura até, 14 anos.
I"ritor fosse daelo à sala da exposi- clhdaele, �s mais. comple�os prob!"" únicos reSllllados positivos dos. " , , .

"'''0. Esta homrnagém não só re('.'), .mas da v!fla naclOnal e mternacln .. CongressM são o contacto pessoal, FILMES DA SEl\'H.NA
nlll'ce o valor do trflhalho cnl110 ';'3-

nal -, o Congresso afirma {me "t!'_ por vezes tão fecundo em �u- HITZ - ROXY - domingo
loriza. elesrle já, o Museu de arte do vaI,; a pena. se a alma não é pr- i!'eslões e estímulos inlelec,tuais, A FELICIDADE NÃO SE COMPRA
contemuorânea rle Florianópolis. (ru�na (para �ll1pl'egaI: a frase dtJI�:, cios cong'J'essistas e os "olumes elas Aguardem:

F., 1'1'11' rprtf'\. "nlraC'Oll tamhém 3 poeta portUg'ues de nosso<; rlias), (' Atas, ondE' SE' reúnem os prinCipais MERCADOR DE ILUSõES
i1Trvrrência ele Marques Rebelo. r:col�h.ece a neeessielarJe do métorl'o trabalhos apresenl'aelos. Nós, pO- '"

cIen�,lflcO e da modéstia intelechlfll r&m, somos nobremente ambicio
---;-. vu:tudc esta que resulta da cons- sos, e por is,o desejamos fiquem a
C1rn(']a ele que. os nossos conheci- a,sinalar eslr Congresso alguma,s
�nentos., por maIS profundos que se-I iniciativas que representem pro
Iam num� c!ada matéria, se revebm gresso roa I no Q'ampo da cultu,ra.

semm:c lllllltarlos e ineol11pleto�. SuponlJo eslar no pensamento de

,Alem destas, uma outra lição, I todos os cong'l'essistas redllúe ao
amda mais alla e mais nobre. dá mfnimo as moções e \'olos e dar,
psfr Congl'esso a onlros Rslados lhrs um carálE'I' prático, ql1E' tome ODEON, hoje ás 7,30 horas
elo Brasil e alI" a oulros países do Cill conta ás neces�idaeles e possihi- Ultima Exibição
ContlllCnte americano, lição qlíe se !ielaeles rio meio brasil.eiro. Desla ALEGRIA, MUITA ALEGHIA
apre�E'.nta ao meu espírilo de es- forilla, sel'á fúcil á Assemblpia Le- ,No programa: 1° Maranhão em

tnll!JelJ�o Lal\'ez C0111 mais nitidez g'islativa rio Eslarlo dp S·anla Calil- Revista n. 2 - Nacional 2° Extra .••
(SE'Jn-me pE'rdoada a modéstia) do rina E'slu,r1ar os prohlemas que jul- Extra ... Extra ...
qlle ao cios próprios brasile'iros: o gar mais llrg'entes E' dar-lhes reali- NA CASA: DOS FANTASMAS
simples falo() ele ser pos'sivel reali- e1a,dr, Tenho a cerleza dr que nas COM: O Gor.do e o Magro
zar esle Congresso 1110slra que o pal'[lvras de bôas-vinflas que nos Preço: Cr$ 6,00 úni'co
E:iLaclo do Santa Calarina' atin�'iu flraham rir SPI.' rlirig'idas está im- Censura até 18 anos.
há muilo aquilo a que poderia cha- rlicito o ,desejo de colabol'acão el'r- .

mar, á fal-t.a ele melhor expl'essão [i\'a.
'

a "mal.lll'idacle rLnico-psiCológica",' Por isso, como co'ngres,isla, ,du-
quel'O dizer, que já E'slá tão cons- plamenlo as agTflelE'Cemos".
cient.e ela sua brasilidade, que não Ao trl;minar o seu discurso,
receIa pr0stal' pública homenagem, foi o sr, ]ll'ofes�or Manoel clp Pai
S0m prp,Íuizo da objPlividflde cien- va Boleo \ ihranlernenlp aplaudielo,
tíl'ic'a, áCJllele dos elementos qlle Serenados os anlal1s(l�, o sr. Nu
muis conlribuiu para formar a nrs Varria, lidel' da bancada pessE'
grande nflção brasileira, Longe cle dista, l'rqllE'['rll que, em hommla
("ausar qualqllel' es-lranher.a nos ca- gem ao P1'imeiro Congresso de His
tflrillrnses a ideia cio Congresso, Jelria ele Sanla Cflt�rina, orn l'el1-

em Berlim, e I.omal·ão túdas as me- rle elrspCl'loll anles g'eral apro\'a�ão nielo nrstfl capital, fôssem suspen
elidas necos�órias llesse sentido. I' ri�lllsi::tsmo, bem patpnles n50 só sos os lrabalhos da Casa, no dia rle

AC\1s0U tamb{'lll os l'lISSOS de 11:1S rleferl�nci<ls O\1e ao delegadO nnlem, o our, sllbni�plido à votaçi'ío
rlc Porlllg'al têm dispensado a� all- cio l')If>.�l:írro foi aprovad-o, O TESOURO '

LMirlarles, n população r a imprrn-I O sr, G-$I'alrlo Cahral. ela l-. D, X, Da instrução !>stá ao aloanM
sa (rr1'errncias q\1r l'f'conhe('i,cla-I peele enlão"tme, cons\1ltarla a Caca 16 todos. Dá esse teBouro ao teu
l1lPnle al!'l'adeç'o), ma,; �ohre I.udo i e o a\ltnl', f,<ls<;e IranscriLo na ala 'I !l.mill'O analfabeto. levando-o Il IH,l

11(� ,ralo de i!l'�nde núnwrl'l dr fa- rios trah}"lIlOs le�isl'ali\'os rle Ol;C�'m �urso de _alfabetizacão no Gr'ID.i
IllllJa,- sr senlll' honnlrla C(lIHndo o mag'l1lfl(,o dl�curso do rmpnli)) Escolar 8[10 JosP, nA Escola Ipr',,�;
d,psro]ll'p ql�P des('en([r rlrs'p.;: Al'n- pr "fr_�<rll' dr r.nimbra" ,�Tlrn\'arlo:. I frilll rle Flori.a,n6polis ou na Cal"}..
1'lal1\1' Iimmldps, mas trabalhado, FOI Sllsprn;;a, logo flllO;;, :l se�S;lü. liral Metr'Ú'Pohtana.

Rebelo'

Famoso Ouirornanto :\'orte Americano, ele passagem- .por
esta capital oferece seus serviços ao distinto Publico.

Td� consulta-lo no bolei cenLral quarto n. 6.

Consultas Cr$ 20.00 confeccionam-se horóscopos.

Por necessidade de serviço ficará ínterroúrpido, no dia 18 do flu

ente, por 24 horas, o trânsito na ponte sôbre o Rio Bonito, no trêcho d,e

estrada compreendido entre Angelina e Rio Bonito.

D. E. R., em 5 de outubro ele 1948.

(As.) Eng. Félix Schmiegelow, Diretor ela Divisão Técnica, respon

dendo pelo Expediente do D. E. R.

AGRADECIME'NTO
VIUVA ANTóNIO MELO E FAMILIA, agradecem sinceramente a

todos os que manifestaram sua solidariedade e enviaram condolências

por motivo elo passamento ele Antoninlro, confessanelo sua eterna gra

tidão também, a toelos quantos acompanharam p seu enterramento e

bem assim à manifestação de pezar que tributou à sua memória, a As

scmbléia Legislativa do Estado.

O$VALDO 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 Antonho, confessando

igualmente sua gratidão à Assembléia Legislativa do Estaelo pelo voto

dc pezar que fez inscrever na' atá de seus trabalhos, dia 2 do corrente.

Prof. Walter Bank

cines R.IT Z
ROXY

de Car'!l
Croinin ..

