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O Tribunal Regional Eleitoral, que recoub�ceu a eleição do' 68vernador, foi, então, absolutamente
integro na sua decisão, com� , 0_ é, ag�ra DO seu pedld,o, de Jnler,venção (�d8ral. ,c��t,r�. o �overDador.
Nada ode estranhar no fato de os Estado do Piaui nao tem caráter consequente crrse econonuca e n- Amorim e o dr, Clovis Alves PI:;- JUIZ I egressou a sua zona e logo no

"eternos vigilantes" estarem hra- político. Contudo, o ambiente de nanceira do Estado, explica as cau- reira, Juiz de São Pedro, magistra- dia 9, pela manhã; quando fazia

dando aos quatro ventos que os re- terror, implantado naquela glorio- sas políticas elos assassinios ele do, que, ainda recentemente,' soli- compras no Mercado Público, foi

eentes crimes praticados pela poli- sa terra, 'pelo Governador uden ista, que acabam de ser vitimas o pro- citaria garantias de vida, por estar apunhalado pelas costas, morrendo

cia e apaniguados da U. D. N. no que não sabe como enfrentar a cer do P. S, D, Luiz Gonzaga de ameaçado pelos agentes do udenis- pouco depois. O crime repercute
mo truculento. terrivelmente contra a sensação de

segurança do Poder Judiciário em

todo o Estado, de tal modo que êste
Tribunal sente dificuldade cm,

continuar exercendo suas funções
e pode prever que nenhum outro

juiz quererá ir proceder ás eelí
ções renovadas naquela zona de
São Pedro.
Como se vê, sôbre o Juiz que

tiver de presidir eleições no i nté
rior piauiense pesam ameaças que,
indiscutivelmertte, não poderiam
partir de adversários políticos do

Governador, 'a quem compete gá
rantir e preservar de tais cons

trangimentos os magistrados eleito-
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Ainda o solene encerraDlento do Primeiro Congresso
de História de Santa Catarina

Os belissimos discursos do desembargador Henrique Fontes
e do deputado Nunes Varela

Na sessão solene de encerrame 1- rela, ilustre Iider do P. S. D., repre- Disse-o já, do alto da tribuna, o

to dos trabalhos do Primeiro Con- sentando, na solenidade, a, Assem- nosso eminente HENHIQUE FON
gresso de História de Santa Cata- bléia Legislativa do Estado, profe- TES, autêntico herói dêsse em

rina, o sr. Professor Hélio Viana, 1.0 riu o seguinte discurso: preendirnento que a Comissão pro
Vice-Presidente daquele grande c�r- "Exmo. Sr. Governador do Esta- motora pode considerar-se vitorio
tame cultural, leu o primoroso dIS- do. EXl11o. Sr, Presidente da Assem- sa. A vitória e cio talento, da per
curso do sr. desembargador Henri- iléia Legislativa. Exmo Sr. Presi- severança, da cooperação, enfim, a

que Fontes, que, por motivo' de dente do Tribunal de Justiça. Exmo. vitória do espír-ito, que redunda na

f��ça maior, não compareceu à

reu-l
Sr. Representante �o sr,' .

Ministro glo!,ifkação de, l1Jl1a, t,á,ref,'a ingente.
mao, Temos agora o prazer de pu- da.Tustíca. Exmo. Sr. Presidente do -Estn data recorda o dcscobr+meu
hlicar essa substanciosa oração, que;' Congresso de Histór-ia. Exmas, An- to. do NOYOI']\huldo ' por feliz coi n
é a seguinte: tOI'irlnt!es.' Srs, Deputados. Srs. Con- cidé ncia no <lia da América, encer-

.. As Comemorações do Segundo gressistas. Minhas Senhoras. Meus rais as vossas atividades. Sois, tam
Centenário da Colonização Acoria- Senhores. hém, descobridores, Colombo en
lia e o seu Primeiro Congresso de; A Assembléia Legislativa do Esta- centrou a terr-a americana, e vós
História Catarinense deram à' nos- do conferiu-me o mandato de lhe encontrastes a nossa gratidão.
sa quiéta cidade capital, dias de Ie s- ser intérprete, neste memorável Destes-nos mais estímulo e entu-
tiva animação mostrando as possi- conclave, que hoje se encerra. siasmo.
hilidades de -Santa- Catar-ina -Wd sec- Vivemos nós, catarinenses - 01'- 'Já há mais luz para pesquisas em

tor intelectual; mostrando também gulhosos de hospedar uma plêiade tôrno a homens, coisas e fatos do
que ela, no seu povo e no seu go- de eminentes intelectuais - momen- passado. Problemas de sociologia,
vêrno,.não está metida "no -gôsto tos de intensa vibração, em contem- de etnia, linguistica, de economia,
de cubiça e da rudeza duma auste- piando por vários dias, num con- de demogr-afia e geografia histórica
ra, apagada e vil tristeza"; mos- vi via indelével, o retrato da inte- estão praticamente equacionados.
'tI'ando, assim, que não fracassaram ligê ncia luso-brasileira, represen- Os arquivos para investigação sé
os descendentes da forte gente qne tado por valores culturais de alta ria e profunda, que uma obra dessa
para cá se transferiu' há duzentos expressão em suas letras. natureza determina, forneceram,
anos. A ressonância que paira, ainda, sobretudo. um expressivo manancial
Patentearam por igual que Santa nos ares da 'terra catarinense, per- de conhecimentos de assuntos in.

Catarina merece atenção e confian- manece em continua vibração, que' sulanos. Não fôra, apenas a tra
ça de grandes centros culturais de vem do conclave, centro irr-adiador dição oral que servira de' roteiro
lí.ngua portuguêsa, pois deles acu- dessa gra.,nde festa do espírito e da aos estudiosos, senão lnesmo a pa.
diram não simples representantes inteligência. ciência e angustiosa tarefa que ao
oficiais de PUra cortesia e sim mes- Estamos nó�, congressist�s, re- historiadol' se· depara no objetivo de
tres e estudiosos capazes de brílll:tr viv.endo o passado, buscando e re- desvendaI' o passado.
em qualquer douto congresso de buscando na História, pam organi- Há dois séculos agitara-se a en
ilustre metropole. ,zar numa biblioteca: os Anais do tão Capitania subaltel'na para a re-
Não é, pois, louca fantasia decla- Prinleiro Congresso de História Ca- cepção aos casais ilhéus. '

rar que Santa Catarina se apresen- taririense ,.,- com os quais assen- Nossos antepassados se surpl'een-
tou satisfatoriamente na atrevida taremos uma pedra em meiados do deram.

'

emprêsa do seu certame espiritual. século, anunciadora de nova éra A ilha e o litoral catarinense ao'i-
E êste não terminará h?)e co;u para a terra de .Jerônit:JO Coelho, tavam-se. Estavam vindo os pov�a-

esta esplendorosa Assembleia. Cruz e Sousa, LUIZ Delhno, num:�s

I
dores de além-mar deslJ'ravadores

Pelos trabalhos que !orap! apre- tutelares da 1.1Ossa constelação in- da terra quase virgem. Isso' foi au
sentados; pelo cunho cientIfICO d'l- tele�t':la�. RealIzastes, senhores, oJ;>ra tem, ontem pam a História, em que
00 ao exame dos mesmos; pela all- mentona, de alto alcance social. os anos são minutos.

,

sência de ferocidades desanimado- Curvamo-nos diante çla vossa con- Hoje porélI1 minha aeração qu.�
ra�, sl!_bstituidas por es�írito de t�ibuição ge�erosa, que está Íl�pli- mal en'trava n� escola "quan i(; ter
anllnaçao; pela compreensao que CIta na doaçao de dezenas de teses, minava o 1° conflito mUlldi�l ,lO ()<'la
houve por parte de autores de teses julgadas nas comissões e ampla- saira quando se iniciav:1 'I maior
n,a crítica construtiva .que d�les �e mente debatidas �o plenário" �lém guerra (]tie os tempos l3�i 'lal:1:u,
f';!z; pelas luzes e onent!lçoes tra- das formosas oraçoes que, legItU�10S slII'preende-se e se agita ]};E'a re

zl�a� para, o estudo dos dIVe�so� te- representan!es da cultura, do paiS' e cepcion�r os que vieram lalm; :h:1r
mar�os, mormente dos atuahssImos do estrang�ll'o, PI:onuncla,r�m no as pOVOas e freguezias fuuda,las por
de �lI�guagem e folc.lore; pel?s mos- decorrer deste bl-cen.tel�an,o do açorianós, abrindo, assim, ;]m:l cl.1-
truarlOs em que fOI concretIzada <l p0voamento pelos casais Ilheus. reira na floresta facultan"l l-:h" :l

expo�ição históric!l',. geográfica a
.
Reputamos como escrita a histó- penetração de u{u raio de sól.� A

folclonca e pelas Ideias que ela su- na da ,�ent.e portuguesa, �m gra�de gente açoriana, vinda do velho mun.
g�re; ��lo afervorament� de e�tll- pa�te Ja d�vlIlgada em lIvros, Jor- do, tem no territól'Ío por ela pisadlOsos Ja eml?enhados em pesqUIsas nals. e revlst�s. Escrevestes mono- elo, os seus historiadores que hoje
e pela cOl_lqUlsta de .nov?s outros; grafIas e ensalO� ..Cantastes em pro- se despedem e que aqui deixam dis
p�r �udo I�so,.se mais nao houve_ra sa e, verso a glo�la da b�ava gent� cípulos,
n!lC! e o Pn�l1elro Congr�sso de Hls� açOl'1ana e n:ad�lrense, hgand?-a a Usos, costumes, tradições são
tona Catannense .empresa que va sua des�enden�Ia, qUIi), e�f�lxada fontes para qUê a História imorta
encerrar �ua escnta ,e aprese,ntar nos Al_laIs,_ sera, por sem dUVida, a lize os feitos de tôda uma estirpe.
baJal_lço fll_lal.nos AnaiS (!ue ha de c�)]1sohdaça? d� vosso trabalho, es- Muito se escreveu e não há pou-publIcar; e, SIm, sementeIra la?-ç;a- fOI�ço e dedlcaçao. ,co para ser escrito.
da em t�,rra boa e quadra propICIa, Erguestes, senhores congressistas, Coimbra, o velho laboratório
de que Ja se colherJm abundantes UUl. monumento. C,OI? o vosso ?aber, I cientifico, orgulho da Europa e de
frutos n�aduros e saos,.e de que, �e asslllal?dor do IlllCIO �e ,Ul�la �poca. que o Brasil tanto se envaidece,Deus qUIser, �utros-coplOSOS, grad..s Es�e, �ongresso de Hlstona e �Im manda-nos por mensageiro eminen
e fecl�ndos hao de prosp�rar ,para eplsodlO marcante em �oss� Vida te a voz de Portugal, que há dias
J?roV�I�O da nossa braslhdade, que c�lltural, qu.e obteve, de. 1112�dlato! e I ressoava da tribuna da Assembléia
e glol'lfl do ve1ho e sempre moço tao expreSSivamente, o apoIO vaho- Le"islativa com a mesma melodia
Portugal". so e indispensável do poder públi-'" ,

O sr. deputa'do Antônio Nunes Va- co, Continua na 3a, pag

A simples circunstância de se

haver por ameaçado de morte Ull1

Juiz Eleitoral,' depõe inequivoca
mente contra a hostilidade do am

biente politico fomentado pela in-
cúria governamental. Mas, se has-
tante não fôsse isso para caractc
rrzar as razões _político�partidá
rias desses inomináveis crimes, ai
está o gesto do Tribunal Hegional
Eleitoral do Piauí, pedindo a inter

vcnção Icdêra l naquele Estado, nor
ausência de garantias.
,Do telegrama do Presidente da
quela Côrte Regional Eleitoral é
bom que se atende no tópico se

guinte :
rais.

NãQ. podem, portanto, torcer a

verdade dos fatos e cfrcunstânr-ías
os padrinhos dos assassinos do
Juiz Clovis Alves Pereira nem no

dem fugir à responsabilidade p��_
tidária do assassínio 'do procer
pessedista Luiz Gonzaga de Ámo
rim.

Tudo isso põe à mostra a calva
desses pseudos democratas, que
clamam por garantias de toda es

pécie e delas usam e abusam em

proveito de suas ambições pessoais.

