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Apesar disso, u professores .

do
.

Curso Normal .Regional· serão pa,Q!t,,�!ol�, JU�S,t!d�'�
(:) matutino "A Notícia", de Join- le um Curso Normal Regional, que fendo cursú. POIS bem, apesar de ma. disfarça o empenho de sabotar I _

'

, " ç. '

vile assim alude ao fato: vem funcionando regularmente jun- se tratar de assunto de alto e exclu- a causa do ensino - negou-se a çao e Saude. "

' '

,
" , , . . , " I

' .

v' Tanto quanto e censuravel a In-
"Como é do conheCImento públi- to a um dos nOSS6S Grupos Escola- sivo interêssc do Município, cuja cnmpr Ir aque e convcnio e apczai .. ". ,

co, por fôrça de um convênio esta- res. O convênio estabelecia que a juventude estudiosa é diretamente das solicitações que nêsse , sentido diferença, ou a animosidade do SI.

.helecido entre a Prefeitura Münici- Prefeitura' contrihuiria com deter- beneficiada pela iniciativa, o Prcl'ci- lhe f'or.uu dirigidr : manteve r �c i r re- Prefeito para com tão importante

paI e o Govêrno do Estado, a exern- minada importância, destinada a to João Colin colocou-se em oposí- dutível na negativa dc entrar com iniciativa, faz-se louvável o in teres

pIo, aliás, do que foi feito em ou- auxiliar o pagamento dos professo- ção ii mesma c, sob pretexto de a contribuição' da Prefeitura. Gra- se e dedicação do ilustre sr. Secrc-
,

tit d denável tário da Educação no sentido de as-
tros Municipios, instituiu-se Joinvi- res encanregados ele ministr-ar o re- economias r id icu l as - pretexto que ças a essa- a 1 u e con enave, os

professores do Curso Normal He- segurar a continuidade .do Curso

gional viram-se sériamente prejudi- Normal Regional; que tão util se

cados, sem poder receber seus ven-' tem evidenciado para o desenvolvi

cimentos, para cujo pagamento o mento do ensino em nosso Municí

pio. Com sua atitude faz-se o dr,

Armando Simone Pereira credor ela

gratidão' das gerações jovens de

nossa terra, cujo preparo intc lcc

tual procura assegurar através des
sa providência que registramos com

viva. e natural satisfação".

govêrno do Estado aguardava, na

turalmente, fosse cumprida a parte
do Município no convênio estabele
cido. A situação,' porém, não pôrle-

."._.----_._._._-.--..-.---•..-_..---------.---_._�
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ria prolongar-se por mais tempo e

assim, afim de não prej uelica r a

causa do ensino em Joinvile, pri

vando o nosso Município dos valio
sos benefícios advindos do funcio
namento daque curso, resolveram
as autoridades estaduais cobrir, por.
sua própria conta, a dívida que o

Prefeito recusa-se a saldar.

A greve dos mineiros
Rio,.7 cc. P.) - o Mi ní sl ro da

Tndústria e Comércio, Robert La

coste, d it-igiu-se aos 350 mil mi

neiros de carvão em .greve, apclan
-do .para sua honra "como 110mE.'ns

e como franceses" para que ini

ciem um movimento ele vo lla ao

trabalho. E anunciou que o govór
no protegerá os operários que nfto

quiserem participar da greve.
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PALACIO DO GOVERNO 4umen�ou suas

Telegramas recebidos pelQ Governador ��o���.�.I�)ad��indicalo dos JOinv;;��ll��ab�r. ,���eI�����nd����t�
o sr. dr. José Boabaid, Presiden- dêste vêm à 'presença de V. Exia. Esti varlures do Rio de Janeiro �o- Secretário ela Fazenda 1I0 sentido

te da Assembléia Legislativa, no apresentar (.)S sel�s agradecii.ic ntos Iici tou homologação do aumento de seja determinado imediato pagaexercício db cargo de Governador, por motivo da a,sSlIlah��'a. �o ��ecre- mensalidades ele dez cruzeir.o� �a- i Illel�to pi'o�essor�s Curso Normal
recebeu os telegramas seguintes: to que elevou o atual ('1I1aslO Ima- f ra \ inte cruzeiros, tendo dirigidn Regional dessa CIdade, não obstante
"Florianópolis, 4 -:- Em nome culada Conceição" ii categoria de nesse particular um ofício ao Mi-] Prefeitura Municipal não haver, até

dos desembargadores, envio à Vossa Escola Normal do Segundo

CiCIO'l
ni stéríu de TJ'a]) a lho. O Direi 01' I presente data, entrado contribuiçãoExcelência agradecimentos pelas

-

I' fi' (I ) L I I '

Saudações. (a) Aloísio x roe ,Ar- +era do 1 p)Jcll'amcn .o es}wciali- a que "St{1 obr;igad�; Cor-diais sau-
'honrosas congr-atulações no trans- lindo Mattos". zarl o ault)I'lZllll {\SS'(' uumruto. dações (a.) Armando Simone Pe-
curso do 57° aniversário deste Ti-i-
J)llnal. Cordiais saudações. (a) 1;1'-
bano Sa lles, Presidente".

-

- Videira, ti - A Associaçãqfiu
ral de Videira não pode deixar de
vir à presença ele V. Excia, expres-

Nêsse sentido r-ecebeu ontem o sr.

I
Adernar Garcia, presidente do Dire
tório do P. S. D., o seguinte telegra
ma:

Os acontecimentos
-do Perú,

Sllanghai, 7 (I", P.) __ As Ti'f)

pas N�ciollalisl.as iniciaram ontem
'-

a evacuação de Changhun, o ba-

luarte mais sententríonal do go
"erno de Chiang Chai Chec e que
antes d'a guerra .era a capital da

Mandohuria. A cidade estava cer

cada pelos comunistas há mais ele
um ano, ,e não tem grande valor.
militar; mas sua queda representa
um tremendo golpe moral para os

Nacionalislas.

sal' sua satisfação por motivo da
assinatura do ato que outorgou a

O d" d d n" d' IJ W 'I S Id"elevação do G.in_ásio ,Hegional."Ima-
' S Iscursos OS rs. ulOn . nça e a ter .

pa Ino-culada Conceição" a categoria de L [a sessão solene de abertura do luma data que, para nós catarinen- ram manter, sob o céu da América,
Escola Normal. Saudações. (a) Aloi-' Prímei!', Congresso de História de

I
ses, tem o sabôr amorável ele uma neste recanto amorável do Brasil.

sio Kroeff, Presielente". Santa C"in":"!). realizada à noik festa familiar. a doçura e o encanto da Haça, o

_ "Videira, ti _ A Congregação de 5 .do correllL l\t Teatro Alvaro

I
Homens de cor.ação e de. espirito, v�l'or da estirpe ilhôa ---:- honra e

_
.
...

'

. de Cm:valho, o sr. dr. Oton da Gama bem compreendeIs os motIvos sen- flor de Portugal.
. d�s lrmas do DlvIno Salvador, jU- Lobo d'Eça, proferiu o seguinte dis- timentais das nossas fe!itividades, í:les aqui aportaram, num diu
bllosa agradece a outoI'ga de man- cl1rso: ,destas alegrias cantantes e colori- triste de fevereiro, em 1748, após
dato do decreto de V. Excia., "Senhores Congressistas. das como as paisagens ilhôas qlll.: os tormentos de uma travessia inça-
que criou a Escola Normal '''Ima- Palavras de saudação, de desvane- nos cercam. da de perigos, de incertezas e de�o-

,culada Conceição. Respeitosas sau- cÍillento e de orgulho são estas que Não estamos a exaltar o Ímpeto lações.
vos dirijo neste momento, quando avassalador de uma conquista, HelTl Depois, ainda combalidos e im-

dações. (a) Irmãs Sal vatorianas".
nos reunimos para comemorár, em as maravilhas de uma civilizaçf:() precizos como sombras, semeiac1n,õ

- Videira, 6 - Os signatários' torno do altar dos antepassaelos, tentaculaq feita elos ruidos trepi- pela ilha e pelo continente, inicia
dantes das máquinas e das -angús- ram o rucle trabalho elos pioneiros
tias profundas das ma-Ssas. e elos desbravadores, começanelo J

Não trazemos, aos florões ,das n'Os- escrever, como cronistas obscuros e
sas oferendas, desbravadores barbu- anônimos, um novo capitulo na his
dos e cruéis, de sapatões de cour0 tória militar do Brasil.
crú, avassalando montes e flores, É que o castelhano, vin,do tamhém
tas, no estímulo c ,na cubiça das Jle- IContinua na 3a. pag
tIras verdes que reluzem. ----.-----------------------------
Mostramos apenas aos olhos ele 'E' · _.- '1 t dlU11a éra. ,desvairaela' pela ambiçã,o jUsto O rlgoSl)O pe O a o o

e pelo dil1heiro, uns homens de,te-
midos e bravos em cujos coracõef:. PreSI'"denl'esimples e bons, a esperança e'o· s()-
nho haviam criado novos ritmos fl.e
ternura e de fé.

O quP importa, para nós, é a

virtude indomável do povoador, d'O
ilhéu magnifico ([ue soube venr:er

a vaga incerta, os desvairamento,
das calmarias e da sêde, os maus

iJresági'os das velhas superstições
marítimas para criar, n,a terra esco

lhida, êsses núcleos humanos que Din
da hoje mantém, por um milagre da
traeliçã'O c da língua, o espírito da
pátria ancestral, a ternura, o fatalis
mo e o amaI' da gente portuguêsa.

sa .:I'larinha de Guerra, terá o aplau- Estn� comemorações assemelhfl.l11-
se, assim, como nas géstas nOr111a]1-

so franco de todo,< quantos se 01'- das, ao culto do heroismo, à C011l'.r-
gulham dos seus notáveis aiücpas- nhão entre o' Presente e o Passado,
saclos. a homenagem de um século que está
"O Estado", que acaba de ser sofrendo o mal de amargas cone::!j)

clístinguíd,o com um convite do sr. ções, quase submergido em filoso-
fias sem beleza � ao século em �fueAlmirante Antão Barata para'o alu- a bravura, () sonho, o sac'rif1cio, ':1

elido ato, folga em registar reitera- abnegação yalünil mais do quc um

damente a patriótica iniciativa do prato. de lentilhas.
ilustre Comandante do 5° Distrito Exaltemos. como num templo, (\�

'\T J I acoj'ianos que nos deram o seu {'<-
"a\'a .

pirito e o seu sangue, e qüe souh(>-

Na Instalação do Pnmeíre Congresso
de Hi'slõria

.

de Santa Catarina .

A Russia �xige

Homenagem à memória
rante Alexandrino de

do Almí
Alencar -

Moscou, 7 (U. P.) - Foi anun
ciado hoje que o chancheler :\IIol,o

tov mandou chamar seg'unda-fei
ra o Embaixador Italiano, para
exigir que a Ilalia cumpra imedia
tamen te a disposição elo .tratado ele
paz sôbre a entrega de lrinta e

nové navios ele gueL'l'a à Russia.
O tratado previa e�sa transferên
cia até quinze de" dez,embro ,do' ano

passado.

o 57- aniversário do
Tribunal de Jusliça

ComQ já tivemos oportunidade de noticiar, transcorreu à lOdo
corrente, o 57° aniversário da fundação do colendo Tribunal de Jus
tiça do Estado. Cumpre-nos hoje destacar, entre as inúmeras visitas de
congratulações feitas àquele eg�'égio Tribunal, a de S. Exa., o dr: José
Boabaid, ilnstre GoveI<nadoI' em exercício. AcoIll])anhado do dr, Ar
mando Simone ,Pereira, digno Secretário da Justiça, Educação e Saúde,
o Chefe do Executivo, esteve no Palácio do Judiciário, onde foi recebi
do pelo eminente desembargador Urbano Müller Sales, Presidente do
Tribunal, estando presPIltes os demais Juizes e os drs. Procul'ado'r-Geral
-e Sub-Procurador do Estado, demorando-se em cordial palestra. A vi
sita do sr. Governador, dois dias após, foi retribuída em Palácio, pelo
exmo. Desembargador Presidente do egrégio TritlUnal.

Dutra

cal', no próximo dia 12 do corrente,
às 16 hs., oferecendo às autoridades
e à sociedade local uma recepção
na séde do Distrito Navill. Por

Solidário o sr. Artur Bernardes com o Chefe do Govêrno pela
decisão relativa à aquisição de refinarias

Rio, 7 (V. A.) - O sr. ArLur I
- E' justo que todos nos rego

Bernal'des. ocupou, ontem, a tri-: síjemos pelo alo do Presidenle da'
bLlna da Câmara dos Deputadas na República. E todas as nossas opi
ordem do dia, a fim de falar na.; niües que conheço são nêsse senli-

qualidade de lideI' doO P. R. do.

muito merecida, essa homenagem,
<lne realça a expressão histórica
dum grande vulto da nossa glorio-

fieu discurso - sôbre o pelró
leo - foi long'o e muito cri vaelo
ue apartes. Concordou o chefe ela

A
-

-

'dcampanha pelo pl'ivilégioO estalaI da mlgos OS
exploracã-o do petróleo, em CJue o ru -

ato presidencial, adqLli'rindo refi- r"..eXICanOS
narias, é digno de lodo apoio. Se I Cidade.do México, 7 (U. P.)
não 0, ainda a vit.Ória de sua idéia Comunicau1 de iChihuahua que o

é, sem dúvida, a certeza de que Governador elo Estado de Texas

aquela riqueza será explorada por declarou ali que os texanos deyem
hrasileiros. Praticando aquele ato, ser amigos elos mexicanos.
diz o ex-pl'esielente ela República, o I Por isso, preLenele combaler a

Prc,;irlrnte Dutra mais não frz <lo di�criminação racial anli-mexica

qllC "il' ao enconlro de IClda a po- I
na em Sr\l Eslarlll, "cllslf' o ([u,e

llulação bl'asileira. E proclama: , cllstar".

Conforme noticiamos, ontem, o

sr. Almirante Antão Barata prestará
expressiva hOlnenagenl à 11lenlÓria
do Almirante Alexandrino de Alen-'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vende"=se
Maqainál'i0 Cr$ 2.5.0.000,00
Prédio, lmo'Ve�s Cr$ 90.000,00
Sitnad�, em Campo Alegre - S.