'

"

Mesa redonda de
comerciantes e

�t industrj;,js

PASTA DENTAL
RORTNSON

São ,Panlo, 6 (U. P.) - Vai ser

realizaela uma grande Mesa Redon
da de industriais e comerciantes,
lavraelores e pal'iamentares paulis
tas, afim ele exan�inar os proble
mas que afligem a economia EsLa
dual E' N'acional. Essc conclavE' foi

, J

IMPERIAL, hoje, ás 7,30 horas
Ultima Exibição

O FIO DA NAVALHA
No programa. O Espurte em Mar�

cha n. 80 - Nacional Imperial FilJol'g'anizado pela ,Fedel'a('ão elo Co
l1lprcio ,e a Associação Comercial
ele S50 Paulo, lendo recebido a

ades50 ele ,inúmera,s entidades.

llles

Preços: CrB 4,80 c 3,00
Censura até 14 anos.

. ... ,.

'FiLMÊS' 'DA ·'SÊiVrÀNA······
()J)EON, amanhã
ENTRE O AMOR E {) PECADO

ag-res�ão, r ad,\'E'rl i u que não con

fundisse com fraqueza a resislên-
cia elos nOl'te-amrrÍ(,flnos. Pl'omo
leu qlle 'o aIJasl('cillll'nlo aPl'('o de
Bpl'lim continuarú rir q\1alquer
manei I'a.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cifr., d'O' Balanço d. 19441

.
,

CAPITAL E RESERVA8_
Reeponlabilideõel
Recete
Ativo'

o-,
o-s

'80.900.606,30
'5.978�401 )55.97

67.053 . .245,30
142.1 i6.603,8c•

SinilltrOB pagol nOIl último. 10 IIno.

Re,poDlal:.ilidatiel
98.687.816,30

• � 76. 736.40L306,20

Díretoreai
Dr. "Pampbilc d'Utrá Freire de Carvlllbo, Dr: FrancIsco,
de Sã, Ani,ia ),b'lorn, � Dr. Joaquim Barreto' de 'A�aujo'
e JOlé Abreu.

___________..__.fI_'""..._........._.............._....VJIIII__�".IU .ACCJl!lG�'_.�._Í080��

"�ep resentações
F-IRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM 'SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRI�EIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 'renda
l:.rta de 10,/. ao ano com recebimento de iuros mensais.

I
'

Iritorriisçõee nesta, redação.
'.'

r QUU VESTlR�SE COM CONFORTO E ELECiANCIÂ 1
I PRQCURE A

Alfaiataria·' Meno
'I I

Rul'l P'eliop� S�,hmid.t 48

'Bmpeze de. 'oavegáção
c· .......

'

c- ,,,_, ".'1��
, .--. �� �

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garentla para transporte de suas mercadoríae

,Agentes 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 Lima & Irmãos, é o seguinte:
RÁPIDO SUL BRASILEIRO -� Diarüimente - Curitiba
RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado
EXPRESSO, BRUSQUENSE � '2a., 4a• e 6a• ferras

\

Nova-Trento
iE. A. VIAç:ÃO ANITAPOLIS - 3a. e 6a• feiras

6 horas
13 horas
16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

,
,

, ,

Na' qualidade de Presidente da
Comissão Arquidiocesana do 5a•
Congresso Eucaristico Nacional

.

todos os fieis e demais interessados

que o mesmo se realizará de 28 li!

31 de' Outubro do corrente ano, na.

ddade de Pôrto Alegre, 'Rio Grande-
,
do Sul. .

1 Outrossim, comunico as .facilide
,des de viageIi� entre outras, as for-

I
necidas pela Empreza ,'J1urismo,.
Pontual-Macha:do-Bensaud� .

S. _A...,

I
com quatro tipo de perrgrmaçao

Dr'
I

Alcides Acioli de Vascencellos a) um.a Aérea, e� �viões especiais,
•

.
a partir do Maranhao, escalando em

Avenida Rio Branco n. 103, 10 andar, sala 3. todos os Estados; b) uma em navio"
"l\EGOCIANTES DA �APITAL E DO I:\'TERIOR especialmente fretado, e conduzin-

Q ESCRITóRIO DE A!DVOGACIA E PROCURATóRIOS do do exclusivamente percgrtnos ; c�
De, Alcides Acc ioli de Vasconcellos, instalado à Avenida Rio uma terrestre, prosseguindo de
Branco TL 103', 10 anelar, sala 3, no Ri9 de Janeir-o .encarrega- 'São Paulo em 'confortavds "6ni-
se ela defesa dos seus injeresses junto às Repartições Públi- bus", através do Paraná t. Santa
cas Federa is e Lodo o. serviço de advocacia relativa aos Insti-'

I
Catarina; d) outra terrestre, partiu-

lulas de Aposentadorias e Pensões, assim como do Registro do do Rio de Janeiro" pelo' trem
I de Patentes de Invenção, 1\1arcas de Fábricas e Chamadas de internacional, diretamente a, Pôrto

Extrangeiros. 'I Alegre.
'

• Oferecc, outrossim, os seus serviços- como inte1mediário São essas as viagens ohedecende
entre Exportadores e o Conselho Federal do Comércio Exte- I

ao tipo peregrinação.
rtor, " Evidentemente, poderão os ,fieis.

prof'ertr outros meios ao seu alcan
- - -- ...._

ce,\ �onl viagem de auto,' oníbus,
r IA aviação, etc., na certeza de que a

Ir' '

, nosso Estado, e em particular li:

Arquidiocese não deixarão de se

fazer representar naquela parada:
de Fé e demonstração de amor a

Nosso Senhor .Sacramentado,
'

Fpolis, 1 de Março de 1948
METODO :

'

Conego Fcederieo Hobold - Presf
Moderno e Eflcjente dente da C. A.

I

I
I'

Vioge com conforto
1

"Bom 'binótulo
, i' 6.rilude 'visão

It /

, !'
I'
I

� .

JLI ,RA, TE IS CLU,B,E I
,
Edital', _' !

Afim de iniciar a distr-ibuição de carteiras SOCIaIS e cartoes de

Iidentificação para filhos de s_9cios, solicita-se. a todos os senhores as

sociados a fineza de fornecerem à secretaria ou tezouraria dês�e'=. / '

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

A Diretoria

pe,lo

«RAPIDO sut ,BRASILEIRO»',

II ��:�o•. '7t:iO�me b'::::'. :.:1c�:
I alcança quem tem sólida

.inetrução,

'I i, E,ooS livros. sobre todo. os

assuntos:
! LIVRARIA ROSA
Rua Deodc ro, 33 - Florianôpcrie

I Cnfia Metropolitana
I 50 CONGRESSO EU�ARISTICO

\

Djariamente �Dtre
fpolis. - - Ita jaí- ·Jo ínvíle -Curitiba

I

, ' N:ACIOANL

AGENTES

Fiuza lima & Irmão

VENDE-SE
um terreno na rua An

tônio -Matos Arêias, no Estreito, me:"
dindo 20 x ,30.

'

. Tratar nesta redação.

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO C'RE OSOTADO

«8ILVEIR !l«

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

"

T
' ·

t' \
I SENHORITA!

. A Eletro ecnlca" I A u{t,ima, creação 'e� "reiri-

l1erante e o Gu-arana KNOT
Tem, o prazer de co.munlcar à sua distinta freg'lv'la e ao púbhco em geral que I EM GARRAFAS GRANDEStransfertu suas instalações para a rua Tenente Srlveira, quase esquina da Trajano, I '

onde espera merecer a preferência de todos, corrtinuando vsernpre à sua inteira dis-j Preieriruio-o está
posição e agradecendo-lhes a visita, acomoanha nc(o a moda.

\ '

!

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

"VI'R EM, ',ESPECIALIDADE"
,

( lA' WETZ'EL lNDUSTRIAL-JOINVILJ-4E (Marca reR'ls:

TORNA A OUPA B.RAN(JUISSJM�

o 'Slhio

1

I
r
!