"N di 30
'

,j o la de setembro p: pas-
sado, êste Tribunal, l}onsiderancto
terminada a sindicância, mandou
retirar- a Fôrça Federal. No dia 7
do corrente, o juiz �eio a esta ca

pital e pessoalmente entregou ti

êste Tríbunaf os autos da sindi
cância, em cujo reÍatório fr-isou
que 'O governador do -Estado ora

apontado como mandante das vio
lências e declaro� que havia arnea

ça contra a sua vida. No dia 8, o

Instalada, em Curitiba
Jornada Brasileira

a Segunda
de Pediatria

o sr, dr. José Bcàbaid, Presiden
te da Assembléia Legislativa, no

exercício do cargo de Governador
do Estado, recebeu os seguintes te
'Iegramas:
"Curitiba, 10 - Tenho a satisfa

ção de comunicar a V, Excia. � Ius
talação solene, hoje, da Segunda
Jornada Brasileira de Pediatr-ia,
presentes os representantes de qua
se todos os Estados. Como especial

distinção ao Estado de 'Santa Ca!:'
rf na, fui honrado com a aclamação
de mernhro honorário da 'Mesa que
presidirá os trabalhos, Juntamente
.corn o professor Nartazão Gestei
ra. Os l'epresentantes catarínenses
foram distinguidos com a designa
ção pra relatarem três ímportan-
tes teses;

Respeitosas saudações. (a) Be�fj,",
ni Hihas", '

o caso do Corso Normal Regional
d'e Joinvile

Agradecimentos ao Governador por haver efetuado o pagamento
a que se recusou o Prefeito de Joinvile"

O sr. ,dr. José Boabaid, Pr'esiden- mente, a satisfazer os compromif
te da Assembléia Legislativa, uo sos legais. Respeitosos cumprimcn
exercício do cargo de Governador, tos. (aa) Luiz Armando' F. Morei
recebeu o telegrama seguinte: ra, Ady Garcia Navarro Lins Is-
Joinvile, 12 - Tehlos o honrosl) malfa Nunes Pires, Malfada "K�sto

prazei' de apl'esentar a V.- Excia. lawicz; Elisa Clara de Medeiros c
efusivos 'agradecimentos pela fUS- Laura Santos Andrade".
tinta atitude od'O Govêrno, deterlI1�-
nando o pagamento dos professol'€:S
do Curso, Normal Regional "Alvaro
Sousa" desta cidade. I'i.stó o Pr!'
feito local Ilegar-se, peremptoria-

Em visita de
inspeção

Rio, 14 (A. N.) - Procedente dos
Estados Unidos, chegou ,na tarrje
de ontem a esta Capital, por vi,a
aérea, o contra-almirante Osborne
B. Hardson, Chefe das Missões Na
vais Americanas, que desembarcoa
110 aeroporto Santos Dumont, em

companhia do capitão de mar e

guerra Barbado e do Chefe de seu

Estado-Maior, JIlmirante Osbornc.
Nessa sua viagem de inspeção à mis
são 'Naval Americana junto ao nosso

país, viajou a bordo do avião Den ,

minado "Tartaruga Truculenta", r ,1-
1110S0 pelos inúmeros recordes bati
dos em várias operações aviatórias.
Na noite de ontem, o almirante L0-
vette, Chefe da Missão Naval acre
ditada em nosso 'país, ofereceu dO

ilustre militar uma recepção no

Club Naval, durante a qual foram
condecorados diversos oficiais da

Il�ssa Marinha de Guerra.

A.S. LARA
\ Via aérea, chegou ôntem, a FIo·
rianópolis, o Sr. A. S. Lara, repre.
sentante de "O Estado", na CapitiJ'l
da República, e na cidade de São'
Paulo e elemento de destaque lJO

-comércio de publicidade naquelas
metrópoles,
S,S. que todos os anos, faz uma

visita a Santa CatariIYá, conta ('111

Florianópolis com amigos,- os qU'lis
terão o prazer de abraçú-Jo nov&

mente.

Nós de "O Estado", almejamús
lhe feliz estada em nossa terra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informacoes 11te i� I J�l!� dedc�,ç!,i��t� p,�,� p',O!!!g! ,!L!ljeú�o!� I
)' . de 30 dias, de interessados, ausen- ciliados na VIla de Nova Trento

D"
•

-d· _I teso e desconhecidos. as quais deverão ser intimadas IIU

or8rll as °mpre- forma da le�. Requer, outrosslm,' U,' (Ação de Usocapião)

sas rodo',!tanas I >

depois de feita a justificação a ci-
I} O Doutor Belisário Ramos da Ccs- tação pessoal dos atuais confron-

ta, Juiz de Direito da 'Comarca de tantes Fernando Fachini, Júlio Bau
Tijucas, do Estado de Santa Ca- mann e Domingos Gessele, bem co

tarina, na forma da lei etc .. _' mo do representante do Dorninio
FAZ SABER a todos quantos in- da Ur-iâo na pessôa de seu Diretor}

Expresso São Cist6vAo - I...&guna
7 horas.
Auto-Via�o Itaja1 - Itaja1 - 111 bo

raso teressados possa o presente edital de por precatória em Florianópolis;
16E�;:::,BO Bt'U8Quenn _;, Bru.lQu• ...:..

citação, com o prazo de 30 dias, "Í- do representante do Ministério PÚ
Expresso Brusquense - No.,. �to rem ou dele conhecimento tiverem, nlíco, e por editais de 60 dias dos- 16,30 heras.
Auto-Vla�o CatarpieIlH :- JoinvUe que por parte de .Ida" Orei lhe foi interessados ausentes e desconheci-

- 8 horas.

""--'t"ba I dirigida a petição do teor -seguintc: dos para acompanharem os termosAuto-VI�91o Catvlnen.n - "'....., _ "
'

- ti boraá. I PETIÇAO - Exmo. Sr. Dr. Juiz da presente ação de usocapião, de-Rodoviária Sul·Bri!.lU - POrto .Alegre J d Direito da Comarca. Ida Orei, pois do prazo dos editais nos ter-- 3 horas. ! e

Rápido Sul-Brasíreíro - JomYilii

-1
solteira brasileira de profissão do- mos do art. 455 do Código de Pro-As ti e 14 horas.

, .' .' . . .TERÇA-FEmA méstica, residente e. domiciliuda cesso Civil, - por meio da qual de-'Auto-ViaçAo Catarlnenae - POrto .Ale.
em Nova 'Prel.Jto desta Conjarca verá sei' reconhecido e declarado ogre - 6 haras. -'1 �. .' <,

A'ut<>:-Vtaçã'o CatarlIlense - )Curltiba vem por seu assistente infra assi- domiriio da suplicante sôbre '(''-5�� ,

Auto·Via.ção CatarllÍense Jolnv1lf nado, � expô r e requereor seguiu- aludido 'terreno e casa, ficando ci-
-

:ut����:�ãO CataTlnen841 Tllbaric te: I - A suplicante era casada tados, ainda, para no prazo legal
- 6 horas. .eclesiásticamente com Pedro Con s- apresentarem a corrtestaçâo e pura
7 ��fi:'sSO ssc CrilrtóTAo - L� -

tante F-eler _ conhecido por Cons- seguirem a causa até final sctcn-Empr@SaGlória-Lquna - 7�' tante F.eler - já falecido e irrnãc- ça sob as penas da. lei. Dá-se a es- Ufl·cl·o·a Celestee �5t'pr��;8'BrUSquenH _ Brusqu. - de José Fe ler. II r-r- José Feler cm I ta o valor fie Cr$ 3.000,00 para os
.

,

.

'

".16l'����ia�o Ilaja! - Itaja! - 111 no- 1898, ausentou-se fie Nova Trento i
efeitos legais. prC)te�ta-se provar ,o (Elétro Técnica Mecanogránca)�ra�áPldO Sul BrasUelro _ JoI.ri.,lle _ u para o Norte do Brasil .- cujo na-, i
alegado com depoimento pessoais ROBERTO LAPAGESSE FILHO

5 e 14 horas. radeiro é até a presente data ignn- dos interessados e de testemunhas, Rua Joãb Pinto, n. 32 _ Floria-Auto-Vlaçã���T!:�-= CurlUba rado - e deixou em Nova Trento
I

e vistor-ias - se necessárias. C nópolís _ Santa Catarina
- A�t�-�fa�ão CaUü'\n$nse Join.,u.. um terreno dividido em dois lotes signatário desta tem sua residência Consêrtos, Limpezas e Reconstrn+
- 6 horas. - pela rua Tijucas. A parte Norte nesta cidade, onde recebe citação. ções de Máquinas de escrever, caã-Auto-Viação C.atarlnellH Laguna

com vinte e quatro (24) metros de Termo cm que P. deferimento. Ti- cular, somar, Contabilidade, Regis-. � 6,30 heras.
.

3
', . Rápido Sul BrasUelro - JolnvU. - li frentes e oitocentos (800) ditos de jucas, de Março ele 1948. (Ass.) tradoras, Balanças automáticasj,< 15 e 14 horas.

f d
.

] 19 ')00 t Cláudio Caramurú de Campos ", Chuveiros Elétricos, Fefros de en-:,; I Expresso Silo Crlstovllo -- Laguna - un os, a arca (e ,_ me l'OS qna I'
I, 7 horas. .,

drados, _ fazendo frentes ao '"','III Em dita petição foi exarado '0 se- F' Esterilizadores 'ti".. Expreseo Brusquease - Bl'usqu. - - ,) gomar, ogarelros" ..

� 16 horas. na rua Tijucas e fundos ao Norte guinte despacho: "A. Como requer. Aparelhos Elétricos em geral• , AutO.Vjação ltajaf - Itajai - 111 ho..
Desi d

.

3 �. d
Anúncios mediante contrato. no Travessão Geral, extremandO:l esigno o ta 1 do corrente, {!� Serviços rápidos e gararm os

j. rasE'xpresso Brusquenae - Nova Trento 14 I I
_ 16,30 horas. Leste em terras de Fernando Fa- toras, na sa a das audiências Preços MódicosOs origlmtfs, mesmo não Rodoviária Sul Brasil - POrto .Alegre chini e a Oeste em ditas de .J :Iliú para a inquirição das testemunhas Orçamentos sem compromisso.hli d

- - � Z horas.
(I f 'Ipu ica os, nao serao

QUINTA-FEIRA BaUl11alln; e a parte .Sul com vinte ue orem' em tempo OPof'tUIlO ar- •••••••.....•-:... . ..........•••. __

� devolvidos. Auto··Viação Catarlnense POrto
e oito metros e cinco 'decimetr0s roladas, cientes, o requerente (' o FERIDAS. REUMATISMO E

� A direção não se 'respon- AlTu't�.V1aç6ãohor��tarlnense CUritiba (28,5) de frentes e quatrocen�()s I �r..�rolllotor Público. II;time-se a
• P�ACAS SlFILITICAS.·

�
sabiliza pelos conceit9s - Att!(ZH:cão Catarinen.. .TolnY1le (400) ditos de fundos ,e a área de JU,Shf.·Ic,ante. Dona On::i Ida a vir "IIIlr de Nogueiraemitidos nos artigos 6 h r S

.

pI estar I t ))
assinados.

-

Auto�v�a�lo Catarlnense - Tubarlo 11.400 metros quadrados, - fazen- . (epOllllen o pess-bal. Tiju- M.dlcaçõ.o ouxiliClr no tr'otamentCl>'.,

- 8 horas. do fundos ao Sul no Hio do Braç-o. c.as:}3 de Março ,de 1�48. (Ass.) Be- da .UlIi.
�.- - • ---_-_._.._ ...._._._-_-.- ,._•••••••_-_-..... Auto·Via.ção CatarlnellBll - Lacuna

_ 'extremando a Leste em terras hsaIlo Ramos da Costa - Juiz de •••••.•••.•...........• _ •... �_'
..�

- 6,30' horas.
D'Expresso São Cristo.,llo Laguna - de Fernando Fachini e a Oeste el!l' Ireito". No final da justificac;}o A t'"g dViação Aéréa 7 �;:êsa Glória - Laguna - 1.1/2' ditas de Herdeiros de Dominao'- i foi proferida a seguinte sentenca. r J os e uso',

,
e '7 1/2 hC?ras.

'D_. Gessele. rII, - ,Ausentes Jose' Fe�el'" I :'Vistos, ele: Julgo por sentença' a

d
H ra' '1'0 Expresso BruSQuenn - ..,.",aqu. -

"

t-
O 16 horas. seu pá e, o yellID .Peçlrq FeÍer e seu,

presente jus1tificação" para que pro· omes lCOr-
--

Segunda-feira '�_. ra:uto.ViaÇIlO Itaja! L Itajat - 111 bo-
irmão Pedro C@nstaríte Feler'� mil- Tduza ,jodosl os efeitos legais e, de A'

d" h d C $,PANAIR - 10,40 - Norte RIo·ld Sul Bra-",eiro Join.,U. le .'
.

.

.

direI'to E "'n' C .. :Voce po era gan ar e r
15 e "f4 �on�. ..... - -

ndo da supltcante, contll1uaram de
. .: xpeça-se ar ta precatona

-

50
. C Si 100 diári�s venden--VgIG

- iO,40 - Norte
Empresa Sul Oeste Ltda - Xapecõ -Ia posse do terreno em aprêço, como

cita tona <:1.0 Dr. Delegado do Servi. ,00 a r ,00 '.P" AIR 13 50 Sul • h ço do Pa't· A •

d U
. -

. do artigos de consumo domestico.�. -, ii' - Clras.
seu) cultivando-o 'e fazendo �10 mcs-

' nmomo a mao por 111 -

_

1 d NCRUZEIRO DO SUL - 13,55
RodOY14rla S:J��� POrto .A"le«nJ mo algumas benfeitorias. Em 1923 termédio do Juizo de Dir�ito -

da I Informaçoes nao Praça e 0-."
IN rte ... ,\1" li h la Vara da Cap't l' bl' vembro n. 22 - 2 andar.o �'- - oras.

.

