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o' presidente Dutra, aludindo aos.'
política internacional dissolvente"

le.iro,
empolganle cerimonia

é,s�a'l
Cão de soldado e de brasileiro esta lução brasileira cio problema do

de que damos nol i�'al'io completo visita com que 'me honram repre- pet.roleo.
em outro local desta '(jiç�...,. o g'e- sentantos de Lodos os partidos C')I,l Esse an�eio .nacional, velho :I�

neral Eurico <Gaspar Dutra prr..f'e- assento na Câmara dos Depurados. muitos anos, desaf'inn, sem resu l

riu o seguin te e

impOL'tantrdiscltr-,
Constituem s1.1li�raç·ão_ e estirnu.o tado, a capacidade realizadora dos

so : as vossas congratulações pelos es- estadistas da primeira Repub] :l':l,
"E' muito grata ao 11lCU C01"i1- .forcas do governo em .favor -da S�,- c, em tempos mais recentes, rcpi-e

sentava unicamente um tema s.in

limen tal.
Pais S�1l1 jazidas conhecidas, e

locadas, sem técnicos e sem capi
tais, permanecíamos incrédulos ou

desesper-ançados ante a fome da
carhur.an

í

e determinada pelo nosso

crcscimçnto. Erarnos assim conrlu

:d elos a um impasse desencorajador
e condenados, a uma servirlã» sem

remertio. A..ssunto ligado à defesa

nacional.de vital importauc it pa-

assim falou
Rio, 8 (V. A.) - /Ao receber a

Comissão da 'Câmara dos Deputa
dos que foi apresentar cungratula
ções ao presinente da Republica,
em nome daquela Casa dó Legisla,
two, pela solução dada pelo gover

no' ao problema do petrnleo brasi-

"inlerêsses da

nessas conversações, para deixar
de

os neutros, mais à vontade. O 'chan
O sr. João Cotui expõe a vexames os seus municípzs, fugindoccler Bramuglia, da Argentina, as-

,

ao cumprimento de um acôrdo
sumiu as funções de media,dor. O Diário da Tarde" acha natu- dos efeitos do acôrdo e o repele na

ral a atitude do Prefeito João Cc- hora "em que lhe cumpre honr á

lin, que, insurgindo-se contrag unta lo.
clausula contratual, sonega, cm n o- Adem'a is, não está em jogo ?

me do município de Joinvile, o pa- honorabilidade do sr. Colin, mas

gamen to de uma contribuição devi- a do seu' go vêrno e a do seu muni-·
da ao Estado, por acô rdo de co· cíp io.
operação no sentido, de manter-as

naquela cidade, uma Escola, NOJ'- O '''1?iário da Tarde'" conclue

1IIal Regional. que é vexatório que se reclame ta,í
Não estmnhamos a solidariedao( pagamento. Vexatório porque?_ Vc_o

do jornal udenista ao Prefeit.o xatório é ao município de Joinvile

udenista, E, porisso, não nos impol' expor-se aos decomedimentos de

ta que o "Diário da Tarde" abunde um homem que não reconhece os

nas idéias do chefe do executivo I compromissos assumidos antes e

Trarl,8c'rito, no. atá dos trabalhos, a requerimento, do lider do PSD, sr. Nunes' Varela, o discurso joinvilense, que pún1>a poder im. os repele.·

.proferido pelo desembargador Henrique F01_1-te,s" por ocasião da reunião preparatória do Primeiro funemcn�e ai'rastar a pO'pulaçllo Porque, finalmente, não se tl'ata.
Congresso de Htstona de Santa Catarina do séu mUllicÍl>io a apoiar-lhe c) p;es- propriamente de cobrar; nem se

I ' •

A sessão de olltem da As;,embléia deI' majoritário, com a palavra, Ionização Açoriaría e Executiva do to Illconsiderado. reprova a recusa do pagamento fle-

Legislativa, foi presidida pelo sr. justificou termos de requerimento �l'imcit·o Con�l'e�so ele I::Tj�tória Ca- Se o sr. João Colin, como o faz lo que esta representa de mat.eriaL

.depuLado Saulo Rarpos, do P. T. B. que enviára á NIê8a, no sentido de [ari Ilellse ao [01'm,9 do prineipal crer o jornal udenista, deixa dp. Mas o sentido moral da atitude d"

tendo como sec'retário os srs depu- ser ·transcrilo, nos ANAIS, o bri- dos seus trabalhos. efetuar o ,'e�'id') pagamerito por- sr..Colin é que se condena. 'Ai de'

taelos Pinto Arruda e Alfredo Ibanle discLU'sO proférido pelo sr. .\"50 \'ale a jwna milldear cansei- que lhe l)al'{'��l {lma praxe da dHa- nós, se dentro daquele conceito

Campos, ambos do P. S. D. Des, Henrique da' Silva Fontes, ra.-; nem pl'eOCllpaç-ões, Vale, sim, dura o sistema de cooperação entre desastroso de que "os tratados são
- O sr. Nunes Varela, ilustre Ii- Presidenle ela Coniis�ão ExecllLi\'a proclamar animaçõe3 e auxílios, o Estado e os Municipios, nem po, farrapos de pape]" os homens pú-

do Primeiro, Congresso ele Tiisló- Çjl1e nllnca lhe faltaram e que agora
risso é me�os censurável o seu lltO, blicos' deixarem ,de honrar os com

Il S d d
ria Calarinensr, quando da sua culminani 'com ã pl'CSel,ça ele tão �esde que, até agora, não tomou promissos oficiais! Ate agora, pelo

J'O ena o, o caso o primeii'a reunião, na Faculdade' de iILlslJ'E'� Congressistas, uns por si uma só providência a-fim de l'es- menos concretamente, só a U. D.

I "t d
Direito. e cit',Lros por lronrósas repL'esenta- cindir, cancelar Ol� anular o acôrdn, N: em Santa Catarina tenta reim-

,8 argamen O e A.o faze-lo, o Iiuer majol'i lário ções, Animações e auxílios recebeu-
ássinado pelo Municipio de JOinvi-' plantá-la, em apôio ao discri��(.\-'

ruas car.·o"a·s J'Cssallou trechos cio discuJ'so rla- os a Comissão da AS.-;embléia Le-
le. Ao contrário disso, beneficiar·se narismo do sr� João Colin:,.

ti quêle illlst.l'aelo magisl"ado l'111 'que gi�lati\'a E.�ta'dual, qlle, de pronlo'

O'
'

luo, 8 (A. N.) - O alargamento s. excia. punha em relevo os auxi- 'e espolllâneame,nle, acleriu ás' Co- S· vencim.enios do fun'_dos arcos desta Capital tem pro':o- lias prestaclos pelos sr. Vice-Pre- melllm'ações, mal foram anuncia-
cada vários comentários, inclusive siriente :\),el'êu Ramos, pela 1.inião, elas; recebell-os ria Prefeitura ;'vlu- Cl-Onal1-smo' fed$ra'l,no Senado Federal; o Prefeito 1V[CI1- pelo Govêrno do Eslado, pela �-\.s-· nicipal (/(' L.'lol'ianój)olis, Cjl1e lhe
-des de :\-Iorais, embora c'Onsidere " I I" I P I" t

'

fisem) eIa e pe a rc e1 Llra, para facultoll m0ios para inicial� os tra- xaml·num-se as 27 emoodas aprosont.!JI-obra ele grande utilidacle .para a ci- qlle o conclave ora reunido nesla balhos e que ainda os facllltará pa- (J U U U U
-dade, principalmente para o dcsa- caplLal seja coroada de brilhanlis- ra, a cl'('ção do monumento come- das em plená .·0 DO S Jfõgo do tráfe!2'O na uar!2'anta das .

lt ê 't r en�( o� � � mo e reSll e em Xl o. mOl'atIVO: recebeu-os do GoYêrno
I

'

U
'Tuas Arcos, Riachuelo· s e Avelll'd" O d" d d 1 I I 1':' ( d II' b

'

R' 8 (A N) O S d ,\1 t-, lscurso o sr. esem}argacol' co .l<'s a o, que le (lell O SU sídlO 10,. ••
- ena OI'

"""'Isen
ar o seu parecer na reunião. de

Memel.de Sc� resolveu pôr o aS/�llnta Henrique Fonles, ao qual �e referiu ele cem mil crllzeiros, com' que se- varo Adolfo, relat.or
do projeto l1e ho,ii'� exa.l11inando as novas 27

Cllll'J.l-eu J lscussao na alta Câmara Fede- o lideI' da maioria, foi o seguinLe: rão custeadas as despesas de rea- aumento ,de vencimenÍ'os cios fnn- ,
,

]'[1]. determinando ao Secretário da "Meus Senhores" Iiz.ação do Congresso; recebe-os cionários públicos civis e militares
das oferecidas em plenúrio, afim c)f'

Viação e Obras a paralização d0s :\IeNcê ele Deus, cbega a COl11is� igualmente da União, que por pro- da União, na Comissão de Finanç;ls

I
que 'O projeto seja inclui,do nov::t-

trabalhos que vinham sendo exp- são Organizadora das Comelllora- posta da hancada catarinensr na do Senado, informon ôntem à Doi- mente n� ordem do dia no prinó:)io:
çutados. r:iies rio Segundo Ocntenúrio da C\)� Continua na 3a. p!1.g. te que estú diligenciando para aprc- da semana próxima.

Propríetárío e

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

D. Gerente: SIDNEI NOCE'l'I - "Dil'etOl"Dr. RUBENS DE ARRUDA RA�IOS
Diretor de Redação GUSTAVO ,NEVES
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Primeiro Congresso de Conversações sôbre

H·
, �

C o caso de BerUmIstorla atarinense Pal"is, 8 (e. P.) - Os seis me:n-

bros neutros do Conselho de SCi;U'
rança cstào !'e.;.tlizanc!o conver-sa

ções purtlculur-cs p�nl solucionar
O caso de Berlim. As tr êx g'r�lndc"
potencias aliadas não tomam parte

vidados os srs. Congr-essistas.
FESTA VENEZIANA: Se o tempo permitir, ás 19,30 horas) será

realizada a Festa Veneziana, na bahia Sul. Trata-se de original desfile

náutico., promovido pelo C. N. Hiachuelo, com o concurso das demais

sociedades de remo e vela, ela Capital. O Instituto Histórico patrocina
·essa feliz iniciativa que, estamos seguros, constituirá nota ele realce

Deixou a Gqanabara

do pelo interesse nacional. Inves
Lido nas responsabilidades que ora

exerço, não perdi um momento si

quer no consider-ar encargos tão

árduos, com ânimo de enfr-entá

Ias, sabendo embora que outros,
antes de mim, em siuações mais

Iavoravels, não conseguiram en

contrar a solução almejada. I
Rem conhecimento suficiente do

nosso sub-solo, carecendo_das equi
pes técnicas indispensaveis, - O

óbi-ce maior, num país sem econo

mia parlí eiilar mobi'lizavel para
tão alto cometimento, resultava
das condições do ]j;'rario Publico,
no momeno dramático em que fui
colocado pelo povo brasileiro à

Irçnte da Nação.
ra o nosso desenvo lvlmenj.o.: acorn- Absorvido o meu governo com os

panhei-Ihc, sempre e ele há mui to, trabalhos de reestruturação demo
as di íiculdades e ós tl.'opeços, mais crátíca do país, pude, 110 entanto,

•

nitidamente prpssenl,iJos e ponde- nus mensagens 'dirigidas ao Con
rarlos no ,,(lio dos orgãos especiali- gresso Nacional em 1947 e ,19-\8,
zados elas Forças Armadas. dar noticia do que as cirounstân-

H.(':\lO SE(jCRO ,cias permitiram realizar, Deus sa-

Canríidal o à Presidente ria n.e- be com que ingentes sacrif ioios.

publica, adver-ti-me, e aos meus DEMAGOGIA FUNESTA'

cornpat riotas, de que era urgente O vosso intérprete acaba de as-

e',l�onl1'ar, cm condições de r�eqL1i-1 si na lar á obra funesta da demago-
hi lidadc, o rumo seguro, aconselha- Continua na Sa. pag

O�caso da Curso Normol
R'egionàl de Joinvile

Em nossa proxirua edição darcmos completa reportagem das VISI·

tas que os srs -. congressistas, no dia 6 do corcrnte, Iizeram ao colendo
Tribunal de Justiça e a S. Exa, HevJ11o. D. Joaquim Domingues de OUc

veira, piedoso Arcebispo -Metropolitano. ,�'
•

pnOGHAMA PARA. HOJE:
ÁS, 7 horas - Partida para a excLU�são a São José, Enseada

Brito, Vila Nova e Laguna:
ÁS 13 horas - Almôço em Laguna.
ÁS 15 horas - Regresso de Laguna.
ÁS 22 horas - Baile de gala de aniversário do Lira Tenis Clube,

para o qual, por gentileza de sua Diretoria, serão CCIl-

Rio de Janeiro, 8 �, N.) - Par
tiu as nove e vinte horas de hoje.
rumo' à Espanha o navio-escola es

panhol "Juan Sebasti a n de Elca-
no ", Escoltou aquele veleiro ;Jt�
fora da barra. o caça-sllhnrarino�

no porgrama de hoje. nacional "Guajara".

Na Assembléia
-

legislativa

,
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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auto·re:dização! É nesta altura que o te-·

�����41_.�- ..��
"cáclnia %.it(e�cá�'·a i

.