','

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

D G
(orrespondencl5
Comercial'

i

Confere
Dipl,oma

DIREÇAo:
Amélia) M PigozZi

RUA ALVARO DE CARVALHO, 65
,

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

"A Voz das Terras de Anita"

Frequência 1530 klcs. ,� Onda de 196 metros

TUBARÃO SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MAGROS E FRACOS
, '

VANADIO.L
Ê iudícado nos casos de fraque

za, palidez, magreza e fastio, por-
que, em sua fórrmtla entram subs- .

tãncias tais como Vanadato de só- \

dia, Licitina, Glicerofosfatos, pep
sina, noz de cola, etc.; de ação
pronta e eficaz nos casos de fra

queza e neurastenias. Vanadinl, é
indicado pura homens, mulheres,
crianças, sendo sua fórmula conhe
cida pelos grandes médicos e está
licenciado pela Saúde Pública.

,.

..

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

j

Jonicardium-Jonico do '-coraçãa
O Tonicardium vigariza o coração, combate as aflições, cansaço,

. pal piLa�ões a alivia os rins.

i\Iolestias das senhoras _._ CoJicas
Usem o Sedantol contra as irregularidades nas visitas, disturhios

-e mal estar. Evita complicações.
, Cactusgenol - Regular-izador elo coração .

.

O Cactusgenol tonifica e regulariza. Combate as sufocações, aflições,
inchações 'e falsa asma.

No Valete uma co
;missão do Senado
I Hio, 5 (V,A,) As 18 horas ele hon

I tem, esteve no Catete a comissão

especial designada pelo Senado, R

requerirnento do senador Ivo de A

quino, para, cm nome dessa Casa
do Congresso apresentar ao Prcsi-

I ciente a moção ,ele congr-atulações
i de solidariedade pelas medidas e

I providencias de alta relcvancia que
i acaba de adotar -o Governo concer-

I nentes á instalação de refinarias.
A comissão estava constituída

I dos senadores Ivo .de Aquiuo (P.S.V.

I Salgado Filho (P .. E.), Dorval Cruz

(P,R.) e Evandro Viana (P.S.T.) Os

I
par-lamentares foram recebidos pc
lo Chefe da Nação- no Salão Ama-

I relo, presentes todos os rnemhr os

dos gâbinetes civil e militar da Prc

sielencia, tendo ú frente os rcspecí i-
vos chefes prof'essor Pereira Lira
e General João Valdcf'aro.

Após fazer LISO ela 'palavra 'o autor

do requerimento, Senador Ivo de

Aquino, o Presidente agradeceu a vi
sita ela comissào partamcntar, se

guindo-se momento cJi'C viva' pales
tra .

IAO F�ÇA
CONFUSOES'!

Pão é o primeiro dos alimentos! Não passe sem

êle! E, se gostar de fazer pão em casa, use Fer

mento Sêco Fleischmànn. Este famoso produto
assegura um pão de primeira .qualidade, .no vo

lume, n aparência, na textura
. da massa e no

zabor. S pode dispensar a refrtgeração, bastando
�'1ra r.onservá-Io que seja colocado em

"qi:ar .
fresco e sêco ! Veja a receita

:.05 dizeres da latinha .

1 rate a sua Bronquite e ficará
livre da Tos�e e do Catarro
A bronquite começa 'muitas

- vêzes com um simples resrriado .

Sobrevêem, então, a .tosSe rouca

sêca ou síbüante. o 'cansativo
chiado no peito e a obstrução
das vias respiratórias pelo ca

. tarro mucoso ou mucopurutento ,

':Estes são os sintomas da bron
quite. E muitos procuram. com
batê-los. E' um êrro. O que deve
ser combatida é a: bronquite -

"Causa e origem daqueles males
-- porque", quando os bronquíos
-estão inflamados podem surgir
graves- complicações nas vias
respiratórias.
Para tratar acertadamente it

. inflamação dos bronquíos existe,
, agora, um eficaz preparado, E'
o Parm!na, que, age direta
mente sôbre as mucosas inter
.nas dos bronquios, de�congestio_
.nando.as completamente. Tra
·tadà, assim, na sua origem, a

.

'bronquite desaparece e desapa-.
"Tecem também a tosse, o catar
·ro t" a opressão 'do peito. Par
w.int tem proporcionado alívio
.s, muitos sofredores, Se O Sr.
sofre de bronquite ou traqueo-

.

bronquite, peça na sua farmã
eis. um vidro de Parm.ln.

. P-I6

)

FERMENTO SÊCO

�f l E I�S C ti M ,R' ti ti
Produto da Standard Bran ds o

í Brazil, Inc. - Rio de Janeiro

M I � S A
r aniVArsárin de fal�cimeDto,

A familia de ANTóNIO JORGE CHEREM convida a todas as pes
soas de suas relações e amizad� para comparecerem, no dia 10 do COI:

rente ás 7 horas da manhã, à missa que por alma daquele seu saudoso

cbefe, mandam celebrar nesse dia, na Igreja de São Francisco, em co

memoração ao primeiro aniversário p.e seu falecimento.

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

'ADVOGADOS

;l>EPAR'l'f\;UEXTO DE SAúDE PúBLICA
MÊS DE OUTUBRO ciais atenções de' seus amigos

clientes'.
Pedro Medeiros. Auxiliar

•

P'lautões

(}JE MUITO VI�t'4; ..
9 _ Sábado - Farmácia Sto. Agostí

.nho _ Rua Conselheiro Mafra.

10 -:._ Domingo _ Farmácia Sto. Ages
.·tinho - Rua Conselheiro Mafra.

16 - Sábado - Farmácia Esperan
, ça - Rua Conselheiro Mafra.

17 -_ Domingo _::_ Farmácia Esperan
,ça - Rua Conselheiro Mafra.

2'3 - Sábado - F'armâcia da Fé -

. 'Rua Felipe Schm1dt.
2-1 - Domingo - Farmácia' da Fé -

Rua Felipe Schmídt,
30 - Sábado - Farmácia Moderna

- Rua João Pinto,

. .

Becr itor io :
n.O 18 -

Rua João' Pinto
Flàrianópolis

TERRENO
Vende-se um à rua Irmão Jna

quim, nesta Capital, medindo 10xi(O,
,

por c.s 25.000,00.
'I'ratar à rua: Vital' Meireles, n.

39 .

Os olhos cansados, pela
idade carecem de cuidlidci

constante. Algumas gotas

de LAVOLHO desconges
tionam c limpam higiêni,

cam�nte os olhos, dando ao

olhar fatigado dos an'ct1íos
mais brilho e vivacidade.

Advertência
à França
Paris, 5 (U. P.) - Em fontes :1L1-

torizadas Ínforma-se hoje que o ce

cretário de Estado norte-amarica-

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

VENDE-SE DOIS TERRE�Os:
Um na Ponta do Leal cf 24 m x

30m.
. .

Outro a 'Rua Irmão Joaquim el,
20,50 m x 44111, - Tratar cf Ten.

Saruy - Policia Militar.

31 -' Domingo - Farmácia Moderna
_ Rua João Pinto. no, George Marshall, advertiu :J

O serviço noturno será efetuado pelas França que deve por fim, à sua i ns-
:Farmácias Sto. Antônio e Noturna sitas tabilidade po litica, ou se arrisque a

Regressa'ao seu P�I'S Os comu'ol·stasàs ruas João Pinto 'e Trajano n. 17.
uma possivel perda ela. ajuda econô- UA. presente tabela não poderá ser al-

terada sem prévia autorização dêste De. mica e-militar dos Estados Unidos. Riu, 5 (A G.) - Segundo -notícías
partamento. O International Nev('s Service sem- procedentes ,eJe,. Nova YO:k, o" pro- em Loodres•••••••.•••••• " .• , ••••..•.•••••. bc, com caráter exclusivo, que..tan- fessor Robert King H1l.11, que regre,5-

B I t· t· to Marshall COI1\O .John Fostes Dul- sou recentemente duma viagem a Londres, 5 (U. P.) - Agitadoresa anua �u orna Ica les expuseram e�ta adverbe.ncia, cla-JAmérica d?' .Sul, anele esteve a con .. comunistas tentaram interromper a

Compra-se uma em boas con- ramente ao governo frances, no fie- víte de -varros Governos afirmou inauguração da campanha de recru

dições. Informações nesta redação. correr de unia série de recentes con- que a evolução industrial do Era- taruento nesta capital, hoje, sendo
• . . . . . . . . . . . . . .. ................•• Icrências com os Ií.dercs franceses. �il, é o fenomenu econômico e G()- (LUe dois homens furam presos de-

O TESOURO i Os observadores locais interl)l'e- ciológico mais extraordinário da pois ele subirell] à tribuna da reu-Da instrução está ao alcance
tal'a111 a a,l,'ertt'llcl'a 1101-te-aI11erl'ca- HI'st('

.

t
'

dA'
.