Curitiba falece o velho Pedro Feler e sen 1 a , pu Iquelll-se··.1 - Terça-feira
-

�'W _ A�t�:r�o Catarlnense

'filho Pedro Constante Feler _ e
editais de citação aos interessados I �;.:._o

_ •• �.-

& ..
'

-,lfi � 10,40 - Norte...,� Auto-Viaçllo Catarlnenstl Jo1nY1le i t i--"n.' '_', ".IRO DO SUL _ 12,00 �
- 8 horas.' a sliplieante --;- continuam na posse

ncer os, COIl o prazo de 30 dia�"
.... L_ Auto·ViaçAo C8Jwmen'H - Lacuna do terreno, tendo-o como seu sem

sendo uma vez no Diár,ío Oficial . (1- 6,aO horas.
E t d t

'

Expresso Silo Cristovão Laguna - interrupção nem oposição de pes-
< s a o, e rcs vezes no' jornal "O7 hora,s.

são al!!uma. rv _ EIll 30 (le InaI'o Estado", de Florianópolis', e citem-Auto-Viação ltajaf - !taJa! - 111 'ho- �

raso
.

de 1938 falece Pedro Constante Fe- se por mandato os confronta�lte�Expresso.. Brusquens. _. - . BruSQue
I

.

d \'-16 horas. • ler e a suplicante permanece n�l
con leCI os, residentes nesta Co-

'UA VOCUNTAR'OS OA pATRIA N.' 6' . ',' ANO.....'I' Rápido Sul Brasllelro - Jolnv1l. -

d t t' 'marea tuclo na forIlla d l' <.....o" ..,'"'.,,"'o".�'.'a"''' ..,_O''<'M�à. 5 e 14 hol'as.' posse o erreno a e a presente U8-' o que C.lS-

•

Auto.Vlação· 8&��nH _ CUrlttba ta pela maneira aludidtt, como :lca- põe o Artigo 455 do Código de Pro- Agencia Geral para S. Catarina',
- 5 ·hora,s. ha de expô!,' n,o item precedente, ein cesso Civil. Custas ex-lege. P. H. 1., Rua Felipe Schmidt. 22-.Sob.Rápido Sul Brasileiro ,- Joln.,U. -

TI'J'llca 't (8) d' Ab '1 d
.

às 5 e 39 horu. companhia de seus filhos, 'suce'iSo- s, 01 o e n e 1918 C. Postal, 69. Tel. «Protetors»"
- .8 horas.k,. res do dito_ finado. V - E, por con- (Ass.) Belisário BalllCls da Costa FLORIANOPOLISAuto·Viacão Catarinense Jolrivile. ,- J' .

d D' 't" E'

I
• ,_- 6 horas.' seguinte ,como o suvlicante, por si

- ,luz e IreI O. para que cllC- VENDE-SE DÕIS-TERRENOs;Auto-Viaçllo Ca,tarmenee TuibarA()
e seus antecessores possue' os di- gue ao conhe.cimentO' de

..
todos, Um na Ponta do, Leal cf 24 m x ..

- 6 horas.
I d 30EXl>rp,sBO São CrlstoTão '('"" LagUna - tos bens há mais de 30 anos, conti- mane ou expe Ir o presente edital m.'

_ _.7 horas.
'f' que scr.á afixado no ]uO" d t -I Outro a Rua Irmao JoaqUim cfExpreSllO Brusquenae - Bruaqu. - nua mansa e pam Icamente, sem

.

_ '. ",.ar ecos u 20,50 m x 44111. _ Tratar cf Ten�14A�����laçAo ltaja! _ ltaJaJ _ 18 ho.. oposição nem embargo de espécie me e publIcado nesta CIdade de Ti- :

Samy _ Policia Militar.
.raso alguma, quer .legitimar a sua possP jucas, aos nove dias do mês de

'

ARNOLDO SUAREZ CUNEOExpresso Bru,.SQuenH - NOTa Trento
-. .

'

b'I 1 d'l- 9,30'ho:r:as_ nos termos do art. !)50 do Cod�gl) a rI (O ano e mi novecentos �

.e �xfí�sh��ória - Laguna � ti 1/2 Civil; PaI'3( tanto parece-nos qpo quarenta e oito. Eu Gercy dos 1\11-
-

bastaria o .que espõe a respeito jos, Escrivão "A.d-hoc", o datilo---------�.--=-.----

o § 3° do art. 156 da Constituicão grafei e subscrevi. (Ass.) Belisário
Ramos da' Costa

.

.__! Juiz de Direito.
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90,00
45,00
25,00
9,00
0,50

-

!N{)rte
V ..\ 111ft - 12,3ú - Sul

PAl\ÀIR - .t3,50 -;-"Sul
f}turrta-feira

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

.

� .I�!;--! .... ;��
�;or,j

'--
. Se:r:ta-feira

.

CRUZEIRO DO SUL - 7,20
·.Norte

,

PANAIR - 10;40 - Norte
VAI:lIG :_ 11,40 - Norte
P..t\NAIR - 13,58 - Sul

Sábado
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - i3,55

};orte
Domingo

PANAIR - 10,40 - Norte
CHUZEIRO DO SUL - i i',OO
PANAIR _:_ 13,5.0 Sút

!!JEGUNDA-FEllU

Dr. (LAANO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crb;ne e cível

Oon.titulçõ.o de Socledad..
NATURALIZAÇÕES
Titulo. Deolarat6rio.

Elcrit6rio e Re.idencia
Rua Tiradente. 47.
'FONE -� 1468

-

A D,IVULGACA'O
Revisia .do Paraná para.u Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA PQ.ST A\L, 775 CURITIBA

Federal. Bequer pois a designação
do dia, hora e

I lugar paI'a a justifi- Isento (Je selos por se tratar de jus
caç�o do exigido pelo art. 451 do Cá- tiça gratuita. Está conforme o ori

digo do Processo Civil, na qual de�. ginal ao qual me reporto e dou fé.
verão ser inquiridas as testemunbas Data supra.
José Gessele, lavrador, Pedro D'j- Gercy dos Anjos - Escrivão "Ad-
bortoli, Íavrador, e Augusto Cip!'i.a- hoc,.

���:�..�'������������..���.��

I
Rua Mo.ruh"ol Dndo,o, 34J. l.°.f2"dCf
CUR1T1B" TE.UGRAMA.; PROSE'BRAS

.

..� ���••••D J

.

Arvores fruliferas .,

Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais· nas
melhoi'es qualidades oferece � grande Estabelecimento de

Flori e PGlmicultura
H. J. Cipper.,
Corupá.
Mun: de Jaraguá - Estado' de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.•

PARANÁ

Cirurgião-Dendista
Curso de elipecialização em

dentadur.as
Raios X - Infra-Vermelho-

.,

'_ ... �:tL ��

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

lefone 1.427

�lorianópolis

Motocicleta
Vende-se uma motocicleta

marca "VITóRIA" de 5 H. P.
Ver e tratar a Rua Est.eves Ju

, nior' n. 28:
................................� ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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]JRA TENIS CLUBE DIA 17, DOMINGO, AS 16 HORAS, MATINÉE INFANTIL. HORA DO CALOURO COM DISTRIBUI..
I

•

çÃO DE CADERNETAS DA CAIXA ECONôMICA, ENCERRANDO-SE AS, INSCRIÇÕES. NO ·SÁBADO.
,

SRTA. NAZARÉ COSTA
A efeméride de hoje assinala' o

.natalício da gentil senhorinha' Na
:zaré Costa, alta funcionária da As-
.semhléia Legislativa do Estado e H

·

dfilha do nosso prezado conterr-ã- Ole' no� passa o
neo sr. Indio Costa,
A distinta .natallcianje que pela

15 de Outubro
A data Jle hoje recorda-nos que:

proverbial bondade e distinção se _ em 1565, quatorze canôas guar-
impôs ii admiração dos seus cole- necidas por soldados saídos do

,g'as e goza em nossa sociedade, on- acampamento de Estácio de Sá, tra
<de por essas qualidades se destaca,

varam combate, na Praia Vermelha,
com 64 canôas tripuladas pelos 1'.1-

-de gerais afeições, na data de ho- meios:
· je ver-se-á, sem dúvida, alvo das _ �m 1817, o destacamento bra-

mais signifi-cativas homenagens, às sileiro de São Fernando, nas Missões A Santa Catarina, berço de 11e

quais (Uruguai), então comandado pelo róis c de artistas, de homens de
jubilosamente nos' associa- Furriel Antônio José Jardim, fqi gênio e de ciência, o Congresso de

mos. atacado pelos corrientinos de Ar- História marca uma fase expressiva,
tigas. O Destacamento foi venci rIo justamente no ano em que o mundo

JORNALISTA ADÃO MIRANDA pela insuficiência de meios; perde Emil Ludwig e a latinidade
.

_ em 1822, as canhoneiras por- comemora o centenário de Chateau-
Para p numeroso grupo de ad- tuguêsas dirigiram o primeiro ata- briand; numa época em que o Brac

miradores e pessoas de suas rela- que à ilha da Maré, na Bahia, sendo si! se enluta para chorar Monteiro

-ções e em particular para os que repelidas pelo Capitão Antônio Dias Lobato, acompanhando os soluços

mour'ejam na imp,rensa, a data de
de Oliveira e Andrade; da França ante os despojos de

_ em 1823, em Belém (Pará) hO(1- Bernanos,
hoje é assás grata, por assinalar o ve uma sublevação popular e mili- Esta noite é de gala para o govêr-
aniversário natalício do nosso PI:e- tal" no e o novo de minha terra, É o

zado conterrâneo jornalista Adãü
_:_ em 1845, smgiu nesta então fim da semana de cultura, sonho de

:!\
' Desterro o jornal "Relatol' Cataf'Í- José Boiteux, qúe se viu concreti-

.11randa, administrador do Hospi- nense" com a finalidade exclusiva zado através da tenacidade do lm-
1al Nêreu Ramo.S, e apreciado cro- de' descreveI' os estejos em hon!'a manista e filólogo Henrique Fon
..nista acreditado junl'Ü à Assem- dos Imperador e Imperatriz do Br\l.- tes, o nosso consagrado Presidente.

.bléia Legislativa Estadual. sil. havendo sido publicados dez nn- Senhores congressistas. Após um

O d
meros; 'I pleito livre e democrático, todas as

islinto nalaliciant-e que, pelo _ em 1864, realizou-se o consó:--' regiões do Estado, através de suas

seu espírito de camaradag'em alia- cio cÍa Princeza Izabel Cristina, nas� organizações partidárias, ou sejam
.do a invulgar operJs,idade, goza

cida em 29 de Julho de 1846 no Pa- partidos politicos-nacionais, viram
])0 sei.o da cdlasse da mais afetuo-

lácio de São Crislovam (Rio), com diplomados e empossados s.eus re-

o Principe Luiz Felipe Gaston d'O:- presentantes corporificando o Le
.$a estima, disto· terá hoje mais \Ima leans, Conde d'Eu; gislativo, dando-lhe existência cons-

vez a prova, que se traduzirá \
nas

_ em 1868, os encouraçados ",SiJ- Íitucional, em observância à Magna
múltiplas 'e expressivas 11 m vado", "Lima Barros" c o Momtor Carta.

o ena-, "Ri G d'" b d dos I d t
-

d 'D
.gens de q 't . '. o ran e ,so os coman os ..

.

nvocan o a pro eçao e eus,

� ,ue, ceI amente sera ob,le- Capitão de Fragata Costa Azevedo plasmamos o atual estatuto político
, to, e as quaIS "O Estado" prazen- (mais ·tarde Barão de Ladário), Ca- f )romulOado a 23 de julho, de 1947.
,Leiramente se associa. pitão delFI'agata J?aquim Francisco Os m�us nobres pares, investidos

de Abreu, respectIvamente, força- em funções constituintes. após jun
t'�!11 as ba,terias de �n�ustura, 'i,u- .ção de tendências, cumpriram mis
bll1do o no Pal'aguaI, JIldo reumr- são histórica, enfrentando proble
se à Divisão do Barão da Pas<;a- mas de extrema delicadeza e ini
uem' ciando a constitucionalização do
'" _' em 1875, em Petrópolis, nasce�1 Estado,
o Principe dQ, Grão-Pará, d. Ped;'o Houve preocupação séria, do le
dê Alcantara, filho da Pl'Ínceza Im- gislador constituinte, ao orientar e

perial D. IzabeJ; fixar principios atinentes ao desen-
_ em 1893, assumiu o comando I�.a vo)vimento cultural do povo.

Escola de ApI'endizes Marinheiros, Em referência à Educação e Cul
nesta Capital, o catarinense 1° Te, tllra, onde nos encontramos cm pl�
nente Dorval �1elchiades de Sousa; no elevado, podemos entre out,'CS

_ em 1921, nesta Capital, foi.fun- preceitos constitucionais destacar o

dado o Clube Hecl'eativo "15 de Ou- consagrado pelo artigo 183 e seu

tubro", respectivo parágrafo, por onde S�

André Nilo Tadasco observa que "cabe ao Estado e au;

Municipios proteger as obra.,;', mo-

O
•

E
numentos e documentos dI:) ·.alor

eSel8 mprego histórico e artis'tico, hem' C0111) lS

,

I
"

•
monumentos naturais, as IYlI"tlkns

'SllTA, TEREZINHA SCHAEFFER Memno de 12 anos deseja obter e os locais dotados de particuhr
OcolTe, hoje, a data natalícia da em]Hêgo em casa de família onde

I
beleza, O Estado estimulara o de

graci(l.<a senhorinha Tere7.inha de

I
possa residir e que lhe permita 1)'>-

senvolvimento 1as ciências, ,letr"s,
. , f' ',. '

,
'

e artes. subvencIOnando pesqUIsas fie
•Jeslls Schaef el. mL110",0 ildulllO tudar a tanl'3, relevante intel',êsse e premianclo

Vida
\
eocial

A:\'IYERSARIOS da nossa sociedade e filha dileta
do nosso estimado coestaduano sr.