��..�.��-

.No pais
Uma cortina escura, preguiçosa- vida em busca do belo, cruzamos

'lI)1ente esürada na moldura sim- com o poeta a cantar as f'antásti
pies de' uma- porta improvisada, cas maravilhas do "País Encanta-
separa da. magíslral ihe leza que do" de Euclides Rosa.
!emana ria arte filha rias mãos gc
miais de Euclides Rosa, uma mar,)
jhumana que nos vai-e-vens da yi

da, pelas ruas arrasta uma místu
Ta de prazeres e de angústia.

Cá fora, 11m mundo cheio de al
mas pisadas, repleto de corações E. .. o poeta nos diz: abençoai
sangraudo ; homens confundidos no irmãos, bendizei a árvore que pro
cruel emaranhado do sofrimento, duz 'tão (fasçinalllLes frutos, Ide,
Ievando uns nos lábios, colado o caminhai 'além das tronteiras des
sêlo sangrento da derrota; outros, la vida vazioa'e contemplai as péro
palmilhando o mesmo tapete fei- las brotadas da árvore maldita. _.

to de r-etalhos de ilusões, a sor-ri I' hrotadas da árvore maldita. _ .

alegre e despreocupadamcn I e sem Quando a cortina se ergue dian-
atinar com a maldade ela viria, sem í.e de nossos olhos fasci.nados, um

conhecer a traição do destino como pensamento apenas nos domina o

um corvo faminto voejando. em cér-ebro e... repentinamente, pe
busca de nova prêsa, prosseguem los doces atalhos da r-ecordação
indifrrentes à dor alheia embebi- volvemos ':1 nossa meninice e en

dos no esplendor da sua miséria p:Jntramo-nos no silêncio das noi
dourada. i= frias de inverno, sentados jun-

F. ... do outro lado, oculto pela tos ao brazeiro do fogão, atentos
cortina ineliferente e calma em ouvindo as histórias do "País das
flagrante castraste com a lágrima Fadas" e dos "Palácios Encanta
que se esforça por não brotar dos elos", que a avôzinha antigamente

. olhos daqueles que das esquinas !los contava.

das ruas' assistem ao negro festim E corremos de um para outro
da vida, vivo em seus m1l11mOS fruto da figueira burilada por
,detalhes, ma raví lhando os olhos Euclides Rosa como as criancinhas
(los' presen les

.

ergue-se

mimOSO�1
de outrora, querendo bulir em tn

.deslumhr-an te e har-monioso o do e '0 nosso coração palpita emo

"País das Fadas". cionado no silêncio aveludado do

Fugindo aos tétr-icos cenários da "País Maravilhoso".

o fio da navalha:
- "Uma figuei ra sem frulo,
maldisse Jesus 11m dia:
destas se visse o fruto,
com certeza as bendiria".

o
• •

meu primeiro amor •••
Ella era assIm. _ .. um mixto de candura
De esperança, 'e1e amor e de bondade ...
Nunca passa'ra a 8·ombr3. da saudaele!
Quando' sorria .•.. cheia ele Lernura,

Parecia reunir noss'a amizade
Num so.nho lindo, ['eilo. de ventura,
Tod·o ,bordado de felicidade!
Um dia Deus chamou-a para o céu ..•

Um dia Deus chamou-a para '0 céu ..•.
E vestida, de noiva, com seu véu,
Deitada num esquife rosiclér,

r
EmquanLo eu junto a ,si triste chorava

EUa, em seus labios, inda me esboçara
AqueUe riso lindo, de mulher!

MUton de ObiveÍ1'a Condessa

( fiLME)
.na nos oferece a grande decepção, malor-

É longa, não há dúvida. Em dois ou ainda por sentirmos o reflexo direto da.
três momentos, aconteceu-me pensar que própria angustia do autor. É a águia fe
já se avis ínhasse o término, mas não rida que alça o vôo, ai nela sem rUI11O�
'obstante trata-se ele. uma das melhores sem fôrças, que aos poucos vai l'egahan
crtaçôes- cinematográficas a "que já as- -do ao ver as formas indecisas dos' pín

caros' que surgem, rompendo aos poucos
a brurna que os envolve e, súbito, em vez:

de atingir o ninho, em rápida desoaída..
vai na mina e abaixo, .ern incerto bloco

de peelra. Para quem atingiu a ln->

tensidade elos dois diálogos mais profun
dos da fita - o que se passa na mina:

e depois da lnelia com o "santo" - que

podiam tão bem levar ao verdadeiro seno.

tielo, parar naquele esp lrf tualtsrno quie
tista indú ... desaruma. Aquela "presen-
ça" de Deus e união corn Êle assím "sen

tida" no alto da montanha, envôlta na

quele que de mistério "alguma coisa vak

lhe acontecer", é,' inclusive perigoso e

não satisfaz para justificar a "tranquili-

ma da existnch; é uma alma angustia- la repercussão que podem ter no público>
da que busca a sua. rzão ele ser, o sEm- (e penso aqui especialment.'e 110 públí
tido profunelo da realidade humana. Mas co adolescente que constitui ,hoje em dia.
é o caminho de Sophie que êle segue. O
caminho da n<!gação, da destruição de

I
toelos os valores. Mau'gham, em seus es

critos, lança-se voluptuosamente, através atitueles ,apelam pára um excessivo sen

Con tinua O ESTADO fazen- de seus personagens, na senda do sen- tldo de humanismo imeeliatista qlle leva-
I>

do distribuições de valiosos li- sualislllo, da liberdaele elesenfreaela, da a um. amolecimento e enevoamento dos:

• '. satisfação de todos os apetites, tendên conceitos de Bem e Mal.

vros, InclUSIVe romances

moo,
cia esta que nada lTI21S é smão o reflexo "Fio de Navalha" é um bom filme, mas,:

I dernos, en tre as pessoas que de uma granele insatisfação ll1terior,

des-I
para ser visto com inteligênCia que me-

l
constam de seu cadastro 50- vlaela da única fonte capaz de estancar de e pesa os' eliferentes valores.

cial. completamente esta sede ele_ absoluto, de DE "JUVENTUDE"

Os nossos olhos perdidos na

Icontemplação elo belo não se can

sam nunca de admirar a magia das
mãos do grande artista.
Bem pouco e1izemos porque qua

se nada podemos dizer; a emoção
sufoca-nos e, apenas fitamos a

figura de Euclides Rosa, como a

querer no. olhar admirado, agra
e1ecer-lhe a felicidaele de nos ser

dado aC\lli la tar a incomensurável
extensão da sua arte maravilhosa.
Depois, ou Ira vez, transpondo LI

cortina muda e i n d if'er-en lc, caí
mos no r1010)'0�0 picacleiro ela viela
e . .. levando na retina como es

tampas de um sonho divinal as

delicadas imagens da suave minia
tura ele Euclides Rosa, lançamos
um derradeiro olhar ao poeta e

Gostei da fila.

daele" atingida pelo herói.

A meu vêr-, elêste trêcho em diante;
uma curva descendente se processa no'

tnterêsse pelo personagem central, rnutto
embora "Sol}}1ie" tenha então seus maio

res momentos COplO interprete. Mas é po
sitivamente aflitivo ver-se curar feridas,
com o bálsamo el'l'aelo ...

Como pintor de tipos, Maugharn é sem

dúvida um mestre. A meu vêr, porém"
cal em certos "amerícanisruos filosófi
cos" que reputo altamente perniciosos •.

Um elêles é a famosa redenção dos indí-·
víduos pela bondade, pelo amôr, sem ín-·

tervenção da graça, por um certo natu

ralismo. Assim, Larry passa íncólume pe->
Ia armadilha que lhe lança "Isabel", em

desespêro ele causa, sem nem de leve des
ccufiar ele suas intenções. Sai atrás de'

"Sophie" nos piores lugares, mas passa
in eó lume.
Essa facilidade com que se passa do

be111 ao 111al e vice-versa, COI)' urn cará
ter ele quasi inevitabilidade, e muito
mais como fruto das circLmstanCias ex

ternas da vida do que como r!:.sultante'
de atos 111�ernos, é que const�tui, a 111eU

ver, unl dos grandes perigos do, cine�la'
americano. Mesmo a malcJade que E'xis-
te em ".Isabel" que, se fôsse apresentada
pelo cinema francês, selo-ia em tôda a,'

s_ua fealelade, é muito elisfarç'lela pela be

leza, pelo encanto pessoais da artista.
Não quero afirmar que seja, um perso-

.

nagem incompatível com a vida real, que.
não seja Humano. Não, eu me bato é pe-

slst í.

Do pon to ele vista t'{;cnico, salvo o in

�::gr:,iflcante detalhe a que aludi acima,
a fita é perfeita. Raras vêzes tenho 'vis
to o 'americano respeitar ambientes, ves
tuários, etc., COlTIO nesta película. Hou
ve um eS111éro -absoluto em th-ar o má
ximo particlo da fotografia, que completa
de maneira impressionan i e os gestos, as

expressões, as inflexões de' voz que, vão

egu inrlo o desenrolar do entrêcho. Sente
se que o aspecto fotográfico foi conside
rado párte integrante elo todo. Há umas

vistas sôbre o mar percebidas além. elas

janelas. .. uma árvore deixada em sua

núa solielão no silêncio da noite enlua

raela, quando a mesma cena' rôra antes

ocupada pelo par que se movia em tôda
a intensielade elo diálogo travado, que fi

ca exatamente como símbolo ele algo que
se findou... UnS' contrastes ele luz (

sombra, parece mesmo que os ambientes
se aclaram OU escurecem, de acôrdo com

o sentimento ,!intimo que elefine os esta-

I
c:ros el'alma dos personagens que nêles

gravitam, ou irão penetrar. O funelo mu

sical também está muito bem .

No tocante ao desempenho, acho 'I'yro
-----------------... ne Power uma verelaeleira revelação. Pa-

rece que o nosso "mocinho bonito" a111a

durecéu ele fato C0111 a guerra; deixou de
ser apenas "estampa", apara:r transrmttr
ao personagem que vive algo de mais

profundo, de mais convincente. Achei

Sua atuação, sobretuelo, marcada por
uma 'grande sinceridade e perfeita siri

tonizaçâo com as características psicoló
gicas elo persoriagem que viveu e, não

apenas repl'esentou.
Anne Baxter, dá-nos um" "Sophie"

magnifica' de realismo
....
"Elll iot Temple

ton" não poderia encontrar' intérprete
melhor. Gene Tiel'lley, cuja beleza é

sempre incontestável, é mais inconsis

tente; não mantém sempre a mesma in

tensidade de interpretação. Herbert Mar

shall ofereceu-nos um "Maugham" elis

greto.
Quanto ao tema! .. _ O tema ... Aquí

é que está o "X" da questão.
Maughanl, no ,seu íntin10, é êste Lar

ry irrequieto, atormentado pelo. proble-

com êle cantamos:

granele parte dos q_uelitórios normaís da.·

cinema) tais perfís; qual\elo não apresen
taelos com absoluta clareza e nitidez de-

"No suplemento literário do "Jornal do Brasil",
(le 26 do mês passado, a escritora patrícia NIariza Lira
escreveu uma hela apreciação sôbre o romance de Ze
dar Perfeito da Silva. Transcrevemos, data vênia, o ar'"

tigo em aprêço, ljara conhecimento do público catari
nense".

No momento em qu'e Santa Catarina se apresta pa
ra grandes comemorações históricas, é justo o salientar co
rno se engrandeceu essa terra pelQ valor de seus filhos.

.

A bravura dos "barriga-verdes" nas guerras im
perialistas do tempo de Pedro I, sucedeu um repontar de
"ultos na história, nas artes, na imprensa, enfim, em todos
'Os setores da atividade humana.

Virgílio Varzea, Lucas e José Boiteux, Crispim Mi
ra e tantos mais, q�le deram à terra natal o. mais puro la
vor do seu talento e cultura são marcos gloriosos aos quais
se sucedem novos valores.

Ressalta entre êles Zedar Perfeito da Silva que
nos det� há pouco o seu "Até que surja a alvorada".

'

Poucas vezes encontramos num livro' um título
que exprima tão bem a essência da obra. No seu romance,
Zedar Silva estudou, em traços fortes, a tragécl.ia conjugal
sob um aspecto inédito e surpreendente.

"Até
êles se evidenciam completamente diferente·s.

Ambos têm vida infeliz, penosa. Para Afonso o"

destino foi cruel, perseguiu-o impiedosamente. Para Gui�
lherme foi pérfido e máu. Depois de dar-ll\e a felicidade,.
rouba-lhe a esposa dedicada e pura como uma adultera.

A tragédia doméstica e a lô.ta feminina, sem de

feza, atormentam :Marina, no angustioso momento da ma

ternidade.
-

Mas, o autor, olhando a maldade da vida pela lu

neta prodigiosa do psicólogo, desenvolve diálogo de modo

a prender o leitor até o último momento ...

Em "Até CJue surga a alvorada" não há apenas o·

desdobrar de um enredo. A. apresentação dos vários qua-'

clros em diálogos magistrais, dá-nos a ímpressão de uma;

peça teatral modenfa, onde. os personagens e as cenas e

sucedem sem intervalos.
CorroiJorando as minhas afirmações o erudito·

Professor Joaquim Ribeiro no prefácio da obra escreveu:

_ "Zedar Perfeito ,da Silva é um psicólogo objetivista 1)or'

excelência. Faz do diálogo humano um ponto de referên
cia para observar os' estados íntimos, as agitações, os an-

seios, os desejos e as aspirações".
Essa é também a minha opinião.