Vende-se tb. só maquinário
Iníormaçôes com A. Wehmuf'i

Brusque Santa Catarina".
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ASSINATURAS
Na Capttal

A110 ............• Cr$ 90,00
Semestre ..•..•.. Cr$ 45,00
Trimestre •..•••. Cr$ . 25,00
Mês ,...... Cr$ 9,00
,Número avulso .. Cr$ 0,50

No Interior
Ano Cr$ 100,00
Semestre .•••••.. Cr$ 80,00' �
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Número avulso .. Cr$ ,0,60 �
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Viacão Aérea
.J'Horárío
Segunda-feira

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - iO.40 - Norte

I PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

�orte
Terça-feira

,,:\lll - 10,40 - Norte
I, i IZEIRO 00 SUL _ 12,00

�orte
VARIG - i2.30 - Sul
PANAlR - 13,50 - �ul

, Quaria-feira
PANAIR - 10,40 - Norte

CRUZ�IRO DO SUL - 1 t.OO
Jliorte
VARIG - t 1,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul

_ CRUZEIRO DO SUL
!NQrte
CRUZEIRO DO SUL

eul
Sexta-feira

CRUZEIRO DO SUL

13,55

15,30

7,20
!Norte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - H,4Õ - Norte
IMNAIR - 13,56 - Sul

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

!Norte
Df!mingo

PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL, - 1 f,OO
PANAIR - 13,50 Sul.

Especial
Expresso São CistóvAo - �a -'

7 horas. 7.678 Prêmio maior Cr$ 10.000,00

N.:uto-VlaçAo rtaja1 - lta,at -)8 110-. 678 Centena . . . . . . . . . . . .. . . .. .. Cr$ 1.200,00
Expresso BrullQuenae - Bnulqu• ...:.. Milhar invertido . . . . . . . . . .. CI'$ 300,00

16 horas. -

I Expresso Brusquense - ,NOTa Trfllto'l \ PLANO ALIANÇA
- 16,80 horas. '

'

Auro.ViaçAo OatarlnenH _ JOlnvlle I Liberal
- • horas. Série 7 número 7.678 Cr$ 50.000,00
_ A�tr.J::�O catarl.n__ - CuriUba Milhar de qualquer séde ;. . . . . .. Cr$ 2.500,00
_ R���!�� Sul·Brull - Nrto .uecr. Centena <:;r$
Rapldo Sul-Brasllelro - JomVile

-I
Inversão do Milhar , .. c-s

ãs 5 e 14 horas. -

TERÇA.FEtlU Jnversüo da Centena Cr$ 60,00
Auto-VlaçÀ,o Catarlnenae - P&-to .u.. ADAPTADO AO DECRETO N,. 7.930

gre - 6 horas;
Auto·VlaçA:o Cat.arln_ - CUriUba Liberal Clássico

- 5 horas
'

Auto.VI�o Catarlnen.. Jolnv1le Série 7 número 7.678 Cr8 40.000,00 Cr$ 20.000,00
- II horas. Mi lhar de qualquer série •. . . . . .. Cr$. 5.000,00 Cr$ 2.500,00
_ .A:�toh�;:;.ãO ca�nen.. Tllb!M"lo Centena . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ i.200,00 C!'$ 600,00

7 �r�:sso SAo Crl8t6vAo - IAcuna -, Milhar na ordem inversa . �. . . . .. Cr$ 2.000,00 tl-$ 1.000,00
Emp�sa Glória - IAauI1& - 'l� RESULTADO DA LOTERIA FEDERAL DO BRASIL

e 6'h noras, .

Expresso Brul!Q.u�n.. _ Br1YQu. _ 1° Prêmio .. , .. ; " - .

16 horas.' o_o Prêmio
A·,to·VlaçAo ltaja! ,... ltajaf - ,111, ho- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

raso 30 Prêmio : t
.

Rápido Sul BrasUelro - JolnvU. - ..
5 e 14 horas. 4° Prêmio .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

'
..

QUARTA·lI'ER.\
,ba 5° PrêmioAuto-Vla9a,o Catarlnenae ""....

� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
' .

- ti horas.
.

PLANO ALIANÇA "TIPO EXTRA"
Auto·Viação Catait'lllen.H JOlnvlle

",7.678 ""11 10" 'I
_ II horas. .ul 1::1 r rio

, pr-ermo e fina do 2° Cr$ liO.OOO'.ou

Auto·VlaçAo Catarmeue lAJrUD,e 57.54.7 Milhar rio 2° prêmio e final do 3° Cr$ 50.000,')0
• - 6,30 horas.

I
Rápido Sul BrasUelro - Jolnv'U. - li 32.605 Milhal' do 30 prêmio e final. do 4° ........•..... Cr$ 40.000,')0

:5 e 14 horas. .', 678
Expresso São Crlstovao _ La�a _

57. Milhar do P prêmio e final do 3° Cr$ 30.000,00,
7 horas. 57.547 Milhar do 20 prêmio e final do 40 •••••••••••••• Cr$ 25.000,00
Expreseo Brusquena« - Bruaqu. -

16 horas. 52.605 Milhar do 30 prêmio e final do 5° .' Cr$ 20.000,00

ra:-ut�Viação Itaja1 ,- ItajaJ - '11 ho-' 3,7.678 Milhar do 10 prêmio e final do 4° Cr� 15.000,00
Expresso Brusquense - Nova Trento 57.547 Milhar do 2° prêmio e final do 5° Cr$ 10.000,00

- 16,80 horas.
Rodovlârta Sul Brasil - P4lrto .uearn 57.678 Milhar do 10 prêmio e final do 5° CI-S 10.000,00

- � horas.
•

89 60� M IQUINTA.FEIRA _. o I i har do :;0 prêmio e final do 1° Cr$ 10.000,00
Auto-Viação Catarlnens. POrto Cada inversão da dczena d-e milhar da direita para a esquerda, das

Alegre - 6 horas.
Auto·Vlação Catarinenae CUritiba combinações do "TIPO EXTRA", está premiado com 'O valor de ...

'

.....

'- 5 horas. C 5 000Auto-Vlaçâo Catarinenae JolnvUe r$ . ,00.
- II horas. Observação: - O próximo sorteio realizar-se-á no dia 27 de Outu-

_ A:t�!�;lO Catarlnense - Tubarlo hro, pela Loteria Federal do Brasil, de .conformidade com o decreto-lei
Auto.VlliçAo CatarinellM - LII«W1' n. 7.930, de 3 de \ set:embro de 1945 .

- 6,30 horaa.
Expresso São Crlstj>TAo - Laguna - Rio de Janeip'O, 29 de 'Setembro de 1948. - VISTO - Eduardo F.

7 horas.
'

Emprêsa Glória - Laguna - ti 11"2
e 7 1/2 horas .

Exprêsso Brusqueruoe - Brusqu. -

16 horas.
Auto-Viação ltajaJ - Itajaf - 18 ho

ras.
RápIdo SUl BrasUelro - JOlnvl1e - li

15 e 14 horas,
Empresa Sul Oeste Ltda .,.. Xapec(l - iii

- II horas,
SEXTA·FEIRA

Rodo'V1Arla Sul Brasil - POrto Alegre
-,3 horas.
AutO.Viação C&tarlnense -;- Ctlrltiba

- 5 horas.
Auto-Viaç!io - catarlneJllle

- II horas.,
Auto·Vlação Cat"rlnénn - La.cuna

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

7 horas.
Auto-Viação Itaja! - ltajaJ - 111 ho

. ra.5.

Expresso Brusquense
16 hora.s.
Rápidl) Sul Brasileiro

à. 5 e 14 horas.
SABAD('
catarl,n�nM - CUritiba

uteis
Hora.rio das empre

s'as rodoviarias

Jolnv11e

Brusque

Jolnv1l.

I Auto·VlaçAo
- 5 horas.
Rápido SUl Brasileiro - JolnVU. -

às 5 e 19 horaa.
- II horas.

Auto-Vlacão Catarlnense
- 6 horas.
Auto·Viação Catarl!nense

- 6 horas.
EXDI'�sSO São CrlstovAo - Lagul:Ia -

7 horas.
Expreseo BrullQuenae - Bnulqu. -

14 horas.
.

.

Auto·VlaçAo ltaja1 - ltaiaJ - 13 ho
ras.

Expresso BrusqUenM - Nova Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória - LlIfI'Ulla - IS 1/2

e 7 1/2 har...

Jolnv11e.

Tubt.rAo

I Dr. CLARNO G.
'GALLETTI
ADVOGADO.

�. a civ�l
COlUltituiçao da Socledada.

NATURALIZAÇÕES
Titulo. Daalarat6rio.

E.cl'i't6rio e �e.idllncia
Rua Tiradent•• 47.

FONE -- 1468 I,
--------------------�

I
-, -

A� DIVULGACAO
- Revisia do Paraná para o Sul do Brasil
Intercâmbio Cultural

Economico Financeiro
Publicidade 'mensal. - Assinaturas e Anúncios.

CAIXA POSTAL, 775 CURITIBA'

ALIANÇA I.DO "LA� (LTDA.)
AV. RIO B�ANCO: 91 - 50 ANDAi{

Carta Patente n, 113 - Expedida ,pelo Tesouro Nacional

Resultado do' sorteio .realizado no dia 29 de setembro de 1948, pela
Loteria Federal do Brasil, de acôrdo com ° artigo '9 do DECRETO

CEI 7:930, de 3 de setembro de i945, revigorado pelo de n. 8.953 de 2(i

de Janeiro de 1946, conforme circular IV, 2 d'a piretoria de Rendas In

ternas de 8 de janeiro do'mesmo ano.
.

PLANO FEDERAL DO BRASIL - X Y Z - PLANO ALIANÇA
Popular

C,l"$ 5.000,00
Cr$ 600,00
Cl'$ 200,00 �

600,00
;200,00

Clássico
Cr$ 25.000,00
CrlB 1.?50,00
Cr$ 300,00
Cr$
Cr$

Lobo, Diretor-Tesoureiro - o. Peçanha, Diretor-Gerente - Alexandre

da Paz, Fiscal F�deral,' ,
Convidamos os senhores contemplados, que estejam com os <;C:1S

titulos em dia, a viren� à nossa séde para receberem seus prêmios, de

acôrodo com ° nosso regulamento.

Relojoaria Progre;;so
de JUGEND' I}}> FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faç:l seu pe dido por �arta ou telegrama e pague
sómente quando receber.

N 31 cr$ 100.00 N, 9 cr$ 260.00
,

Uma maquina fotoqrafica
americana da focil

Dlspertador de boI.o
ilumina a noite

SUill80 de qualidademanejo'
,

reloqio. .ao aaompatlhado. dos re.pectivol certificado.
I de garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS Ç;RATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba - Praça Tiradent.. 260 - Paraná

'_".-------_ .. -._----_. , ..

Veft4e.$e
•

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

co antena tríplice; Gerador para fabricação' de hidrogênio; Ma- I

caco hydráulico, marca Blachlaw Jack, para- 12 toneladas; Ba

teri� completa para 120 volt:;: e 650 amperes, equipada com qua

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

ga-rrafa de ar comprimido; tanque de zinco, com bomba, para

600 Utros; Lâm'pada ,extensiva,' cotn 22 mftros de fio flexívd;
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 para pneus; Pneu grande e câmara de ar; bomba completa

para tambôr ae gasolina; Máquina de furar elétrica; Ventila

dor.
Ver e tratar no aeródromo do Aérochibe, em São José.

Informações no Escritório de Asteróide & Cia.

Praça 15 de Nove.mbro nO 22 - 2° andar - Telefone, 1.388.

.
'

100,00
I30,00

27.G78
37.547

32.()05
9A83
30.j75

•

G.,••

• I •••••••••••• ,..

Dr. Lindolfo 4.G •

Pereira
Advogado':Contabilista
Cível -- Comerciai,

Conatituiçõe. d. .oci.dada.
a ••niço. c(l.rebt�•• em geral.
�Orqonizaçõa� contQbei•.

Regi.tro. a Rlorco•• di.pondo.
no Rio, de corre.pondente.
Eaeritório: Rua AlvOJO da

Carvalho n. 43.
Da. 8· à. 12 hora••

TelaEona 1494

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

RepreseDta�ões
OU Pracista,
0f'erece-se para Laguna e Sul d�

Estado, ofertas com detalhes à>

€:üxa Postal nO. 109.

Isaguna - Sta. Catarina

Pracislas
Escritório reêem organizado;

precisa de "praoístas" para traba

marem' nesta cidade e no ínterrors,
com artigos de fácil venda, e como

boa margem- de lucro. \

Informações á Praça 15 de N?
vernbro- 22, 2° andar, das 8 ás 1�

.... .- ..

·Dr. Antônio
·Mo·desto

Médico '

Formado pela Faculdade de
;\<Iedicina da Bahia, Chefe dGS

serviços de Radiologia do Hos

pital de Caridade.
Cursos de especializftção'no

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

Montcvidéu.
Especialidades:

R.AIOS X
R4DIDM

RADIOTERAPIA
'I

'

r, '

!
,

Exame's radiológicos do Es

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

liares e Urinária�. 4

RADIOTERAPIA dos Tumores
- Câncer - Inflamacões -

Doenças da pele - Hip�rtiroi
dismos - Reumatismos -

Disturbios da menopausa-etc.,
Atende diáriamente no HOS�

PITAL DE CARIDADR

ii
)

, ,

"

CASA MISCELANEA diatri-.
buidora doa Rádio. R,,!Ci' A... ·

Victor.' Válvula. e Diacoa.
Rus Conaelhelro Mafra

Muitas felicidades pelo naseimea

to de seu filhinho I

Mas, não esqueça., que o melholÍ
presente para 8 seu "PIMPOLHO""'"
é uma caderneta do CReDITO ,)

MUTUO PREDIAL.
.............................................�.

Motocicleta
Vende-se uma molocicleta

marca "VITóRIA" ele 5 H. P.

Ver e tratar a Rt'Ja Esl eves Ju
nior n. 28 .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'.',. � DOZE DE AGOSTO

jPROGRAMA�PARA O MÊS DE OUTUBRO DIA lO' SO'IRÉE DEDICADA AOS PARTICIPANTES .DO r' CONGRESSO DE
_,HISTÓRIA iCATARINENSR DIA_ 24. DOMINGUEIRA. DIA 30. SOIRÉE. AS 'SOl RÉES E DOMINGUEIRAS TERÃO· INICIO

,ÀS 21 HORAS'

.. " Nd Câmara ....
de Justiça'
BRqJHANTE

I

RELATóRIO
SEN.ADOR· LUCro CORRÊA.'

DO

Em lbirama, onde reside cercada

\ -do carinho de seus pais dr, Ibá Goi
,;tacazes dos Hêis, bri I hante advoga
do e prestigioso procer pessedísta ('

'Sua exma. espôsa, vê passar hoje :)

.seu ani versá rio natalicio, a encan

tadora menina :Vlarli Goitacazcs
_ Rêis.