,

de todos. Dá esse tesouro ao teu
U � , )1'1a con eporanea a merlca nião, carregando cartazes com a se-

MIligo 'analfabeto, leva;ndo-o a um na com indicaçiio de que Washi'lg- Latina. O professor Hall é direto;"
curso de alfabetização no Grupo tO\1 parece inclina,do a pair o ge- elo Departamento de Educação LaEscolar São José, na Escola Indus.. peral Charles de Gaulle, em .5tH. tino-Amcricano da Universidade clt:trial de Florianópolis ou na C�te-
('lT'1l1 MAfr,lpolitana. campanha para recuperar o poctr.>!". Colômbia.

f'(UA VOLUNTARIO$ DA PÁTRtA N." 68 - 1,- ANOAR

C ... I"" POSTAL,�) • U:'LEfON!'" 106<0 • l�l(GR"''''''''$, ,"lIorECIQIf,,·

Agencia Geral para S� Catarina
Rue Felipe Schmidt. 2�-.Sob.
C. Postal, 69· Te!. (Protetora»

FLORIANOPOLISguinte inscriçiio: ."Abaixo a guerra'
para os dolares yankees'). O mill�s
t)·o ela Defesa, A. V. Alexander "11-

'

" " .

contra\'a-se na tribuna instalada em

frente'à ".:\I1an,sion House", q�lal1do
te,,� inicio 'O clisturbio que só não

tomou maiores proporções porque a

policia afasto1l os manifestantes.
Seus cartazes furam rasgados. Ao

mesmo tempo, froam distribni
dos holetins entre a multidão. Di-

I 'liam eles: "Lutemos pela paz (' l1�O
, por. 'Yall Street,.

,

ARNOLDO SUAREZ CUNEO'

Cirurgião-Dendista
Curso d� especialização em

dentaeluras
Raios X - Infra-Vermelhõ

Diatermia
Exclusivamente com hora marcada
Rua Arcipreste Paiva n. 17 - Te

lefone 1.427

Florianópolis

\.
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o esquadrão fantasma goleou o Ivaí, ficando isolado "ª vice-liderança
placard.v-Careca (3), GetuHo� Américo, Saul ,e Bráulío os

do árbítrn Manoel Tourinhe.v-Na preliminar venceu

5 x 2 acusou

dores.--Erros
.

o

clamurosus
,golea- ..

o Avaí

�� �� .u �__��__�MW � ----------------------------------------..--��

(;, o 1fSTADO Qulnta-'el,. 7 o. Outubro (le '9948

ao que fomos informados, a taca Equitativa será disputada em melhor de
três entre p� Ramos e Figueirense. O primeiro' encontro será ,sáhado.

cnm entusiasmo as competiçêes atléticas dos
dias 9 e 1 O do corrente, promovidas pela Federaçân Atlética Caterinense no estádio
do 14· H.C. gentilm,ente cedido pelo seu digno, comandante Coronel Paulo V. da ROS3_

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

Frente' ao Boccríuvo exireará domin-Íü
go, nesta' capital, o Estivo, de ltajaí
Domingo próximo, no estádio dpminícal que marcará a estr-éia

da F, C, D, assisti t'á o publico o Quem ainda não apreoiou o no- nesta capital elo forte pelotão ita-
€cn_;'aci'Ünal embate entre o Bocai- \'0 esquadrão organizado por Rus- jaiense, que já enf'r.enl.ou nos seus

uva, vice-líder do certame de pro- �() que vem de abater' o Figueiren- domínios o Avat e o Paula Ramos,
fissionais e o "onze" do .Esl iva, de ce.8 o Avaí nn turadmen te não dei- Aguardemos o choque inter-mu-
Jíaia l. xará de assistir à magnifica tarde nicipal de domingo.

Exposição de fOlograflas da' f .. A. ti. I

A diretoria da Federação Atlética leiros, realizados de 1 a 8 de Setem-

Os desportistas
-

.

catarinenses aguardam.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Avaí irá a

tar o Campeão do Estado
Afinal os d i iigenl es rio Avaí e

i
A peleja está �endo esperada

do América chegaram a um en l.en- com interesse in disf'arçado pelo
dirnento para a real ização, em publico [olnvilense,

á

vi do por re

Jo invi le, no próximo domingo, de I\er, f'ren lc ao quadro campeão do

11m encontro 'amistoso entre os I EsLaelo, o mais famoso esquadrão
seus conjuntos pri ncipa is. d.a capital.

.Iolnvllle entren-

Catarjncnse de Estudantes (F. A, C, -bro p, findo em Curitiba.
\

E,) instalou numa das belas vitr i- .

Com tal exposição deseja a enti
ncs ela "Livraria Central" ele A. Ln.

rlade atlética estudantil mostrar- I}
tres, uma sugestiva exposição defoto

seu grande esfôrço ele levar o nome
grafias, cartazes, flâmulas, etc, sô-

-aI.n

bre a participação de suas equipes de Santa Catarina ao terreno fios

nos IX Jogos Universitários Brasi- desportos universitários brasileiros.

de Már o Freyedeben
Os portões do estádio da F, C, D. Ieada bem amarga, Cinco tentos ris qUE' aos 37 minutos ela intensa' em toda a sua exislência.· O Avaí mais' se repetirá. Afinal, os espee-

,

<I_eram acesso na' tarde de domingo, a dois, é uma contagem que não lula, o sr. Tourinho marca nova- foi vencido pelo ardo r, 1).('10 ânÍ- tadores pagam ingressos, e não.
a uma diminuta assistência, que merece qualquer contestação. m�nte um "penalty, contra o gl'ê- i mo, liela f'orç a ,de, vontade dos gostarão de serem prejud icados
iria presenciar, sob as' ordens dum O "p lacard " assinalado pelos bo- :1110 hoquense, que fOI cobrado por pupilos de Vladirni r. que batalha- pelos er ros ele um juiz.
péssimo juiz, O final do "turno" quenses, demonstr-a com fidelida- Braulio, redundando em novo em- ram entu,iastic:;t.mente em nuscu Os [ogadores e suas respectivas
(10 campeonato de p rofissionais de e enorme superioridade do "ex- pate. de uma vitória que não se fez es- no tas: Boca: Luiz (fO), H ondu
cio correnle ano, com o embate en- lanterninha": foi um espelho fiel Indignados com os erros clamo- peral'. Desde o terceiro tenLo con-l ras (7) e Din artc (7); Passar-inho
t.re a categorízada equipe azurra, do que houve no gramado. O. Bo- l'OSOS do juiz, pois verdade seja seguido pelo Bocaiuva, o Avaí já I (G), Mafra (7) e Pacheco (7);
e o jovem "tearn, do Bocaiuva, o caiuva venceu e venceu hem, Sua dila,' lião notamos nada demasiado estava vencido, sem torças para Getu lio (7), Méclinho (10), Amé
"fantasma" do certame. Este pré- equipe à base de um entusiasmo para dar motivo à falLa máxima, reagir. Seu "onze" eslava contuso rico. ('I), Ari (6).e Careca (7).
lia, como é do conheeimento geral, SE'm igual, soube impor-se ao seu o público _começou a vaiar s. s. e a defesa só contava com um 110- A1'aí: Adolfo (8), Fal éco (9) e

dec idir-ia qual dos dois clubes se .valenl e adversár-io, reafirmando culminaudõ quasi com a t-ef irada mern esforçado, o valoroso zagu ei- T'avlnho (6); Verzola (G), Bops
i�()laria na vice-liderança, distan- sua potencialidarle. Aliás, desde de campo de clube prejudicado, 1'0 Fatéco. À proporção que a con- (7) e Ivanv (7); Felipe (6), Nize
cindo, apenas, a um [lonto do lider: aquela vitór-ia alcançada frenle ao pois Agapilo estava furioso e dis- tagern ia subindo, mais of'uscanl c la (7), Povoas (5), Braulio (G) e\
o Paula Ramos, Por êste rnolivo, a a lvi-negro, o gr-êmio da faixa ama- posto a não mais deixar seu clube se tornava 9- atuação do tetra- f-aul (6),