:�RA, ALFREDO TROMIPOWSK)' Evaldo Schaeffer, Diretor cla Sec-

ção de Contabilidade cio Departa
mento das Municipalidades e nos

so ardoroso ooreeligionár-í o.
Desfrutando entre a nossa "jeu

nesse .dorée, o prestígio do seu do

naire, a distinta aniversartante,
A, ilustre aniversariante, cujas terá hoje a justificada satisfação

virtudes crist�s lhe granjearam na de recolher as festivas hornena
-sociedade eatarinense, sólidas e: geris que inevitávelmente lhe tr i-

• seletas, amizades, neste auspicioso I iJutarão os seus numerosos adrni-
· .evento, terá naturalmente, a opor- rad�res e amiguinhas e das quais
-tun idade de ver em evidência o el- compartilhamos com, efusão.

Def'lue, hoje, a data natalícia da

<exma, sra. d. Cecília 'I'r-ompowsky,
"cdigna espôsa do sr. dr. Alfredo

'I'rompowsky, íntegro desernbarga
-dor 110 gõzo de merecida aposen

.tador ía.

· vado conceito e a' afetuosa. estima

·

cem que é tid-a.
"O Estado" se prevalece do acon

tecimento para, por sua .vez, ren

,-<der-lhe as suas expressivas e res

peitosas homenagens,

FAZEM ANOS HOJE:
_ a exrna. sra. d. Lucí Nunes

Glavarn, virtuosa consorte do nos

so prezado conterrâneo SI'. José
Soares Glavam, figura de destaque
nos noesos meios comerciais e so-

".l1Le. NARBAL BARBOSA DE SOUZA cíais:
o sr. Antônio Ribeiro de
do alto comércio local.

'I'ranscorre, nesta data, o aniver-
.sário natalício do sr. Tte. Narbal mos,
.Barhosa de. Souza, competente con

. tador da nossa Polícia Militar.

A capacidade de trabalho, o es

pírito de classe bem como a exa

-ção com que desempenha as suas

.arduas funções são, além de ou

tros, atributos que o impõem à es

-tlrna e ao respeito dos seus inúme
ros colegas, ínf'ertores super-iores,
A "O Estado", é sobremodo grato

• -associar-se, por justas, às home-

-nagens que ao distinto militar
:forem hoje Ptestadas.

.
.

Aioda O' sQleo'e... Clube 15 de Outubro A· PEDIDO
Festeja, hoje, seu' aniversário de DUm.Orl'SmO fóra dafundação, o CLUBE 15 DE .0üTU- PI (J

, propósito•••

Le-

conclueção de la pagina
o mesmo timbre e a mesma autori
dade com que fulgurantemente bri
lha 11a cátedra da grandiosa Univer
sidade portuguêsa.
A Bahia, de Rui e Castro Alves; o

Distrito Federal, de Machado de

�ssis e BiJac; São Paulo, dos An
dr-adas e Alvares de Azevedo; Pa
raná, de Rocha Pombo e Emílio de
Menezes e o Rio Grande do Sul, de
Borges Forte e Aurélio Porto, en

viam também as suas representa
ções, frutos de ouro de sua árvore
cultural, cujas vozes despertam,
também, encantamento, pelo' valor
de que se revestem. Escutando-os,
o nosso espírito se volta a essas es

trelas nacionais.
'Oüvindo o mestre lusitano, o nos

so pensamento se dirige para Her
culano, Camilo, Garrett Eça e Jun

queira, essas jóias, entre muitas,
que Portugal e o Brasil não se can

sam de revarencia r.
Viestes ao encontro de brasilei

j,o.s' de um Estado privilegiado, can
tar -as suas glórias, admirar a bele
za flhôa e litorânea, que é eterna;
conhecestes a terra que se ufana de
ser berço de Uma lagunense que o

denodo, a bravura, a .intrepidez e

o idealismo sagraram 'como heroína

de Dois Mundos: Anita' Garibaldi.
Viestes receber os louros da vi

tória que a antiga Nossa Senhora
do Desterro,... esta ilha deslumbrante
entregue em noite memorável, a tão

festejados peregrinos da intelectua
lidade de duas Pátrias irmãs, de

bruçadas sõbré o mesmo oceano, li

gadas pela mesma história e pelas
mesmas tradições,
Oxalá,' senhores, possam os go

vernantes e intelectuais do país
prosseguir nessas jornadas que são
academias e universidades transitó
rias, de inestimável valia à ciência,
onde se situa a História. "sintese de
tudo no tempo".

.

Estudar seriamente a História
nêsse esforço eloquente c sobrehu
mano, cuja preocupação [á vem do
século passado é conhecer a própria
humanidade, na concatenação de
fatos. no estudo das causas e conse

quêricias que produzem no meio
social.
Os hístoríndores, antigos ou con

tcmporâneos. espalhados em todos
os recantos da terra, são cientistas;
porque a História é ciência.
Investigam o passado e estudam

o presente, para, como no conceito
de BOSSUET, "abranger com. o

pensamento tudo que há de grande
entre os homens, e assegurar, por
assim dizer, o fio de todas as ques
tões do Universo".

Um grande e atraente programa
de festejos será executado, em co

memoração à grata efeméride. Ho- Representante do Instituto Hís

je, ás 19 horas, realizar-se-à a pos- tórico e Geográfico de Santos, Es�
se da nova diretoria. Amanhã, com ta do de São Paulo, no 10 Congres-

inicio ás 20 horas, terá lugar I) so de História Catarinense.

grande 'baile de aniversário. E do- Nota dissonante nas f'estivida
des do 10 Congresso de História

Catarinense, produzin-a o' Ilustre

sr, Dr. Martins Gomes, digno Pre

sidente da Academia Paranaense

de Letras, por ocasião 'da churras

cada, domingo último, no pateo
do Coleg'io Catarinense, procuran-

do fazer espirito ferindo suscepti
bilidades.
Escrevêra aquele ilustre Congres
sisLa uma vintena de quadras, ri
mando-as em éo, e dirigidas ao

distinto Professor Boléo, da Uni

versídadc de Coimbra, declaman
do-as na referida ocasião,

Esgaravatando rima de qual-
quer fórrna, chegou o bardo da

terra tros Pinbelraís, à írreveren
cia da seguinte estrofe : "Baile de

negro é cheio de xéxéo !"

Ora, ss. sabia perfeitamente que,

entre os Congressistas;" encontra

vam-se dois homens de côr : eu,

que.mui lo me orgulho de ser pre
lo e o ilustre Sr. Major Demerval

Cordeiro; e bem poderia prever

que, tal preconoeituoso pronuncia
mento, desagradaria a nós, am

bos, descententes de Cham, como a

todos' aqueles, cujos elevados sen

timentos cristãos, não se modelam

por certa�. par.tícularídades do

'PI'oTes LãnTi srno
-

da America do

Norte". I

Ademais ss. sabe perfeitamente
que esse odôr caprino expelido pe-'
las glandulas sudoriparas do ho

mem, não é exclusividade do negro.

Em todas as raças, inclusive a bran

ca, existe muita gente que cheira

mal, ou exála abundantemente esse

xéxéo que tanto. importuna a nossa.

piluitátia.
Não me retirei imediatamente

desodorisando o ambiente, como

proy,a de respeito ao ,eminente de:'
sembargador. Henrique Fontes, ex

mas. senhoras e dignos cidadãos ali

presentes, que muiw me honram

com a sua distinta consideracão; po-
PASTA DENTAL rém, não mais participei dos tra-'

ROBINSON balhos do Con,gresso, a não sef

obras e trabalhos apresentadils em
na m�lhã seguinte, para lavrar il

concurso promovido' pelo Govêrno respetiva ata, como 20 Secretário

em colaboração com as entidades re- da iDa seccão; O mesmo não o fa
presentativas das cla-;se., l'ulm, zendo o meu .ilustre irmão de ra
rais",
Como vedes, srs., num Estad')- çn, sr. Major Demerval CordeirO)

membro da Federaç.ão, que possue pelo dever de alí repre'sentar o Co

li>atrimôni!) i!1aJiepá.veJ, p�)J'qi[C, in,- Inando·e a Políci.a Militar .

-corpo_rad? à �istória Pátria, o texto. Aqui em Santa Catarina não
constItUCIOnal ampara e resguart'la ; .',

'

a própria tradição que nos cabe s,e dJstlllgue os homens pela CÔl'_

presservar, Homens eminentes como NereU!

,A,o se. inclu�r, sà,b!am�nte, na ki �mos, compareceram a fest.as de

b�slca, esse diSPOSItIvO, teve-se em
p" t 'e eu constantemente soa

vIsta que obras, monumentos, ({o- :e ,os, �. '\ . ._

cumentos, são fontes históI'je,ls di- dlstlllgUldo pela consIderacao doS!

retas c indiretas, determina'1do

SO-I
vultos mais ,eminentes, {lomo ain

ma incalculavel ao progresso huma- da em junhQ, pelo digno sr. Almi-

nOEm suas Disposições Transitórias rante Comandante do 50 Distri_W
(art. 16) criou-se a Casa de Sa'nta Naval, para orador na recepçao

Catarina, "destinada a servir . de

I
oficial comemorativa da Batalha.

sede às associações de alta cultura do Riachuelo- já {lompareci a ba.i-do Estado, estabelecendo, no entan- . .'

'
.

.

to, outro dispositivo que ao Estado Iss ,afHllals realIzadüs no PalaclO

cabem os estudos para a cria�ão da do Governo, e, sentei-me em au

Universidade de Santa Catarina, Lomov,el de Palacio ao lado do
justo anseio da mocidade estudiosa

saudoso e inolvidave'l governádor
de nossa terra. Cogita-se, outrossim,
em legislação ordinária a criação ,de Hercílio Luz.

um Museu Hü�tórico e Artístico. Em principios do ano vindouro,
Daremos, senhores congressistas, rllalisar-se-á também em Süo Sal

com o pensamento no futuro, o que
ela, além do que tanto possue, pro
va iueqdívoca de bôa vontade e

compreensão de seus legisladores.
Quando o Poder Legislativo enten
deu de patrocinar, também, este

conclave, estava certo de seu êxito,
da benemerência de seus fins, do
alto serviço prestado à nacionalida
de, com o brilhantismo do vosso

concurso e a honra do vosso com

parecimento,
Ide e dizei a tôda gente:
-. Santa Catadna, no pl'esente,

como no oassado, honra a cultura
brasileira" .

BRO, vitor-iosa entídade recreatiV3

da Capital.

mingo, para regalia da petizada, ro
tumbante soirée infantil, com ini
cio as 16 horas.

Aos dignos diretores do simpút i..
co 15 1)E OUTUBRO, bem como ao

seu distinto quadro social, as 110S

sas homenagens pela festiva data.

Os Rins que -devem eliminar
todos os traços de substancias
toxicas ou impurezas do orcanis
mo, estão permitindo que um

excesso de acido urico se acu

mule e penetre em todo o

organismo.
A falta de cumprimento. de lua

tarefa por parte -dos rins é a

causa fundamental das dôres

reumaticas, lumbago e irregula·
ridade. urinarias. ---:-...--fC
Este acido mico rapidamente f6r
ma cristais agudos, que se alc-"

jam nas articúlações, causando
a sua inflamação e rigidez, as

cruciantes dôres do reumatismo
- e outros males do sistema urina

rio, O tratamento apropriado de,

ve fazer voltar os rins ao, $elI

estado normal, âfím -'de poder
ser filtrado o acido urico. li: por
isso que as Pilulas De Witt COD;
seguem dar alivio permanente
nos mais rebeldes casos.

As Pilulas De Witt atúam di

retamepte sobre os rins, de

volvendo-Ihes a lua ação natural

de filtros d a a impurezas do,

organismo.
Acham-se á venda em toda' ••
farmacias.

'ILULAS·

DE WITT
Para os Rln. e a .exiga

EM VIDROS DE 40 E 100 P/LULAS.
o GRANDE É MAIS ECONOMICO I

ILDEFONSO JUVENAL

vador, um desses grandes certa-,

mes ela inteligencia: A.conselho
ao ilustre Dr. Martins, que, no ca

-liO de sel' designado representanle
do Paraná ao ·referido ,.conclave,
não faça. lá na Baia, tais brinca

deiras de mau gosto, principalmen
le achando-se presentes o governa
dor :Mangabeira e outrü.s mulatos

ilustres, afim de que não passe pelo
di8sabor de comer'carurú ou vatapá
demasiadamente ap�mentadü ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Carros para' o inlerior_ do Estado
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceitua'da

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
I

RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente _:_ Curitiba 6 horas
RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile 13 horas
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque 16 horas A EI t T"·

I

cf excessão de sábado - 14 horas ,.

e ro I ecnlca -

!EXPRESSO BRUSQUENSE ._ 2a., 4a. e 6a. feiras _ 1630 horas

I
Tem o prazer de comunicar à sua distinta freguesia J a» público em geral que

N T t
'transferiu suas instalações para a rua Tenente Silveira quase esquiná da Trajano

'"". A. VIAÇA-O ANITAPOLIS
ova- ren � onde espera mel:ecer a preferência de todos, continuando sempre à sua inteira diS:

;u::, -, 3R• e 6a. feiras - 12,10 horas posição e agradecendo-lhes a visita.
.

OlIlPANIIIA -ALIANÇA DA lAIA
........ _ 11.,•. - IRe:' IAI'
aOOlel • .uIIPe.n.