"Uma figueira sem fruto,
maldisse Jesus um dia:

. destas se visse o fruto,
com certeza as bendiria".

Florianópolis, <Í.-I0-i8.

Juoenai .llelchiades de Souza

I
'.

II

que. surja
"

auroraa
De surpreza elll SUl-preza o leitor não cOlls.egue

traçar um final .exato para o enredo que se vai desdobran
(lo. Esse é um dos grandes atrativos do romance.

.Durante o desenrolar do drama; o autor estudou
nas mais delicadas n1inucias psicológicas o caráter do per

sonagem princIpal (real ou fictício?) GuUhern�e Ferreira.
Ele o apresenta ao leitor num ron1ance de angus

tiosa emergência.
Nessa situação, pinta-o com côres tão reais, que se

tem ,a impressão de um quüdro vivo.
E assim em todo o romance. Um verdadeiro Kaleli

c]oscópio por onde apreciamos através dá. ressonância (Ine

ecoa na nossa inteligência, os diálogos brilhantes com que
Zedar da Silva entretece o enredo real e humano.

Desde o primeiro ao 'último capítulo sente-se �1O

romance, cru por vezes, a alma do artista que viveu a sua

·obra.
As personalidades de Afonso e GiilJherme seguem,

por assim dizer, em paralelismo. Parece, por vezes, que se

confundem os. caracterÍ'sticos psicológicos. No �im, porém,

/

l
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CLUB o ZE E AGOSTO
.�PROGRAMA PARA O MÊS DE OUTUBRO DIA 10' SOIRÉE DEDICADA AOS PARTICIPANTES DO r CONGRESSO DE

HISTÓRIA CATARINENSK DIA 24. DOMINGUEIRA. DIA 30. SOIRÉE. AS SOl RÊES E DOMINGUEIRAS TERÃO INICIO
ÀS 21 HORAS'

FAZE;\'I A�OS HOJE:
SfL\. JOI1UR LA.CEHD.-\

o gal. MUtoD ,�rei
tas embaixador em
Buenos Aires

A e!'l'mr!'ide rle boje (>, assinala
-da pclu an iver'súr i o natalici o da

«exma. sta. d. Kiraria Ateririo La

-ccrd a, digna c,p(l,a do noso preza-
do conl r-r rànco dr. Jorge' Lacerda,
cl ínico ahalisado, e alto funcionário Em favor da faml"IIOa(lo (�alJinl'Lc do Xli n is l r'o da JLlS-

tiça e a quem ]H'e::,enLemenle l'e-I Henrl'qu il Mu··llerprcscn
í

a 110 Primeiro Cougr cssn U

•

ODEO:\, uoje ás 4,;:;0 e 7,30 horas

Sessões Chics. Hio. 8 (A. N.) - O Presidente da
ENTRE O A),lOH E O -PECADO República enviou ao Senado Fede-

Forever Amber IraI mensagem submetendo à sua

(Technicolor) apreciação a escolha do General
CO:.\l; Corricl Wilde - Linda nar-l Milton Freitas para embaixador 1[('

nell 'Brasil em Buenos Aires. Segundo se
No programa: 1: O Esporte, em 'anuncia, o atual embaixador Cy-

Marcha - Nacional 2° Fax Airplan ! 1'0 Freitas será nomeado para che-
News 30 x 7G -: Atualidades I fiar a Secretaria Geral cio Ministé-

�����I�'� �I�� �40�'n���O e 3,00

I ri�..d.a.s..��l�:���. ��t.e�·����s '

-dc Hi,Lól'ia Catarinen:;e.
.\. disti nta dama que,

Ic SAS

acornpu
cnconu-a este jornal em favor da família rlo

sr. Henrique Müller, que perdeu
.nhando seu esposo se

.ncst a capi 1 al, onde tem seus pa

rente, e conta sólidas e inúmeras suas três filhas, no último desastre

l'€lações ele amizade. nesta auspicio- de caminhão alcançou até hoje �

. .sa data se rá cCl'uimente alvo de
I

importância de Cr!)l 2.050,00 asshn

Vende-se as casas n. 50 a rua

D. Jaime Câmara, n. 92 e 94
à rua Alves de Brito.
Tratar na' rua Quintino Bo

caiuva 139.

A subscrição popular aberta ]101'

,.expres�has hnrncnagens de seus distr-ibuidos :

couterrâuvos aos quais nos [\SSO- Comp. Telefônica .... Cr$

-ciarnos nessas. justas nomenag cns. Fu nsc. ela mesma .. CrB

�FL\. ALiREDO JORGE
De í'lue, 11Oje, a data natal ící a ela

��l'xma. sra, rl, Matild e Daura Jo rgr-,
virlllosa cspôsa do nosso estimaria
-con tert-à neo sr.- Alfredo Jorge, do

,<LILo comércio local.
A dama natalician te que em 110S

sa -ocledadc (> figura destacada e

desí'rul a ele seletas amizades, mais
uma vez terá oportunidade de ver

-evidenciado o elevado conceito em

que P lida, através das significati
'.\"a� homenagens de que sem dúvi
-ria será alvo

'

e às quais jubilosa
.mcnte nos associamos.

.\L--\.JOR ALDO FER�X:\lDES
'I'ransooire, hoje, o aniversário

'nalalício cio SI'.' .\Iajor Aldo Fer

nandes, dislinto oficial ela nOSS'l

Polícia ,Militar.
O aui versat-ian lc que. pelo seu

.ca\'allll'irismo e espirilo comun i-

.caüvo conta com numerosos ami

gos entre os civis e pelo seu valor
.mí lilar se impôs a estima e ao I'('S'

peito ele seu scolegas e suhorrf i na

.dos, será certamente hoje, muito

fe�te ja du.

FAZE.\! A::\08 HOJE:
- o SI'. Guilherme Xa\'ier de Mi-

randa, alLo fllncionário do Minis
Léria ela .�g"l'ÍcLllLLlI'a;

a inLeressanle "Xoerní, diletél

filhinlla ela l'xma. \'va. "Xocmí Bra

'$lia '\rlanso;

,

BóDAS DE PRATA
Em meio da maior aJ"egria COmE

morou a 7 elo coerente suas Bôdas

ele Prata o distinto casal JOl'ge
( _Elias r Maria Savas Elias, que des

.

sa uniiío conta os seguihtes filhos.

jO\'I'm Klias Jo!'ge e srta. Evange-
-lia Jorge alem da exma. sra. d. Il'\�

ne Jorge Rovel' casada com o 31'.

11ario RO\"cr clestacadQ comel'rinn

'te.
Ao afDrtunaelo casal "O E�tarlo"

'apres: nla :a:, ."uns felicitn�õe".

L'ma anônima Cr!ii
Uma anônima , Cr';
"0 Estado, ,. CrB
Furrc. do Dep. E., de Esta-
tistíca .. . . . . . . .. Cr$

M. X. C c-s
C. K Cr$
Func. do Dep. de Educa-
ção . . . . . . . . . . .. Cr�

Na lista em poder do sr,

Carlos Ga nzo Fernan

des, na qual muitos de

cujos nomes estão ilegi-
veis Cr$

331,00
I 170,op

50.(1)

TOTAL . . . . . . .. Cr$ 2.050.00

VIAJA:\fTES :

DIPERIAL, hoje ás 5 e 7,30 horas
Um eletrisante filme de amôr c

aventuras, c que tem por cenário fi

própria natureza

FCii.AC;-;'O ;\EGHO
(Smoky)

(Technicolor)
CO.\I: Anue ]}axter - Fred 1\'!C

Mnrrav - Bruce Cabot

200 .no

435,0(\
50',00
40',')(1
100/)0 Romance. Lutas

Se ,ricos quereis fica!
De modo tacil elegal
F\ z e i hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predial

tambem usará

KOLYN05
diz

PASTA DENTAL
ROBINSON

Irmandade do S .. Jesus (ltJs Passos
e Hospital . de Caridade.

CONVITE
D� adem do Irmão Provedor, convido todos os Irmãos e Irmãs para,

revestidos respectivamente dos seus balandraus e fitas, comparecerem
às 16_ horas do dia 17 do corrente mês, domingo, afim 'de- assistirein a
benção da Imagem ele Nossa Senhora de Fátima e, em seguida, tomarem
parte na procissão dessa Imagem para a gruta, recentemente construi
ela, em terreno do Hospital de Caridade.

Todos êsses atos serão honrados e dignificados com a participação
elo Excelentíssimo e Reverendíssimo Sr. D. Joaquim Domingues de
Oliveira, nosso estimado Arcebispo Metropolitano.

São padr-inhos da referida Imagem todos os Irmãos e Irmãs da Ir
mandade elo Senhor Jesus dos Passos.

Consistório, em 7 ele outubro de 1948.
José Tolentino de Souza, Secretário.

...,..w.-___,.._-��__w......._-."._-_-._.._...-._.-.__-.-_..._._.-.........-.,..__._. .-w-.",..,.

...._-.-••_.......,._- -.w..-.-. -_-.-...-.-.- .-., -_-.- - _-._.M••-.-.-.-_-.,.

.

LOJA DAS CnSEMIRIS
Especializada em artigos para

homens,
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA

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

PARA HOMENS
.

ARMARINHO EM GERAL.- CAPAS, CAMISAS, GRAVA
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pêlo menor preço da praça
Faça ·uma visita à ,nessa Casa e verifi.que

nossos preços e artigos
-------------------------------------------------------------

AGRADECIMENTO
VIUVA ANTóNIO MELO E FAMILIA, agradecem sinceramente a

todos os que -manifestaram sua solidariedade e enviaram condolências

por motivo do passamento de Antoninho, 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.

PARANA

Proôseg-uem animados na cidade que para ela não me elejam, por
de Palhoça os preparativo>: de',se qlle já me sinto faLig-aelo e "Lam
clube palhocense a fim ele conll'mü� bém porque, por moléstia, não po- OSVALDO MELO E FAMILIA, pelo presente e comvvidamente,
l'al' condignamente mais um ániver- derei tel' nos seus intensi\'os lra- agra,decem ás manifestações de solidariedade que receberam, por mo-
s:11'io de fundação. bal110s a participação que êles exí- tivo do passamcnto de seu irmão, tio e cunhado Antanho, confessando
Assim é que, dando início ::ÍI) gemo igualmente sua gratidão à Assembléia Legislativa do Estado pelo voto

[)rOoOTama, J',á se encontra em fasl� E' "a\-Ol' qlle \'eelllenlcnlel1le }'m '

d' ";J 1- ," Y
"

,

-

de pezar que fez inscrever na ata Ele seus trabalhos, la L. lia COrl'en .e.
acentuada a cleição da rainha, que pIoro, ao declaral' aberla esta sessão
,1'rÓ coroada em 15 de novcmbro preparatól'ia e ao pedir a Deus que
próximo. ilumine Lodos os aLas rio Primeiro
Além da inaugu1'acão de vários Congresso ele HisLól'Ía Catal'inen

melhoramen10s, os sócio;; cio clube se, para que rles sejam úteis ao

15 rlc So\'embro prestarão signi- Brasil e à cullura luso-brasileira".
ficaLi\a e patI)otria hOl1lenag'cllm

I
Da onlrm-do-clia da sessão de

::l(l dia ria proclamação da Rf'DÚbli- ontem ela Assembléia Legislaliva
ca atitllde que muito dignifica a dr- foram relirados, a l'equerimento do
l'e[nJ"ia riu q\]erido clube palll0cen- S1'. deplltado Raul Schaefel', os 1)l'0-
$('. jel03-de-lei l1I'''. 77/ tiS e 'iS/"8.

No progr-ama: A Marcha da .Vida
n. 17

Preço: Cr8 3,00 único
Censura livre. Creanças maiores.

de 5 anos poderão entrar na seSS20

de 5 horas.
FILMES DA SEiVIANA

ODEON, 5a Feira
.o REI DOS CIGANOS

• !9 • • • • • • • • • • • • • •• • ••• � ••••

. . . . . . . . . . . . . . .. . � .

,

CURITIBA TELECRAMA; PROSE9RAS

M I � S A
l- 8nivp."sário de falecimento

A familia de ANTóNIO JORGE CHEREM convida a todas as pes-
soas ,de suas relações e amizade para comparecerem, no dia 10 do COT

rente ás 7 horas da manhã, à missa que pvr alma daquele seu saudoso
chefe, mandam celebrar nesse dia. na Igreja de São Francisco, em e()�
memoração ao primeiro aniversário de seu falecimento.

'540,00

Câmara e ali .rlc Ien d irta pelo Depu
tado Tomás Fonl es e votada no

Senado, no regime elc li rgênci a a

rcquerfmento do Senador Lúcio

Corrêa, já foi sancionada, pe
lo exoelenl iss imo SenllOr Presi
dente Eurico Gaspar Dutra, com a

subvenção de duzentos mil Cl'U

zeiros, que será reservada para a

publicaç-ão cios nossos Anais. Rece-

beu lambem a Comissão in Leil'o

apoio do .excelenlissimo Senhor
Dou tal' Serêu Ramos, vice-presi

De Curitiba, anele rrside e é �ltü dente cla República, e êle esLá pa
funcionário do IPASE, �hegou\ on- tente na vinda do Sr. Professor Dr.