'

pugna estava causando grande ex- tela havia deixado patente o óLimo jogar. S.erenados os animas, foi a campeão catarincnse ,Anormalida,des: Américo f.oi ex-
pectaliva,.e devido também a gran- estado em que s.e encollli'ava, dau- partida reiniciada, findando a A Q)'bill'ayem pulso de campo, pOl' indisciplina, \

de rOI'ma em que se encontl'avam (.lo mostras de uma sensivel melllo- primeira fase com um empate de Dil'ig'iu a pal'licla o sr. Manoel nos ll11imos minutos·,de jogo.
()� quadl'os lilig·anles. Acima de ra do seu "onze", CJue já poderú dois tentos. Tourinho, que em hipolese alg'u- no,; lllticlos minutos de jogo.
1.11do, o Bocaiuva vinha de uma riguJ'al' como ,11m dos geanoes cJu- ma conseguiu convencer. EI'.I'OU, e Marcha do placard: 1° tempo:
gl'ande "per1'omancc ", quando cler- JJl'S da cidade, qtiiçá cio EsLado,- Retor!lando ao gl'amado os \'in-

errou clamor'osamente, causando EmpaLo ele dois Lentos. Marcaram:
r(ltou o Figueirense: l'ollbanclo-lhe O jogo

-
t� e ·elOIS elementos, roi iniclacla a

indignacão a todos que se encon- :Saul (pen'alty), Ca,réca, Getulio e

dois preciosos ponlinhos 'que mui- O crono..metrb marcava 1530
veleja em seu seg'uI1do' periodo. O

travam no esládio, DenLre inume- El'aulio (penally), aos 7, 20, 30 e·
, Bocaiuva dava mostlllls de intensoto influiram para arrastá-lo ao hOl'ai:, quando o <1t'biteo trilhou. o �'as JaUlas, Idestaca-se aquelas pe- 37, respeclivamente,

'I'
. l'ntusiasll1o, enquanlo que- o Ayaí Iu tImo posto cio campeo·nalo. O apito, dando inicio ao l)l'élio- entre nalidades i'ncI'i\'eis que 5, s, assi- 2° el11[lo: Boca: 5 a 2, Golea-

I b
' !)arecia .esgotado, ante o esfol'lfO A

"

( I)C II e avalano, que s.empre foi um aZLlrras e boquenses, que leve illi- nalou, O ref.(,l'ido ·árbill.'O prejudi- ram: menco pena ty
-

e Caréca,
dos "grandes" do nosso "Associa: cralmente um desenrolar sem ])r5- li�spendido na primeira fase, E

cou a ambo� os clubes roubando (2), aos 9, 27 e 43 mirmtos, I'espee-
rUo " L t' , d

nao tal'dou uma nO\-a vanlagem t I b "II '[ "-d' , , tivamente.·
.

ll, eu aela com cO as as suas lho, quase que monotono, com am- "t" f I I L f"
oco o 1110 ca palcl a. Pmece-

forças, conter a surpreendenle as- hós o,; degla-diantes a s.e estuda-
vara ,o ea,� an.asma, .ces a e;- nos que s. s, deverá estuchi'l' maisl Venceu Q Avaí, por 3 x 2', a par-
ta, ll1jus. la, la que a p'enahdacle ma-I d t II I l d Licla pl'eliminal' dl'S JLlt cl� 11tcensãoo do ,esquadrão boquense, rem mtàtuamente, O Bocaiuva' to-' '" ".

e a lae amen e as normas· a 111'- .. .

. 1 . ·a·« e re

'd Xl_ma q,lle, o ee[e,ree asslniloll, bl·tl'agem.
' lo::; aspirantes.pOSSUl OI' agora de um dos melho- mau a in icialiva do ataque, sem, nao eXIstIU em lupotese alguma. C'I''res conjuntos existentes lia cidade. conludo, lograr êxilo, Contra-ala- ' lamamos a alenção cio nosso

Cobrada a falta pelo "oentor" Ame- F'IUUEfFL-\ x ui"\IDOS DO LIR�Por sua vez, o "Lime''- de A"O'a!)ilo canelo com uma o1'en;;iva que .·pro- Colégio de Al'bilros quanLo a al.ua- . ,

rico, a pelota foi c]1oca['-,;e conlra
Veloso almejava uma vilória con- voca\-a panico na defesa cOlül'ária çào falha do Sl'. Manoel 1'0ul'.Í- Constituindo a partida pl'elimi-o tl'[!\'essão esquC'r.do da m'eta
Jtl'a o "onze" ,.de i'\izeta, poj,': que que não se mostrava muiLo firme, nho, vedando a árbitros desta es- llaI: da t�rde de doming'o no está-guarnecida por Adolfo, ordenando
j�lo viria a credenciá-lo ainda mais o Avaí 'aparecia m,'_ ais cooedenado, lH;Ície, d.e atup.rem jogo!:; princi dia ·da rua Bocaiuva, defrontar-se-(I ,iuiz uma nova cobeança, quea Il1tar de igual paea igual com o e llor co·nseg:uinLe, melhor do que roi convertida em "g'oal" Jilelo

pais do campeona'Lo, Ministl'em- ão os esquadrões do Figueira e dG
Paula Ramos, em 'displtta 'da Jj-de- 'roeu rival. Num clao'ses perl'go"oS" lhe um ensinamento mais eficien- -Unidos do Lira, dois grandes cltt-�� 0 mesmo atacanle, Com vantagem no
rança, Estes falos, porém, não con- alacIues avaianos, o Boca foi ri"O'o-

' te e o exempl'Ü de domingo não bes da várzea flori·anopolilana.marcarlor, o Bocail1va começou a
Feguiram levar ao "carnpinho" da rasamente punido com uma pena- e'm.evidenciar sua superioridade"Praia de Fora" uma numerosa, lidade máxima, que a nosso ver campo, dominando as açõe's de
assistência. A renda aparada 1'01 não existiu, dando ensejo a Sanl :,ell rival. Seus atacantes não Li-.sómente de dois mil e quinhentos pal'a inau2U1'ar o "J)lacal'd". Com I f 1 Aguardem o MAJESTOSO FESTIVAL promovido pelo 'IPIRANGA� 11lam .di icu dades em passar pelaél'uzeÍl'OS. E muito embora fosse o obtenção .deste ""O'oal" Oe comc'allda- I I',

v (e esa azurl'a, pl'incipalmente Mé-
Bocaiu\'a gra'l1odementt.e pl'e,iUlclica- _ elos de Póvoas davam a impl_'essa-o ,.