Compartilhando da alegr-ia com

,''<Iue suas inúmeras amiguinhas lhe
festejarão ,o evento .aprescntamos

: fi graciosa aniversariante os nossos
" votos de felicidades,

Hevrno. Sr, Representante do Sr, rados os hábitos culinários e dieté
Arcebispo Metrojio litano ; Exmos. tieos, decorrentes da iinpossibili
Srs. Presidente de Honra e Presi-: dade material de repetir, na terra
dente da Mesa; Exmos. Srs. Con- eleita, a tradição original das -suas

gressistas; Exmas. Senhoras; Meus Ilha,s, a d:escendência, ,açol'eana que

Senhores, aqui se fIXOU, nesta Ilha verde, e

Distinzuido com honroso convite se espraiou pelo litoral sul-brasi

para est� reunião de inteligência' � leiro, s,oube çonser'.'ar iI?-táctas �s
cultura e, ainda, com a representa- peculanedades do ,llngu:'lJar, s0l'l:0-
ção, nela, do meu município gancho, .ro e ca�tante; ° rítmo e a poesia, lei que assegura aos advogados
cruzei os ares do Rio Grand li'

as emoçoes da� lendas e fes!as po- provisionados o direito de recebe- ,

1 S c,
. e e [; pulares; o apego e adoração aos

ras, S�l de anta atar-iria, com um so
mesmos sentimentos religiosos ; a rem, con, vista, os autos processa-

Pelas quebradas os tarnbôres ru- fito : �prender, _ " , ,.
devoção aos mesmos santos; a mes- dos, Féz a propósito da materia

favam e os bandos passa varn inflexí- Mas, a bondade excessiva .!l0, 11Ja maneira de laborar a terra " o- - longo e minnc ioso estudo, que me·
veis e inevitáveis, meus 1 h,l.stres, p,ar,es onesta augusta mesmo tipo de sub -divisâo da pro-
E t t bl 1 C 1 receu amplos elogios ele seus pares,os recru amen os começaram. aS,sel�l, ela, que, e o on�re_sso .(.' priedade; o mesmo gôsto e as mes-

v

Durante várias décadas as povoa- HIsii)r�a Calannense, COl1us,sao 3iTI- mas reações aos valores estéticos, a Lendo concluido pela aceitação do
cões da ilha e �do continente leva- da mais honrosa me confer-iu: a tl� par ela repetição rigorosa elos mes- projeto. A discussão em torno do
ram ao Barr-iga-Verde heroíco, o orador de todos êles nesta memorá- mos costumes e sistemas de vida em mesmo roi porém adiada em face
melhor dos seus braços, a flôr dos vel noite de 5 de outubro, sociedade .' ,

" ".
seus homens os jovens mal entra- Assim eu quisera ser aqui ano- São de�orridos I duzentos anos,

ele um pedir!o de vista Ior rnulado

70S, na viri!ida�de. nas "em _ouvir, prin�eiro 'em ,falar, I dc�de, a chegada, a esta Ilha, dos
I pelo sr. A1'111 r Santos,.

Vinte e Cll1CO anos de campanhas o derr-adeiro, como dizem os prcaro- prrrneiros caSaIS açoreanos, •...........•..••.•.•.... ',' . , '.

no sul, naquelas guerras em que fi "tos rios Açores arvorado em ora- A, distancia 'do tempo não nos

nacionalidade brasileira se afirmou dor que nunca fui. 11:"0 sou e nr111 modificou. Ilhéus, seus descendeu
e o impeto da Pátria nascente chc- serei vejo-me na dura continuên- tes, mantemos vivas as mesmas tra

gara ás margens do Rio da Prata. cia ,rje fazer algo do meu nada, para dições e as. n�esmas artes domésti
Ficaram na terra .amanhando a dar-vos um pouco elo muito que, cas, tão gracI?samente representa-

gléba, os velhos c as mulherr-s. talves, esperais, • d3l..s pelas delicadas obras. de pa-

aqueles que a Pátria nova não re- Senhores: Disse Alexandre rlc cicncia, de
_

beleza e de mgenua

clamara o sangue c a vida. Gusmão, o insigne artista, que "a poesia que sao as rendas e bord�-
E ficaram sós, porque nunca história é seminário ele heróis". l� dos que tanto honram e populalI

mais aqui aportaram. novos povoa'- sendo ela, como, o quer Cieero, e �all: ? rngenl�o <:r,c:ól.dor .,da, �n,t� lher
dores' novos pioneiros para conti- na realidade o é "a mestra da vi- Iiho�, na ce! allllca PlllllItn:a e

,

b'
.

"d
'

d'l d'"
" ,,' - rustJca reveladora da éa]J'�eldade

filIarem a o r� 1l1lCla ,a! para 1 :�- '.a ' os congress'Os, _de 11lsto�l,a ,';ao, 'inventi\'a e do sentimento ('stético
tarem a c�nqulsta paCIfIca da _terr:l slmples!nent�e, r�lI�Iao �e her�lS ])01'- elos nossos ceramistas; no harrü.o
e erguer Cidades .pelos chapadoes. que", nao ha dUVIda, e pre,cIso ser nioso equilibdo e senso de estabili
Mas nem por lS�O e1es merecem herol para �el:C'orrer ,arqUIVOS, es- dade que nossos' canoeiI'os e arfe-

menos_ o nosso cannhO', a nossa v,c- �udar, alfanablOs, ,Palllllpsestos t' sãos iletrados imprUmem às suas

Grandemen te estima,do pelos se:lS' neraçao, o nosso orgulho. lIlcunabulos, examll1ar, confrontar,' constl'ucões e com. as quais enfren-

,-chefes e companheiros, dada a sua
A grandeza dos povos não e<;tú concluir e, depois ver todo seu e�· tam (1e�teIllidos os mares e as pro-

sómente na riqueza que êles acumu- forço, todo êsse trabalho imenso, céJa's,
'

,assiduidade ao trabalho, o aniver- laram mas, também; nos element(�s jogado a Ulll canto e, no.geral, .901'- CanJa o coração catarinense nes

sariante terá ensejo hoje de re<:::e- morais que lhes serviram .de estl- que há honrosas excepções _ COl�- ta homenagem .a um povo que dei

bel' provas de amizaoe c aprêço, às mulas e aqueceram os seus entusias· sidera,do obra de louco, tempo J1('I'- xou o bucolismo e a amenipade das

mos., dido, dinheiro pôsto fora, justamen- suas nove maravilhosas Ilha.s, joias
A História não é. uma sébe rispi�a, te por quem, de toda essa trabalhei- que a mão divina: esgastoll I�a es-

e sêca em qUe se enroscam fatos, ml- ra insana dos que labutam na Hi:-;· meralda do Atlanhco, para VIr re-

�lJ;"'_'UEM ANOS HOJE: meros e estatistieas; uma a.rêna tu- tória, na Geo'grafia, nas Ciênei-as ':'HI petÍl', nesta ilha, d� esp!endente be-
_ u exmà, sra, d, Nérica Ferrci- mu]{uosa em que se debatem home:1s geral, mais deveria agra,necer-n'Os: leza ,e, de tl'adlçoes tao ca,r�s� a

1:a de Sousa, eategoriz-ada funcioná- c egqismos, Não é, também uma Sll- os dirigentes do povo, aqlléles qlW 1ll!lgmflca e 'encantador� clvlh�a
Tia do Tesouro do Estado e dhma cess'ão ele lutas econômicas, um em- são dil'etamente responsáveis pela ça(�, planta�1a pelo - gemo -l_us,o no

,espôsa do sr, Elpi,dio Sousa Jr,;
�

bate 'tIl' classes, Ulll negl'o e inccs- glória e grandeza da Nação. Illa!s ,ocea!1lco dos arqmpelagos
_ a gentil senhorinha Gelda Sil- sante tUlllultuar de espadas tintas Se melhor fôsse esttielada a Hist0- atlantIcos.', ,

'l!a, filha do estimado casal Cele:;tl- de sangue e de punhos suj'Os de ln- ria: se mais meditassem os seus en�i. �IcnhboresdCoCnpresslstMas." I
T

-

S'l �
, ,11' em 1'0 a amara. UI1lClpa de

. na e ,0a'O I va; na,
. '.', ,'!iJ. namentos ''Ou�r?s sen�I�l por certco, Florianópolis, em seu nome e no

_ o distinto jovem Elias Paladi- A I'hstolla ,de! hUlllanl,c,lade e, :un- os rtlmos polItlcos-soclaI� de nossa de todos os seus componentes; li-
-

no, filho ,fi onosso estimado conter- da a obra dos seus l�crols, dos seus gente, outros, �s, seus melO�, out�as der, eventualmente, do Partido 'So-
-1'ânen sr, Halo Paladino, zelos0 santo_:;, dos seus pO,elas e dos, se,lI:; as suas poss�bIIHlades, � nao tena- cial Democrátjco, expressão majo-
.:guarda. aduaneiro;. artes�iOs" O �conollllsmo I�lateflahs- mos que ouvir a todo o lllstante � a dtária dos sentimentos e ideais po-

- a encantadora 'joverh Marisc t�l nao exphca a fl'aterl1l�a(�e rio" ead� passo a,CJu,el? chavào doloroso, líticos do povo dêste município;
cLllCi Piazza, dileta filha do sr, iJosê SImples, a coragem dos marhre�, ') e tnste: a HIstOrIa se I'epete! descendente dêsse valoroso e altivo
Piazza, competente telegrafista, rc- ímpeto dos heróis, A lUalér�a é pó Nã9, senhores, a História não se povo insular, revivo convôsco toda
si,dente em Brusqlle; que 'O vento leva, revolve e dIspersa. repete. São os homens que repetem a grandiósa tradição portuguêsa

_ o distinto e estimado jovcm Só as vibmções que o espidto COlTlll.. os ('rros do passado porque não e<;- insulai' que nos legou o sabor dos .. ""'.,, "' .. ".,.'"",, ..... ,

Louriva 1 Silveira, destacado fun<:::Ío- nica à natureza humana serão 'eapa- tudaram a História, porque não ml?- nossos costumes; as instituições RTTZ. _ ROXY _ ,iomingo
nário do Banco do BI·asi1. ' zes ,de manter, na terra ingrata e ditaram. A História é ciência e é com que nos regemos; as vir tueles A FEUCrDADE NÃO SE COMPRA

* * '" fendida pelas vilanias dos icono- arte, Como a esconomia como 'o civicas e morais ele (jue tanto nos

BODAS DE pRATA c.astas, áquela doçul'a amena e direito como ciência aeln;inistrativa ufanamos; a tenacidade, a audácia,
ma '(j do corrente, Gomemorou aquele, eontenlam,e�� consoladflr em gel:al, a História e a Geografia � oravura da alt�nei�,a gente da�

�Sllas bodas de prata o distinto casal que alllma, que diViniza c que per· são absolutamente necessárias aos Il,ha� Desconhe�ldas ,como m�ll
:,.sebastião de Carv�lIio Lima _ d,' ctôa. administradol'es, aos responsávei3 proP.n�m,ente batI�o�l �aul Bra_ndao
l' 'd \7 11 L' _A, Sel)hores Congressistas! Bemvir..- pelo bem estar e cultura do povo,

o hlstO�ICO arcrmpe�a"o . lusl�a�ozam a e aseonee os II'r;la, pes:;o:!., .'
_, '. ,incrustado em melO a Imensldao

• ..de elevada ctJnsi,rlel'ação nos nosso,! dos sejaiS a esta terra, e a esta gen- Nao e, pOIS, passatempo, dIslra- ,',

".meios sociais' te _ a esta terra dadivosa e agasa- ção ou brinquêel'o, Não estajno� a(f!li atlTaI_lhca, .

't
-

.,

'f'mlo p�lo� coleoas d' o SI' Sebas lhadô,ra que o povoa,dor açoriano para isso mas sim para trabalh�r locab-nos o desPu'IO cIO cOll:açao<
,'" ' , ,'" -

t'f' 'f'
,

'
, ;' a em rança os grane es va ores

lião de Carvalho.Lima, que é guar-
san I leou' com o seu. saCfl IC,IO � a pa,ra cooperar com os homens pu- açoreanos; de navegadores que,

,(Ia da Alfandega desta Capital. como su�,." esp�rança. e: ({ue" hOJe ,se plI�o� e, ne�te momento, com ,o como Pedro Barcelos,. João Coelho
'Pelos seus numerosos amigos, foi e�,,� ln�lda pal,a festejll_-]o e ex- emento gov·erno de Santa Catan-

e João Labrador, cujo nome vive
muito cumprimentado, junto a sua �I essal ao Brasil e ao, M�ll1do, o 01- na, n,um� o�ra de tombamento ([ue para sempre �na denominação dada
.exma. espôsa, pela auspiciosa data, "ulh,o da sua a�cendeneIa, " lhes llldlcara o rumo para levanta- à grande peninsula canadense, ex-

São filhos' casal, a srta, Creusa o
Nos nos senllmos desvanecIdos mentos sócio-geográficos e esturlns, pIoraram todos os mares; de guer- sulares da Indonésia, como Braz

jovem Hoz.endo os meninos Ni�p com a_ vossa presença, a vossa co]a- sociológicos capazes de' destruü' a reiros que como Figueiredo Utra, Soares; de cientistas 'e estétas (jue,
'Roméro e Lisle,' além da exma, s!';: boraçao e o calôr frater�al dDs triste frase feita: "a História se rc- Soares de' Sousa 'e Hercules Bar- 'como Manoel ele Faria, Sousa Enes,

...d. Epopea Lima Grams casada com
vossos aplausos, Como estais :,en�l), vete". • bosa "dilataram as fronteiras da Antero de Quental e Teófilo Braga,