_ a exma. �ra. (). Maria das Dô- tem à. esta capital o nosso presal!c Manoel de Paiva Boléo, da Uni \-er-

�-res Barbosa, dig'na consorte do sr. conterrâneo Sr. Fernandino i,al· sidade de Coiml;Jra, o mais velho

:Manoel AlJl'edo Bal'bosa, comel'ci- deira 'de 'Andrada que vem assistir centro da cultlU'a lusitana. Nem são

ante no Estreito; os trabalhos cio 1° Congresso c]r de esquecer mas cle salientar como

_ o SI" João Moreira, co-proprie- História Catarinense, conIClll'Orl�tj- elementos essenciais e sine que non,

túrio da Crédito 'Mútuo Predial; vo do bi-ccll:tenário da colonizacJe; os trabalhos apresentados por clou-

_ a E'xma. sra. d. Rosalina Tr.- açoriana e madeirense. tos Congressistas e que se elevam a

lenLino, espôsa do sr. Ulisses Car- O ilustl'e conterrâneo que veiu mais de sessenla.

10:3 Tole,ntino; via aérea acha-se hospedado em ea-' Pode, pois, a Comissão conside-

d Do ot' Frao'a sa .c,le seu irmão Sr. Dalmirb"· Calde;,-I ral'-se \'üüriosa e pode ufan, a, en-- a exma. sl'a. . r 1 'o,

e,;posa elo Sl·. João Frag'a; r'a de Andrada. lregar a dil'eçftü dos trabalhos do

_ a exma. \'va. Janclira Dionísia. "O Estado" apresenta votos (Ie CougTesso à sua J\olêsa del'iniLiva,
Pirath .\'lanso Muniz; bôoas vindas e deseja-lhe felicidades qlr'e, democrálicamente e por vaLo

_ a encanladora menina Elza, cm sua estadia em a .nossa cidade. elirelo, vai ser eleita.
,enlêyo do lar. distinto casal Ma· E, se lícito me Jór apresentar
not'l e Valkír'ia Ramos Moura; CTJUBE 15 DE NOVEMBRO um pediçlo, eu aClui o formulo: é

MOURA E SILVA
Avisa aos S1'S. proprie lá rios 'd e

onihus, que aceita .agôncia. Infor

mações : Pr-aça 15 de Nov. 24 .
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ASSINATURAS
Na Capital

Ano .. , Cr$
Semestre Cr$
Trimestre _ . .. Cr$
Mês Cr$
Número avulso .. c-s

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

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

Anúncios rr.ediante contráto.

Os originais, mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

�
�
"...,_,...........-.._......_•......-.....:0.,......

Viacão Aérea
...

Horário

A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artiaos

assinados.

Segunda-feira
PANAIR - 1Ó,46 - Norte
VARIG - 10,.0 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte

Terça-feira
- I ti 10,40 - Norte
1.h:IHO DO .:SUL - 12,00

Norte • \

VARIG - t2.30 - -Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

Quari:a-feira
PANAIR - 10,40'- Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11.00

NOTte
VARIG - 11,40 - Norte
,PANAIR - 13,50 - Sul

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

Norte'
CRUZEIRO DO SUL

eul

�3,55

15,30

,
Sexta-feira

. CRUZEIRO DO SUL - 7,20
, Norte

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
P-t\NAIR - 13,56 - Sul

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

Norte

Dqmingo
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEII;tO DO SUL - 11,00
PANAIR - 13,50 Sul.

Rotary Clube de florianõpoiís
Associando-se às' comemorações rada no dia 5 próximo. passado,

do 10 Congresso de História Catari- João Eduardo Moritz, fazendo con

nense e do Bi-<;::elftenário da Co- siderações sôbrc frequência c Hi

lonização Açoriana, o Rotary Cl9be carte de Freitas, do Rotary Clube
de .Ff or íanópolis, em sua reunião, de de Videira, associando-se, em no

orrtern, dedicou grande parte dos me daquele Clube, às saudações
seus trabalhos ao conclave que óra prestadas àqueles países e relatan-
se realiza em nossa Capital. O ora- do os festejos da festa. promovida

7 �fa;S80 São Cist6vAo - L&guna ,dor designado para saudar os Con- em sua cidade, quando da solcne
Auto-viacão Itaja! - Itaja! - 18 ho-

I gressistas e os meritórios objetivos entrega da Carta Constitucional ele

ra�xpresso
.

BrusqUeIIH _ �ue _: dessa jornada foi o rotariano Ar- seu mesmo Clube.
16 horas. '

noldo Suárez Cúneo,
Expresso Brusquense - NOTa Trento

- 16,30 horas.
.

�11l vibrante improviso, fez refe-
Auto-Viação Cat:arlnenge - Jolnvl1e

_ II horas. rê ncias aos trabalhos que vêm s<;n-
Auto-VIação Catarln<eDol!le - Ourit�ba do desenvolvidos pelo Congresso,

- 5 horas.. .

1Rodoviárie. Sul.BraaU _ PÓI'tO Alegre assim como . .a persona idade' de seus
- 3 horas. ilustres componentes e, em nome do
Rapldo sei-Brasileiro - JMnv1l.

-, R Clubc d Fl
' .

l'b 5 e 14 horas., otary 11 c ue • orranopo IS, (''111-

Auto-Vlação'1����?�_ POrto Ale- gratulou-se com os promotores QfS-

gre - 6 boras, . sas
-

justas comemorações, :ormn,

_ �ut�6�;:'Çã:o CatarlIlens>e' - xurlt1ba Ilando votos pelo seu maior [":it;)_ A'inda desta vez coube a presidên-
Auto-Viação Catla'lnense Jolnvil, Durante a sessão, usaram ainda cia a Norberto Hihl, Vice-Presiden-

- 6 horas. .

Auto-Viação CatMinense '1'lJbano da palavra �dio Ortiga Fedrigo, pa- te em exercício, que, ao finalizar
- 6 horas. ra saudar a República Chinesa, os trabalhos, convidou Ricarte de ••••••.••••••.••.••• - .•••••••••••

Expresso SAo Cr18tó't'Ao - � -

I R (-7 horas. cuja festa nacional tran�correrá à Freitas e Hoberto Lac�rda, para o epresen il(OeSErnprêsa Glória - LII&'1m& - '1J,i 10 do corrente Charles Edzar Mo- descerramento, respectIvamente, da
e 6lh horas. .,

' ... lê

r=

I P
.

tExpresso Brusquense -- Brusque - ritz, homenageando a Promulgação Banoei�a Nacion�l e ,da estandar- OU r!Hll� a16 horas.
ri R 'bI' Portuauê t ri Cl b d t C t I U \J �

,A-,to-Vlaçlio ItajaI - Itajal - 111 no- a epu rca ar ugucsa, comemo- e "o u c es a api a .

L e Sul de>
raso , �__

Oferece-se para aguna
,

Rápido Sul Brasileiro - JolnT11� - b Estado, ofertas com detalhes à
j e 14 horas. R I·

III

PAuto-Vlaçl�U�1�!! Curltiba, elOJOarla rogre1so Caixa Postal nÓ, 109

_ 5 horas, Laguna - Sta. Catarina
Auto-Viação CatarlnsnBe JolnvU� de JUGEND' � FILHO

- 6 horas,
Auto-Viação Catar1nense lAguna COMPRE SEU, RELOGIO PELO SERVIÇO DE

• - 6,30 heras.

;, I Rápido Sul Brasüetro - Jolnvll� - h REEMBOLSO POSTAL
.. 1) e 14 horas.

�, 'Expresso São ("'rl!;wvQo -- Laguna - Foça. seu pedido. po r calota ou telegrama e poqu e

ç 7 horas, aôrnen+e quando. receber.Expresso Brusquenee - Brusque -.
< 16 horas,' ,

� Auto-víaeão Itajat - Itatal -:::_ 111 ho-
� ras,

�
..

, Expresso Brusquense
- 16,30 horas. '

Rcdovtâr-ía Sul Brasil
-:- l horas.

utei�
Horario das empre
sas rodoviarias

t:reGUNDA-FEIRA

Nova Trento

POrto Álegre

QUINTA-FEIRA
Auto,·Vlação Catarfnense

Alegre - 6 horas.
Auto-Víaçâc Catartnense

- 5 heras.
Auto-Viação CatarlneJUe

- II horas.

Auto-Viaç!lo Catarlnense
- 8 horas.
Auto-Vla,ção CatarlnenBe - La!nina

- 6,30 horas.
,

Expresso São Crlstovl!.o - Laguna -

7 hora�.
Emprêsa Glórie. - Laguna - II 1/2

e' 7 li2 horas,
Expresso Brusquen_ - Brusqu, -

16 hora's.
Auto-Viação !talai - ltaJaI - 18 ho-

r8S, •

Rápido Sul Brasileiro - Jotn't'lle - la
15 e 14 horas.
Empresa Sul O_Etstc I.tda - XapecO - u

- II horas,
SEXT/:o.-FEIRA

Rodo,v1Arla Sul Bras!i - POrto Álegre
- :I horas,

'

Auto-Vlação Catarlnense - Curitiba
- 5 hMaL \ ,

Auto-Viação Catarinensi!
- 8 horas.

Auto-Viação Ca·t�rtnenSoe - LaJruna

I
�- 6,30 _haras.
Expresso São CrlstovAo - LaglÍlNl -

7 horas
Auto-Viação ltajal - Itaja! - 115 ho-

« ra·

Expresso Bl'usquense
,6 horas,
Rápldo Sul Brasileiro

às 5 e 14 horas,
SABAD('
CatarlnenR - Curitiba

POrto

Curitiba

Jolnv1le

Tub&rto

Jolnv1le

Auto-Vlaçl!.o
- 5 horas.
RápIdo Sul Brasllelro - J"ln,'t'U. _

às 5 e 19 horas,
- ti horas,

Auto-Vlacão Catarin.ense
- 6 horas.
Auto-ViaçAo C'atarlnenee

- 6 horas.
EXDr�sso São CrtstovAo, - Laguna

7 horas,
ExpreSllO Brusquense - Bnlsque

14 ho·ras,
Auto·Vlação Itaja! - Itaja! - 13' ho.

raso

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horas,
Expresso Glória - Laguna -' II 112

e 7 1/2 horas,

JOlnvile,

,Tu�rAo

I Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e civel

Conltltuição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES
Titulo. Dealarat6riol

E.crit6rio e Relidencia
Rúa Tiradente. \ n,

FONE -- 1468

-

A DIVULGACAO
Revisia do Paraná para o Sul do Bras!!

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POST �L, 775' - CURITIBA

/

Como visitante, compareceu, ain

da, a essa reunião, o rotariano Ar

naldo Luz, do Rotary Clube de Join

vile, a quem coube a honra de içar
6 Pavilhão Nacional, ao tempo em

que João Eduardo Moritz fazia o

Imesmo com a Bandeira do Rotary
Clube de Florian6polis.

,

•

N 31 cr$ 100,00 N 9 cr$ 2.60 00

Urna maquina fotogrQfica
-

americana de foei'
manejo

D.s pertador de bola0
ilumina a noite

S .ligllo dli qualidade

N :>"0' reloqioa .ao aaomp'l1l\hado. dos ralpectiv1>" eertifi�ado.,
08 garantia.

- PEÇAM-NOS ,CATALOGOS •• ENVlAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO
Praça Tiradeot., 260. - ParanáCuritiba

,

,

de Estradas de Rodagem
AVISO

Por necessj,dade de serviço ficará interrompido, no dia 18 do fl!l

ente, por 24 horas, o trânsito na ponte sôbr'e o Rio Bonito, no trêcho ·ie

estrada compreendido entre Angelina e Rio Bonito.

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

Departamento
I

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

TERREl'iO

I
DR. RAFAEL G CRUZ LIMA

Vehde-se um à Tua Irmão Joa- e

quim, nesta Capital, medindo 10xLiO, I DR. CARLOS LOUREIRO
por Cr$ 25.000,00. DA LUZ

,Tratar à rua Vitor Meireles, n. ADVOGADOS39.

Escritório: Rua João Pinto
n.O 18 - -Flori�nópolis .

O TESOURO • • • • • • • . . • • . .. • •.•. , .

� Da instrução está ao alcanoe
de todos. Dá esse t,eaouro ao teu
amigo analfab�to, leva;ntlo-o a um Um na PopHa do Leal cf 24 m x

curso de alfabetização no Gl'UPO 130m .

Escolar São José. na Escola

IndU8-1
Outro a Rua Irmão Joaquim cf

trial de Florianópolis ou na Cate. 20,.50 m x 44m. - Tratar cf T�n.
1ral Metr{)politana. Samy - Policia Militar.

VENDE-SE DOIS TERRENOs:

Ácido sulfúrico; 2 Torres metálicas de 30 metros, cada urna, ':lo
co antena tríplice; Gerador para fabricação de hidrogênio; Ma
caco. hydráulico, marca Blachlaw Jack, para '12 toneladas; Ba
teria completa para 120 volt:;: \ 650 amperes, equipada com qua-
dro e chaves; Bomba de ar, manual, com tripé; Manometro para

garrafa de ar comprimido; tanque, de zinco, com bomba, para
600 litros; Lâmpada extensiva, cO,m 22 metJ;os de fio flexível;
48 metros de fio flexível, para lâlI)pada extensiva, etc.; cabo elé
trico flexível; Garrafas para ar comprimido; Jog'o de mola,
completó, para auto Ford 1929; Balões para hydrogênio; Supor-
te para pneus; Pneu grande e câmara de ar; bomba completa
!lara tambôr de gasolina; Máquina de furar elétrica; Ventila-
dor.