IJ oln 10, CJue "bailou" r\'an�', causan-do pela horrorosa atuação do SI', de que sail'.Íam vitoriosos 'cla P'O'l'-- 'elo SUl'presa a quanlos l)l'e�encia-]\'!ano.el Tourinho, árbitro ela var� fia, Esta hipote�e desapareceu, 'Y3m a parLida, Era o Hm elo Ayaí
,�ld�, cO�lseguiu um retumbante e qllando Caréca, após i'eceber ('In e a vilória do Boca qlle con�eg'LliumdlscuÍlvel triunfo, pela alarman-

I útimas condições de Améeico, as- ,;inda. dois Lenlos de auloria do'e cotagnem de cinco tentos a clois, sinala o tento de empal.e e cinco extrema e�qllerda Cal'pca, queO Avaf ·simplesmente decepciu- minuLos depois, Getulio, que 1)as- desenvolveu um jogo I'úpifio, ma

�lOU. Sua eqUipe nem' parecia aque- Eal'a a alUaI: na extrema clil'eiLa, ]jcioso, não danrlo mostl'as (Le ser
la que dominara o Paula Hamos, VOl' e:<lal' machllcado, conseguiu :JCjuc1e Cal'pca ]la I' yezes Jalllo que<'m recente .encontro ll'avaclo, Con- des.empatar a pugna, Apó� esta e�tamos aco"lumados a yel', Doisfu�o e desarmado, não conseguiu \'anlagem, os rapazes rio l�ilca co- minulo" aj)ó� o ultimo tento da
0, c�uh� alvi-celesLe oferecei' a l'e- meçaram a controlar mel,hol' as
s18t('11C1<1 neCqssál'ia ao qLladl'O Yen- ações, atacando maici assiduamen
eedol', C<111illllando com lima go- te O ultimo l'Cduto azuera. l\Ias,

tal'de, LerminaYll a veleja, mar-

cando um estl'lmdoso feito do

Bii-j'
-

C<11l1\'a, o maior que jú CO!1Seglli'u O_E_ST_A_D_!_O_s_e_r_á_v_o_ss_o_-=--=_E_I_e_e-s-tá_e_m__v_b_ss_a_s_m_ã_o_s _

ESPO-RTI S T A SI

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

SACO DOS LIMÕES
-0-

PRÓ-CONSTRUÇ10 DO ESTÁDIO
-0--

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

Cooperai conosco esportistas, comprando tômbolas ou ações 2

tereis transformadó em realidade o que vos afigura um sonho.

!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"

Dr. RoJdão Consoni
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI.
RURGA - MOLÉSTIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade ue Medi.

cina da Univeraidad., 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 delgado e grosso tirai.

de� rins, próstata, bexiga, ';tero,
ovános e trompas. Varicocele, hídre- I

ceIe, var-izes e hernas.
tonsultas: Das 3 ás 5 horas à rua
Felipe Schmidt, 21 (altos d� Casa

Paraiso). Telef. 1.598 \

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

------ . \ , .

: DR. :
Clinico e operador • •

con.uItÓ�io':T�ef�n;it��40Ifei�ele., 26. I A. DAMASCENO DA SILVA i
Consultas das 10 ás 12 e da. 14 i.
I! hrs. Residência: Rua Blumenau. : A D Y.O G ADO:

22. - Telefone: 1.620 • •
• •

Dr. Mário Wendhanle. : AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS :
Cllnica médica de adultos' e criança. • •

Consultório - Trajano, 29 • •
Telef. M.769: Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando ••Consulta das 4' ás 6 horas

Re.idência: Felipe Schmidt D. IB. • •

_Te�: �1�: (Edifício Pérola) :
Dr. M. S. Cavalcanti : :

Clinicá exclusivamente de crian�. : '.
Fones: 1.324 e 1.388 :

Rua Saldanha Marinho, 10 • •
Telefone M. 732 • •

-------------------------......:.-.:...:.:....--- e Florianópolis - Santa Catarina •
• •
• •
.....................................................

Guia do Paraná

Ir. Milton Si,mooelPere'Íra
Clinica Cirurgica

Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene

..ucto Montenegro e Piragibe No

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

I
Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
{;LINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle' .e tratamento

especializado da gravidês., Distur

bios da adolescência e da menopau

sa. Pertubações _ menstruais, i:If1'l"

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.

Operações do utero, ovários, trem
,pas, apenjlice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E 01'E-

RAÇõES 0BSTÉTRICAS

Doenças glandulares, tiroide, ová

rí61s, hipopise, etc.)
Dísturbíos nervosos � Esterilidade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - TEJ.
1.461
-Hesid, R. 7 de Setembro - Edil.

Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORO E;RNANI DE S
THIAGO

,
Médico e partebe

Do Hospital de Caridade de flo

rianópolis .: Assistente da.

Maternidade

Doenças dos órgãos internos, esie
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

�

Clinica e 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

RESIDENCIA::
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e,

Crianças,
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos � O INSTITUTO PINHEIFiOS - (Caixa Postal, 163 � Florianópolis).
Vias Urinárias - Rins - Coração tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros,
-

pu,
lmões. -

Esta,mago
- Figado

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

Tratamento da Tuberculose dêsses produtos.
Raios X - Eletrocard iograf'ia Os primeiros já à venda, são:
Praça' Pereira e Oliveira (atráz do SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

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

_ Fone 841; PLORIANláPOLIS

Cirurgia geral - Doenças de Senho-

ras - Proctologia de 100 cm3. ,FERIDAS; REUMATISMO E

Eletrfcidade Médica VACINA ANTI-RÃBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos PLACAS SlFILITICAS

Consultório: Rua Vitor Meireles n. de 100 cm3. Elixir de Nogue ira
28 - Telefone 1.307 Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen,

I· P
. Medicação auxiliar no trotamento

Consultas: As 11,30 horas e à tar- te curtos, 'Ü nstítuto inheiros não manterá. grandes estoques, atendeu- da .iflli.
.

de das 15 horas em' diante do, entretanto, a qpalquer pedido dentro do prazo .mínimo necessarao 4. •• • •••••••••••••••

Residência: Rua Vidal Ramos n. ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-

65 _ Telefone 1.422. .

luta garantia de atividade máxima.
•

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Terner 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
ncnto 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.

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

DR. NEWTON d'AVILA

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assístên
era a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-Interno de Hospital Psiqutá
trico e Manicômio Judiciaria

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

Nl!:RVOSAS
Consultõrlo: Edifício AméIla

\ Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

valhO. 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone: ,

Oorisultór-ío - 1.208.
Residência - 1.305 ..

Dr. PanJo Fonte.

Oficina Celeste

SE.DE ·SOCIAI.:

pOlRro A'lrEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRtA N.O 63 - 1.0 ANDAR

t:;A'V' POSTAL. 583· TELEFONE 'l�LO - TELEGRAMAS: �PROTECTORA.

Agenca Geral pari! 8ta. Vataru8
.

Rua Felipe Schmidt. 22 - Sob. .

CaIxa Postal, 69 Te1. "Protectora". FLOHIANOPOLIS

\

• I

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a

intensa' e proficuá
Um veiculo ,de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido

pela onda da IYH - 6

RÁDIO DIFUSORA DE LAGUNA
...:..... 97'0 kilociclos - 309 metros -

Para d�dicatórias musicais 'procurar o' sr. Waldir Brasil. à Rua
/ Fernando Machado 3.

NOTA: - Estes pedidos deverão ser encaminhados com 3

dias de antecedência.

(Elétro Técnica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAG:ç:SSE FILHO
Rua João Pinto, n. 32 - Floria

nópolis - Santa Catarina

Consêrtos, Limpezas e Reconstru

ções de Máquinas de escrever, cal.

cular, somar, ContabilÍdade, Regíâ
tradoras, Balanças automáticas,
Chuveiros Elétricos, Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos
Orçamentos sem compromisso.

,.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Veterinarios
••••••• � ••••••• lO,' ••••••••• ,

•••••••

,SRS. ASSINANTES
Reclamem Imediete

mente qualquer irre

�ularidade na entreAa
de seus' io'rnaes.

.. . ••• ,.. •.•••• lO"

C,60 g.
VA,CINA ·CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de1

IOu cm3.
.

SÓRO Al'I'TI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.

VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas �e 20 cm3 e frascos

Artigos de uso

domêstico
Você poderá ganhar de Cr$ ..•

50,00 à Cr$ 100,00 diários; vendeu
do artigos de consumo domestico.

Informações na Praça 1 de No.
vembro n. 22 +. �o andar.

o VALE Dê ITAJA.J
.

Proeu.rem na A.�ê.el&
Progresso,

LIVRARIA 43. LIVRARIA.
itÓBA'

'

. . . . .. . ..