() sr. Ladislau Grams. a
_ semen�e d� bondad,e e de fe, Cl'lS- "Sem odios e sem preferências", fé e do império"; de explorarl:ores dilataram as grandes fronteiras do
ta do p�onelro açOrIano fruhflcOlI dispostos a tudo, tudo enfrentamos que, como Roberto Ivens, trIlh�- conhecimento e da beleza.
bem e já agora árvol'e fJ'ondos�, para trabalhar para estudar pal'a ram o incógnito de todos os conh- A Câmara Municipal de Florianó
abre os seus ga lhps viridentes aos examinar e aclarar embora com al- nentes; de missionários que, cçmo polis, senhores, vos franqu,eia a ter�

cansaços ,dos homens e ao amor do� gum egoismo: o de' "não passai'mos Bento de' Góis, levaram a voz e o ra e vos abre o generoso coração
pássaros. pela vida em branca nuvem", como conforto de D�us às estepes �a Tar- catarinense, para que, c,onôsco, par·
Nós vos agradecemos e confessa- disse o poéta, e para que nãó nos tarià e ás coh,nas da Chllla; a,o tilheis das mesmas alegrIas e da mes

mos, neste instante de júbilo em flue atirem à memória o crime de lesa- jângal das Indlas: cC?mo !"1anoel,Pl- ma satisfação (\om que, OJ'gulhosos
figura uma das mais legítimas pátria, isto é, o do aban.dono de sn;; nheir? e João Te,lXeIra; as plamces e desvanecidos, comemoramos o

expressões da cultura portuguêsa _ História, inibindo, de certo modo, scm, fl�ll da Ame�'�ca �o ,N?�te, CO!?O trans<:lITS? do segundo seculo da

o professor Boléo _ que nos senti- aos home�s, públicos que cm virtude Antomo de ArauJo; as 1ll1pades lll- col?l1lzaçao açoreana em Santa Ca�

mos régiamente c'Ompensados de de suas funções não se podem dedi- tanna.
,

d
tôdas as fadigas e de tô,das as in- 'cal' à pescruiza dos'mananciais neéE'S-

ConfIamos el�l, que, cessa os os
"w •••••••••••••••••••••••••••

compreensões, porque, soubemos sários, pondo-lhes sob os olhos "a Assim bemdizendo esta terra hos- e�tr�ves e a:, ��[Iculelades, d� ordem

cumprir o nosso dever exaltanrlo :l 1\1 t d V'd" pl'lalel'J'a' e boa, nós, os Con"oTessis- tecl1lca, sam.ta ,a ,e ec�nom�ca qu.e
, ,

" II es ra a I a " desde os pnmordlOs teem Impedl�
lllelll��!a dos pov?a�ores aç?nano�� �e.nbo.res! Santa Catari�a } r€I�I� tas aqui reunidos para· este certame do um maior avanço no adequadO

Avisa aos srs. proprietários '

Sen ll1do ao Bl,asIl de l).oje, dan p,n,:J!egla�o n� gr��de Patlla BI n consagrador da terra e do povo C? -

aj\lstamento dos descendentes aço�de rio-lhe os seus musoulos e ,a sua al- sIleIra, Nao ha atIVidade humana taI'il1'ense, saudamos a Vossas Ex- ritas a esta paisaO'em poderão êles
'.onibus, que aceil:a agência, Jnfor�, ll1a� o seu sangue e a, sua VIda, nada em Cf_l1e se niio �enha ilustrado" É, celências, a quem ficamos e ficare- repetir nestas pl�gas' a civilização
'xnações: Praç·a 15 de Nov, 21, jlllalS fazem os catarll1enses do. (f_!le por JSSO, ° cadlllho, por excelcn- 1110S unidos p'Or laços mais fortes que cmpolgante 'e encantadora flue o

....•...•..•••.•.• ..•.••••

�eglllr os ,exemplos rios seus ,J,naln- eia, rIas aproximações, os da amizade COlllum, isto é, pelos genio luso fixou em pleno Atlântico.
res, os estImulas ,dos seus herOls, de Não é esta a primeira vez que v'11- laços inderrocaveis do amor ao pas- naqueles "nove galeões petrifica-

"Se rico� qu .. rl'is ficar todos a�fueles que honraram' a ter- tos de destaque ,dos diversos Esta�los sado c do amor ás tradições, aben- elos, ancorados pelos bravos por-
De modo ,taci! elege! ra r10, b:'r.�o, engrandecendo a ten'a da União aqui se encontram e se çoados pela santa, pela divina bra tuguêses no centro elo mais i1l1por�
Fazei h0;e umq in!'crição da Patna . unem pelo abraço barriga-verde na silidade, tante mal' do mundo, fnstigados pe-

'No {"'reditn M'lt-UO Pr�1ial -o sr, dr, 'Walter Spalding pr6fr- esperança, que será certeza amanh.ã, f:,' como os velhos aç�ri,an0s los ventos, mas embalando o� so-

•... , , . . .. ,." .. ,.......
riu também 'O rliscllrso que a segnir do mais amplo conh�cilllcnto, l1lai� quando se puham ao mar, digamo'> nhos" �s esperanças ,e as, gI0nos��
puhlicamos: amplo e mais perfeito de todos ns neste 111omento, olhos póstos n(, memonas daquele povo de quem ,lU

"Exmo, Sr. Dr. Governador do reC?lltos rio Brasil, ele norte_ a sul. Crllz"iro .do Sul: Que Deus nos se disse, qU,e "contando. con: � :,..,�:
; Es!ntlo ,de Santa Catarina; EXlTIo, {' de leste a oeste, guie!" nos, mms fez em toda a fTIston:! •

, Na Instalaca« do
I d�

I

península e do ciclo d�s :vel�ls,
ainda com a 'cabeça ardendo as ](1-

citações de UUl·, tratado que 110S

conrinára nos limites de um meri
diarro, ameaça-nos pelo mar; no sul,
nos pampas r-iogr-andenses, Castela
desfr-alda a bandeira do seu impe
rialismo agressivo e quixotesco.

O Regimento de linha de Santa
Catarina. que os meus avós coman

daram, tinha claros nas suas filei-

P.rlmelro Na Comísséo

t

ANIVERSÁIUOS:

Rio, ti (y, A.) _ Na Comissão
de Jusli.ca,' QO 'Senado, ontem o sr.

Lncio Cor rêia relalou o projeto de

D, ELlN BONSFlELD TEZZA
'I'ranscor re, .h oje, a data natali cia

,.'(]a exma. sra. d, Elin Bonsfield 1'1:',.
...za, virtuosa espôsa do distinto ad
.vvogado coestaduano dr. João Batis
.ta Tezza.

A dama nataliciante que, natural-
.. mente terá das suas numerosas arui
.zadcs cxprcssiyas demonstrações de
.carinho e apreço, ás quais prazeto
.sos nos associamos,

.

Venele-se as casas n. 50 a rua

D, Jaime Câmara, n. 92 e 94
tr rua Alves ele Brito,
Tratar na rua Ql1intino Bo

caiuva 139.

MÉNINA MAl{LI HÊlS

" R.IT,ZCint!.� -

R'OXY,. ,'.: ",.<',:'

, MOACIR SANTIAGO

.

RITZ, hoje ás 7;30 horas
Burt Lanca:;ter _ Yvolle de Car�

lo _ Ann Bylth _' Elia Haines
Chal'lcs Biekford

BHUTALTDADE
Um terremoto de paixões se 1 \,a�

gens, " i'I'Iarx Hellinger c prodntOl'
de filmes espetaculares apresenta�
nos uma pelicula de emoções· vio�
lentas e duros' golpes de sensaçõ�s
2111polgantes num crescende frénMi..
cc ...

Nd progl'ama: O esporte em m:l�'�
eha _ Nacional _ Noticiúrio Uni·
versaI _ .TornaI
Preços: C 1'8 4,80 e 3,00
Censura ate 18 anos.

"TrallscoÍ-re hoje a data natalkia
00 jovem Moacir Santiago, Ji noti

]Jista-auxiliar da Illlpre�lsa Oficial

.po Estado.

'-<Iuais nos' assoc.ialll'Os.

•••••••••• ' -
••••••••• , .••• o ..

ROXY hoje ás 7,30 horas
Ultima exibição

1° A Marcha da"'Vída - Nacional
20 'Walter D'Avila _ Dercy Gonçal�
ves

CAIDOS DO C1W
Uma alegre ,revista com oS-melhn •

res azes do 110,SSO rádio 3° Fred Mae
MUlTa�r _ l\Iargueritte Chapman _
Akim Tamiroff

'

O NOTÁVEL 'IMPOSTOR
A comédia, do milhão de garga.

lhadas
Preço: Cr$ 3,00 único
Censura até 14 an'Os.

r .'

O DEMOCRÁTA CLUBE, convida
-aos Sl'S, Sócios e Exma, familia, dos
Clubes 15 de Outubro, 6 de Janeiro
oe 5 de Novembro, do Estreito, e o
Clube Limoense, para assistirem as

• 'três soarées para eleição da Rainha,
<'Iando entra,da o talão do mês de se

tembro, rias respectivas Sociedades.

.<':'

MOURA E SILVA'

PA�'J'A nF.N'f'AL
ROBINSON

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�. IOIIl'ANIIIA ·AlJÀNtA DA Im-
,.... _ 117. - "':1 11IA
DCJlDIOI :8 .....1.0.911.

Cifra. do Balanco d. 1944,

CAPITAL E RESERVAS
Respon labilidartel
Recet�
Ativo

o-, 80.900.606,30
o-s 5.978�4ol;755.97
• 67.053.245,30
• 142.176.603,8a

SiDiltrOI pagol Dali liltimol 10 anol

R.lpODIa" i lidao:lel

.

98.687.816,30
• : 76.736.401.306,20

Díretoree:
Dr:-Pamphilo d'Utra Freire de CarYlllho, Dr: FranclIco'
de Sã, Ani.ia Ma'lorr.,! Di. Joaqui� Barreto de Araujo
e Jo.� Abreu.

I'

Representações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HA LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

BOM NEGOCIO
� .'

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
�.rta de 10,/. ao ano com recebimento de iuros mensais.

Informações nesta rédação.

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO t ELECiAHCIA I
A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
Rua P'�I'Poe Schrnidr 48

,

Empeza de'

C 1-1 E'
navegação
REM

.... -

.,'"""

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

Agentes em Florianóoolis C�RLOS IiOEPCKE S. A.

Na qualidade de Presidente dli
Comissão Arquidiocesana tio 51!1l
Congresso Eucaristico Nacional
todos os fieis e demais interessados
que o mesmo se realizará de 28 a

I 31 de Outubro do corrente ano, na
I crdade de Pôrto Alegre, Rio Grande
do Sul.

Outrossim, comunico as facilida
des de viagem, entre outras, as for-

I
necidas pela Empreza Tur'isme,
Pontual-Machado-Bensaude S. A.,.
com quatro tipo de perigrínação

Dr.' Alcides ACI·olí de Vasconcellos I a) um.a Aérea, em :viões especiais,
, a partir do Maranhão, escalando eMl

Avenida Rio Branco n. 103, 10 andar, sala 3. todos os Estados; b) uma em navio"
NEGOCIANTES DA CAPITAL E DO INTERIOR especialmente fretado, e conduziu-

O ESCRITóRIO DE AlDVOGACIA E PROCURATóRIOS do do exclusivamente per\'grin0s; c)
Dr. Alcides Accioli de Vasconcellos, instalado à Avenida Rio uma terrestre, prosseguindo . de
Branco n. 103, ia andar, sala 3, no Rio de Janeiro .encarrega- São Paulo em confortavcis "o�-
se da defesa dos seus injeresses jLlnto·�iàs Repartições Púhli-. bus" através do Paraná t. Santa.

'I .

cas Federais e lodo o serviço de advocacia relativa aos Instí- Catarina; d) outra terrestre, partia-
.•

lulas de Aposentadorias e Pensões, assim como do Registro do 'do Rio de Janeiro, pelo trem.
de Patentes de Invenção, Marcas de Fábricas e Chamadas de internacional, diretamente a Põrte
Extrangeiros. ,

I

Alegre.
Oferece, outrossim, os seus serviços como intermediário São essas as viagens obedecendo!

enlre Exportadores e o Conselho Federal do Comércio Exte- ao tipo peregrinação.._
1'101'. Evidentemente, poderão os fieÍrJ.

proferir outros meios ao seu alcan

ce" com viagem de auto, onibus,
aviação, etc., na certeza de que Ol'

nosso Estado, e em particular li

Arquidiocese 'não deixado de SI!

fazer representar naquela parada
de Fé e demonstração de amor a

Nosso Senhor Sacramentado.

Fpolis, 1 de Março de 1948
lYIETODO: Conego Frederico Hobold - Presã

Mo�erno e Eficiente dente da C. A.

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

firma Fiuz� Lima & Irmãos, é o seguinte: ,
IUPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente -'Cu:itiba fi horas
IUPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile 13 horas
EXPRESSO BRUSQUtNSE Diariamente-- Brusque 16 horas

cl excessão de sábado 14 horas
EXPRESSO 'BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a. feiras

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

16,30 horas

- 12,10 horas

i
!

l-
I

LIRA ,TENIS" CLUBE I
Edi'al I

Afim de nuciar a distribuição de carteiras sociais e, cartões de I

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

sociados a fineza de fornecerem à secretaria ou tezoúraria dêste Clu
be, no menor prazo possível, duas fotografias do tipo 3 x 4.

A Diretoria

Bom binóculo
Grande visão

,

AGENTES

Fiuza Lima , Irmão'

Yiage com conforto
. t. .

p'elo "

«RAPIDO SUL BRASILEIRO»
Diariamente entre

Fpelís, - � Ita] a í_.Jeínvile-Curitiba

1
Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculc

alcança quem tem sólida
instrução.

I
Bons livros. �obre todo. Oil

j
assuntos:

'

LIVRARIA ROSA

I Rua Deodoro, 33 - Florianôpofie

I Coria Me tropOlitaDa
CONGRESSO EUCARISTICO'

NACIOANL

..

DATILOGRAFIA
(orrespondencla
Comercial

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M Pígozzi

RUA ALVARO DE CARVALHO, 65

Ouçam, diariamente, das 12 ás 13 horas
ZYO·9 - RÁDIO TUBA

"A Voz das Terras de Anita".

Frequência 1530 klcs. - Onda de 196 metros

TUBARÃO - SANTA CATARINA

o SahAo

VENDE-SE
um terreno na 'rua An

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

FRAQUEZAS EM GERAL
V I N H O C R E O S{) TA DO

«SILVEIRI'.«
• • • • • • • • • • •• • ••• 0•••••••••••••••••

liVI'R(jEM ESPECIALIDADE"
(]A WETZEL INDUSTRIA.L-JOINVILLE (Marco rei'ISl

TORNA A l- OUPA BRANQUISSlMA

A EI T'·
' SENHORITA!

,

"
' etro ecnl��

_

- '

I :e;Z:�i:� c:e�çuã:ra�r;: �;:_�*
Tem o prazer de co_mumcar a sua distinta freg�H�,aa e a) púhlíco em geral que i EM GARRAFAS GRANDEStransferiu suas instalações para a rua 'Tenente Silveir-a, quase esquina da 'I'rajano,

•

onde espera merecer a preferência de todos, continuando' sempre à sua inteira diS-j Preterindo-o está
posição e agradecendo-lhes a visita.

v • acompanhando a moda.

�.�-�--------�--------------------------�--------------------------------------------------

,
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DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA

:8a4i(0$ insle_ce_
Da Fábrica ao c,oDsumidof. Grande estoque recebell ii

'«Fiuza Lima &. Irmãos» - Rua Conselhei�o Mafra 35 - Fone 1565
.