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

Informações no Escritório de Asteróide & Cia_

Praça 15 de Nove,mbn n" 22 - 2° andar - Telefone, 1.388.

I

'!<ÁBRICA DE FOSFOROS (PRUN
TA 1'. FABRICAH)

Vende-se

Maquiná rio Cr$ 250.000,00
Prédio, ,Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada, em Campo Alegre - S. C.

Vende-Mo tO. só maquinário
lnforruaçôcs com A. Wehrnut't
Brusque Santa Catarina".

Dr. Liudolfo 4.6.
Pereira

Advoga'do-Con.tabilista
Civel �- Comercial

Conlltituiçõel de �ociedad.1
e .ervicolI corel:lto., em geral
�Organizaçõe. conto.hei•.

Regi.troll e marcai, di.pondo,
no Rio, de corre.pondente.

, E.critório: Rua Alvaro de
Carvalho n. 43,'

'

Dal 8 ã. 12 horal •
Telefone 1494

• .... •••• O' •• -. ..O'.... • •••

Prcrcistos
Escritório recem organízado,

precisa de "pracistas" para traba

lharem nesta cidade e no' interior,
com arligos de fácil venda, e com

boa margem de lucro.

Informações á Praça 15 de No-
..

vembro 22, 2° andar, das 8 ás 1!

_I"'·

Dr� Antônio
Modesto

Médico

Formado pela Faculdade de
Medicina da'Bahia, Cllefe dos

serviços de Radiologia do Hos

pital de Caridade.
Cursos de especialização no

Rio e São Pa,ulo e de aperfei
çoamento em Buenos Aires e

Montevidéu.

E�pecialidades :

RAIOS X
RADIUM

RADIOT�RAPI4

, \

Exames radiológicos do Es

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

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

Doenças da 'pele - Hipertiroi
dismos - Reumatismos -

Disturbios da menopausa-etc.
Atende diáriamente no HOS-

PITAL DE CARiDADE.

CASA MISCELANEA diltri
buidora dOI Rádio. R.";C, A
V.ctor. Válvula. e Di.col.
Rua Conselheiro Mafra

Muitas felicidades pe.lo naseimea

to de seu filhinho 1

Mas, não esqu'eça, que O. melho&

presente para o seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CRÉDITO'
MUTUO PREDIAL.

.. O' .... O' ...... O' .... O' .. O' ..... 'OO' .. O' ......

I

ftiotncicleta
Yende':se uma motooicleta

.,

marca "YITóRIA" de 5 H. P.

Yer e tralal' a Rua Esteves Ju

nior n. 28.
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



c BST�OO Sàbado 9 G. Outubro CI., ,.48 5

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

rente mês, as inscrições para o Concurso de Admissão à ESCola de Ap·

ro nática, a reaizar-se em Janeiro de 1949, neste Destacamento de Busr

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

serão distribuidos por esta Unidade .

I· Destacamento de Base Aérea de Florianópolis, 4 de Outubro de 1948:
.

Saturnino Barbosa Lima, 20 Tte. - Carlos da Costa Dantas, 10 Tte.
O movimento de assistcucia aos. A.illd'ante.

'indigentes internados neste Hospi-
tal, durante o' mês de setembro,
próximo passado, foi o seguinte:
Raio X, 75; Ondas curtas, 45; In

fra-vermelho, 5; ultra-violeta, 2;
Eletrocardiograma, 2; Metabolismo
basal, 4; Radium, 2; Hoentgentera-
.pia, "95; Nebulisação, 36; Laborató
rio, 134; Operações, 52; Consultas
nos

\
ambulatórios, 473; Fórmulas

aviadas, 1997; Curativos, 1,,962;
In�eções, 4.644.

li�omércio Brasil
,Argentina

Rio. 7· (A. N.) Reuniram-se
-ontern os clJefes e diver-sos técni-
-cos elas clelegac'ões do Brasil e

Arg'enl.in a, j)['�sse.gLlindo no exa

me rio projelo de acordo de paga
menLos que deverá regular as ope
rações' comerciais e rinanceiras en

tre os doi" países.
:\. Mi�são Econômica Argenti na

deseja alcançar um entendiment.o
apenas no,que se refere aos pagu

mentes, julgando dispensavel, no

momenlo, qualquer acorde que im

-porte 11<1 l'ixação' de precos e quan
tidade de mer-cadorias. Em vista rlLl
certas restr içõ es postas em prâti-
-ca, ult.imamente, pelo Govêt'no Ar

geu
íí

no, Lanlo na Exporlação como

.na Importação, que redundaram
na transposição, do Brasil de cre

.dor para devedor, parece que a

Delegaç'ão Brasileira prefere cogi
tar -tarnbém dum acôrdo geral, fI>

-cornércío capaz de reslabelecer o

< equi lihr ír, das trocas, evi l.an do
"

a

.acumulação saldos, em qualquer
-dos do�� países. As. conversações
prossegun-ão hoje, devendo ieali

.zar-se uma reunião conjunta dos

delegados com a presenç-a do Mi
nistro da Fazenda.

.Iíospue] de
Cartdade

Movimento de assistência

I

-
.

AVó! MÃE! FILHA! TODAS DEVEM USAH A

.....

,
, :

,

Ministério da Aeronéuüce

.comemereçees no Grupo
de êouse»

As
Escolar <,Silvt:ara

Discurso da Professora Maria Luiza da Costa MeHin
,/

Quinte Zona Aéreà.-Destacamento da Bue'Aérea
em Florianópoli5.-lnscrição para o concurso de

admissáo à Escola de Aeronáutica

"Exrna. Sra. Diretora. Distintas 'um segundo lar, e a vós, queridas-
Protessoras, Caras criançasd amigas, e aos alunos de então, que-
A homenagem, que acabais de : fazieis outros membros ,de uma se--

prestar-nos ,senSibiliza-nos imen-,' gunda
familia unida e feliz.

samente. Ela repre enta o quanto Somos, portanto, muito agradeci
de bondade há em vossos corações, das a vós todos! Os presentes que
pois não esquecestes as humildes nos oferecestes, serão para nós, uma
colegas que convosco trabalharam, grata recordação de vossa bondade,
durante muitos anos, irmanadas nos um eterno penhor de vosso cari-

• mesmos anhelos, nos mesmos an- nho.

I seios, no mesmo culto de, amor ?t
. Certas da vossa gratidão, fazemos

Pátria, no mesmo caminho de.ternu- votos que as asperezas de vossa no

ra para com as crianças. bre profissão sejam amenizadas pelo
I Apologistas que somos da sabcdo- prazer de bem servir ao Brasil; pela
ria contida nos velhos anexins po- satisfação que tendes ao colher os

":' pulares, não poderíamos deixar de frutos de vossos esforços em cada-
.. citar um - antes tarde do que nun- fim de ano letivo; "jios louros que

ca. Foi naturalmente -ampar'arlas recebe este Grupo Escolar, quando
nestas palavras que concretizastes em desfile pelas ruas da cidade :1�S
.no dia de hoje o desejo que ha mui- dias de grandes comemorações ctvr

til, sabemos, trazieis na alma boa p cas de nossa Pátria, com seus alu
sã: mostrardes com uma festinha in- nos galhardos e patriótas, faz lima

tima no dia festivo e grato dêste Es- � demonstração da vossa inteligência,
tabcleoimento, que é o de seu ani- da vossa sabedoria e do cr-itér-io,
:vers{n'io ele fundação, 'O quanto pre- gôsto c boa vontade que or-ientam
zaveis ás antigas e velhas colegas, e ilustram êste Estabelecimento, a

que foram a nossa boa e querida sua distinta e inteligente Diretora,
Iracema e a minha humilde pe ssôa, e as não menos distintas e íntelí
'que, pelo amparo da lei e para rc- 'gentes professoras.
pouso do cérebro, ha quasi ',doí r, Mais uma vez .a todos vós, o 'iOS-

anos, deixaram esta Casa, que era so comovido coração.

Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das 17 às 22 horas

RftDlO TUBA' ZYO 9
1530 ki locieloe ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CAT�RINA

Seu processo de naturalização
ainda nao foi despachado ?

Escreva sem demora ao Escritorio Jurídico e Administrativo
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações.' Esse Es
oritorio se encarrega de acompanhar e requerer no Minist.ério da
Justiça o que necessario for á sua êoncessão, bem como, -de registro

e de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de
sasamento de qualquer parte do Paíz.

REEMBOLSO POSTAL I'

Para casem iras, liÍllhos, brins, ele. precisa-se, representante. ,

Ofer-tas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.
Caixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

-----------------------

DEPARTAMENTO DE SAúDE PúBLICA

MÊS DE OUTUBROO) comunistas chine
ses ava�çam
Rio, 7 (R. P.) - A .Embaixada

do Pcrú no RIO ele Janeiro trans-

Plantões

9 - Sábado - Farmácia Sto. Agostí
nho - Rua Conselbeiro Mafra.

10 - Domingo - F'armácia Sto. Agos
tinho - Rua Conselbeiro Mafra,

16 - -Sábado - Farmácia Esperan
miti li com urricado à imprensa es-.

ça _ Rua Conselbeiro Mafra.
clarecendo que "Informações of'i-! 17 _ Domingo"::' Farmác'ia Espel'an
ciais que vern racebendo do governo ça - Rua Conselheiro Mafra.

de Lima confirmam notícias puhli- 23 - Sábado - Farmácia da Fé -

Rua Felipe Schmidt .

cadas a respeito do atentado dos
24 _ Domingo _ Farmácia da Fé _

revoí ncíonar-íos ocorrido em Porte Rua Felipe Schmidt.

Callado, na madrugada ele domingo 30 - Sábado - Farmácia Moderna

último e debelado prccisament na - Rua João Pinto.
, 31 - Domingo - Farmácia Moderna

tarde do mesmo dia. A reação do
� Rua João Pinto.

Pa ís con Lra OS pertubadores da O serviço noturno será efetuado pelas
ordem motivou a presença no Pa- Farmácias Sto. Antônio e Noturna sita,;

lácio d,o Govêrno dé Lima dos l'e- às ruas João Pinto e Trajano n. 17.
A presente tabela não poderá sef al

terada sem prévia autorização dêste ':De
partamento.

Reduz
ê
..
•

,
•
•
iJ
"

�
•
•
t
I
t
I
I

\

19
F're'ios que contenham
fluido já inutilizado ou

sujo diminuem a duração
da borracha e das partes
metálicas do sistema hi
dráulico. Para afastar im
previstos e despesas, au
mentando sua �egurança,
use e prefira sempre o

Óleo Delco Super 9,
que não corrói os ml'!tais .

não ataca a borracha .

não prejudica o funcio
namento dos pistões e

as despesas .. ',

lumenta
a segurança!

Óleo

Demco
.SUPER 9

cilindros. Para os freios
hidráulicos, peça Óleo

Delco Super 9
- uma garan

tia de bom

funcio
namento!

PiiRI FRElíJS
HIDRáULICOS

GENERAL MOTORS

PI\RA VENDAS E SERViÇO PROCURE OS
'O 1ST R I B U I D O R E S E C O N C E S S I O N Á R lOS

G e n e r a·1 M o t o r s d ó B r a s i IS. A.

r •

pl'esenLantes da Sociedade, ODúrá�
rios ,e Povos, os quais tributaram
ao lJr('�idente mánif,esLação cl9 50-1
lidariedaíle e aplauso caracLcl'lzada

•

Escritório Técnico.
'Cid Rocha Amar�1

por enLllsiasmo e emoç'ão p,H'.l'i(,li
ca ".

R
· -

d
.

f
· ENGENHEIRO CIVIL

enOJa0 os u,e el- Aviso aos srs. interessados que,

t fi• a , I tendo- regressado 'de sua viajem aos

O� UmJnens(js Estados Unidos ,da América do Nor-

Rio, 7 (R. P.) - Encerrou-se te e países visinhos, o Dr. Cid Ro

ontem, avôs sel,e dias de trabalho, I cha Amaral reabrirá seu escritóriOl

a spgunda reunião d,os Prefeilos I (Rua Presidente Coutinhú' n. �2).
Fluminense". A spssão de encel'á-j ,nos primeiros dias de agôsto, espe

menta roi l'ealizada no salão no- rando continuar a merecer as espe

bre cio InsLi lula d,e Educação e
I ciais atenções de seus amigos e

pr'esielida 'pelo Gov,ernador Macedo' clientes.
Soal'Cs, que foi saudado pelo Pre- Pedro Medeiros, Auxiliar.
fcüo ele Hio Bonito, Em seguida
falou o ,Chere cl,o Exer,uLivo, ;) qual
focalizou a influência' dos Munici-

'pios na vida elo Estad-o. acrescen

[ando que cabem aos Municipios
hoje mais re�ponsabilidacles qll'�
llO llas'�arlo, clirig'indo-se par I 1,les
Lodas as a tencões e esperanças.