Cifr.1 do 'Bal�DCo d, 1944,
'

CAPITAL E RESERVAS
ResponlabiJidarlel
Receta
Ativo

Cr.'
Cr$

80.900'.606,30
5.978:401 ;755.97

67.053.245,30
142.176.603.80_

•

«

"

SiDiltrol pagai no� (i)tilllOI 10 .nol

Relponaat. 'Udadel·
98.687.816,30

« :,76.736.401.306.20

Diretorel'
Dr;-Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr: Frenctlco
de Si, Anilio Ma••orr., � Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e JOl6 Abreu.

Represe.ntações' ..
FIRMA IDÓNEA, �STABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HA LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITÁ
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA,ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

BOM NEGOCIO
. para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda

certa de' 10'/. ao ano com recebimento de iuroe mensais.

Informações nesta redação.

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGAHCIA 1
,PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Fdipp<" Schrnidr 48

Empeza de

C/H E
navegação
REM

,

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garan�ía para transporte ue mas mercadorlae '

Agentes em Florianópolis CARLOS 'ftOEPCKE S. A.

O Comandante do Destacamento de Base' Aérea. de Florianópolis, assuntos:
avisa aos interessados: que se encontram abertas nesta Unidade, no cor- LIVRARIA ROSA

rent� mês, às Inscr-ições para o Concurso de Admissão à Escola de Af'.· Rua Deodoro 33 _ Florianópolis
ronática, a reaizar-se em Janeiro de 11'149, neste Destacamento de Bg_:;p

I
'

Aér:��lt.ros�im. avisa, que QS f?rmulários para as inscrições em apreço,
. Cür'j'a" 'MetrÔ',''õ'U'taüã

sel'ilO distribuídos por esta Unidade, .'
,

; ..

Destacamento de Base Aérea de Florianópolis, 4 de Outubro de 1948.
50 CONGRESSO EUCARISTICO

Saturnino Barbosa Lima, 20 Tte. - Carlos da Costa Dantas, 10 Tte. NACIOANL
Ajudante.

.

LIRA TENIS ,CLUBE
.

'

Edi.al
,,'o

I
Afim de iniciar 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 tezouraria dêste Clu

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

Ministério da: Aeronáufica
Quinta Zona Aérea.'_Oestacamento da Base Aérea

em Floriat:'l'ópolis.-In,cri�ão para o concurso de/
admissão à Escola de A'eronãutica

II C A P I T A L A R II
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes' pessoais, conce

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO, NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade' de Cr$ 20,00 além da Jóia

inicial de Cr$ 11.1,00 apenas,

Participação nos lucros
�.. ,----;J------

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

N:IDUOCIAI\TES DA CAPITAL E DO INTERIOR

O ESCRITóRIO DE ADVOGACIA E PROCURArróRlqs do

Dr. Alcides Accioli de Vasconcellos, instalado à Avenida .Bío
Branco n. 103, 1° andar, sala 3, no Rio de Janeiro .encarrega
se da defesa dos, seus inleresses junto à's Repartições Públi

cas Federais e todo o serviço ele advocacia relativa aos Insti

lutos de Aposentadorias e Pensões, assim como do Registro
de Patentes de Invenção, Marcas de Fábricas e Chamadas de

Extrangelros.
Oferece, outrossim, os seus serviços como intermediário

entre Exportadores e o Conselho Federal do Comércio Exte

rior.

.-..-.r- ....---'-----.--

D.ATllOGRAFIA
Correspondenel f
Comercial

METODO:

Moderno e Ellciente

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

RUA ALVARO DE (ARVALHO. 6S

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

"A Voz das Terras de Anita"

Frequência 1530 klcs, - Onda de 196 metros
TU�ARÃO - SANTA CATARINA

o Slhão.
I

.,

�
...

"vrR EM ESPECIAU ADE"
« IA WETZEL INDU.8TRIAL-JOINVILLE

I (Marco rei'ls:

TORNA A f,OUPA BRANQUISSIMA

;'

: Bom binóculo
i

.

Grande visão
,
I

I

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binócule

alcança quem tem sólida
instrução.

Bons livros. sobre todo. o.

- j
,(

',Nâ qualidade de Presidente da
Comissão Arquidiocesana do fP
Congresso Eucarístico Nacional
todos eis fieis e' demais interessados

que o mesmo se realizará, de 28 a

31 de Outubro do corrente ano, na

cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande
do Sul.

Outrossim, comunico as facílida- '

des de viagem, entre outras, as for
necidas pela Empresa Turismo,
Pontual-Machado-Bensaude S. A...

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

todos os Estados; b) uma em navio.
especialmente' fretado, e conduzia-

do exclusivamente per,'qdnes; c)
uma terrestre, prosseguindo de
São Paulo em confortavei.s "oni

bus", através do Paraná l 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 I peregrinação.
Evidentemente, poderão os fieis

proferir outros meios ao seu alcan

ce, com viagem de auto, onibus

aviação, etc., na certeza de que o'

nosso Estado, e em particular a

Arquidiocese não deixarão de se

fazer representar naquela parada
de Fé e demonstração de amor a

Nosso Senhor Sacramentado.

Fpolis, 1 de Março de 1948

Conego Frederico Hobold - Presf
dente da C. A.

.'

VENDE-SE
um terreno na rua An

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

FRAQUEZAS EM GERAI.
VINHO CREOSOTADO

«SII.VEIRA«

SENHORITA!
A ultima creação em retri

gerante'é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES.

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

,
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clínica Médiea e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador�Parteiro

Doenças internas de Adultos e .

Crianças "Produtos'Alta Cirurgia - Cirurgia Geral _
'

.

Doenças de Senhoras - Partos -;;: O INSTITUTO PINHElFiOS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis),
Vias Urináriás - Rins - Coração +em o' prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
- Pulmões - Estomago - Figado I e Farmacêutíoos, que está iniciando o lançamento de uma grande série

Tratamento da Tuberculose

I
dêsses produtos.

.

Raios X - Eletrocar.diografia, Os primeiros já a venda, são:
Praça Pereira e Oliveira (atráz do -SULFAGUANiDINA: 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. !"LORIANéPOLIS

_._--_

Dr. Roldão Consoni
"DR. POLYDORO ERNANI DE S CIRURGIA GERAL __ ALTA CI.

THIAGO RURGA - MOLÉSTIAS DE SE.
NHORAS - PARTOS

Médico e partei,.Q Formado pela Faculdade ue Medi.
ema r.\_da Universidade de São Paulo,

.
"lIDo Hospital de Caridade de Fk- onde foi assistente por vários anos do

rtanópolis. Assistente da Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio
Corr êia Neto

Maternidade Cirurgia do estômago e via. circula.
res, intestinos delgado e grosso tirai.

�oenças dos órgãos Jnternos, es je- de, rins, próstata, bexiga, ';tero,
cialmente do coração e vasos

ovários e trompas. Varicocele, bidro-
cele, varizes' e hernas.

,1'Doenças da tiroide e demais gían- Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua
Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa

dulas internas Paraiso},', Telef. 1.598

,""1inica e, cirurzia de senhoras _

Residência: Rua Esteves Junior,' 170; � .
'lU

� Telef. M. 764 •
Partos

r,

• • •

liFISIOTERAPIA - ELECTROCA�- Dr; Paulo Fontes : DR. . IClinico e operador •
•,DIOGRAFIA - METABOLISMO

Con.ultório:T!e��ne�it��40�eirele., 26. :. A. D.AMASCENO nA SILVA:.BASAL
Consultas das 10 ás 12 e da. 14 á.

IiHORARIO DE CONSULTAS: - I� brs.' Residência: Rua Blumenaa, : A D V O G ADO.
'''Pela manhã das 10,30 ás 12

22. - Telefone: 1.620 • / •

horas D�Mário'Wendhansea i A-ÇõES CíVEIS E COMERCIAIS I
Á tarde das 15 ás 19 horas" Cllnlca médica de adultos e criança. \. •

Consultório - Trajano, 29 • •
CONSULTóRIO:

I
Telef. M.769: Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando •

R Vit M' I 18 Consulta das 4 ás 6 boras •
ua 1 or erre es n. . lI.e.idência: Felipe Schmidt n. 38. • :Fone manual 1.702 Telef. 812. (Edifício Pérola) •

HESIDENCIA: Dr. M. S. Cavalcanti : :
Avenida Trompowski 62 Clinica exclusivamente de criança. : Fones: 1.324 e 1.388 :.

Fone manual 766 Rua Saldanha Marinho, 10 : \ ••Telefone M. 732
.------ .------------------------. Florianópolis - Santa Catarin& ••

••
•: .

Guia do Paraná
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Milton�. simonelPereira
Clinica Cirurgica

Molestias' de Senhoras

CIRURGIA GERAL
,1Dos Serviços dos Professores Bene

. .dícto Montenegro c Piragibe No

gueira (São Paulo)
.

Consultas: Das 14 ás 17 horas
. Hua Fernando Machado, 10

Ím. LJNS NEVES

uDiretor da Maternidade e médico ilo

Hospital de Caridade
., CLINICA DE SENHORAS - CI-

. RURGIA PARTOS

(Diagnóstico, controle:,e tratamento
. especlaltzado da gravidês. Distur
Líbios da adolescência e da menopau-

,·;Gal. Pertubações.menstruais, .i;1�1'l.'
. {,mações e tumores do aparelho geni-
,;tal

.

feminino,
.

..Operações do utero.. ovários, trem
,:pas, ,apendice, hérnias, varizes, etc.

Çírurgía plástica do perineo (ru
.\-turas)
,ASSISTENCIA AO PARTO E Ol'E-

RAÇõES 0BSTÉTRlCAS
:.!Doenças glandulares, tiroide, ová
li'ios, hipopise, etc.)
,.'Distu-rbios lIlervosos - Ester-ilidade
. -. Regimes,
!,.consultório R. João Pinto.'7 - Tsl.
'1.461

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

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 à tar
de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Télefnne 1.422.

DR. Á-:-SANTÁELA-
(Formado pela Faculdade Nacio·
nal de Medicina da Universidade

do Brasil) I

Médico por concurso da Asststên
ela a Psicopatas do Distrito

\ Federal
Ex·interno dr Hospital Pstquiá
trico e Matricôrnio Judíciárto

da Capital Federa!
Ex·interno da Santa Casa de 1\(i·
sericórdla do Rio de ,laneiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!:RVOSAS
ConsuW5rlo: Edificio Amêlia

Neto - 8ala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

yalhõ, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.
---_

OOú''''\[9>ANM� ID
�_=-�CC IDENTE 5 DO

SEDE SOCIAl..:

POlRTO ALEGRE
----,_._--

RUA VOLONTÁRIOS DA P.<>;TRIA N.O 63 • 1.0 ANDAR

''''vÁ POSTAL, 5&3 - TELEFONE 6�'O • TELEGR�MAS: .PROTECTORA.

4genca Geral' para Sta" Cataroa
Rua Felipe Schmidi. 22 Sob.

"CaÍxi Postal. 69 - Tel. "Protectora" Fl,OIHANOPOLIS

reços.
Cada guia e vendido acompanhado de um mapa rodoviário

flaraná e Santa Catarina.

__R_e_d_a_C_ã_o:_R_u_a_,p_r_ud_e_nte_d_e__M_o_r_a_e_s_,_n_._fi_2_fi_.__C_U_r_iti_'_b_a_,----l ._. " : .

'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON.
TA P. J[ABRICAR)

Vende-se
Maq'.linário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende-se tb. só maquinário
'lnfúrn,uções com A. 'V-ehmut�

------

....-
. ! Brusque - S�nta Catarina".

----------------------------�----_--------_--------_--� Escritório' Técnico
Cid

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a
intensa e proficua

Um veículo de grande uti'lidade e ao seu alcance lhe é oferecido

pela onda da IYH - 6
.

RADIO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kilociclos - 309 metros -

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

Fernando Machado 3.

NOTA: - Estes pedidos deverão ser encaminhados com 3

dias de antecedên�ia.

Rocha Aniqlr'",1
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. tnteressados

/

Procístos

Veterinarios

e,fiO s.
VNCINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos' de

10u cm3. ,

SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.

VACINA CONTRA BRD.CELOSE: Ampolas de 20 cm3 e. frascos

de 100 cm3.
\ .

VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 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-
111ta garantia de atividade máxima.

.

Brevemente o Instituto Pinheiros. apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: 'I'ernerina (Buço-Vacina contra

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

Bouba Aviár ia, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . ,

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

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten
derá dire.tamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

contrados na localidade de residência do sõIicitante•.

perca tempo!'
Telefone pa'_a a Impr'es'sora Gre ieú ttda. (telefone

manual 767), e o nosso agente o procurará para receber

suà encomenda tipográfica, Serv iço Esmerado. En trega
imediata. Preços sem concorrencie

Não

to ,ARMACIA ESPERANÇA
Ria" • aaa.1II ..ri;. na ,l'eforUa

.,� ..d.IULU ...tr......,.. - 1l••eopMiu - "MIe,·

...riu - � kn.1Cà"::
hhlll&e-IM • exata ....111"' reHllúrtle ...._

que,

Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende
r

tendo regressado de sua viajem aos

Estados Unidos da América do Nor

te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro

cha Amaral reabrirá seu escritório'

(Rua Presidente Coutinhe..· n. 22).
nos primeiros 'dias de agôsto, espe

rando continuar a. merecer as espe-

O,-!çam, diàriamente, das 10 às [4'horas, as audiQQes da

ZYH - fi Radfo . Difusora de Laguna,

ciais atenções de seus. amigos
clientes.