.
'

firma distribuidora
- Fpolis_

RECÉBEU 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, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pel'u menor preço da praça
Faça uma visita à nessa Vasa e verifique

nossos preços' e artigos
'

.A/GRADECIMENTO
VIUV); ANTóNIO MELO E FAMILIA, agradecem sinceramente 'a

todos os que manifestaram' sua solidariedade e enviaram condolências

por motivo do pa�ento de Antoninlro, confessando sua eterna gra

tidão também, a todos quantos acompanharam o seu enterramento e

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

sembléia Legislativa do Estado.

:EDgeU�elros e in.dus.triais brasí�eiros elo LOJa, DAS CASEMIR'IISvUlgem aeles ESlados Unidos JI li .

-
J.I

�io\"1'161(la(.s"\· �.) - Segllndo noti- visitar os ccn lrns industriais e fá- Espectelízede em art.lagOS pa'ra.cias de Xova York, chega- bricas de ambos os pa íses. Os re-
U �

, feridos engenheiros e. Induslri ais homensT'am àquela cidade oitenta enge- segulrãc juntos até Chicago, onde
.nheiros e Industr-ia is de �ão Pau. se dividirão em dois grupos. Um
10 para uma viagem cle I rin la dias grupo tomará a direção da Costa

. através dos Estados Unidos e Ca- do Pacífico e outro para meio
nadá. Xcsses trinta dias, deverão Oeste cI� E�I ades unidos e Canadá.

Vende-se um à rua Irmão Joa-

OSVALDO MELO E FAMILIA, pelo presente e comovidamente, quirn, nesta Capital, medindo 10x40,

'agra,decem ás·manifestações de solidariedade que receberam, por mo-
I por Cr$ ,25.000,00.

tivo do passamento de seu irmão, tio e cunhado Antonho, confessando' Tratar à rua Vitor Meireles, a.

igualmente sua gratidão à Assembléia Legislativa do Estado pelo voto, 39.

de pczar que fez inscrever na ata de seus trabalhos, dia 2 do corrente. I , -...... . � ••

VENDE-SE DOIS TERRENOs:,
Um na Ponta do Leal cl 24 m Xi

,,�'�. M I � S A 30�;ltro a Rua Irmão Joaquim C/I
�. ",,_ 20,50 m x 44m. _:_ Tratar el Ten,

:-,," I- anil "�ár·,o d fat C·lmeoto, Samy
- Policia Militar.,Pt t1 e e

1·················
.

�xt.r��lland� ao .Norte com terr�s. de MaI�Oe�!_eal e ao Sul com ditas,.de _' A Iamilia de ANTóNIO JORGE CHEREM convida a todas as. pc�- '. ,O �SOURO
.Zef'erfno Joaquim de Melo - ai ea de 1.,7 J J metros quadrados, avaua- soas de suas relações e amizade para comparecerem, no dia 10 do cor-v ; Da mstraição está ao aloanell

dos 'por Cr$ 638,35. 4) Uma casa que serve de residência. construida de

I rente ás 7 horas da manhã à missa que por alma daquele seu saudoso
de .tQdos. Dlfá bestse lt,esOUl'dO ao �

d
"

b d' ,

' c ,
.

• '.
' &mIgO aua a. e o, evau o-o a UlLIII

.l11� e!l a, co erta e t�l,has, cusinha asso�lhada, frente forr-ada, �om chefe, mandam celebrar nesse dia, na Igreja .de São; Frãncisco-, cm í�ô-- curso "de _alfabéfizacao "no GrupQ

.sers .Ianel,as e duas
_

pOI tas de frente, encravada no, lote n. 1, avaliada memoração ao primeiro aniversário de seu falecimento. E�co>lar Sao José, na. Escola Indu...

por Cr� 31.000;00. õ) Uma casa construi da de madeira, coberta de te- . -. '

_
trlal de Florl.anópohs ou na Gate..

lhas, com balcão, prateleiras, etc. usada para negocio, edificada no lote 'Dopartamento d 'E t d d Rod g m
dral Metropolítane,

n. 3, avaliada por Cr$ 1.500,00. 6) Ainda outra casa, c'O'nstruida de m:J-
(;'

.

e 8 ra as e a e -

.

,.deira, apenas com três p.aredes, cober·ta ele telhas, servindo de ag:'I- A V I S Osalho
. a? ;ngenh� de, fabncar açucar, enerava,da 1\0 lote n. 3, avaliarfil'

.

])or Cr!'; <>00,00. J) 'Cm monte de engenho de fabricar açucar, sen.-lo
Por necessi,dade de serviço ficará interrompido, no dia 18 do f1!I-

tAl I' I' ente, por 24 horas, ó trânsito na ponte sôbre o Rio Boni.to, no trêcho fie' .

res plOes (e pau, errar 'Os e gradiamento, avaliado por Cr$ :'WO,()o. 8)
,

'Uma carroça usa,da, para dois animais, avalia,da por Cr$ 1.400,0'0. :))
estrada compreendido entre Angelina e Hio Bonito.

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

(As.) Eng. Félix Schmiegelow, Diretor da Divisão Técnica, respon
dendo pelo Expediente ,do D. E. R.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TIJUCAS
"

.

EDITAL DE C[TAÇÃO
O Doutor Belisário Hamos da Costa, Juiz .de Direito da Comarca de

"Tijncas, do Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc; ..
FAZ SABEH aos que o presente edital virem ou dele conhecimento

tiverem, expedido nos autos de inventário dos bens do espólio de C�I-,o
Francisco Lemos, que se processa perante êste Juizo e cartório do

Escrivão que êste subscreve, que atendendo ao que' dos autos consta,
autorizou a venda, em leilão público, dos bens abaixo descritos, com

'suas respectivas avaliações, pertencentes ao espólio de Celso Francisco

Lemos, que scr âo levados a público pregão de venda e arrematação, a

CJUClll mais der e maior lanço oferecer, por Alexandre C�rrea de MP].o
Filho. porteiro dos auditórios, 110 dia 16 .de �ovembro próximo vindou

ro, ás 10 horas, 110 local em que se realizam as vendas em hasta públi
ca determinadas por êste Juizo. ii porta do edifício da Prefeitura :\IIU!li-

-eípal. Descrição e avaliação dos bens q�le•.serão vendidos em leilão: i)
Um terreno sito no lugar Timhé, 10 distrito dêste municipio, o qua I

mede 165 metros de frente que fazem na estrada pública estadual e

660 ditos de fundos que fazem em terras de Feliciano Machado ; limi
ta-se .ao Norte com terras de Joaquim Herrnoge nes d� Me!o e ao Sul
com ditas de herdeiros ele Eleutério 'Mafra, área de 108.900 metros

-quadrados, avaliados por 10.890,00 cruzeiros. 2) Outro tererno com ;)5
metros de frente que fazem na estrada pública estadual, com 132 ditos
de fundos que fazem em terras de Eleutério Mafra; extremando ao Nor
ie com Nicolau Rosa e ao Sul com terras de herdeiros ele Antônio Hi!a
.área de 7.260 metros quadrados - avaliados por Cr� 726,00, 3) Ainda
um outro terreno que mede 72,06 metros de frente na estrada antiga:

,

'Cm par de correames em bom estado de conservação, avalia,do por Cr$

�OO,oo. 10) Nove brricas vazias por Cr1ji 45,00; um harril vaúo, por C,'$

:10,00. 11) Uma sena para cortar ossos por Cr,' 20,00. 12) Um cavalo de

pêlo tordilh'O dourado por Cr$ 1.100,00. 13) Uma égua domada, que t::!11l

.os cascos defeituosos pOI' Cr$ 600,00. 14) Uma balailça de 25Kgs. por
Cr$,90,oo 15) Uma balan�a de 150Kgs. por Cr$ 120,00. 16) Um balcãe.

por Cr$ 20;00. 17) Quatros vidros por Cr$ 12.00. 18) Duas latas vazi'ls
.

por CrB lO,no. 19) De} espelhos pequenos por Cr$ 5,00. 20) Uma duzü:

de botões de madrepérola por CrS; 1,20. 21) Doze vidros de perfume ]101'

Cr$ 7,20. 22) Cem comprimidos contra a maleita por Cr$ 20,00. 23 Quatro
latas ,de pó de arroz por Cr$ 4,00, 24·) Cinco vidros de panvermina !)Dr

Cr$ 10;'00.25) Seis caixas de Oeljm por Cr� 12,00. 2ii) Nove vermodim, ('n1

vi,dros, por Cr$ 13,4u. 27) Oito caixas de pilulas por Cr$ 24,00. 28) Dez

tijelas de barro por CI'$ 10,00. 29) Vinte e cinco canecas de louça por

'Cr$ 68,0'0. 30) Quarenta chicat'as diversas de louça, por Cr$ 68,00. :i t)
1/2 quilo de sal amargo por Cr$ 5,00. 32) Quatro ,cluzias ele lapis pn,I')
�por Cr$ 12,00. 33) Duas c1uzias ele lapis de carpinteiro por Cr$> 7,()0,
34) Dez pacotes de melll'Oral por Cr$ 5,00. 35) Quatro vidros de cr'j')

lina, pequenos, por Cr� 4,00, 36) Dois vidros de tinta preta, de escreVLJ',

por Cr$ 2,00. 37) Doze chapeus de palha por Cr$ 12,60. 28 TI1s caixas

,de botões de marca por Cr$ 9,00. 39) Vinte e cinco carreteis de lillh:1,
diversos, por Cr$ 15,09. 40) Vinte meadas de .linhas, em cores, por Cr$
9,00. 41) T,rinta borrachas escolares por Cr$ 5,00. 42) Oito pares (Ie
tamancos por Cr$ 17,60. 43) Três bules de folhas (Ie flandres por C:·�
24,00. 44) Dez maços cle fosfoI'OS por e:r.: 22,00. 45) Trinta e cineo hi
cos de borracha por Cr$ 17,50. 46) Seis chocqlateiras por Cr,' 10,l)ü.
47) Dez panelas ele barro por Cn� G,ou. 48) Dez panelas de barro,' eom
,cabo, por Cr$ 7,00. 49) Qúinze boiões de barro po,r Cr$' 9,00. Bens cste�
<rue irão a leilão com' a condição cle ser elada preferência a:o licitade
que se propuzer arrematar todos os bens englobadamente. E para I1UP
;chegue ao conhecimento dos interessados e ninguem possa alegar iL\
uorância, mandou expedir () presente edital, que será ,afixado na s('�le
deste Juizo, no .local dó costume, e, por cópia, publicado uma vês llO

jornal "O Estado", de Florianópolis, na forma da lei. e com a 'devida I

antecedência. Dado e passado nesta cidade de Tijucas, aos trinta rlia
l..{o mês de setembro cio ano de mil novecentos e (Jual'enta e oito, Eu
(a) Gercy ,dos Anjos, Escrivão, o datil'ografei, conferi e subscrevi. (J)
Belisúrio Hamos da Costa, Juiz de Direito. Está conforme o original. ao

.. qua'l J1le reporto e dou Ir.
Data sÍJpra.

O Escri\'ão Gcrcy dos Anjos, ."

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

:Ministério da Aeronáutica

e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto

n.O 18 _. Florianópolis
.... � .. '. . . . . .. . _

.

Coceira dos' Pés
'Combatida no 1.° Dia

Seus pés coçam, doem e ardem tanto
a ponto de quasi enlouqueeê-lo ? Sua.

pele racha. descasca ou sangra? :\ ver

dedeira causa destas afecções cutâneas..
é um germe que se espalhou no mundo
inteiro e é conhecido 'sob diversas deno

mineções. tais como Pé de Atleta, Co ...

ceira de Singapura, "Dboby" coceira.
, V, não pôde livrar-se dêstes sofrimen tos

senão depois de eliminar o germe causador.
Urna nová desco berta chamada Niloderm
faz parar a coceira em 7 minutos, combate
O! germes em 24 horas e torna a pele '

lisa, macia e limpa em 3 dias, NiIOdel'l1I
dá tão bons resultados que oferece a ga ..

rantia de éliminar a coceira e limpar .s.

pele 000 só dos pés, como na maioria. doa
CàS06 de afecções cutâneas, espinhas,
acne. frieiras e irnpigens do. rosto ow,

du corpo. ueça NiIoderm, ao seu far .. i

1U1lcêutico,.hoje mesmo. A ncesa ga-

N• d rm
rantia é 'h

ISO e· BUS maio"

rara IS 11.�its ClllanlU proteção,

,

Quinte Zona Aérea.-Destacamento da Base Aérea
em Florianópolis . .;.lnscrição pa'ts o concurso de

admissáo à Escola de Aeronáutica

TERRENO

O Comandantt do Destacamento de Base Aérea de Florianópolis,
avisa aos interessados, qve se encontram abertas I\esta Unidade, no cor

rente mês, as inscrições para o Concurso de Admissão à Escola ele .A,p

ronática, a reaizar-se em janeiro de 1949, neste Destacamento de B<l:;P

Aérea.

Outrossim avisa, que os fon�1Lllários para as inscrições em apreço,
serão distribuidos por �sta Unidade.

Destacamento de Base Aérea de Florianópolis, 4 de Outubro de 1948,
Saturnino Barbosa Lima, 20 Tte. - Carlos da C'osta Dantas, 1° Tte.

Ajudante.

Casas
·

Pré-Fabricadas
Desde CR$ 300,00 a CR$ 500,00 o

metro, quadrado
Consulte·.lOS sem compromisso

· Reinisch S/I - Rua João Pinto, 44
1"errlgJiama REI� .seH ftort3_Il_ó_p_o_H_s__ 1
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Bocaiuva' X Estiva, domingo no campo da FCn� ·Não. deixem de assistir.
Segundo ouvimos, por munvos ígnorados o- Avaí leria prescíndído da de

':'

presença,

FhlécQ ne StU esquadrãe titular�" 'Será verdade?
, .

Frente Estiva, reeditará Bocaiuva. ..
,

últimos' suceSSDS 1ao o seus \ '

o público esportivo da cidade í'iante que seus - rapazes saberão
conhecerá no próximo domingo o elevar bem alí.o o' conceito que o

conjunto do Estiva, de Itajaí, que clube gosa nos meios /p,ebolisl,icos
.1

Campeonato Catarinense de
'Tiro ao Blvo e ao Prato

alui jogará pela primeira vez, en- locais,
f'r-en lando o impressionante esqua- ,---....;.-------

dr âo elo Bocaiuva, vice-l íder do BI-CAMPEÃO O INTERNACIONAL
Campeonato de Prof'issronais.
Teremos naluralmente um grau- Pe rto Alegre, 7 (y, A,) - Com

cie' espetáculo Iutebnlistico. O qua- a vitóiia conquistada domingo ul
dro que nos visitará possue gran- Liqío frente ao conjunto do Nacio

O i'vIAIOR E l\IATS SENSACJQNAL des valores do futebol do Vale do JrÚ A, C., o S. G, Tnternacional vem

CAMPEOl'iATO DE ATLETISMO Itajaí e pelo que se vê está fadado ue oouqu istar' o sugestivo titulo de-

A Federação AtléLica Calarinen- a fazer sucesso. campeão citadino de Iutebol. O

se vem se empenhando- a fundo no, O Bocaiuva nada tem a temer quadro rubro jogou com os seguiu
;entido de tornar o Campeonato após seus surpreendentes triunfos t es elementos: Ivo, Nena, limo,
Estadual .de Atletismo a sua maior sóhre o Figueirense e o Avàí. Irá Alfeu, Viana, Abgail, 'I'esourinha,
c mais, brilhanle realização do ano, ao gramado disposto a vencer, CÓ�l- Beresi, Vi lalba, Roberto e Carütos.