Cambal. Gravat.li Pifame'i
Mei81 dai melhorei; pelol me .

nores preçol .6- n. Ct\SA' MIS
CELANEA - RuaO. Malrlt.
••••••••••• lO. lO �j

•.. reune som ... acabamento ••

solidez.•. no piano perfeito!

Além de vários modêles para
pronta entrega ... êste ma'ravr
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano da

pagamento a longo prazo!

. Schwartzmaun
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT

.

Catarina

S/A

'I
perca . tempo ..

Telefone para a ÍJmpressora Gre ieú ·Ltda. (telefone
manual 767), e o nosso agente o p rocurnr

é

para receber

sua encomenda tipográfica, Serviço Esrnereds , Entrega
imediata. Preços sem concorrencie

Não

FARMA-CIA ESPERANÇA
tio I'arma�ctteo NILO LAU8
Hoj. II! 111 ..ri à na .releriia

u,.....· _de_iii &raq.lru - He_...áU...._ rWfa,

_ulu "7" "nq.. d. ".n�lt..
&ara....... II .xata elllunbda .. r.eelhlárt. .W••.

,

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.'

Cx. 134 - Tel. KNOT'
Floriattàpolie

. .

Ouç�m, diàriamente, das 10 às [4 horas, as eudições da

ZYH .. 6 Radio. Difusora de Laguna,

-,

970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarin.a Brasil

, .
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florlan6poll" 7 de Outubro de 1948

Almirante' Alexandrino de . Alencar

Os membros do Primeiro Congresso
�

de
História de Sta. Catarina em visitas

No Palàcio do Gouêrno. - Na Câmara Municipal
Em visita .de cumprimentos ao SI'. Governador do Estado, estive

ram ontem, ás 11 horas, em Palúcio os membros do Primeiro Congros
so de História de Santa Catar-ina, ora reunido nesta capital.

Em nome dos ilustres visitantes, discursou o sr. professor Hélio

Viana, da Universidade do Brasil e uma das fíguras eminentes que par
ticipam do importante conclave de cultura.

O sr. dr•. José Boabaid, Governador em exercicio, proferiu também
expçessiva oração, agradecendo o gesto de cortesia dos srs. congressistas
e formulando-l.hes voto,s de êxito no alto propósito que os reune na ca

pital ctüarinense,
Em seguida, 'Os congressistas se dirigiram ao' e.difício da Prefeitm'a

Municipal, onde visitaram a Câmara de Vereadores, tendo usado da Pll
lavra, em nome da Casa, o vereador. sr. Osvaldo :Machado, ilustre lideI'
da maioria, que saudou os visitantes, em nome dos quais discursou o �r!
dr. Dante Laytano,

Da visita que os membl'os do Primeiro Congl;esso de História Je
Santa Catarina fizeram à Assembléia Legislativa ,damos noticia na local
referente aos trabalhos daquela Casa.

Urna nota

. I

Morreu o filbo de um As comemorações
Escolar «Si_lveiflft de:herói da retirada

da Laguna
Rio, 6 (A. :\T.) - Faleceu no dia "Ilmo. :-;r. Inspetor Escnlar .• lutamos ainda, Lemos bem vivas na'

trinta rio mês passado, na Iazenda Dignas FI omenagcaelas. Snra. Di- memória as
í

iguras queridas ':]25-
·de Jardim, no Estado-de Mato Gros- rr tora, Colegas, meus alunos.

1
tas duas amigas.

so, José Ftancisco Lopes, último ,'\ data ele hoje é para nós todos, D. Iracema, na sua dC::liCal?fto"filho do Guia Lopes, herói da [e- prof'cssor-es c alunos, causa ele; extrema, trabalhando no ;-,!lveira"
tirada da Laguna. grande alegria. O aniversário elo desde os meus tempos ele m-nma ..
Vivia ele junto ao acantonamen- Grupo Lraz aos nossos corações Fazia parte integrante do.vGrupo .. c,

to d:. Comissão ele Estradas de Ro- milhares de gratas lemhranças ; cheia ele experiência, Linha sempreO Sr. Almirante Antão Barata, em homenagem ao insigne mar-inhei-
dagern número tres e mantinha .

11,.n._ f II
�

� lembranças doas horas vividas um canse )0 a uar, .urna ama fI"
1"'0 Alexandrino Faria ele Alencar, cuja vida é um· exemplo de dedica- estreita ligação com oficiais e pra- intensamente "do trabalho lem� I consertar, Sincera, Jranca, fez-nus"
ção à grande 'classe a que pertenceu e de ,notáveis serviços .ao Brasil,

ças que ali servem, aos quais rc- branças do convívio d·oce. e sua-I falí a a D. Iracema,
dará no dia 12 de outubro, ás 16 horas, uma recepção na sede do Dis- cor-dava episódios notáveis da re- ve de colegas e alunos, horas D Maria Luiza, alegre, nunca de-
trito Naval. lirada da Laguna, localizando si- ele desân imos que se transformam sanimando, seu rosto 1 ovclava.:

Efetivamente, o saudoso marinheiro é das figuras mais

expressi-I
Lias P atos marcantes dessa epo- em vítórfas surgidas a cada pas- sempre a alma corajosa que possuí. ,.

vas da nossa vida militar. Prestou serviços na Guerra do Paraguai e péia da nossa História. O chefe da so cm nossa dila de escola. Cheia ele' disposição, afastando to-··
continuou a prestá-lo até os últimos dias ele vida, morerndo no exerci- Comissão, ao participar a Direto- A vida da proressora _ che ia das as dificuldaeles 'que' surgtssern;..
cio do cargo de Ministro da Marinha que desempenhou com alto patrio- ria de Obras e Fortificações o fale- de espinhos e lulas, de surpresas dava-nos o incentivo ·que muitas..
tismo durante vários governos da República. Foi êle o r-eorganizador cimento, deu conhecimento das ho- e al cgt-ias ; vida que. dedicamos lo- vezes arguia nossas almas ab:lLi-·
da nossa Marinha de Guerra e o autor do lema: "Rumo ao Mar" para menagens prestadas por .esse esca- I da à formaç-ão das alminhas em da ou receosas ela luta. Almas ;]D- .

indicar que o marinheiro só se faz na constante atividade sôbre a agi- 150 avança�o do Exército ao

"fi-I f1tll' da nossa criançada.
. <Ó»

1110 a sua, D. Maria Luiza, sernpre :

tada movimentação do mar. lho do Guia Lopes, que morreu E hoje', na data de am versarro deixam saudades.
O 110SS0 Estado teve a honra de recebe-lo 'por muitas vezes, quer com oitenta e cinco anos de idade. do Grnpo, escolhemos para unir Eis por que, na homenagem de:

durante a revolução de 1893, quer depois, TIOS multiplos exercicios r[i�e

H.' d
numa só homenagem a gratidão hoje, cumprimos o 'dever agr.v\a-"

a Esquadra desenvolveu em aguas catarinenses. oJe no passa o I
que �Iev('mos a velhas amigas c � vel que vem dos .nossos corações

Este jornal empresta, pois, a sua solidariedade áquela justa eme.-, alegr-ia que nos causou a prorno- cheios de gr-atidão, afeto e saudá-
recida homenagem. A data de hoje recorda-nos que: cão recente de outras colegas. de das boas' amigas}

- em 1:{H5, foi as:iI�ado o cha-
.,

Escolhida para ser a inyérprete Pedimos que aceitem as b'Jas·;
mado maníf'esto do d irei to com que elos senl.imentos do corpo docente amigas as lembranças que expci
os moradores de Pernambuco se do (;nlpo, p'e(;O que esquecendo a mem um pouco do muito que .:lhes':
levantaram �ontra a dominação dos pobreza de' expressões, tenham a devemos.
holandeses; cerf cza dr que p um coração amigo E os nossos pequeninos cornpar-»

-

- nesta mesma dala Fernandes
e sinrcm que rala. lilhando da testinhà of'erecem cs�"_

Vieira foi aclamado Govct-nador ; .\� professoras aql;'( pl'hentes, las flores às suas antsgas mestras;..
- em LG50, os holandeses inlen- D. Ir-acema Aduccí Wendhausen e Finalizando' quero tarnhern em ..

taram um ataque a estância de D. Maria Luiza ela Costa ;\{cllim não nome de todo o Grupo, professores,
Aguiar, sendo repelidos pelo Capi- s50 simples homenageadas ele obii- e alunos, í'elícitar as 'colegas Aída •.

t50 Manuel de Aguiar que se acha- gação,
.