Pedro Medeiros. Auxiliar

e

970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna -- Santa Catarina - Brasi!

-

•.••••• J� ••••••••••••••• �; ••

Dr_ An'ôn,io
Modesto

•

Médico

Formado pela Faculdade de

Medicina da Bahia, Chefe dos
serviços de Radiologia do Hos

pital de Caridade.
Curso� de especialização no

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

Montevidéu .

Especialidades:

RAIOS I
RADIUM

RADIOTERAPIA
Exames radiológicos do Es

tômago, Intestinos, Pulmões,
Coracão, Esqueleto, Vias bi-
, >

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

Doenças da pele - Hipertiroi
dísmos - Reu.ptatismos!
Disturbios da menopausa-etc.
Atende diáriamente no HOS-

PITAL DE CARIDADR

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

Represe,rllações
OU 'Pracis'ta
Oferece-se para Laguna e Sul do
I.

,

- .Estado,.. .ofertas .1l9}1l �_
detalhes à.

Caixa Postal nO. '109
-

Laguna - Sta. Catarina

Escritório recém organizado,
precisa de "pracistas" para traba

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

boa margem de lucro.

Informações á Praça 15 de No
vembro 2�, 2� andar, das 8 ás i2

_
"

..

do

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer 'irre
gularidade na entrega
de seus ;ornaes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

nA. PRóXIMA SEGUNDA-FEIRA EM DIANTE. Nt\· SÉDE DO 's E N A C, À RUA· JOÃO PINTO, DAS 9 ÁS 12 E ·DAS 14 ÁS 17 HORAS, SERÃO RE
r�BIDAS INSCRIÇÕES PARA O i-. CIRCUITO ("CLlSTICO 'DE FLORIANÓPOLIS, A REALIZAR-SE DIA 30 DO CORRENTE. O· NÚMERO· QUE O
CICLISTA USARÁ NAS COSTAS DURANTE A CORRIDA SERÁ o CORRESPONDENTE AO DE INSCRIÇÃO. A ORDEM DE LARGADA SERÁ SORo

_ ������������������,�----T-E-A-DA---P--OSTERIORME�N-r�E.��--����������������
DOMINGO, NO ESTÁDIO DA F. C..D., SERÁ INICIADO O 2° TURNO DOCAMPEONATO DA 'C1DADE, DEFRONTANDO-SE O LlDER E O VICE·

LIDE� PAULA RAMOS E BOCAIUVA,
.-

RESPECnVAMENTE.

S�er�ã�ini�cja�do�h���e�oT�Or�De�1o�'Trian�lar 1�V��e-ib-o�1�e�B�asq�ue�te�1
Barriga Verde x Ubirafan e Caravana x Lira

Esporte Clube. Hoje ás 19,30 horas na quadra O programa do. Torneio Trian-

Os jogos estão sendo aguarda- do Lira Tenis Clube, à luz dos pos- gular de Voleibol e Basquete es

dos com interesse indisfarçado pe- santes refletores teremos duas dis- tá assim organizado:
lo numeroso público entusiastica putas sensacionais entre quadros Hoje: Barriga Verde x Uhira-

tios espor-tes da rede e da cesta. categor-izados, tan (Voleibol) e Lira 'I'enis Clube

x Oaravana do Ar (Basquetebol).
Segunda-feira (dia 18): Barri

ga Verde x Taubaté (Vpleibol) e

Lira x biratan (Basquêtebol) ,
,

Sexta-feira (dia 22) - Taubaté

.x Ubiratan (Voleibol) e Caravana

x Ubiratan (Basquetebol).

Adiado .por duas veses devido ao

máu tempo, teremos hqie, final

mente, o início do Torneio trian

gular de Voleibol e Basuetebol,
promovido pelo querido Ubiratan

CONSTRUÇÃO DE ESTADIO PARA
AS OLIMPIADAS,

DETROIT, 13 (V. A.) - Os pla
nos para construir o 'mais moder
no estadío do mundo em Detroit

para as Olirnpiadas de 1956 foram
apresentados ao ·Conselho Munici

pal de Detroit para aprovação.
O comité Olimpioo de Detroit

Os jogos de volei e 'basquete se

rão dedicados aos ilustres espor
tistas Antóní Salum e Alfredo Cam-

pos, respectivamente, duas gran

des expressões do esporte barriga
verde.

� ...

Os ingressos para as noitadas

serão vendidos pelos seguintes
pl'eços:
Cadeiras: Cr- 5,00; Cavalheiros;

Cr$ 3,00; Senhoras e senhoritas:

Cr$ 2,00.

. Direção dé ,-PEDRO PAULO MACHADO, futebolCampeonato carioca de,
Rio, 12 (V. A.) _ Com os resul- Iheiro GaIvão; Vas-co x Olaria, em

.tados da segunda rodada do retur

no, o panorama do campeonato da

cidade não se alterou. O Botafogo
manteve-se na liderança com 3

pontos perdidos; o Vasco, em se

gun do, com 4; o Fluminense, em

terceiro, com 5; :8 o Flamengo, em

quarto, com 7' pontos perdidos. Os
demais não são mais concorrentes,
sendo que o Bonsucesso voltou à

"lanterna", ao lado do-Olar-ia.
Otavio, do Botaf'ogo, é o arti

lheiro do campeonato, com treze

pontos, A próxima rodada reunirá
os seguintes [ogos :

Flamengo x América, na Gávea;
Madureira x Botafogo, em Conse-

AtnéricCI x Avaí'1

Averí· � Adolf'inho, Ivaní e Ta

-vinho; Guido; Procópio e Verzola; apresentou os planos .para cons

Felipe, Nizeta.j'I'iâo; Bráulio e PÓ- truir 0\ estádio com 104.000 luga
res, ao custo de 15.500.000 do la-

voas.

se sido de igual para igual o clu- Foi árbitro da peleja o sr ..Bene-
res.

he americano demonstrou mais ho- dito Campos, do quadro de juizes Em nota dirigida ao prefeito Eu

mogeneidade, pecando apenas nos da Liga Joinvilense de Desportos. gene Wan Atwerp, o Comité pede

arremates finais. René foi o ele- Sua atuação foi bastante fraca, uma ação mais rapida possivel pa
mento mais bisonho do América. apitando impedimentos imaginá- ra o caso, para que as Olimpia
Sobressaíram-se' Cocada, Gonzaga, rios (ia linha atacante avaiana. Con- das de 1 951 sejam ·em Detroit.

Currage, Piazera e Zequinha, es- tudo venceu bem o América, que OS URUGUAIOS VIRÃO AO
tando em primeiro plano o vetera- soube aproveitar-se melhor das BRASIL DfSPUTAR O SUL
110 Zabot a quem se deve as hon- oportunidades, tendo Zabot (2) e AM,ERICANO
ras da, partida. Do' clube visitante' Zequinha �arcado os tentos dos Montevideo, 13 (U. P.) _ O dr.
temos a destacar a "perfomance" locais. Bráulio consignou o único Julio Cesar de Gregório, presiden
do veterano Procópio, secundado tento para o seu- bando. te da Comissão de Assuntos Inter
por Tião, Nizeta, Póvoas, Felipe e

Adolfinho.

Fígue.rease Futebol Clube
Recebemos e agradecemos o se- que, pejo Senhor Presidente foram

guülte ofí-cio: ' nomeados os demais membros da
"Florianópolis, 12 de outubro Diretoria, para o biênio social de

de 1948. 1918�50, -cuja nominata é.a se-

PrezadoS seXlhores.· guinte·:
De ordem do sénhor Presiden- Presidente: Dr. Raul Schaeffer,

te, lenho o praz·er de comunicar- Vice-Presidente: Antônio Pascoal
-lhes que em sessão de assembléia Apóstolo, Secretário Geral: Hélio
geral, realizada a 27 de setembro Sacilotti de Oliveira, 1°' Secretá
último, foi .eleIto e empossado o l'io: Oscar Zommer, 10 Tesourei
Conselho Deliberalivo deste clube ro: Carlos Bonetti, 2° Tesoureiro:
:p:.ra o periodo social de 1948-52, Carlos Moritz, Diretor üeral de
ficando assim constitui do : Esportes Terrestres: José Meirel-
Dr. Milton LeHe da Costa, dr. !:es, Diretor de Futebol ,Pl'ofissio

Raul Schaeffer, dr. Orty de Maga- nal: Cap. Duarte ·Pedra Pires, Di
lhães Machado, dr. Cid Loures Ri- retor Social e de Propaganda: Nar

bas, Antônio Fleury Barbosa, Fe- bal Vilela, DireLor do Patrimônio:
Jipe Carneiro, Salva to Vieira, Izi- Norberto Serratine, Orador: Dr.
(ko Costa, Tancredo· Hosterno Jo- Orty de Magalhães Machado. HOMENAGEJM DO BOTAFOGO

sé Meirelles, Charles Edg�rd' 1\1.0- Na certeza de que os novos diri-
_ AO SOUT'HA!iVIPTON.

ir:lz, Orlando Scarpelli, Antônio gentes co-ntinuarão a merecer -0,1 Londres, 13 (V. A.) _ A Asso

Pascoal Apóstolo, prof. Flávio Fer- mesmo apôio e simpatia recebi- ciação de Futebol informou haver

rari, Osny Ortiga, Manoel Ferrei- dos por seus antecessores, .

apro- ! recebido, do Botafogo F. C., do Rio

.ra de Mello, Carlos Bonelti, Carlos veito o ensejo para apres.entar-Ihes I de Janeiro, uma placa de prata co-

Mori.Lz, Arnoldo Suar.ez Cúneo e as seguranças ,da minha estima e memorativa da excuesão do SonOl-

.Antônio Pereira Guti,errez. consideração.· ampton F. C., ao Brasil, lio verão

Suplentes,: Wi1son Bitlencourt Hélio S. de Oliveira, Secretário passado.
:Ewaldo Moritz, Oscar Zommer, Ge� Geral.

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

JtúliÇl Zommer e Wilson Abraham. Saponaceo «JoÍ,a»Comunico, ainda, que, nessa

nte�ma data, foram eleitos, por una- O MAJOR DEMERVAL
Foi-nos oferecida uma amostra uo

Saponáceo "Joia", produto que, pe-Jl1:imidade de votos, -o sr. Charles CORDEIRO e SENHO)ZA las suas qualidades, está destinado
lEdg.ard Moritz e o dr. MilLon Lei'te participam às pessôas

.

de à mais franca aceitação nesta pra-
da Costa, respectivam.entç, Presi-, suas relações o nascimen- ça.

dente e Vice-Pre-siden.te- do Conse- t 12 d
.

M
Trata-se de um saponáceo em pó,

o a o corrente na « a- de fabricação catarinense' e quelho Deliberativo. ternidade Dr. Corrêa» de apresenta, além de outras excelê'l-
J!;sse Conselho, reunido em sessão seu primogenito AGR. cias, a ele ser o produto de emprêgl

de 27 de setembro findo, eleg.eu e

.

Fpolis., i2-10-1948. mais fácil e suave. A sua industri9_-
\ !ização deve-se à Empresa Extrati "d

emposs;'0Ll, de conformidade com os e Manufattireira Ltda., de Porto B;.
EsLatutos, o Pl'esidenLé e o Vice- PASTA DENTAL lo. tendo como representante em

Presidente desta Associação, sendo ROBnTSON Florianópolis. o sr. C. Giese, a que':l
�., agradecemos a amostra.

3
Atendendo convite especial, se

gníu . domingo últ.irno para a pro

gressista cidade de Joinvíle o es

quadrão do Avaí, onde mediu f01'

ças com: o América, campeão esta
dual. Desfalcado do Boos, Saul,
Fatéco e Bitinho, o clube dos ir

mãos Lange lutou heroicamente,
baqueando pelo escore de 3 x 1.

Embora a maioria dos lances tives-

Os quadros apresentaram-se no

gramado assim consütuídos.:
Á'TItérica - Gonzaga, Hack e

Currage; 'Vico, Piazera e Teio; Co

cada, Zabot, Zequinha, Badéco e

René.

A. P.
-----------_._._-----

Ncvcrmente adiado
o início do 'I'orneio Teíangular

de Voleibol e Basquetebol, promo
vido pelo Ubiratan foi novamente

adiado, devido ao máu tempo rei
nante segunda-feira última. Ao

que oficialmente nos informárarn,
o Torneio Triangular ficou trans
f'et-í do para amanhã, com inicio às
'19,30 horas, na quadra do Lira Te
nis Clube.

,

São Januário ; São Cristovão x

Bangú, em Figueira de Melo e

Canto elo Rio x Bonsucesso, em

Caio Martins. , .

QS IANQUES NO PANAMERI
CANO DE FUTEBOL

Nova York, 13 (V. A.) - Um

portavoz autorizado da·União Atlé
tica Amadora declarou que essa

entidade está interessada em en

viar um quadro de basquetebol â,

Argentina, para alí disputar o

projetado Campeonato Pan-Amerr
cano ele Basket-ball Amador, mas

aguarda ainda maiores esclareci-I
mentes da .parte da Associação Ar
gentina, pr�mot.ora 'do certame.
Disse essa autoridade espor-tiva

que o i nl.erêsse de participação dos
Estados Unidos nessa oernpetíçãe

.

lHTZ _ Hoje às 7,30 nor as prende-se pr incipalmente ao rato
A Colúmbia apresenta li ;:;:1 1 pri- de Lerem os latino-americanos mos

meira e primorosa produção me- trado, nas Olirnpfadas de Londres,
xecina com Jo i.iunn Hodrruu.:«. (-

mais famoso toureiro ri,. ruuu-Io _.- que estão praticando o basquetebol
Carmen Amaya, a ardente e nri- OTn' grande meslria, "causando
lhante dançarina:

. progressos surpreendentes";
AMORES DE UM TOREiHO

.