É que, lwaticamenle, com essa

compelição estará encerrarIa' o

seu calendário que vem "sendo

cumprido à i-isca e com um.brill1o
jamais alcançado 'pela FAC em seus

onze anos- de grandes lulas e víeis

sil-udes,
Não bastasse conta!' a, Federação

Al lél ica com QS dois gr-andes clu

hcs locais - Barr iga-Ve rde e Lira

'I'enis, a inda conta, êste ano, com

a pt-ime iru delegação serrana que

ir, particioou 'fIe oarnpetmalos rj"s

sa natureza. 'I'rala-sc. nada mais,
nada menos, que da Associação
Desport iva Dr, Lauro Soares, da

lnngi nqua e bela cidade de Pbrto

Un iáo.

Conforme r-adiograma hoje 1'.8-

cebido pela FAC a equipe do oeste

de ,Santa Cata rina dcverú chegar
hoje a esta capital. A "f'mbaixada
de Porl,ü' União está assim consti

tuída : Presidente - Dr, Raul Ru

fino Freire; secrelál'io - Frei Li

borio; tesoureiro - AnLonio, Kret

zcr; fotógTafo' - Miguel Nowa

kowski; massagista - Osny Joa

"uim ela Rosa; ,ma�sagista - cHa

milton da Silva; l(\cn�co - tte, An

tonio Tauille. Atletas: 'Raul Hllfino

..

::::' Ericll 1\.a1'man,

O Clube de Caça e 'Tiro "Dias

\'ell1o" preslou -várias e, expl'e�si
,,-as homenagens à� c1eleg-açõe� vi

",ilanle,;, den�re as quais mel'ece

ril ação especi ai, pelo bri Ihantili

;l1el excepcional de que s.e reH'S

tin, o g'l'andioso baile que le\'c

lllgar na noHe do dia 2, sabado,
Estão, poi�, de pal'aben<:i, a Fe

rlel'aç'ãu Catal'inen,"e ele Caca e Ti

:'0 e os clubes qlle lom�\I'am parte
Iles�a grandios.a parada espol'[iva,
ale�Laclo ele que o esporte de tiro

f'm nosso Estado é uma realidade
em marcha ascencional. •

"O Eslado" cong'l'alulando-se '['EHA fNrCfO 2a, FErRA O TOR-
tom o:, dil'igenles d� F,edel'ação NEIO TRTANGULAR DE VOLEI
'P. dos clubes púLicipantes, 1'Ol'mu-
la volo,-; para qi1e continuem o seu

BASQliE'fE - ,O Sr" Tomás Jo�o, dbs S�nt9s, ,lega,do, de quinhentos, para um mil
]\'a cancha do Lira' 'renis Clube 1 esoureI.ro desta uhl AssocIaçaQ, le cem cruzeiros, Com o' i'e«istt,o .jede trabalho ,em pról do Lil'O delSpol'tl- S' d

" '"

será' iniciada ;ta, rei1'a, às 19,30 c,on� e e el�l Flonanopolis, à Rl�a s�u� estatutos e as alterações neces-
-carabina, revolver e de luz,iI de \'0 em Santa Catal'ina, FelIpe SChllllelt n ') efetuoll no rlI'l sal'

'

d'1 horas, o T()l'nejo Triang'ular de
. ,-", ,- las para o seu engran eCImento

guel'l'a, terminaram à tarde do dia No peóximo número publicare- 4 ,de Outubr..) do corrente, D pag�,- e constante atividade dos seus diri-
2, com a seguin,te colocação, por mos todo-s os resultados, detalhada-

Votei e Basquete, promovido pelo i'Ile�tos,à Senhora D, Laudelina ,101'- gentes, conta atualmentc com o do
�ill1pático Ubiralan Esporte Clube, delll1a de Mello; de um mil e CP.JU bro do número de sócios ate' enta-'"pontos: menle, mencionando ,os novos de- ,

(C
' '"

em comemoracão ao seu 7°, anivér- cruzeIros r$ 1.100,00), provenien- existentes, Está 'ornanizaildo uma.
10 lLlgal' - campeão - C, Bln· tenlol'es dos tiLulos múximos.

sário, decon'Úlo sábado úÚimo. te do legado deixado pelo seu esp6- Caixa, para auxili; de tratamento
Il.,'nauense de C, T. __:_ 18 pont0s', T

-

tI' " '
so Sr, Antônio Ferreira ele Mellr., ás familias necessitadas de seus

20 lug'ar _ "Jce-campeão ,j.
. omar'ao par e, a em do, gTemlO falecido 11'0 rlia 1° ,do referido ll}ês '.,associados, tudo de\comum acÔrdo

,:, T. "Co,1lo de Mag'alhães __ 11! NE:-;T.\' C,-\PTTAL O PRESTDENTE prom?lor. os cluhes Bael'lga-Ver-l de Outubro de 1.948, COI11 as instruções' ela benemé�it.l
de, Lll'a, Caravana do Ar e TaUba-1 Q Centro SOCial dos Apose_ntarlf)!, Legião Brasileira de Assistência,pontos, DA FEDERA'ÇAO METROPOLTTA- té" e Re�orl11ados' em Santa Catarma, de em Santa Catar-ina, em boa ho!'a,30 lU!ral' ,- C. C, T, "Dias Velho" J d t d t� - . NA DE VELA O P" I" 'o,"

anelro o corren e ano, a a e'l1 rm mãos do abnegado facultativo
__ " ponlol':. Encon tra-se em nossa ca[)ilal,

1 ogl ama es a aSSlIn ar "am- que sua atual dirotria iniciou seu :Dr, Ylmar de Almei,da Corrêa
zado: ,trabalho, jú conseguiu aumentar o

,.

Tiro ao P/'ato (lesde ,ante-ontem, 'o conllecido e�- I)' Ila 11 - Voleihol: Fbiralan x i�,\ pTO\'a rie liro, aos ])l'aLo,.; Leve ].lorl isLa Leppo.Jdo Geyer, presiden- Barriga-Verde, Basquetebol: cara-"
IRMANDADE DO SENHOR ���ygA�OES PASSOS J<; HOSPITAL D,E

lllgar 110 (lia 3, com inicio às 8 e te da Federação Metr01Jolitana de
.

I

Y31la cio Ar x LiI'a 'J'enis Clube, CONVITE
{término às 18 horas" Tomaram I'ela e" fig"ll'a de lar'g'a -!)roJ'ef\a-o 'D I '1 I

-

P d
'

I I
-

1-L > Dia 15 __ Valei: Taubaté x Bar- c ore em (O rmao roye 01', conVIdo tO( OS os rmaos e rmas para,
parl:e nesta comp'eLição 16

con-I
nos cIrculas vel.eiros do' país. 1 jga- \[enle, Basquete: 1.'birata _ '�eve�tic1os respec�ivamente dos seus ?alal1dr�ns e fi,tas, comp�r?cerem

cori',entes, scndo apenas 2 do "COll- OnLem, em comvanhia de aUas '

n x
as 1h horas do (ha 17 do corrente mes, domlllgo, afim de asslstu'em a

, 1.1I:a,' , ' ben"ão da Iniag'em d, r 2\'ossa Senhol'a, de Fálima c, em seguida, I.omaremto de Magalhães", ,Sagrou-se cam- i'iutoridades c.10 110:;so mundo velei- II �

Dia 18,.;- Valei: l"biratan x parte na procissão �essa Tmagem para a gruta, recentemcnte construÍ-
peão o C, B1umenaúense de C. e H', o 'pl�est.igioso espol'tista YÍsitou Taubaté, Bai:iClllC'Le' ('biralân :.\ da, em terreno do Hospital de Caridade.
Ti 1'0 e vice-campeão o "Dias Ye- a,' sédes uos nossos clubes de \'ela, Cara"ana,' ',Todos êsses atos serão honrados e (lignifícacTos com a partícipação
lho ", obtcndo um cios aLiradol',es colhendo a melhor impressão.

I do Excelentíssimo C �everenctlíssil11o Sr, D, Joaqnim Domingues de
Os ing'l'e::<sos sel'ão '"endidos pe-, Oliveira, nosso estimado Arcebispo Metropolitano, "do "Coulo de Magalhães", que não

'

J Iios preços seguintes: Cadeil'a -l São paclrinhos da referida Imagem iodos os Irmãós e Irmãs (a 1'-'

Cl:=\i 5,00� (�erais - CI"8 'l,OO: Senho- mand,ade.do:Senh_or �rsus dos �asso�, (

I'n, e s b
'

I' C' ," <) 00
i Cons!stono, cm / de outublo dr. 19·18,

"", _en onn las - 1",�,. ! José Tolentino' de Souza, Secretário,

Finalmenle teve lugar, em

do Sul, de i a 1, do corrente,
acôrdo com o vasto programa que

divulgamos anl erio emenl.e, o ,II

Campeonato Cal ar incuse ele Tiro

promovido .e organizado pela, bcne
rnéri la Federacão :

Catari nense de

Càça e Ti ro, cu�O .cerLame foi, i l�-
, contestávclmente, um dos mais

importantes já realizados no sul

DO país, e, sem dúvida, o primel ro,
no que di�respeito á sua organi
zarão perl'eil.a. efetivado em nOS-

�\ntes rio inicio das coml1eti
cões, com a presença de altas au-

10ridades, desportivas e numero

sa assistência, foi hasteado o Pad

lhão Nacional na séde do Clube de

Caca e Tiro "Dias Velho", e, em

se�l1jda, no salão de festas, toram

inauguradas" as fotografias dos

senhores Gal. Eurico Gaspar Dutra

.dd. Pl',esicle�te da Repàblica, dr. A

derbal Ramos da Silva, Ilusbre Go

vernador do Estado e a do tenen�e
coronel Antonio de Lara Ribas,

Pr'esidente de Honra ,do C,T, "Dias

Velho" , Fizeram uso da palavra
ne,�sa ocasião,- O�- (Irs, Mário Maüa

Yenicills fie Oliveial' e S1', Bono

'I'ê:to IsoJani, tenrlo agl'aelecidO, em

jmprovi�o, o t,l'l1, ceI. Laras Ilibas

a homenagem qVe pl'eSLOll' ° Clube

"Dia".; Velho",
À, 8,30 l]1ol'as cio referido dia,

foi procedida a chamada dos clu

bes, Vel'i ficando-se, enLão, que,

apczal' das dificuJdade� oriundas

da escassês ele munições em g'el'al,
falo qllC pri\'ou algumas enlida

des filiadas ele comparec,el'cm, fon-
1'iemaram as �lla-S inscriçõe,;, COl11-

pa I'('cendo com as suas equ i pes

muiLo berp [il'eparadl!s l,(icnicamcu,
te, os cl.ubes "Couto de Magalhães"
de�ta capital, e "BlulYIenauen,,'e",
de Blumenau 'e o "Dias Velho",
iie Rio do Sul, os qLlais inscl'e\,e

ram um conjunto de 29 atiratlores,
número êsse, elevado parà compe-

tições dêsse gênero,
As pl'ovas de Ueo ad alvo,

concorreu com equipe, o 30 lllgar,
in.rlh"irluall11enJc,. A clas;sificação

Direção de PEDRO PAULO MACIlftDO

Rio
de

ESPORTI·S TAS!
em competições ele ti ['O aos praias
(, ess,cn'cialmente lndividllal, con

lal�rlo-se os p on tos do 10 ao 100

colnoado. Todas as provas decor

reram normalmenLe. Os atil'adores

inscritos proporcionararn a todos

quan tos tiveram o prázer de assis

til' ° b ril h a nt e cotejo, um espetá
culo digno ,cl,� elogios, notadamen

"as de ti ro sob-comando e aos pra-
,

\

vas de tiro sob-comando e aos pro-

tos, que" em certos momentos pro

vucuram aplausos pi'olongados da

gra nrlc ass'ist õnci a que se cornpri
miá na al'quibancacla do "Sland",

,

Além disso, a, harmonia, a ca

maradagem íraternal e sohreludo

a inflexivel disciplina mantida pe

los concorl'entes ca usaram magni
fica impr-essão aos que a"sistil'am

'a'i divel'sas provas,
Estiveram presentes ao campeo

nato, como COnC01'l',cntes, os seguin
tes campeôcs : campeão bJ"asileiro

ele carabina 22, 11a\;} .posiçõ'es
(19'18) SI', Max Schl'appe; campeão
pal'anaense de tiro aos peatos sr.

,Lolário Gugisek; campeõrs cata

I'in,rn,es de 19',7, de C'al'abina 22,
Uomes

lJl'a tos

Aguardem o MAJESTOSO FESTlVAL promovido pelo
F. C. a realiz�r-se dia 31 de outubro

SACO DOS LIMõES

IPIRANGA

---o-
., 't-"

.'-

PRÓ-CONSTRUÇlO DO, ESTÁDIO·
-b--

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 ESIÁDIO será vosso '_ Ele está' e� vossas maos

,I

CURITIBA

Manobras soviéticas -euJ Berlimna ;3 !lo,;içõe;;, sr, Antonio
de Miranda e ele tiro aos

Freire, Eueieo MiL'oski, Romeu Pe

reira, Arnaldo FelTeira, Sebastião

Carneiro, Alzerno lVIiHon Driessen,
Hilal'Ín DeoJ'dl, RI'uani Comlcholi,'

Berlim,7 (U, P.) - As autorida- Soviélicos contra os reg-llJ'ament05
des RLlssas'declal'aram aos Aliados ele segUl'anca aél'ea.
que entre a� dezesseis ,e as desesseLe Berlim, 7 (U, P,) � Já pouco
horas-de hoje, sel'ão realizadas ma- antes cio meio dia, aviões soviétiNey BarlJi, \Valclomir,O\ Monteiro, ÍlObras wl11plelas de Guerra Aére:l

H6meu Sa\'i, Jail' Mendonça, João
cos começaram a lançar bombas

no long-o cios cOITedol'es aéreos pa- nos arredor'es de Berl'nl
' , ,

l<'araco, João l\'eg-l'illo c Luiz Ribas,
ra, Bel�l'lm. Essa, mánolJJ'as COITl-

"

-

,
.