"'UA VOLUNTAR10S DA PÁTRIA No" 68 _ 1,° ANDAR

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-·Sob.
C. Postal, 69· Tt'l. «Protetora»

FLORIANOPOLIS
Recome ndauões
presidenciais
Rio, 7 (A. N.) - o Presidenle da

República r,ecomenclou ao Prefei ..

to e ao Ministro da Yiação inclical'

pl'oYiclênc ias CJue facilitem o trans

pode cJ.o gado destinado ao abas
!l'cimenlo do dj"tl'ito frderal. "\0

liluhll' da Pasta da _,\gricllHura 1'('

comenr!(lU tamlJf'm organizar 11111

pItIl1l\ de sa rl'a e al:ale ]Jara I) ano

de UlUl.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Cirurgião-Dendista
Curso de especialização' em

dentaduras
Raios X - Infra-Vermelho

Diatermia
Exclusiyamente com hora marcada
Rua Arcipreste Paiva n. 17 � Te

lefone 1.427
Florian,Óilolis

________________________________________________________________________________________________________� �t
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J10je e amanhá a dispute doCernpeo
nato Estadual de atletismo

.

TERÃO LUGAR HOJE, COM INICIO ÀS 14,30 HORAS, NO ESTÁDIO "TE.-CEL. NILO CHAVES", GENTJ.LMENTE CEDIDO PELO SR. COMANDANTE
DO 140 B. C., AS PROVAS ELIMINATÓRIAS DO CAMPEONATO· ESTADUAL DE ATLETISMO, PROMOVIDO PELA VITORIOSA FEDERAÇÃO ATLÉTI
CA CATARINENSE EM HOMENAGEM AO SR. ALMIRANTE ANTÃO ,ÁLVARE BARATA, DIGNISSIMO COMANDANTE DO 50 DISTRITO NAVAL
AMANHÃ, ÀS 8 'HORAS, SERÁ INICIADO O CERTAME COM O DESFILE OUMPICO DE ·100 ATLETAS MASCULINOS E FEMININOS PERTENCEN
TES AOS CLUBES BARRIGA-VERDE E LIRA TEMIS, CLUBE, DESTA CAPITAL, GRÊMIO OLlMPICO, DE BLUMENAU E DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
"DR. LAURO SOARES", DE PORTO UNIÃO. E ENORME O INTERÊESSE DO púBLICO PELA REALIZAÇÃO DA IMPORTANTE COMPETiÇÃO QUE REU.

NIRÁ OS MAIORES ASES DO ESPORTE CATARINENSE.

Docaiuva x Estiva, de Itajaí, proporcionarão um· grandel espetáculo
.

-.'
,

. Est'á sendo anunciada para a tar- se tratando de uma nova apresenta-
de de. amanhã a extréia, nesta capi- ção do pelotão boquense que alar
tal, do esquadrão do Estiva, da ci- mau a cidade ào derrotar' de manei
dade de Itajaí, que terá como con- ra brilhante os fortíssimos conjun
tendal' o valoroso "onze" do Bo- tos do -Figuei rense e Avaí pelos es

eaiuva, vice-líder do certame ilhéu. cores de 3 x "2 e 5 x 2, respectiva
Ê grande o interêsse do público mente, vitórias essas que lhe ga

pela disputa dêsse prélio interrnuni- rantiram o honroso 2° posto do cer

cipal, de vez que o quadro que tame de profissionais da cidade.
nos visitará pela primeira vez é in- A aquipe de Vladimir acha-se em

tegrado pelos melhores "plavers" perfeita forma para receber o seu

Direção de PEDRO PAULO MACHADO 00 Vale do Itajaí e ainda mais em co-irmão itajaiense. Tudo nos indi-
-'-----------.------------------'---------�--------------------- ca que a Juta de amanhã' será pro

porções gigantescas, para delícia
dos amantes do esporte da pelota.
A partida preliminar será dispu

tada entre Figueira e Lira Tenís
Clube.

Hoje no campo da F. C ..

Paula Ramos' e F'Jgueirense
No estádio da F .. c. D., com iui- meira partida da série de três pela

cio às 15,80 horas, deverão pelejar posse da Tãça "Equitativa", oferta
hoje os esquadrões do Paula Ramos do sr. Armando Blum, superinten
e do Figueirense, líder e último co- dente ria conceituda companhia de
locado do certame de profissionais, seguros na secção Paraná-Santa Ca
r'espectivamente, em disputa da pri- tarina.

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

Segue hoje para Joinvile
baíx-da do Avaí

em-a

Afim de' enfrentar amanhã o es

quadrão campeão estadual do Amé
rica de Joinvile, seguirá hoje à tar
de para aquela cidade, a delegação
do -Avaí, que se apresentará com

todos os seus elementos titulares.

Gentilmente convidada, a Associ
ação dos Cronistas Esportivos far
se-á representar pelo colega Wa ldir
de Oliveira Santos, diretor da sec

ção de esportes da nossa confreira
"A Gazeta".

. \

Alcançou grande brilho o fes'tival du
Centro - de Inlpfcâmbio Gnlfur-al'

A Lerc'eira partida foi ,trava,da en

tre os quadros eló Clube de Le,itura
:i\'lal'ia Disidéria e do Grêmio CuI-

Di?'e!01' de Prouas ele Campo
Edwa rd Born da Silva

CAMPEONATO CARIOCA DE
FUTEBOL

Com os resultados da primeira
rodada do segundo turno do cam

peonato carioca de futebol, a elas
sicação dos concorrentes é a seguin
te, por pontos perdidos.
1° lugar - Botafogo, 3.
2° lugar - Vasco, 4.
3° lugar - Fluminense', 5.
4° lugar - Flamengo, 7,
5° lugar - Bangú, 12.
0° lugar - América, lVIadurei"a e

::;ão Cristóvão, 14.
7° lugar --' Canto do Rio, 15.
8° lugar - Olaria e Bonsucesso,

10.
._-_-....-.-.-_."JII_-_-_-_w_-_-_,._,..-_-_-.-...._._-_-",.
IV OLIMPIADA COLEGIAL DE

'FLORIANóPOLIS -

Segundo soubemos, a Federação
Atlética Catarinense de Estudantes
pretende realizar em fins do cor
rente mês, a IV Olimpiada Colegial
de Florianópolis, com o concurso de
'equipes dos colégios secundários.
desta capital.

Programa
Local -' Estádio Coronel Nilo

Chaves. gentilmente cedido pelo
Comandante do 1 'la B. C. - Tenen

l.e-Co rone l Paulo Vieira da Rosa.

Homenagens
1 - Campeonato Estadual de

SUe! ismo - EXI1lo. Sr. Conlra Al

mirante Anl50 Alves Barala

Dn. Comandante do 5° Distr-ito

Naval.
2 - Provas masculinas - Exmo.

Sr. Dr. Armando Simone Pereira
- DD. Secrelál�iu ela Justiça, Edu
cação e Saúde ..

3 - Pr-ovas femininas - Exmo.

Se. Dr. João David Ferreira Lima
_.� DD. Secretário ria Fazenda.

Sábado - dia 9 ímcio às

2 x O, formando com as seguintes
,s,enhorinhas: Her�ina, Maria Lidia,
Diana, Tel'ezinba,. Tnge e Solange.
FO.i homenagea.do da peleja o· SI'.

dr. Cio Rocha Amaral, que ofere
eeu belissimas meela'lhas aos "e11-

cer!ol'es.
'

Encenando a manhã esporLi va,
realizou-se o emb,ate de basquete
cnlr.e os fortes l'iyes do Grêmio
Cl.Illmal Cid Rocha Amaral e do
Grl!mio Cultllral Professora Anto�

l'em inino. Venceu a equipe do Clu
be de LeiLura Maria Disidél'Ía, por INTERNATO X INTERNACIONAL samento' (moças) .

. Não se conformando com a der- Corrida de i x 100 méLros reve:rota que lhe impôs o Internato, o

Internacional solicitou revanche, no samellLo'.
que foi àceita, devendo o jogo ser A[TTORIDAJ}ES DESIGJYA DAS
nisputado amanhã à tarde no cam- Comissão executiva
po do Colégio Catarinense. Dr. o.smar Cunha, '1'te. Cel. João
O HU�ACAN EST� DISPOSTO A! Candielo ,Alves Marinho, .Waldir

J,OGAR EM PORro ALEGRE o.miques, Harolclo Pessi e Cap.
Dn'ulga-se em Porto Alegre que II .

't l-I el S •

o Huracan, Ulll do;; fortes concor-
tlll::; oc, �r .

e , ouza.

rentes do campeonato argentino, I A?'úllro Geral
envkm um ofício à Federação

Ria-I'
Cap, Américoi ,Silveira D'Avila.

gra nden�e de Fute.boI, oferecendo-. Dil'elo. r .de Provas de Pista
se para Jogar em gramados gauchos,

1) u"

em meados deste mês. •
I'. ",f'lcOr Ferrari.

Campeunato Estadual de fttletismo

horas, Gustavo Zimmer, Um Representan-
Desfile Ol lmpicn. te ela, L. B. D. e Um Representante
HasteamenLo ela Bandeira ao A. D. Dr. Lauro Soares.

som do Hino Nacional 'Br-as ileiro. A FA'C pede o comparecimento.
Ju ramen to Olimp ico. das autoridades acima indicadas,
Corrida d� 1'10 metros com bar- no Estádio dó TIl B. C., às 14,30 ho-'

rei ras - Salto em altura (moças). ras do dia 9, e ás 7,30 horas do dia

Lançamento do dardo. 10 de o.utubro.
Corrida de 400 metros rasos -

Salto com vaca.

Corrida ele 200 metros rasos

(moça�) - Lançamento elo d'isco.

Conida ·ele 100 metro,s rasos

Sallo em disLancia (moças).
Corrida de 10.000 melro,s.

Corrida de 4 x 400 melros reve

samento - Arremesso 'elo disco

(moças) .

'Go'rridà de 100' metros rasos

(moças). _

Corrida de 400 melros com bar-

reÍl�as.
Corl'Íela ele 1.500 metros.
Corrida de 200 metros rm50S

Arremesso do dardo- (moças).
COlTicla de 800 metros rasos.

COlTida ele 3.000 melros l'eve-

O RACTNG CHEGARÁ DIA 25
Buenos Aires, 7 (U. P.) - Foi

adiada para o dia 25 próximo a

1)artida para o Rio de Janeiro do
LirD<1

Serviço de Saúde
Dr. Mário Wend hausen

!llÍZ de Portida

Tle. Alher ío dos Santos

Farjard
clube Racing, que deveria seguir
no dia 13 para a capital brasilei
ra a fim de disputar um encontro
com o Fluminense.
Es í

a rleoisâo se deve ao fato de
ter a Associação Argentina de Fute
bol resolvido fazer disputar

.

uma

rodada pelo campeonalo oficial no
próximo dia 18.

O Raciug jogará no Rio de Janei
ro no dia 27 do coi-rente mês.

..

11.,30 horas.

Como tivemos ocasião de noti- Biela de Barros, vencendo aquele EliminaLórias ele 100 metros ra-

cial', realizou-se na manhã de do- pelo escore de 20 x 15, após árdua sos - Lançamento do martelo -

mingo último, na magnifica can- luta com o seu contendor. O Salto em .di st.anci a - Salto em al

cha pertencente à Associação Atlé- "tcarn " vencedor jogou com os se- tnra - LevanLamenLo do peso (mo
tica Barrrga-Verde, o festival pro- g u i n tcs elementos: El(as, Ernani, ças ) - Corrida de 5.000 melros -

movi elo pelo Centro de Intercam- João Paulo, Sanlana e Alcindo. Di- Salto triplo - Lançamento do pe8.o
bio Cultur-al, que constou de várias rigir-am a partida os srs. Milton -- Eliminatória,s de 200 metros 1':3.

pelejas de volei e basquete enLre Lemos. Prado e Narciso Lima> que sos --;- Eliminatórias de 400 metros

.d ivc rsas associações cu lluruis da l i veram boa atuação. O homena- rasos.

capital. geado da contenda, 'I'te. cel. Lara Domingo - dia 10 - inicio às

".Enoeme assistência acompanhou Ilibas, ofereceu ricas medalhas à 8
com desusado interêsse o deseriro- equipe vencedora.

lar das part.idas, incentivando os o. Centro d» Intercambio Cultu
sell� f� vorí tos à conquista da viló- ra! por nosso in I errnéd io agradece
ria. a todos que cooperaram para o

Às 8,30 horas teve inicio o pri-I hr ilhan tisrno do festival, muito es

me iro embate, em que foram dis-. pecialrnenle a Associação' ';'Atléti
pulanles os qíladros de vo1-eibol fe- ca Barriga-Verde que· ofere'ceu
ID1ll1lnO elo Clube de Sociologia �ua Cjuaeli'a para a ef'etiyação' de

Tristão de Ataide, e elo Clube de tão belo espetáculo.
Leilul'a Maria Disidéria, Venceu i ....---...........--------

,·t' '1'" I "d 2 . O I
�'UDA QUE PAREÇA, MENTIRA

es e U elmO p.e O �ScOl e e x.
Siio Francisco da Califórnia, 8

A segunda padIda, em homena-. (U. P.) - Milton Vam Nolan, de 22

�'ern á� sr

.. r�Le, CeI. Antonio de I a�os,. tOl:J_1o�l-Je campeão l�lUndial
l_,ara ,RIbas, dIgno presIdente ela A. desse. curlOSO .esporte que os norte-

, '0' _ T "
•

_I amer:lcanos . cham.am "sentar no
A, Bal rloa \ el ele, reUl1lU os con mastro da bandeIra". Um enorme

junto,s d.e voleibol masculino do gnindaste arriou Milton, depois dês
Ct\',êmio Cullural Cid Rocha Ama- te ter passado setent.a e um dias,
Tal e do Grêmio Cultural Professo- vinte e três horas e trinta e cir.eo

minutos sentado num selim ao ::tI
ra Antonieta de Barros, vencen'elo to dum mastro ele vinte e sete ine-
êsLe úlLimo por 2 x 1. tros de altura. Além da enorme sa

tisfação de seI' recordista l'Il.lndial,
o rapaz ganhou mil dnb!'e�, pejo
feito '0 C[ue, segundo um estatistÍl'o
1,.,(,;11 ealeuloll, correspo�';': - a um

tueal Professora Antonieta de Bar- salário de setenta centav0s.a tora.

ros, elecidindo o torneio de volei E o mais curioso é que eng<,rdoll
dez quilos.