O portavoz da "A. A. U." disse
A chama branca e quente de uma

paixão, mistura-se tom a pompa que espera que. o projetado cam-

ebO,oI' cdoalosrlm'du?sdl'caasstod�ri���:�� 'n�e�i��� peonato venha a, ser realizado em

janeiro ou fevereiro do ano pró
nas, espanholas e cub!lnas ... O eco

pírito da festa ... habilmente entre

laçado com a paixão ardente de dois
corações apaixonados.
Censura: Proibido até 14 anos.

No Programa:
O esporte em marcha '_ Nacio

nal.
Noticiário Universal _ Jornal.
Preços: Cr$ 4,80 e 3,00.

..

nacionais da Associação Uruguaia
de Futebol, apresentou um infor
me apoiando .a participação do

Uruguai no próximo -Campeonato
Sularnerioano de Futebol a reali
zar-se no Rio de Janeiro.

Gregório diz que a data de 16 de

janeiro para o início do Campeona
to dever 'ser aceita, pois a mesma

foi recebida sem oposição pelos
demais participantes. Salienta que

ximo.

P'ROVAVEL UMA EXrBIÇ_�O DO
AMI�RICA MINEIRO EM SÃO

PAULO
S.50 Paulo, 12 (V. A.) - -Há· dois

dias, o América de Belo Horizon
te, por intermédio do seu re.pr�
sentanle nesta capi tal, p.ropôs ao

Palmeiras a -reaHzação de um pré
jio amis,toso no Pacaembú. O IU'e
sidenle do campeão paulista enca

['ou a proposta com simpatia, sub
IT!etendo-a, a aprovação da dire
toria.

o Brasil sempre cumpriu os seus

compromissos com o Uruguai e

que por êsse motivo, o Urugauí
deve agir da mesma forma. \

Buenos Aires, 13 (U. P.) - Du-
...

R6x\�'� à�j�' .à�· 7:30 'h����'
..

rante a reunião, ,de amanhã da· última e definitiva exibição
,_ . . _ James Stewart _ Donna Reed -_

Comi�sao DIretora da Assoclaçao Lionel Barrvmore:
do Futebol Argentino talvez se re- A FELICIDADE NÃO SE COMPRA
solva definitivamen-le sôbre

\

a I A história original de um homehl

parLi�ipação do seleci;nado 'argen- que queria não ter nas�ido, conta-
. . . da com humor e emoçao.
tmo a-o Campeonato Sulamerwano Censura: Proibido para menorcs
a realizar-se em janeiro próximo de 14 anos.

no Rio de Janeiro. No Programa:
O repres�ntante da 'Confederação A Marcha da Vida _ Nacional.

. . Preços: Cr$ 4,80 p 3·00.
BraSIleIra de Desportos nesta ca-

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

pital, AI�onso Doce, esteve ontem
na sede ,da AFA, para confer.enciar
com as autoridades argentinas a

resp�ito.

AUMEN1'O PARA OS AUXfLIA
RES DOS JUIZES PAULISTAS
São Paulo, 12 (V. A.) _ Os fi

nais de linha da. Federação Pau-'
lista de Futebol peroebiflm uma

taxa ele 50 cruzeiros, os que atua-,
vam nas preliminares e 80 os dos
iog'os p,rincipais. Mas ante-ont.em,
!'la reunião do Conselho, foi pro
posta e sancionada a majoraç,ãQl
daquçlas taxa,s para 100 e 120 cru-

ODEON _ Amanhã:
BeUy Grable e Dan Daley _ em:

E OS ANOS PASSARAM
(Tedmieolor)

RITZ _ Domingo:
Clark Gable e Deborah Kerr, a

nova c encantadora estrela _ em:

MERCADOR DE ILUSõES
· .

Â'riÚARnÊM:' .:_:_
.

i)�t;gf;s'
..

F�;�'�
banks Jr. e Maureel1 O'Hara _ em:

SIMBAD, O MARUJO

zeil'os.

· .. - ..�. � . .. . .

ODEON _ Hoje às 7,30 horas
última exibição

Cornel Wilde _ Linda Darnell t)

George Sanders -�em: .

ENTRE O AMOR E O PECADO I:
.

. '
.

(Forever. Amber) _ Os gr"vls· tas_ Techmcolor - U
•

No Programa: esta-o ced ndo'1) _ A Marcha da Vida 17 � Na�.
.

e·
2), _ � Voz,:I,o Mundo � Jom�., Paris, 14 (D. P.) _ O quadroPI e90�' - CI $ 6,00 _ 4,00 e 3,0

"'1 geral da greve tornou-se mais dt'-
ProlbIdo para ,menores de 1,1 sanuviado, em virtude do fato de

anos.
. que quarenta e dois mil trabalhado-
res da indústria Siderúrgica na L)
rena decidiram terminal' a parede
amanhã.

iÚPERÚT,'
..

�. ii�j'e' 'às' 7 :io' 'h��';�
José lVIojica, o grande artista me

xicano em mais uma película:
O REI DOS CIGANOS

No Programa:
Campos Atualidades 17 _ Nac.. INOCENtESPreços: Cr$ 4,00 e 3,00.! .

Impróprio até 14 anos. ! yokohama, 14 (D. P.) _ Os trmta
· . . . . . .. .

I e dois criminosos de guerra japon"
i ses foram declarados inocenteS 00
i face das aCllsaç'ões da Polícia Am<Jr

'

. rical�a ter prendido os verdadeir 1$.
, cr1m11105l\S.

..

f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA 24. DOMINGUEIRA. DIA 30. SOIRÉE. AS SOl RÉES É DOMINGUEIRAS' TERÃO INICIOÀS 21 HORAS' _'"

\

. '

•

Yiage com conforto
. pelo

«RAPIDO 'SUt BRASILEIRO»
-

. Diariamente, entre

Fpolis. - -Itaj-aí ...Joinvíle-Curitiba
,1

AGENTES

Fiuza. Lima .&,' Irmã'o

Trócó por, medíera
, Plantões". E

VENDE-SE um àuto caminhão INTERNATIONAL, tipo 1948, modêlo
1q -. Sabado - Farmácía speran- '" "8"

., A' "

ddI'
ça -:- Rua Conselheiro Mafra.

'

. K-B-S-6 de 1;) de distância entre eIXOS, ro as up as, com carroceria

17 - Domingo.:.=.. Farmácia Esperan- de 5,80x2,30xO,65 mts., semi-reboque -com rodas da -trazeíra duplas .me-

ça -:_ Rua Consefhefrd M�fra. dida S',25x2G, todos pneus' novôs, êãniinJiã'õ c()]J:i'poüc()USO,-andou 16.009
23 - Sábado - Farmácia da Fé -

quilometros, lotação de 8 a 10 toneladas, especial para transporte de ma-
Rua Felipe Schmidt., deira. Preço Cr$ 120.000,00 - cento e vinte mil cruzeiros. Recebo no
24 - Domingo - Farmácia da Fé -

Rua Felipe Schrnídt, negócio parte em taboas de pinho. Entrega imediata. Informações com

30 - Sábado - Farmácia Moderna POSATO MANFREDINI - Caixa 119 :_ Rua Campos Sales 722 - CAM-
- Rua João Pinto. PINAS - C. P. - Est. São Paulo.

I'
t O VALE DO ITA.JAJ

Procurem nlt A.��.el.
,

Progresso,
I LIVRARIA 43, I,JVRARIA.

'I j ROSA
.

M�;�� 'f�iicid�d��
.

��i�
.

����i��.
to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melhm

presente para o seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CREDITO

�u��.� .��.���.�: 1....

:MJ!:S DE. OUTUBRO \

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

Irinari"dade do S.' Jesus dos Passos
e Hospital de Caridade·

.-
CONVITE

LOJA . DaS:, CftSEMIRAS
Especi�liz�da 'em artigos para'

./

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

PARA HOMENS '

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-
.

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.
,

'

Tudo pelo menor preço, da 'praça·
Faça oma visita à Dossa Casa' 'e' veriUque· ,

nossos preços e artigo,s
De -orríem do Irmão Provedor, convido todos os hmãos e Irmãs para,

revestidos respectivamente dos seus balandraus e fitas, comparecerem
.às 16, horas do dia 17 do corrente mês, domingo, afim de assistirem a

benção -da Imagem de' Nossa Senhora de Fátima e, .em seguida, tomarem
parte na procissão dessa Imagem para a gruta, recentemente construi-
<da, em terreno do Hospital de Caridade. •

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

São padrinhos da referida Imagem todos os Irmãos e Irmãs da Ir-
mandade. do Senhor Jesus dos Passos. <lo.

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

. -

�

Ouçam diariamente, das 9 àsv13 e das 17 às 22 horas

f ••• reune som ... acabamento .•

solidez.•. no piano perfeito!

Além de vários modêlos para:
pronta eiflrega ... êste maravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!

aulo-caminhão: Inlernacional

RADIO TUBA!' ZYO 9
1530 kilocielos ondas' médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Subwartzmann
REPRESENTANTE
para Santa Catarina

KNOT S/A
CX. 134 - Tel; KNOT

FlorianópoJis
\

•••••••••••• /0 ••••••••••••••••••••

DEPARTAlIIENTO DE SAúDE PúBLICA

31 .- Domingo � Farmácia Moderna
- Rua João Pinto.

O serviço noturno será efetuado pelas
Farmácias Sto. Antônio e Noturna sitas

•

às ruas João Pinto & 'I'rajano n. 17.
A pr�sente tabel� não poderá ser al

terada sem prévia autorfzação dêste D�

partamento.

, -

de corgas dopôrto de,

REEMBOLSO POSTAL
Para casemiras, ,linhos, brins, etc. precisa-se reoresentante.

Ofertas dando fontes de referencias 'a "TECIDOS". Guarda-se. sigilo.
Gaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

"

.

I

I
SÃO FRANCISCO no SUL para, NOVA fORI

. 'Informações com 08 Agente. '

PlorisDópo 1l' - Carlos HoepckeS/A - OI- Telefone 1.212 ( End. t eleg ,

São Franci.co do Sul - Carlos Hoepcke S/A -CI - Telelone I) MOO R&: M ACK.

Seu processo de naturalização
ainda não foi despachado 1,

Escreva sem demora ao Escritorio Juridieo e Administrativo,
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
eeítorío se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da
Justiça o que necessario for á sua concessão, bem como, de registro
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e' de

..:!:_samento de qualquer parte do Paíé•

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

Departamento de E�trad�s de RodageJll
. '

,___

AVISO
Por necessidade de serviço ficara interrompido, no dia 18 do fhr

ente, por 24 horas, o trânsito na ponte sôbre o Riu Bonito, no trêcho -íe

estrada compreendido entre Angelina e Rio B.onito.
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:·'

.

'-

.

8a4'0$ iR81e_e$ ��a,
,

Da Fábrica. ao consumidor. -:-- Grande estoque' recebeu a 'firma distrlbnldora
«Fíuza 'Lima &

.

Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 .. FODe 1565 FpoUs_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o GOVERNADOR DO ESTADO SANCIONOU ONTEM A LEI QUE CONSIDERA "FERIADO ESCOLAR" O DIA DE HOJE�.,
QUE PASSA A SER, ANUAL�NTE, O ·'DIA DO PROFESSOR". O PROJETO DESSA LEI SE DEVE .4. / REPRESENTAN-,

\ TE DO P. S. D. NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PROFESSORA ANTONIETA -DE BAI!ROS. SALVE, NOBRE PROFES .. ,

SORADO CATARINENSE!

Paraná recolhe
despojos de sua poetisa

Uma 'delegação catarinense transporta-os até, a [ronteira paranaense - e presta assim'"
as homenagens do nosso Estado à memoria de Julia Costa

Uma delegação catarinense, com-I
uma representação de Santa Cata- ossos da poetisa Júlia Costa, serüo-

posta dos srs, dr, Armando Simone rina fôsse- encarregada de cumprir transportados pela nossa delegação
Pereira, representando o ; Gcvêrno a missão,

-

até à fronteira com o vizinho
_

E;:;- -

do Estado, dr, Oton d'Eça, presirlen- A delegação catà)'-inense 'seguiu tado, 'onde, numa tocante solenida->
te da Academia Catarinense de Le- ante-ôntem pela manhã para a ci- dade, serão 'entregues ao vizinho-.

�,
.

Róta ry &I-ube de Flor i 8,nóp 0.1 ís �aasT;i:;�O;�, Lr:�re�:��:!�oB�z�:':�� dade de São Francisco, d'e onde o� Estado do Paraná.