1 , 11lIClan-'

'" cio ap.arentemenle as manobrasPE'lo que se obsen-a a embaixada
d l' L"

. ,_ . prE'en em ogo an I-aereo, saltos -

a.n Llnciaclas para a tarde de hoje.de Po�'lo ()l1l<lO P c,omposta de na- 'd d' l f t 0])- o· "e paraque IS as, ogo con ra piloto t1um transporte Britâ-ela menos de 21 pe�s()as, '

t- .' ,

d' "d '
.

-

J'e lVOS mO\'elS, voos ll1 lV! II aIS, e nico in fOl'mou ter' observado asA FAC conla, ainda, neste ca!'n
em formaçau lle caçél:> .." clt lJomba!'- explosões sob um a\'Íão de bom-
dell'os, São consideradas a maior bardeio nISSO, ao NorLe de Froh
àmeara le�allLaela até agora pelos

peonalo, com ,as repl'esentações
masculinas e femil�na� el.e BJume

nall, A luzida embaixada do Vale
cio T.tajaí de\rer,á chQg-ar amanhã a

esta capilal.

nau.

Centro Soçial
e, R,eiormados

dos ApHsentados
S� Catarinaem

PASTA DENTAL
ROBINSON

\
I
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Clínica Médiea e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Pluteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Círurgía - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhorás - Partos -

, O INSTITUTO PINHEIF:OS - (Caixa Postal, 163 _ Florianópolis).
Vias Urinárias -, Rins - Coração tem o 'prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros,
- Pulmões - Estornago - Figado e Farmacêuticos, que está iniciando, o lançamento de uma grande sér-ie

Tratamento da Tuberculose .dêsses produtos.
Raios X - Eletroc.ardiografia íls primeiros já a venda, são:
Praça Pereira e Oliveira (atráz do �ULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de
Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

, Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
_ Fone 841. PLORIANóPOLIS

T

"Br. Milton SimonelPereira
.

Clínica Cirurgica ,

Molestias de Senhoras

Dr. Paulo Fonte.
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e das 14 ••
I! hrs. Residência: Rua Blumenaa.

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário W�ndh�D.e.
Cllnica médica de adulto; e criança.

Consultór-io - Trajano, 29
Telef. M. 769

'Consulta das 4 ás 6 hor".
.ltelidência: Felipe Schmidt a. JII.

i" -'-__ :relef. 812
-n"t'>= -<=

CIRURGIA GERAL
IDôs Serviços dos 'Professores Berre

cido 'Montenegro e Piragibe No

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

Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Car idade
.

CUNICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle-.e tratamento

especializado da gravidês. Distur
bios da adolescência e da menopau

N. Pertubações menstruais, i:l�l�.,

mações e tl}mores do aparelho geni
tal feminino.

DR. NEWTON d'AVILA,

CirurgIa geral - Doenças de Senho

ras - Proctologia;
Eletricidade Médica

- •

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307'
'

Consultas: ÁS 11,30 horas e ii tar
de das'15 horas-em diante

Residência: Rua Vidal Ramos �.
65 - Telefone 1.422.

Operações do utero, ovários, trem- -

_

;pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
llura�)
.ASSISTENCIA AO PARTO E 01·E·

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
Disturbios nervosos _ Esterilldade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - TeJ.
1.461
Resid. R. 7 de Setembro _ Edil.

Cruz e Souza - Tel. 846.

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

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên
cla a Psicopatas do Distrito

Federal .

Ex·lnterno dr Hospital Psíqutâ
, trico e Manicômio Judiciarlo

da Capital Federal
Ex-Interno da Santa Casa de MI·
sericórdla do Rio de' Janeiro

, CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS'
N1!!RVOSAS

oonsultõr-ío: Edifício Amélla
Neto - 'Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

'Talhõ', 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL -- ALTA' CIo
�URGA-,- 'MOIil!;S!fIAS.,DE SE

,
NHORAS - PARTOS

.
Formado pela Faculdade <ie Medi.

cina da Universidade de São Paulo
onde foi assistente por vários anos d�

'" Serviço Cirúrgico do Prof. Alipio
, Corr êia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso tiroi-

de! rins, próstata, bexiga, ';tero,
ceár-ios e trompas. Varicocele, hidro

ceIe, varizes e hernas.
, Consultas: 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. POLYDORO ERNANI DE S
'THIXGO- '.�-

MédIc() e -partei"Q
Hospital de Carldade de Flo
rianópolis. Assistente da

Maternidade

Do

Doenças dos órgãos internos, es pe
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clinica e cirurgia de senhoras ,

Partos
FISIOTERAPIA _ ELECTROCAR
DIOGRAFIA _ METABOLISMO

EASAL
HORmIO 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
,

RESIDÉNCIA:
Ãnnida Trompowskí 62

Fone manual 766

I

l'
I

l• Dr. M. S. Cavalcanti
Clínica exclusivamente de cr-ianç3l'

Rua Saldanha Marinho. 10
Telefone M. 732

,I

OOMPAN�� [Dl
._ ACCIDENTES

�O�CO�l�
DO, TRABALHO �,

po�ro ALEGRE.

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N,O 68 1.0 ANDAR

C� "A POSTAL, 583 • TELEFONE <;C-AC • TELEGRAMAS: .PROTECTORA·

AgeD�a Geral para Sta, Vatarna
Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob.

Caixa Postal, '69 - Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS

--------------------��--�___,------�----------------------

Oficiaa CelesteORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a,
intensa e proficua

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

pela onda da IYH r: 6

1MDIO 'DIFUSORA 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 fi

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos I "

Preços Módicos
Orçamentos /sem compromisso.

.... -. ,. . . . . .. .
'

.

................................ �

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

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

dias de antecedência,

SRS.. ASS-INANTES
Reclamem imecliata

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus iorneee,

r
..........

FERIDP;S, REUMATISMO E
- PLACAS SlFILITICAS

Elixir de Nogueira
M.dicação Quzilicar 1\0 tratam••to

da .mJia

Artigos de uso

doméstico
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 _ 2° andar.
•• <II •• '. _.. • a.a •••

o VALE DO ITAJAJ
ProcUrem na A.��.el.

),»rOgHSIO,
LIVRARiA 43, LIVR.ÁRa

ROSA
. . . . .. . �

Cami•••, Gravatal. Piiamet,
Meia. ,da. melhorei; pelai me

Dorel preçe. .6 Da CASA' MIS
CELAN:gA -�RuaC. Mafra.

,
.................................. "

... 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 l

.. Suhwàrtzmaou �
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Ceterine:

'S/A

Produtos Vet'erinarios

Cx. 134 - Tel. KNOT
Florianópolis

e,fiO g.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 1{) cm3 e frascos de

tOiJ cm3.
SÓRO h�n-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.

VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de ,20 cm3 e frascos

de 100 cm3.
VACINA ANTI-RÁBIC�: Ampolas de 5 cmâ. e de 10 cm3 e frascos

de 100 cm3.
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
de}, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessarro

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

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
terinários de grande eficácia, como:'Terner ina (Buco- acina contra

diarréia infecçiosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vãcina 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

crmtrados na Iocalidade de residência. do solicitante.

Não 'tempo!

.
'

.

'SEU 'RELOGIO PRECISA.· DE
"

'.
'

..
'.

,y REVISAO ? ,

NOSSÀ OFICINÂ t ESPECIALIZADA
NosaCI8'�onêàl'tos são "

,

,.,'. garantidos 100%
ÓTICA-':l\fOD�LO
.iOAO PINTO, ,25 (Ffénte ao Tesouro
',,\;, , >< '; do, Estado)" ,',

"
'

,
Telefone para a Impressora 'Gra;aú Ltda. (telefone

manual 767), e o nosso a�ente o procurará para receber
sua encomende tipográfica, Serv iço Esmerado. En trega
imediata. Preç=s sem conccrrencie

�-ARIV1ACIA ESf:>ERANÇA

�------"""------------------------ i �

I "i
:1

'

m.JhorCl.

"__�ii"�#Wma,h_M*mQ_. • .. � -= __

do ".rmaeê.tle.o lHLO LAU8
S.j 111 ..ri .... ,relerllia

.,� ..cl.aa1t • ..ar lru - S..._,üiu - ".l'fu-

..rtu - Ãl1iaM •• 1D.n:.uk

-.n...... a uata ....."'-da ....._tllirt.· .......

\ :
• • •
• DL \:: ' I.

I A. DAMASCENO 'DA SILVA ':
: ADVOGADO :
• "1';" •
• �;! •
• II'" , AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS •
• •

: ,'- � ,h" :

I Praça 15 de-Novembro, 22 _,20 ando

.",;lf,
�'

i
�

•

'---":,,,,,, (Edifício Pérola) , .''41. •

I Fones: 1.324 e 1.388 ,di-: ,.,;!! :,:�".f�� r;"'" j: '�.F:�.r'" •

: ,j;J-�- Florianópolis - Santa Catarina :
·

-" , .

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

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

reços.
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Ca.tarina.

Redaçãe : Rua Prudente de Moraes, n. 626. _ Curitiba.

do

Ouçam, diàriamente, das 10 às I4 horas, 'as, eudiçõe« da

ZYH ., 6 Rad!o Difusora de Laguna,
970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna, ....:. Santa Catarina - Brasil

E'abricantcr. e distribuidores doa afamada. con

f.cçõ,. -DISTINTA- • RIVET. POllwe urr_' gl'cm
d. uortimento d. oagemirat. ..i.cado., brin.
bano e barato ... algodõell, l't\OE"\U1S • Q'I'iC.UTl.fiU'r.<.1,.

para aHah:.tall. Que receb.. dir.toment. do..
fdhricoll1. A t}UIJO ·A CAPITA.L". 'ahamG a 'l1Jtc-mg40 dQIIS Snrlll. O"'ml'llf'c$�Jlllt�� do lnt�'l'iol' fi·f.> u,ntidc oi" th. fo,ur.m '1m"

vlelta ont:ec. d...fetuop.m IIUGII aompl'o.= M�TRIZ .a! PloptnJ.'l6edjl, _ PT!.,IAJS' em Bh, lY!tonQU «I LQjI!lCl.

,
,
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São Paulo, 7 .n. P.) _ As .Fede- Inaug-urou-se ontem, nos salões sirna, merecendo os maiores e10-

rações Sindic;;lis de Classe fios 'Ira- do edifício do Albergue :\lolurno g ios as' peças expostas pelos Sr,>_

halhadores da TnQústria e 'I'rans- Sanla .Ca lar-ina, à Avenida J-Ierci- Drs. Tom Wi ldi, Aujor Luz, Leo

portes vão oferecer no sabado um lio Luz, a Exposição do Pr-imeiro berto Leal, Srs. Charles Edgar :\1[0·

almoce em homenag-em ao SI'. ;\'Ior- Congresso de História Cataiinen- ri!z, José Claudino de Nobrega e-:

van ])ias dr Figuciredo: em rec0.-I,,),r,' ',às J6 ,h,ol'a. 5, co� a pJ'.esen,ça do nUlTI{)(OSOS' outros expositores, que'
,

..

I
nhecimenlo pela suá oru-a no yII- J 101. Em I �:10� TF�ll�O, ,re[JI�sen- permitem ao púbíico a oportuní-

MUn IC IPa
nistério do 'I'rabàlho. Lan te do SI., GO\ em,ael.ol elo Esta- dade de apreciar as maravilhas de-·

, do, do Dr. Desembargador Henrí- arte antiga, em moveis, porcelanas

Os ferrov,·ar' 1°os da que Fontes, Presidente cio ,Gani- e cristais existentes em' Florianó-'

do ano de 1748, em consequência gr-osso, do 51'. Almirante Antão Ba- polis. A secção de filatelia, que em

do relatório do governador da Ilha, Leo··pold·,o8 rata e seu Estado' Maior. do Dr ví rIude do. espaço reeluzido teve'
Brigadeiro José da Silva Pais, que "Jol.'oO'e Lacerda, repres,oIllallte r duz i I l i
nêle' pedia a colonização da Capi-

_." c o que se re UZIr a simp cs mas va 10-·

tania. C 7 (I) ])) _ O D.o "0-
:-'1'. Mi ni st.ro ela Justiça, eI. os Senho- sa amostra, encantou os yisitan-·

ampos, •. . . S r-err

I
' .

Diferenciações de toda sorte de-
"'1 L ldi id res Congressistas, e grande n,lassa Ies que, surpresos, verif'ica ram 'a,

terminaram rumos completamente vinrros (a copo ma, reurnc os na
,

nopulur O sr Enz? Vicl.or Pelu- existência, em nossa cidade, de 11111-
novos nas suas práticas agrícolas. Delegaci.a Sindica. I elirig-il'a.m um

.

.

'

... O'
,

,.

Todavia, a essencia da cultura e o telearama ao Presidente ela Cârna-
so Jr. pr-enunciou o discurso ele grupo de 'cclecionador-es cujas ati-·

colorido das tradições açoreanas, dO D) . 'aclo' inaugur-ação, tendo o representan- vídades é um dos maiores leste-·
Ira os et LI L s.

a fidelidade aos valores mais a tos
Períern eles CII.le í.eriha andamen- te elo sr. Governador do Estado, munhos do nosso nível cultural. A\

da .sua herança ancestral, jámais li ."
, d f'

sofreram o menor cambio ou a mais to o 'projeíó sôbre as e lei çôes Sin- COl'La. o a il.a, declarando aberta coleção de louças ele barro, de ob= ,

leve diminuição. dicn is, pois sou �inelicalü Itstá sob
a exposlção. [etos de palha, os encantadores,

É, verdade que as imposições e o\. exposição consla do pu ineis "pão- por DeLIs" são efementos {)O-'í

ntervençâo há cerca ele .Ulll ano, '.'
" <, v � c

exigências do sólo determinaram com Iol.ograf ias dos Açores e da 'pulares que se destacam na expo-,
uma base econômica muito diversa o que é contrario às normas Demo-

da açoreana. Mas, apesar de alte- ci-aticas.

Florlan6polh, 8 de 'Outubro de 1948

A saudação do vereador Os_
valdo ;Machado aos membros do
Prtmelro Congresso de História,
de Santa Catarina, por ocasião
da visita que fjzer,am ante-ôn
tem, à Casa do Legislativo Mu

níclpal.
Os Açôres são, um 'arquipélago

que a natureza' com caprichos de
beleza, em pleno Atlantico, na in
tersecção das grandes rotas marí
timas, entre a América (do Norte
e Central); entre a América do
Norte e a ,África.
Descobertas- a partir do ano de

1432, as Ilhas Açoreanas pertence-
ram sempre a Portugal.