Apontado?' Geral .

Hélio Milton Pereira e

Emílio da Cruz

Fuises ele Cheçada
João Pedi-o Nunes, Ciro Mar-

ques Nunes, Pedro Paulo Machado,
Osvaldo Meira, Um Representante
da L. B. D. e 'Glll Representante da

A. D. DI'. Lauro Soares.

Sinval

Cronometristas
P 1'Of. Flávio' Ferrari, Rubens

Pinto Vilar, José Mussi, Maj. Eloy
Meneies, Rubens Vitor da,--,silva,
Um Representante da L. B. D., Um
Hepresenlante da A. D. Dr. Laura

Soares.

••••• !.O •••••••••••••••••••••••

PORTUGAL NAS REGATA2 DE
POR 1'0 ALE�;;U�

.Porto Alegr-i, 'l \ '.t P.l .. _ Pll[?Ce
assegurada a participação CD Spor
ting Club Caminhense de Porruual
campeão lusitano, Ibirico e Elll'<,�!'�
do quatro com patrão na granlJc
regata Jnter-nacir.nal de sete de no
vembro UH Capital Cuuchi. O h,c
sidente daquele Clube respondeu"
ao convite da Federação Rio Gran
densse, mostrando .seu ínterêsse.

Juizes de Salto
João Francisco da Rosa, Sargto.

Ari Gil, Hélio Sarmento Sales, Os
valdo Silveira � Waldir Oliveira
Santos. ,

Juiz de A rremêsso

Alelo João Nunes, Otílio AIH's.

REINíCIO DOS lOS. JOGOS UNI
VERSITÁRIOS CATARINENSES

Ao que apuramos, a Federação
Atlética Gatarinense de Estudantes
(F. A. C. E.), dará reinicio aos lOs.
Jogos Universitarios Catarinenses,
quarta-feira próxima, com o inicio
do 2° turno de, valei e basquete, na

cancha iluminada do Lira Tenis
Clube,

.

ESPORTI S TAS!
Aguardem o MAJESTOSO -FESTIVAL promovido pelo IPIRANGA

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

SACO DOS LIMõES

-0-

PRÓ-CONSTRUÇ10 DO ESTÁDIO
-0--

Tornarão parte 'nesta grandiosa festa esportiva, os maiores dubes
do futebói varzeano

Cooperai conosco esportistas, comprando tômbolas ou ações e

tereis transformado em realidade o que vos afi2"ura um sonho.

.0 ESTÁDIO será vosso,- Ele está em vossas mãos

f
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Bom binóculo
Grande visão

SENHORITA!
A Eletro Técnica' IA ultima, creação e� retri-

. .

gerante e o Guarana KNOT
Tem o prazer de comunicar à sua distinta freg'lL"ia e ao público em geral que I EM GARRAFAS GRANDEStransferiu suas instalações para a rua Tenente Srlveíra, quase esquma da 'I'rajanov]

• ,

onde espera merecer a preferência de todos, continuando sempre à.sua inteira dis·1 Prefertndo-€! esta
posição e agradecendo-lhes a visita. , acompanhando a moda.

"VfR<iEM ESPECIALIDADE"
elA WETZEL· INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMAJ
--------------------------------------------------�--------------------------------------------------------------------------�

IOIIPANHIA ·AlJANeA DA IAlA
...... _ t17' - ....:' '�Ij
OlmOI... tltiIIPO....

Cifr.1 do Balanco di 1944.

CAPITAL E RESERVAS

Reaponaabílid.rie.
Receh
Ativo

Cr. 80.900.606,30
Cr$ 5.978�401 .755,97
• 67.053.'45,30
• 142.176.603,80

Sini.trol pagai no, últilbol 10 .nol

I
RelpODlal;1id.de.

Diretore.,
Dr�·Pamphilo d'Utra Preire de Carvalbo, Dr: P'ranclIco
de Sé, Ani.io M.I.orr.,! Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e JOI� Abre�,

98.687.816,30
« -76.736.401.306,20

__________________ ......���...._"..N" ...1'i

r Rep resentações
FIRMA IDÓNEA, ESTABELECIDA EM S.�O 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
f),ara quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 r,!nda
::.rta .de 10'j.«t8o ano cóm recebimento de juros mensais.

Informações nesta redação.

1
I

QUER VESTIR-SE COM CONFORTO E ELECiANCIA 1
PROCURE

alfaiataria
A

Mello
Ru .. Pel'oo· Schmídt 48

Empeze de

Ct-IE
navegação
�EM

NAVio-MOTOR "ESTELA"
maxrrna rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria I

�Q'ente� ..m Florianóoolis (_:;ARLOS HOEPCKE S. A.

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

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RÁPIDO SUL BRASILEIRO -- Diariamente - Curitiba
RÁPIDO SUL B.RASILEIRO - Diariamente - Joinvile
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

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

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

6 horas

13 horas
16 horas
14 horas

16,30 horas.

12,10 horas

o llhão.
!• I

,

I
I

i"

LIRÀ TENIS' CLUBE
. Edi.al I

Afim de iniciar a distribuição de carteiras sociais e cartões dc
'

identificação para fii.Ilos de sócios,' solicita-se a todos os senhores as-I
sociados a fineza de fornecer�m à secretaria ou tezouraria dêste

Clu-Ibe, no menor prazo possivel, duas fotografias do tipo 3 x 4.
A Diretoria

,

Viage com 'conforto
pelo

«'RAPIDO SUL BRftSllEIRO»

'Oiariarpente entre

Fpolis .. - ltajaí_.Joinvile-Curitiba
I

AGENTES

Fiuza Lima , Irmão

Dr. Alcides Acioli de Vasconcellos
Avenida Rio Branco n. 103, 1° andar, sala 3,

�EGQ.CrANTES DA CAPITAL E DO INTERIOR
O ESCRITóRIO DE ADVOGACIA E PROCURATóRIOS do

Dr. Alcides Accioli de Vasconcellos, instalado à Avenida Rio
Branco n. 103, 1° andar, sala 3, no IUo d� Janeiro .encarrega
se da defesa dos seus interesses junto às Repartições Públi
cas Federais e todo o. serviço de advocacia relativa aos Instí
Lutos de Aposentadorias e Pensões, assim como do Registro
de Patentes de Invenção, Marcas de Fábricas e Chamadas de

Extrange'iros.
Oferece, outrossim, os seus serviços corno intermediário

enLre Exportadores e o Conselho Federar do Comércio Exte
rior.

DA TI L.OGRA FIA
Correspondencl a
Comercial

DIREÇAO:
Amélia M PigozZi

METODO':
t4oderno e Eficiente

Confere
Diploma

RUA ALVARO DE CARVALHO, 65

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

. HA Voz das Terras de Anita"

Frequência 1530 klcs. - Onda de 196 metros

TUBARÃO - SANTA CATARINA

reglal

I
Visão maior e mais perfeita

I que a de um bom binóculo
alcança quem tem sólida

instruçâo,
Bons livros, sobre todo. OI

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Flcrianôpolia

I Coria M'etropolitan8
5° CONGRESSO EUCARISTICO·

NACIOANL

Na qualidade de Presidente da
Comissão Arquidiocesana do 5°
Congresso Eucarístíco Nacional
todos os fieis e .demais interessados

que o mesmo se realizará de 28 à.
31 de Outubro do corrente ano, na

.

cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande'
do Sul.
Outrossim .. comunico as facilida

des de viagem, entre outras, as for
necidas pela Empreza Turtsmo,
Pontual-Machado-Bensaude S. A.,
com quatro tipo de perigrínação
a) .

uma Aérea, em aviões especiais.
a partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b) uma em navio.
especialmente fretado, e conduzin
do exclusivamente pert'''Cin0s; c)
uma terrestre, prosseguindo de

São Paulo em confortaveís "oni

bus", através do Paraná I!. Santa
Catarina; d) outra terrestre, partin
do do Rio de Janeiro, pelo trem

internacional, diretamente a Pôrto

Alegre.
São essas as viagens obedecendo

ao tipo peregrinação.
Evidentemente, poderão os fieis

proferir outros meios ao seu alcan .

ce, com viagem de auto, ónibus,
aviaçãó, etc., na certeza de que o

nosso Estado, e em particular a

Arquidiocese não deixarão de se

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

Nosso Senhor Sacramentado.

Fpolís, 1 de Março de 1948
Conego Frederico lIobold - Presi
dente da C. A.

VENDE-SE
um terreno na rua An

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

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

«SILVEIRA«

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Demagogia
gia, perturbadora da ação gover
namental. Há os que desejam solu

ção simplista, - caída cio cen

para matei-ia tão intrincada. Há os
Pederneiras l+amos, dignissirn« 'que f'orccjam por impor pontos, de
.consor�e do nosso emiriente coesta- vista 'sem base na realidade, re

duano sr, dr. Nerêu Ramos, Vice- velando desconhecimento lotai de
Presidente da República e Presi- questão de tal complexidade e mag-

)<l!�:P'i1 .

dente do P. S, D. nacional. nitude. Há os que desejam, put-a

TRIB'U·,NAL DE JUSTIÇ''A'
À exma, sra. 'Ncrêu Ramos, foi, e simplesmente, criai; oonrusão e

entre 'nós, i niciadora de nobres gerar impecilhos para Cj ue o nosso
. , campanhas de asnistência e f.'ilantrn. .ietroleo C01111'11l1e nas entranhas ela.l ulgamentos realizados pelo Tri- razão rle ser de' controvérsia e n tre - 1," e

• , pia. Foi ela a orvanizadora e presl lOI·I'a"; 11:-10 seja la-o cedo colocadobunal ern data de 7 do cor-rente: suà afirmação, de não ter pcrlid.. a � " , .
.

•u
, _

d id C IA ciente' ria Legião Brasileira de As� a serviço rio Brasil. Há os que seHabeas-corpus n. 1.822, da CCr internaçào o seu mari o na o 0-
C

'

.

S A
'. sistência em Santa atarina duran apresentern como se tcssem demo-

marca de Florianópolís, ímpstran- nia anil' na e o. requerímento
,

d f 11 te a gucrna, vinculou a sua existcn- 'cratas e nacionalislas, desvirtunu-
te Maria Iíaber e pacienie Antonio constante da copia a Is.. .

Icia, no seu Estado natal, a inesque- do os variados ângulos do probie-Cunha Silveira. Relator- o sr. des.

O C d Tá c ivcis r-mpr-een d imen los de benefi- ma e obedientes a interesses (1'2
Edgar Pedreira. r i, vora cê ncia, motivo por que, em to<-io�

I
política internacional dissolvente,O Tribunal em' face das informa-

Está entre nós, desde ôntern, o os cír-culos da sociedade e mesrnc perseguindo os seus anelos catas-
ções prestadas pelo sr. dr.•Juiz .dc dr. Cid Távora, ilustre biologista do nas camadas mais humildes, o sou tróficos.
'Direito negou a ordem impetrada, _

, I Ministério da Agricultura. O disti n- nome infunde veneração e -re Estes, porem, não vencerao, por-Habeas-corpus n. 1.823, da comav-
to e ilustrado funaionúrio veio CO> conhecimento. Residindo, embora, que diante deles não se entibiam JS

ea de São Joaquim, impetrante e .

d
' \1laborar, para isso especialmente de .. no Rio, continua a interessar-se jW- que encaneceram se1'\']11 o a .xa-

paciente Gumercindo Boeiro de Ca-
signado, pela Inspetoria de Def'esn las instituições a que, cnqua-rí o cão e deles recusam receber liçi'i,�s

lTlan!O. Relator o sr. des. Ferreira .'

b
.