-w títuto Histórico 'e Geográfico de A classe acadêmica vat lancaeA conferência ontem pronuncia- A sessã-o transcorreu, nos de- Santa Catarina, fez entrega ao E�- - v-&.\
fda no Rotary Clube de Florianópo- mais aspectos, bastante an-i 'tado do Paraná dos restos mortais 'I t h.lis, pelo. rotariano. CarIGS' Oríli�, mada. Ricarte de Freilas e .João da poetisa paranaense Júlia Costa, empo ga,n e campan a
obteve êxito incontestável. Díscor- Passos, respectivamente dos Rota-

que se achavam depositados IJa
l'endo sôhre o Lema lOs progres- rv Clubes 'çle Videira e Botucatú, I

,
A "Casa do Estudante» e aqU1StçaO de estuptemicina e promim:,

grela da. cidade de São Frnci sco destinados aos eniermos pobressos na indústria do - rádio", de- receberam as honrarias protocala- do Sul.' _ Em reunião preliminar, realizn- berculosos sem necur-sos, um' Cf-rf<>·
monstrou aquele eficiente técnico IO'es. s.emp. re dirigidas. a,o,s vsilantes_. A iniciativa fOI' tOI'llada quando rl.n

•

,
� da à noite de terça-feira última, ló<) DITO DE SAúDE, é certo o apóio-

profundos conhecimentos do as- primerro, logo ao mlCIO dos tra- realização do COIIIIreSSO de Histó-� Faculdade de Farmácia e Odon �0- que a mocidade estudiosa irá rece-
sunto c, como bom rotariano, as- balhos, fazendo, uso da palavra, fez riaPp' I'

Ii
,

C
l aranaense, em al'anagua,:1 ( logia. sob a presidência do sr, "1'. bel' de todos os quadrantes dp,

sim f'inal izou sua palesí ra: "Dese- sen Ir a asa os progressos que "
.

t d CI b
' .

estiveram delegados catannenses, Castro Faria, estando presentes os opinião e de todas as' classes, no-
br-igo-me, assim, da- missão que vem eu o seu u e que, recem '

f' d'd'
.

•
aos qUaIS Oi pe I o interferissem SI'S, professor Wilmar Dias n ('JS Estado.

me cumpria neste dia, qual seja a fundado tem obtido simpatiasgp" , .

, .'" '. v-

naquele sentido. académicos Roberto Lacerda e l-lc� De nossa parte, com a .integralde desenvolver um tema sôhre rais dos seus. conterrâneos e, em

um dos ramos da ciência que, tal- Videira, rotarianos ou não, têm
Assim, aproveitando a estaria, nato Ramos, da Faculdade de Di- solidariedade de "O ESTADO" a es-

. nesta
-

capital, dos delezados para- rcito A
,.

S ti . d f
.

I sas [ustas e digni f' nt
",

t'
vez, mai-or progresso vem tendo. sabid-o respeitar e apoiar os ideais .. � cr , C<lClO an lago, a, aCUH a- «nannrca es nncra 1-

No afá de novas descobertas, de;;;- c iniciativas de Rotary.
naenses do Primeiro Congresso de de de Ciências Economícas. Hélio vas, prontifcamo-nos à publicidade-
Histór-ia Catarinensc, fôram dados "l'lt P' d t I' A G Az"E de todo 'O desen I d Id-obrando-s-e em atividades e. IllL9"- Falaram, ainda, Arnoldo Suarez

., "i .on ererra, re a 01' u A '"'" _
'- ro ar a campan la,

do com circunstâncias adversas. Cúneo, para congratular-se com
os passos necessários para que jC TA, Werner Springrnaun, da Fa!'�II- que acompanharemos com o maior

estão empenhados, por r'certo, mi- Carlos Orília pelo brilhantismo de
tornasse efetivo desejo manifcs- dade de Farmácia e Odontologia (J

Ih ares de homens,' em todos os re- sua 'conferência 'e Adalberto Tolen- tado, ficando então resolvido nue diretor deste jornal e o sr. Nils.j :

cantos do mundo, sonhando com tino de Carvalho, que ontem reas-
a delegação paranaense ao nosso Carioni, secretário deste' último

um futuro brilhante para si e para surníu suas funções de Presidente, Congresso, fôsse a portadora dos

a Pátria. Mag, que êsses novos in- para agradecer '3 presença d-os ro- despójos da suave e primorosa poe

ventos, praza aos Céus, não sejam tar-ianos de outros Clubes, anunciar tisa da Terra dos Pinher-ais e que

para sorvír de instrn-ment-os de des- a palestra ele Tom T. Wildi, na

truição material e moral do. po- próxima reurrião, sôbre o tema
VOB, agravando, cada vez mais, os "Saudação à Semana das Nações
problemas qne assoberbam a hurna- Unidas" e designar Osny Gama
nidade l Oxalá que tais homens se D'Eça para discorrer sôbre -

o Irã,
agremiem sob a bandeira do l ra- em homenagem ao aniversário na

balho, 'aspirando, antes e àcima de talício de S. M. Imperial Moaha
tndo, um futuro de prosperidade med Reza Pahlavi 8hahinshah;
e de g'l'andeza para a Pátria e para que transcorrerá no próximo dia
o Mundo, complelando, destarte, 26.
()f 1)l'OpósiLos pelos quais nó�, I'ü-ta- Após, foram encerrados os' lea
J'ianos, batemo-nos: a inteHgência; balhos de conformidade com a

�l bôa vontade e a paz entre as praxe regulamentar, islo é, cOm o

}Ja-ções, pelo companheirismo de descerrar da Ban.deira NaCional
s-eus homens de negócios e profis- pelo, ro·tariano João Passos.
�ã,o, unidos em torno do "ide�l de

carinhosarnen te}

FIor'8..6polls, 15 ele O�tubro de '948

o
os

:�et·vjr". "

CIRO MOURA e SENHORA
IVONE JACQUES MeURA,

interesse.

instituto - foram discutidos e as-
<LEIA-ME» !

Na íntegra, ·êsse trabalho será da
do à publi'cidade no próximó Bo
letim do Rotary Clube de Floria
nópolis.

Corso dos Seun,ados
do I.A.P.T.

o Instituto Brasileiro, de GeoW':l'
fia e Estatistica (L B. G. E.), por
int-ermédio de sua delegacia neste

Estado (Inspetoria Regional de E:;,

tatistica), e através de sua rede de

Agências Municipais, realizal'á em

breve o censo dos segurados do
Instituto de Aposentadoria e Pen
sões dos Comerciários (LA.P.C,)

_o referido censo se destina <I

oferecer dados exatos ao SERVI
ÇO ATUARIAL, afim de q'úêpossa
êste órgão, -deJibel'ar com seg'lti·'.I.n
ça sôbre a matéria, demodo a e ....i
tal' que algumas instituições de pre
vidênCia sejam prejudicadas em

favor de outras.

.o I. B. G. E. espera a melhor co

laboração de todos, principalmen
te dos segurados do I. A. P. C" no

sentido de que venha a. coroa!'-�e
�e pleno êxito a realização do ci
tado censo.

sentados os prirne b-os f'un.danrcn- .Circulará hoje, o 4° número da
revista "LErA-ME", trazendo corno

os anter-iores, diversas reportagens;
ilustradas e colaborações erii pr-osa.
e verso, e artistica capa em "du
ble".
,

Claroo
e

8.' 8alleíti
Senhora

tos par-a uma campanha, ele grau
de envergadura, em prol ela "1�asJ
do Estudante" e da aquisição de

estreptomicina e promin para O�

enfermos necessitados e sem ro-
Rainha dos

Comerciários Clll'SOS. A mesma se achará a venda na}

Livraria Atlas, Livraria Moderr-a.,
Bomboniere Silveira (Ipase)' e r;_;:;
tabelecimento Gl'áfico Brasil, rua..

'

Tirad-entes, 10.

participam aos parentes e pessoas
de suas rellfções, o nascimento fIe
seu primogenito RICARDO, ocor

rido dia 10 do corrente, na Caila
de Saúde São Sebastião.
Fpolis, Outubro de 1948.

elA CATARIN(NSl
O[ TRANSPORTES AÊREOS LUA

Linha Fpolis. -- La;es
2as. 4as. e 6as,-feira-s

Cargas -- Passageiros
-- Encomendas

Inlo rma<óes:
Praça 15 de Novembro'

22 - 2° andar.
TELEFOl'vES

Foram, nessa ocasião, .nomearlnx
comissões especiais que, na .próxi
ma relll1ii'io, já aptesental'ão os 1'(;

sultados das missões recebida:;,
Quando, (lentro em bl'eve, todo� a;'

Participação
Informações nesJta redação

O' MAJOR DEMERVAL, CORDEIH()--

Conforme já noticiamos, já se

iniciou a campanha para a eleicão
da Rainha dos Comerciários, Afim
de tl1elhol', atendér os interessarlos
foram instalados postos de venua
de votos na Livraria Central, Li
vraria M�derna', C�sa o Parai<>o,
Casa Três Irmãos e Empório Rosa,
A. apuração final será no dia 3D,

ás 16 horas, no Clube 15 de Outuhro

"ro,elas da engrenagem estivel'l':l1

ajustadas", a mocida.de cstudios:1
faJ'á a solene instalação da camp.l
nha, Aliando esse movimento à ,,0-

luçào de Ulll Pl'oblema da 11l3i_or
monta para os nossos academiC03.
qual seja o da "Casa do Estua,dnte"
ao gesto filantrópico e nobre clt>
conceder aos hanseanos e aos tu--

e senhora' participam' ás pessôas de
suas relações o' nascimento a 12:
do corrente na, "Maternidade Dr_
Ca,rlos Corrêal'" de sell prim�genito>
Aor._

Fpolis, 12-X-1948.

e a coroação à noite, nos salões --:io
Lira,

Pad,re Dr. Itamar
Luiz da Costa

,Acaba ele chegar de Roma, achan,
do-se presentemente nesta capital.
o Revmo, Padre Itamar Luiz· da
Costa, filho de Laguna, neste Es
tado e Arquidiocese.
Padre Itamar passos três anos na

Cidade, Eterna, con;o aluno do' Co
légio BI'qsileiro, frequentando a

celebre Universidade
, Gregori.ana,

onde se doutoi'õti e'l Teologia,1 COI1l

as melhores notas, as mais amhiei
onadas, ou precisamente "sulTIana
cum laude".

Frequentou, .além disto, o depar
tamento especializado da Sagrada
Congregação do CtJl1cilio, em q-,e
mereceu as melhores referências
de seus mestres abalisados.
De \ Florianópolis, irá. passar al

gum ·tempo na Laguna, e na locali
dade Larangeiras, pertencente áque
Ia pal'óquia, onde residem seus

0,0, N V I T E
O InstItuto BrasIl-Estados Unidos de Florianópolis, tem a honra.

de convidar aos srs. sócias e exmas. Familias, assim como a todo." O�:

interessa,dos, para assistirem ás conferências que o dr. Marcus Gordun
Brown, professor de fiteratura norte-americana na Universi'dade de
Georgia, proferirá nos diàs 17 e 18 do corrente, em purtuiuês, ás 20'",
horas, em sua séde social, sôblre· os tepJas:

História e Civilização dos Estado. \I..,.s
e'

Ciência e Indús-tria..
O Dr. Marcus Gordon Brown é professor de- Hnluas Modernas a--,

Literatura Americana da Geo.gra,fia da Georgia. Scho'ol of Techno)ogy.>.
Atlanta, G�Orgia. t :

\ A\DlRETORIA

FRECHANDO ...
Amanhã, se nos sobrar tempo, falarerlws mais à vdntade

com o sr. Isaac Volchan, a respeito) do interminável artigo seu
em resposta a algumas linhas desta. secção. Por hoje queremos
ape.nas uma 'explicação ao OBSERVADOR; m�,')camdo que, ôn
tem, veio criticar o fato de o sr. Nerêu Ramos não fI' ao Rio·

, Grande do Sul, afim ,de atender aliás, honl'osCJ .convite da ala
1noça do P. S. D. .

-

"

Ninguem ignora, por aqui, o motivo que impossibilitou o

preclaro homem público de visitar o vizinho Estado, quando da.
convenção partidária dessa brava 'e pujante mocidà,de gaúcha.
É que, preCiSa'll1ente nas vésperas desse conclave, o estado de
saúde do venerando CeI: Vidal Ramos agravára-se ,de forma a

inspirar as maiores apreensões e exigir que .. ,para o.,Rio, se

guissem os seus dois únicos filhos auseI:tes - os SI'S. CeI!? e Vi
daI Ramos Júnior.

ll:sse o motivo que prendeu o sr. Nerêu Ramos ao lado dI(}
leito de seu respeitável genitor. Não podia -o tal OBSERVA-.
DOR ignorar a circunstância, d'e vêz que, do senado e da
Câmara, comissões especiais, integradas pur elementos da U.
D, N. etiveram em visita ao ve'l1erando enfêrmo.

Com doença não soe faz intriga politica. Não se deve fazer f
'

Não o fazem os homens de bem, os -dignos, os honestos, os que·
têm compostura moral! Os outros, e!)ses fazem, ..

GUILHERME TAL

pais.

.I
participam a seus parentes e Regressa, pois, apetrechado para
amigos, o nascimento de melhor e com mais fruto, dotadc

seu filho CIRO.

I
de seu -bom espirito, trabalhar para

FpQlis, 13 _ 10 1948.
o engrandecimento 1110ral e espil'i-

-,.-_____________
tual de noSso Estado.

De dia: 1324 e 1388
De noite: 1483 e 1536
Te/e§lamas, «ClTAL»

PARA fERIDAS;
E C Z E MAS,
I�FlAMAÇOES,
COCEIRAS,
f, R I, E·I R A S ,

ESPINHAS, ETC.NUNC�' EXISTIU IGUr:ll

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