-

Xe las, os portuguêses estabelece
ram sua civilização; modificaram
lhes a flora e a fáúna ; transfor
mararn-n'as num dos mais lindos
jardins de cultura do mundo.
Supervoadas a partir do século

dezoito, as Ilhas têem mandado
seus filhos para as terras america- Por motivo do transcurso da- rliüa
nas e asiáticas, desenvolvendo cor- de seu aniversário,' foi o sr. depn
rentes migratórias para a Amél'ica tado Alfre,do Campos alvo, ontem de
do Norte. Ali, para onde emigraram significativas manifestações ele aprt'
e ainda emigram os pescadores dr

�o. de estima e de simpatias. Lhnno
baleias, na terra americana do no;'-

c ilustrado, impondo-se nos circu]ns
-te, transformam-se os a,ore,1 no" ,ociais pelo )['estigio de suas (Juali
cm agricultores dos mais babeis I:' clades de caráter e de espirita, ()
avançados. nosso ,;listinto correliginário cou-
,Atesta-o, sem dúvida, a esplêndi-

'''i da ocupação agríCola do vale de la, nesta capital, como em todo o

San Joaquim, na ·Califórnia. Estado, UHla consideração excepcio-
Excelentes agricultores, demons- nal, que se -traduz em afeto llas

tram também grande capacidade na rodas de suas relações.
pesca, para a prática da qual, aliás, No municipio de Blumenatl, onde

constituiram grandes grupos Joca- é operoso industrial, ,desfruta 111'l1:_t

lizados na Nova Inglaterra e no influência invulgar, o que explica a

I_abrador. sua eleiçãu para a Assembléia LI",
De extrema adaptabilidade, o po- gislativa como representante daq'Je-

vo açoreano se ambienta rápida- la prospera comuna.
,

mente �las novas terras para onde A sua atuação, parlamentar tr111

emigra. Sua população se estende sido ,das mais destacadas, exercenc!0
até às Filipinas e Hawai, onde se o cargo de 2° Secretário da Mes:l.
dedica às fainas agricolas, especial- por força de reiteradas manifest�-
mente à cultura dó ananás. ções áa vontade de seus pares.,

Há dm:entos anos trahalham os da vonta,de ele seus pares.
açoreanos um sólo pol1re, arenoso, Nesta nota, com que assinalamos
bastante diverso do rico sólo vul- a significação de uma data tão :::an
canico das suas Ilhas. aos seus ÍJ1llmeros admiraclores c

Os Açôres desempenharam no amigos, queremos incluir-nos entre
passado relevante papel; a posição os que; conhecendo-lhe mais 'le
excepcional que lhes deu a natu.re- perto as grandes virtudes morais e
za permitiu aos navegadores portu-
guêses um solido ponto de apôio a inteireza de alma, se orgulham (1"

para as explorações e aventuras cumprimentá-lo. forlllulan.rlo-lhr os

oceânicas. mais ardentes votos ,rle felicida(k

Hoje, as Ilhas fazem reviv,er' o pessoal.
relevante papel do passado, como

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

ponto de apôio às modernas .rótas
aéreas.

-a-

O Conselho Ultramarino, por
Provisão de 9 de agôsto de 1747,
deu a Gomes Freire, então gover
nador do Brasil, instruções para a

localização de co] "mos açoreanos
em Santa Catarina.
E aqui' se estabeleceram a partir

Na Câmara

,

f
.CI.

DE TRANSPORTES AÉRros lTDA

Linha Fpolis. -- Laies
2as. 4as. � 6as.-feiras

Cargas -- Passageiros
-- Encomendas

In'o rma�ões:
Praça 15 de Novembro'

22 - 2° andar.
TELEFOlvES

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

ERNANI BORN DA SILVA e

SENHORA
participam aos parentes e pes
sôas de suas relações, o nasci
mento de sua filba }fARIA, no
dia 4 do corrente mês.

Continua na 3a. pago

Dep. Alfredo Campos

Tento-brasileirismo
Na cidade de Rio do Sul o com

padre du sub-delegado, montado TIO

seu cavalo gateado, conversava sô-
bre a calçada. ,

O delegado procurou forçá-lo smr

de onde estava. Eis o caso conta/lo
num jornal que se publicava em ale
mão numa pequena cidade do Esta
do, na zona oolonial:
"In der Riu do Sul, rit der como'

padre, auf sainer gateade auf der
calçade. Das sieth der süb-delegarle,
sein Compadre, der sagt:

- Puxa Diabo, olha compadre!
Gen runter von calçade mit deiner
Gatea,de. das ist hier Cidade unrl

I
keine Picade!"
Parece anedota, mas é fatQ._,1'lí�

têntico.

Rio, 7 (A. N.) O Ministro
Adr-oaklb Costa ·remeteu à 'Câmard
para ,exame dos parlamentares' as
escrituras públi-cas da aqUlslçao
que fez de dois apartamentos. O

gesto do titular de Pasta de Jusli

ça teve a melhor r·(lpercussão en

tre os depu Lael os, mer·ecendo encô
mios em todos os mei,os poliLicos.

NUNC� EXISTIU IGURl

Homenagem ao
ex ..Ministro

Hoje ,no passadO
A data de hoje recorda-nos que:
- 'em 1.62", no acampamenlo do

Rio Vermelho , proximo á Bahia.
faleceu o 5° Bispo cio Brasil, 1),

:\J arcos 'I'eixe i l'a, () qual, ele 15 dr
;\Jaio a 12 de Srlemhl'o dr' 'l":?'l
exerCeU '0 (:o\'el'no', civil e miliLar,
elirigindo as rOl'ça� que sitiaram os

bolandese.";
'- {'m 1.711, Frlix Josr :\�acbado

de J�enelonça, nomeado governaJor
el·esembal'ca em Recife, senelo re(D

bidos .pelos parLidos rivais, daado
se enlno a tel'mina\'ão da gl�elTa
dos "Nlascates".

- em 1.713, foi instalada a Vi

la ele �50 João el'EI-Rei, na Pro

vincia de -''finas Gerais;
- em 1.796, el11 Recife, Pernam

buco, na"ceu Frei Caneca, fuzilaelo
no clia 23 ele Janril'o de 1.825, co

mo maI'l ir ela República, pronun
ciando as palavras: - 'JMeus ami
gos não me eleixem s o f r e r

l11\liLo ... " r lima clrscal'ga cortou

lhe'a 1)ala\'1'a;
- e111 1.799, no Rio de Janeiro,

nasceu Eval'isto Ferreira da Vei

g-a, falecendo a 12 de JlIaio dr

1.837;
- em 1.819, o então Coronél

:\1'anu8\ -'lfarques ele Sousa (segun
do desse nomr) alacou e dispersou
400 ol'i-rnlais, sob o comando ele

Fillipe Duarle;
- em 1.8H, em Santana, no Rio

Grande do Sul, o caudilho Bernar

dino Pinlo foi derrota,elo pelo Co
mandante HipóliLo Cardoso;

- em 1.854, ,em Campos, Estado
do Rio, nasceu José do Palrocinio,
grande YLlllo da campanha aboli
cionista, falecend'o a 49 ele Janei

ro de 1.905;
- em 1.863, nasceu ,em São

Luiz do �Iaranhão o granele poé
La Catulo da Paixão Cear.eIlce, fi
lho de Amancio José da Paixão
Cearence e D. 'Maria' Cel,estina

1 ,g'a da Paixão. 'Segundo AlberLo
d�e Oliveira, foi "o poéLa bravío,
poéla cujos versos ilão foi preciso
semear e ainela menos culUvar,
poéta igualmenle entendido e apre
ciaelo pelos sábios e pelos ignoran
l·es, poéLa elo povo e da raça, poé
I a e só poéta, que só pode dar

poesia, como as abelhas só podem
elar mél". Faleceu em 10 de Maio
ele 1'946, no Rio d,e Janeiro.

- em 1.868, a divisão de encou

raçaelos da esquadra brasileira co

mandada pelo Barão da :Passagem,
rompeu fogo contra os infantes pa

raguaios que hostilizavam Ang'us
turra, panelo-os em 'fuga;

A.ndré Nilo Tadasco

l

PARA

E C Z

Exposição do Pri'meíro Congresso ãe
História d,e SanUI Catarina

'

FERIDAS,
E MAS,

JNFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R AS, II
'ESPINHAS, ET�

Xladelra, dr rotograrias da região
próxima ele Ftoríanópolís, gT<Í ,'i ..

cos crctuados pelo Dopartarnem o

sição.
A exposição

ao público elas
ficará J'ranqucada.
9 às 21 horas.

E::;l<hluctl de Gcognüia c Cat-Logta
na, (' csl an I e,; com objetos acor-ia
ItllS'e ca l ari neuscs.ialúrn til" urna ex

posiç'ú() I'ilalplica. Tem ill1pr(\�sio
nado ns \'i:iitanles o an'anjo 'rlas 1'0-

'Lugra !'ias, cujos rlizeres nar'l'am ao;

ali'\'idadl's r o� costumes ria ]l0!)'!
I al,'ií(,} calal'inensr .. \ cole�,ão de
anl igllidadrs Lem sielo apI'pciadis-

p�ô rrtcíaecão
DI1;. Ai"no Pedro Hoeschl' e Se�110-

ra, participam aos seus parentes e�'

amigos'. o nascimento de seu filho"

Sergio, ocorrido no dia' 2 do corren- '

te, na, Maternidade desta Capital.
�

Na··-bãiijã·
...

sú:�···
..

lÍôfe···if
..

i9iíôrà8�--··fesíii
.. '

Veneziana em homenagem 80' Primeir.;
Congresso de H. Catarinense

HC'alizal'-se-á hoje, its 19 1101'as,
se o (empo permitir, a grandio�a
FESTA. VE:\TEZIA:\lA qUI', ,;ob os

auspicio:,; elo Inslitulo Hislórico e

GeogníIico e em hOOlenag'em ao

Prill1riro CongTe�so de Histól'ia Ca�

tarinense, o C. N. Riacbueló, com':'
a colaboracão' elas demais enlida-,'
des esporlivas d,e remo e ,"ela, 01'-'
g'anizou ca,prichosamenle. O local
da origiballssima exibição naulica
será a baliia �ul, entre a Alfan'dega
e a Capilania d·os Parlas.

Na reunião plenária do Cónselho)�
Interamericao\o de Comércio

Rio, 7 (A. :\T.) - �\ Confedera
ção )/aciollal do Comél'cio informa
qllC os componentes ria Delegação
Brasileira à quarta reunião IJlrna
ria do Conselho Inter-americano
d,e Comrrcio e P l'OU ução, ch!;'!fiada
pelo SI'. João Daud de Olheira, se-

rão !1omenag'rados cum uma recüp- -

ç-lio que lel'á .lugar no e"cl'itório de

pl'opag'anda ,e expansão Comel'ciat,'
do Br8sil nos Estados lTnidos. Se-'
glinelo a mesma fonle, compar·ece--'
riío lambem delegaelos )/ol'lc-_\.me...·

ricanos.

FRECHANDO ....

Na bem apresentada edição de ante-ohtem, do Diário da
Tarde, confrontando com esplêndidas Variacões da brilhantís
sima pena de AltÍl}O Flores, e sob o descabido titulo de Colo
nização de Santa Catarina, está um rol de patranhas deslava.
das a respeito do atrabiliário prefeito de Joinvile - o nacional-·
socialista Herr Hans Herbert Cal in. Quando, a�tes da eleiçã'tJ.
d&sse conspícuo fuherer, a administração antedai' abriu vários
créditos .necessários, a imprensa udenista veio a campo gritar'
histéricamente contra o nefando crime da abertura de recursos'

extraordinários, no 11I0ntante de cêrca de um milhão de cru

zeiros. País o que antes era crime, agora virou virtude! Hen
Hans Herbert Colin já abriu crédHos extraordinários em mais
de TRÉS MILHõES DE CHUZEIROS!!!

Diz lá o Diário: "Mas para onde o sr. Prefeito João Colin
tem volvido as suas vistas com grande carinho é a instrução
primária". O jornal udenista deveria ilustrar essa tirada falsa
com os seguintes fatos, todos incontestados: Na campanba do
ensino supletivo, Herr Hans Herbert· Colin foi o único prefei
to em todo o Brasil que terminantemente negou os pr.édios es

colares municipais para a instalação dêsses cursos!!! Essa reeu

sa foi 'feita pelo ofício n. 92/48, na qual declara não ser possí-
vel à sua Administração, "ceder as escolas municipais para nelas
funcionarem as Classes Supletivas de Alfabetização de Adultos
e Adolecentes". (A parte em grifú é textual, e do ofício cm re

ferência possuimos cópia fotostá tica).
.

Ainda hit poueo meses, registrou-se novo carinho de FIerr-'
FIans Herbert Colin pela instrução primária: em próprio .J1luni-
eipal, em um dos distritos joinvilenses, funcionava uma esc.ola
estadual. Pois bem! Herr Hans Herbert Colin desalojou-a, fe-·
chando-a,' sob a criminosa alegação de o, prédio necessitar de
reformas urgentes. Ao, que estamos inf0r111ados, as reformas
constituiram em simples brochadas de cal!!!

Prossigamos: O Estado mantém com diversos mu niCípios,
inclusive .Joinvile, acôrdos para a instalação e manutenção de·
Escolas Normais Regionais. Todos os municípios catarinenses
que assinaram tais acôrdos, cumprem-nos rigorosamente,.,
excepto .Joinvile, sob o govêrno dinâmico de Herr Hans Her
bert Colin ... O fuhererzinho udcnista, por êsse jeito, empenha-,
se em fechar a Normal Regional de ,seu município!!!

Como se vê, a administração udenista é de 'um carinho
luademelesco para com a instrução.

Sôbre a farsa da qoação de uniformes 'para os escolares, já
fa lamas. Herr Hans Herbert Colin forneceu-lhes sapatos, tipo
tenis meias e fazenda para os uniformes. Após o desfile de

Sete 'de Setembro mandou reco] heI' tôda essa generosa doação!
E aconteceu que alunos, cujos pais haviam gasto de vinte a trin ..

ta cruzeiros com a confecção cios uniformes, ficaram sem nada:
e sem esperanças de nada, de vez que, estando no último ano,

elll 1949 não voltarão à escola. f:sses apenas pagaram caro de

l�ais Ulll aluguel. de uniforme, sapatos c mei_as, par� com is:�o
iluminarem o farol de Herr Hans Herbert Cohn, modelo uclellls- .

ta de administrador dinâmico, etc. e ctr.
GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