� Sanitária Animal, aqui, com a maior presente, ligou as suas atividades P de patriotismo. Vós bem sa eIS que
Bastos. urgência, a produção 'de vacinas ás quais deu muito de sua alma dt:> demagogia não faz brotar elo �o:")
Por maioria de votos, o Tribunal •

troí f'contra a peste suina e, também, dr. cristâ. o ouro negro, nrm cons 1'01 re .r a a-
não conheceu do j-edido c encarni- outras vacinas, No Ministério da Na data de hoje, a exma. sr a, ;;. rias, oleodutos e petroleiros,
nhou o processo à comarca de ort- Agricultura, o dr. Cid Távora é o Beatriz Peder-neiras H�mos será .'11 _ Legít imos representa ntns do po-.

gemo Vencidos os srs. desembarga- Encarregado do preparo dessas va- vo de expressivas e justas home n«- \'0, eu vos 101110 por testemunhas
dores Edgar Pedreira e LUIla Frei- cinas no Instituto de Biologia Ani- gens, não só na Capital da Repúb l i- ch'. que o meu primeiro cuidado,
re, mal, do Rio, e é; sem contestação, ca, mas também entro nós, onde 'IS como (;o\'el'l1o, rui pcrl ir-vos um.i
Recursos de habeas-corpus n. 11)�, um técnico de' reconhecida capaci- suas grandes qua lidadcs (Ie cüra- legislaQuo. adequaria, pl'ovinda do

da comarca de Florianópolis, recor- dade e .alto renome. Temos, por ::.:_ ção e de espirit.o são lembrachs' porier legislalho, de "ez qlle os
rente Adelino Laurentino da Silv,,, e .

• (" 1'0' (,. ii e ('omelTi;l'1;0, o prazer de aprescIHar-lhe \,(1- com 11 gratjdã�) de muitos e a 3rIll1i- no��()s "or I"O� ,1\' " 'I

recorrido o dr. JUIZ de Dierit;-. r:�- d f' I
.

C) 'a anl o 1'alo 110\'0 (Ia ]C['a rIa" , tos e e iz estada entre nós. ração cie todos. 19n le \'. e �

lato 1'0 sr. des. Luna Freire. "O Estado" associa-se a.essas ho- EIl:el'gia sendo complcllleilla(ios, a,'

Foi novamente em diligência, pa- HOJ·e n'O p ad l1len.ageÍls à disLinta senhora, C()!1- mais da:; ,,('zes, por esparsos decre-
1'a qU� os al1t�s baixem à. romarra

, I ass O signan(lo-Ibe aqui os seus since:'l)� to:;-Ieis', que não Yisaram, com a
de ongem a fI mde que pelo ,Ir.

I

• vOt-05 ,cie feliz aniversário. n_ccessal'ia amplitude, o problem:l
.Juiz a quó, seja ouvida, reservMla-

A data de hOJe record�-nos que:
do prtl'oleo.

mente, a espôsa do recorrente, d,
- en� .17?1.' no ,Porto dos Cas<lis,

Dr.
í

Leoberto, Leal AnVERTENCTA LRAL
1\'

.

N t- 'd d d S'l 't' nome pnmlt1vo .rle Porto Ale�re . , -

b' I1arUI a 1V·1 a e alva, no seo j- � Quando i'ncaminhel a sa lU (e-

do I I '1' Hio Grande do Sul, deu-se o lan('a- JJ ci'C 't I F d(e esc al"ecer-se, se pOSSlV<', 11 '.' ,�gressoll a ap1 a < e er!ll liberação do, Congresso �acional os'

,menta do "Bdgue Belona" que se ôntem, via 'aérea, o sr. dr. Leober- direrenles anle-projetos de legis-----------------( reuniu a outros navios para f'Ormar to Leal,' dignissimo Secretário rlâ lação nos Cjuais Irabalharam esp'e.

a esquadrilha Cjue auxiliou o Exér- Viação. Obras Públicas e Agi'icnl.. c\aLislas de renonle, lancei ,esta
cito na- expulsão cios espailhúis tura. alh'el'lencia:
que ocupavam a Viia do Hio Gran- No Rio, s, exa., que fôra ali a "Poucas leis serão lão impol'lan-de, em 1776; convite elo sr. :\1inistl"0 da AgricuI- tes para os destinos da ;\'ação
- em 1809, to'mol! posse cio cargo tura, esteve tratando de relevantes quanto o Estaluto do Petroleo,

de 1° Capitão-geneml ,da Capitani::J interêsses elo Estado, naquela pas- Traranclo-se de materia de lal'g'ade São J?edro elo Hio Grande cio ta, cO�llrovel'sia, na qual :JS soluções
Sul, D. Diogo cie Souza, mais ta'·d;.) "' -.- -.- - mais aceda das nunca provirão de
Oondr. do Rio-P:;!pdo, sucedendo ao A

.

Hxp-osi�aõ- -de-'-"
-.....

propostas ele um individuo nu de
Chefe de esquadra Paulo Gama \I

Ulll orgão, senão da cooperaç'ão de

I
(Barão de 'Bagé) e entregancio o Miniaturas lodos, - creio não seria acertaelo
Govêrno ao :\Íarquês cie AlegrC'té' o Poder Execllli\'o l)erfilhas�e in-Tenho chegado ao conhecimenloem 13 de Novembr,o de 1814, �as- eonciidonalmente qualquer ante-cio festejado miniall1l'ista Prof. Eu-cera em Lisbôa a 17 de Maio ,rle l)roJ'clo, _-\.0 esclarecido julgarnen-elides Rosa ele liaver eh'culade,1775 e na mesma cidacle faleceu em to do� senhores membros do Con-. nltsta capital, a notícia de qllO a12 d.e Julho de 1829. Foi comandiln- !:!Tesso �acional sLlbmeto, portan-exposição de seLls trabalhos encer- �

te dos exércitos' brasileiros D�S to, a contribuicão inclusa, que érara-se ontcm, apressou-se o COnsa- -

campanhas de 1811 a 1814 até 1820: grado artista. em yir à nossa rer!;]- digna cle vossa aLenla consideração
-

e:p 1821" foi retificada a' CO'l- ç'ão afim cie desfazer o 'eng'ano, q�le e constituirá sub'Sidio valioso para
vel1ç�o de Beberibe, pelo GenC'ral possi\'elmenle 'ie leria dado COI,I J aICanÇ'<11'cles a decisão final em ma
L�liz' ,d'O Hego, entre a Junta do Co- EXlosiç.ão de Pinlul'a\-GontemDOl'Ú- leria de lanta relevancia, tão an

vêrno de Goiania sob a Pí'esidenda nea de Marques Rebelo. Assirn é
siosamente osperada pelos' nossos

'Ie Bernardo José da Gama e a de compatriolas".Rio, 8 (A. N.) - Entrará em jul- :> que, por nosso intermédio tOl'n1.
hecife. sob a Presidê'ncia ,do,referi- 'bl' MEDIDAS PRATICASpu ICO ql1e a refericla exposlçaodo General Luiz do Hego Barreto, permanecerá abert a até o dia 12 do Anles de colaborar, porem, exer-
ficando assentada a eleição dellIl1 citando minhas atribuições consl.i-corrente no seguinte horário:
novo Govêrno, que se realizou em tucionais na solução leg-islàiiva aDas 9,:30 ás 12 e .das 14 ás 21,:'10.26 do mesmo mês, sendo eJeilo ser enconlrada pelo Congresso, -

Gerv<1s10 Pires Ferreira;
-

entendi de meu denr promover' a
- em 1853, o vapor "Pernamhn- 29 de Outubro 1

cano" que fôra encan;ado junto ao

arroio da Cruz, entre a ponta de
Santa Maria e a barra .(lo Arara:1-
grá, naufragou, Perecendo 42 })e8-
sôas, tendo Marinheiro Simão (pre ..

to), feito a nado, sob terrivel tel1l
paraI, 26, passagens, entre o navio
sinistrado e a praia, salvando 13 vi
das, havendo O' Govêrno lh.e conee
dido uma medalha de honra,

,

�-------------------------------------------------------------

de 1�489 (I. Outubro

Senbora Nerên
Ramos

Florlanõpont,

elA

A data de lrojc é assinalada p�l'J
amvcrsárlo ria exma. sra. d. Beatr-iz

.0 jornal NA Manhã", de ôntem,
sob o tít'ulo "Aliança U. D. N. _ P.
T. 'B.", divulga o seguinte:

I
Em circulos politicos de alguma

ex.pressão vêm correndo há dias
versões se.gundo as quais não ser ..
dificil/um ajustamento de pontos de
vista ent}'e a U. D. N·. e o P. E. B,
Fala-se mesmo, ainda que isso

pareça estranho, num entendimen
-to ent�e as duas agremiaçÕes, com

objetivos de longo alcance.
Em meio a esses rumores, soub�

mos que os nomes dos srs. José

Améric� e Salgado Filho são obje
to de -conjecturas para uma futura
comb{nação politica.

DE TRANSPORTES AÊREpS.L�DA.
Linha FpoJis. -- Laies
2as, 4a8. e 6as.-feiras

Cargas -- Passageiros
,

-- Encomendas

Andr,é Nilo adasco

Into rma<ões:
,Praça 15 dt3 Novem.bro.

22 - 2° andar.

TEJ,.EFOl'vES
De dia: 1324 e 1388

De noite: 1483 e 1536
Telegramas

ERNANI BORN DA SlLVA e

SENHORA
participam aos'parentes e pes
sôas ele suas relações, o na.scÍ
menta de sua filha MARINA
no dia 4'do corrente mês.

'

Dissídio coletivo dos
comerciárias
gament-o, na próxima terça-feira, I'ü
Tribunal Superior do Trabalho, o

dissidio impetrado' pelos comerciá�
l'ios do Distrito Fecieral. O proces
so será jl1lg:lel�' com pal"ecer do

i(}rocurador Dorval ':Laçerda, que
modificou sua opinião anterior, de
eidindo apresentar a tabela idênti"
�a feita no Tribnnal Regional, con
eedendo quarenta e cinco p'Or cen·

to como limite máximo para o au

mento dos salários da classe.

Notificação da
Russia
Berlim, 8 (U. P,) - A Rllssia no

;lificoll 'as potencias ocidentais de

que prosseguirão as man'Obi'as dp.

�uerra aérea, nas visinhanças dos
corredores aéreos alia.rIos para Br.r

limo

l'ITIDtIIJI
1IIIRltOll

•

COITRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BElOS E DEMAIS

AFE'CCOES no

COURO CABELUno.

faz brotar-
-

nao
ut i l ixaçâo das divisas de, que dis-

põe o Brasil em paises da ElIl'opa,.
a fim de adquirir mater-ial para,

construção cle refinarias, oleodu

tos e petroleiros, mandando, por'
antro lado, intensificar as pesqui-.
sas e promover o aproveitamento
dos nossos xistos betuminosos,

,Foi encontrada assim .urna Jór

mu la que, ao mesmo tempo, perrní
te liberar as elivisas congeladas;
con í.ribue para o restabelecimento
e incentivo das trocas necessarias.

ao esforço de recuperação de pai-·
ses da Europa ; e, colocando em
.mãos nac ionãis o setor intermediá

rio da induslrialização dos combus-·
tiveis líquidos, lança as bases da:

criação da industr-ia petrolifcra em,

nosso território.
APOro SUBSTANCIAL'

Sinto, pois, senhores deputados" ..

real contentamento pela acolhida
imediata e esponlanea dada a essa

mí nha
.

iniciativa no seio do Con

gresso e pela. repercussão favora-
vel ver-ificada .na imprensa e nas

vozes mais autorizadas da opinião>
publica, o que exprime a união de

todos os brasi lei ros em torno do

problema fundamental para a 1108-

sa Pátria.
.

O exercicío do regime democrá

tico ensejará ao nosso país, a 1)1'0-'
gTessiva resolução dessa: e de ou-

tras questões ligadas ao sen desen
volvimenlo, Procuremos, pois,_
aperfeiçoáJla e, s gundo os seus.

principios, en,caminhar as solici1.a-

ções do bem-estar do nosso povoo,
Esse o caminho, dentro da lei e da'

ordem, que ao! beasileiros propi
ciará a lJarmonia indispensavel ao,'

esforço que se faz mister. 'E' a essa

vinculação, senhores deputado'l,.
em torno dos superiores interes�Cl;,:
da �ação que nos elevemos dedicar
confÍantem en te.

Só ela permitirá atravesse incó-·
lume o Brasil este passo da Hisló-
l·ia.
:\{uiLo obrigado".

Choque militar come.
08 urevistas
Paris, 8 (U. P.) - O Exército � a'

Guarda de Seguranç� republican,l, toe
maram de assalto a Usina de AC;W'
em Micheville, na Lorena, ocupada
pelos grevistas. Esse foi o primei
ro choque verificado desde o inicio,
da atual onda de greves.

4s sinuosidades
,Pal'is, 7 (U. P.) - A Russia pro-

,"oeou boje uma sensaçã0 na ,As
sembléia Geral das Nações Unidas._
Falando no comiLé político, o dele-·

gado Malik exigiu que fosse dei-
xado de lado tod'Ú o trabalho de'
·dois anos sobre o çontrofe da ener

g'ia Atomica, sendo nomeada unu:,

nova Sub-Comissão para reinicia!'''
os esforços nesse sentido.',

DURANTE TODO DIA.

VA1)CJOS

•

F-RECHANDO •••

Os rádios e jornais anunciam, nestes, últimos dias, a lnau
guraçã'O de uma novà lii1ha aérea, coJ;u escalas nas cidades cata
rinel1ses de Joinvile, Florianópolis e L)ljes. Essa nova empreza
pertence à Compa'nhia de Transpol"tes Aéreos Limitada e tem o

prefixo Tal.
Para evitar dúvidas e abortar possiveis calunias, de certos,

narigangas, ,declaro que não sou sócio, nem acionista e nada
tenho a ver com a Tal.

•

GUILHEHME TAL

,

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