Glorinha Almeida;' Avarrí, D: Zoé e"

va na elefesa com um destacamen- Velhas amigas, fiéfs companhei- D. _-\.Icidé' pela sua ',reoente promo-'
to de tropas da Bahia; ras de lutas, mestres a,bnegadvs, ção,

- em 1.79't, faleceu em Lisbôa,' 'funcionárias zelosas. Promoção merecida pelo esforço> .

João Pereil'a Caldas, que, foi g'over- Suas vidas foram consagradas e dedicacãc)' das qlTeridas colegas.
nadar de alg'umas Capitanias no

srmpl'e ao magis�ério. .os parabens dd Sihreira"de Sou ... '

Brasil; Bat.alhadoras que concluiram sa às queridas -prom;()\�idas'\
- em 1.803, na povoação de Pôr- com bravura, sua carreira espi-

to do Salgada (Rio São Francisco), nhosa.
nasceu José Antônio Marinho, fale- Hoje descansam do trabalho ár
cendo em 13 de Març,o de :1.853. duo e insano da vida de professo
Foi um dos pal'tic.ipantes da Revo- ra.

lução IVlineira de 1.8�2, cuja his- Her.eberam o prêmio mel'eci(!o
[ória escreveu; pelos seus esforço.s.

- em 1.831, o· Generál José Mas nós CJue aCJui 'ficamo;:, que
Maria Pinto Peixolo l'ellllÍLl no Ar-

senal da :\IIarinha as forças do G07
verno para combater as forças do
Corpo de Artilharia de Marinha

que se revoltara no dia 6 do mesmo

mês, sufocando o movimento;Em préparação à 33 Semana Nacional de Ação Católica e V Con-
_ ,em 1.84.0, os farroupilhas fô-'

gresso Eucaristico Nacional de I;'orto Alegre a JuvenÚlde Católica de ram repelidos no Rio Canôas, nes
Florianópolis promoverá na Igreja de São Francisoo à rua Felip� te Estado, pelo Capitão Taborda;Schmidt uma HORi} SANTA MEDITADA no próximo domingo, dia 10 André JWlo Tadasco
de outubro das 16 ás 17 horas e para a qual convida todos os congrns-

O 6sistas inscritos e todos os católicos da cidade. trioo em o iaz
Rio, G (A. N.) - O senhor João

Bel'l1ardes Rabelo, lavrador domi
ciliado na chapada dos Veadeiros,
no Eslado de Goiaz, escreveu uma

carla ao Ministro da AgTicultura
comunicando que há vinte anos

manLém naquela região pequena
cultura de trigo, sem qualquer am

paro oficial. Todavia, vem ·ele ago
ra recebendo assistência técnica e

pámanent.e para incremento de
suas cultur'as, por intermédi(\, da

secção de Fomento Agrícola I na

Capital daquele Estado e da Ins
pelaria Regional cio Serviço de Ex
pansão do Trigo em Anápolis.
Comunicou ainda o missivista

qU'e aca,bava de receber a visita do
Agrúnomo Eug'ênio TOkatwiari, es

pecialisla em Trilicullura, contra
tado pelo Ministério, em cuja com

panhia realizou' uma excursão de
qllatorze dias a cavalo, pC7la chapa
da dos Veadeiros, visitancTo lavou
ras, matas O! cabaqas dos Ag'ricul
tores da regIão, dando a todos ori
entação técnica e esclarecimentos
para ampliação e melhoramento da
Trilicullura Na-cional.

1=------,1Violentíssímo
� :terremoto

Shanghai, 6 (U. P.) -.:. A Uni
versidade de Sikawei anima que
o violentíssimo terr·emoLo, regis
trado no mundo inteiro, deve ter
ocorrido a �'3udoeste de 'Shanghai
na Birmânia pouco além da fron
teira chinesa. Os aparelho.s vibra
ram intensamente durante 63 mi
nutos. O govêqlO chinês está pe
dindo ,informações de vários pon
tos, procurando localizar a zona

-conflagrada.

elA CATARINENSl

o� T�ANSPORTES AÉREOS lTDA

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

Cargas -- Passageiros
-- Encomendas

Info rmacões:
Praça is de· Novembro'

22 - 2° andar.
TELEFOlvES

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

P,>rticípação
Dr. Arno Pedro Hoeschl- e Senho

ra, participam aos seus parentes e

amigos o nascimento de seu filho

Sergio, oconido no dia 2 do corren

te, na Maternidade desta Capital.

ERNANI BORN DA SILV.\. e

SENHORA
participam aos parentes e pes
sôas de suas relações, o nasci
mento de sua filha :MARIA, no
dia 4 do corrente mês.

MOURA E SILVA
Avisa aos srs. proprietários 'de

onibus, que 'aceita agência. Infor
mações: Praça 15 de Nov, 24.'

do Grup'()J'
Sousa»,

Discurso da Professora Maria da Glorià S. Grisard

PASTA DENTAL
ROBINSON

Se riCOS quereis ficaI.
De modo tecil elej!91
FBzei hoje urna inscriçã"o
No Credito Mutuo Predial

Ministério da Aeroná'ufica
Quinta Zona Aérea.'o-Destacemento da Base A'ére4 I

em Florianópolis.-Inscrição para o concu�so de
admissáo -à Escola de Aeronáutica

O Comandante do Destacamento de Base Aérea ele Florianópolis,.
avisa aos interessados, que se encontram abertas nesta Unidade, no cor

rente mês, as inscTições para o Concurso de Admissão à Escola de Ae

runática, a reaizar-se em Janeiro de 1949, neste Destacamento de B'l:;t>

Aérea.
Outrossim 'avisa, que os formulários para as inscriçõés em apreço.

serão distribuidos por esta Unidade.
Destacamento de Base Aérea de Florianópolis, 4 de Outubro de 1948_

Saturnino Barbosa Lima, 20 Tte. - Carlos da Costa Dantas, 1° Tte•.

Ajudante. ,

Festa veneziana em bomenagem· ao
I- Congresso de H. de 8t3. Cªtarína.
Promovida pelo C. N. Riachuelo, com a colaboraçao das nOSSil1i ;

sociedades náuticas de remo e vela, sob o· patrocinio do Instituto His

tórico e Geográfico, em lugar, dia e hora que será oportunamentr irra
diada, linela festa veneziana, em homenagem ao 10 Congl'esso de His!ó- .

ria de Santa Catarina, qne ora se realiza nesta Capita,l.

Tribunal· Regional Eleitoral
Em sua sessão de terça-feira, o calenda Tribunal Regional Elei.-·

toraI procedeu ii eleição para os' cargos de Presidente: e Vice-Presidente.'
à vista de o mandato dos ,ilustres magistrados desembargadores Gui
lherme Abry e Ferreira - Bastos terminar naquela data. Verificada a

eleiçào, foran; aqueles -preclaros JuiZes reeleitos, contra' apenas' o v:lio'·

dr cada um de ambos para os respectivos cargos. Ao ensejo desta no

ticia, honramo-nos em levar aos eminentes magistrados e ao egréii,o
Tribunal as nossas congratulações pela 110m'osa ,escolha e pelo acê,i.3·

que a presidia.

FRECHANDO' •••
Á falta de assuntá para ês(e cantinho politico, recomen

damos aos' leitores a I'Ocal que, em outro dito, publicamos sob

titulo de Depoimento de um homem de b�m.
Os narizes, narizinhos e narigões do Diário que se danem!

Quem semeia infâmias e calunias, não pode colher senão la

nhaços daquele porte. Curem-s·e ...
GUILHEH.:NIE TAL

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


