
Toma novo Ministrodo hojeposse cargo o

As entidades slndtcals de empregados e empreqadores

iié·ep·ciõii�ár�·Wííá·raíiã
de fé n de C·lvl·smo sembJéia Legislativa, foi pejo depu

U tado José Cardoso da Veiga apre
Domingo, dia 24, à noite, chega- sentado um projeto de aumento de

l',í a esta Oapital a excelsa VIRGEM, vencimentos do funcionalismo' pú
SENHORA AP.'\P.ECTDA,' carinhosa 'hlico estadual.
Padroeira do BR!\:SrL. O sr. João José de Sousa Cabral,
Convida-se as Exmas. Antorida 'líder udenisla, fala sôbre a efemé-

des e todo o povo de Florianópo- ride de 29 do corrente, pedindo
lis e dos arredores para receberem que seja comemorada condigna-
tão insigne hóspede, que espera mente pela Casa.

j

de seus amados filhos, a mais
O sr. Antônio Nunes Varela, lí-

grandiosa e imponente recepção. der do P. S. D., declara-se de acór-
Pede-se, portanto, a iodos, sem

do com o seu colega da minoria e
distinção de classe, participem do

apr-oveita o ensêjo para declarar
magestoso desfile luminoso, que

que o Govêrno do Estado se em-
partindo elas {mediações das Agên- penha pelo máximo brilhantismo
cias Ford e Chevrolet, seguirá pe- das comemorações da Semana da
pa Rua Felipe Schrnidt, Praça 15

Democracia. Lê, ainda a pr-opósito,
de Novembro ·e Catedral Metropo-

a nota da Secretaria do P. S. D.
Iitana, onde será colocada em tro-

nacional, que foi destribuida á irn
no, previamente preparado.

prensa carioca e está assim redi
ma, pois, .povo .í lor ianopólita ..

gida :
no, não poupemos esforces e aco-" "A informação levada ao "Diá-
lhemos, condignamente, com hinos,

, rio Cari-oca", de que o sr. Neréu
nôres e vi:bl'antes de entusiasmo e

Ramos comunicára aos seus par.es E.MENDAS
de re.8peilo,.' a melhor das MÃES, do Dl'retóI'I'O NTa,cl'onal do P.S.D. .'

ArL 10 - Fica '0 Governo do Es.,
que nos abençoará e atenderá 'às

.que o Presidente Dutra lhe havia' tado autorizado a determinar �nossas preces filiais.
pr-ometido reduzir a expressão das reabertura, no corrente ano, dI)Onlamentemos 'as ruas, vitrines .

comemorações do dia 29 de Outu- Curso de Preparação Militar, da'
e casas residenciais. Tuelo por ELA bro não .exprime a verdade. O sr. I
e para ELA,!

Polícia Militar, criada pe o Decre-
Nerêu Ramos não fez qualquer co- to n. 2.103, de 2 de dezembrü de

SALVE VIRGEM SENHORA APA-
municação nesse sentido. O que fez 1927, o qual passará a" denominarRECIDA, sêde beuvinda à terra ca-
naquela reunião foi propor c_om a se Curso de Formação de Oficiais.tarinense!

c, l' d
.

Ob ld aprovaçãr> de todos os correligio- (C. F. O.).
oncgo ']'c eJ'u�o o

Pl"ó-Vigário Geral
nários presentes, que os líderes do § 1° - Fica, também, o poder-
P.S.D., no. Senado e na Câmara, fa- executivo auLorlzado a baixar o re

lassem pr!;) Partido naqu'Clas co- g'ulamento do C. F, O., em cal'ater
'memOl'a\:Õrs". provisório, enquanto não for «>

- Sr. Armando Calil - P. S. D. mesmo aprovado pelo Govêrno Fe-
- Na tribuna, este ilustre depula- deral.
do se referiu ao f:alecimento na § 20 - As despesas oom o fuu
cidade da Laguna, do ilustre patrí- cionamento do C. F.' O., correrão
cio sr. Leandro Crippa, genitor do pela verba "Manutenção de ofi
sr. PrefeiLo da Lagun>l. ciais fi sarg'entos que cursarem es-

Ail}da na tribuna, pediu fôsse colas téclÍico-profissionai.s" e por
pal'te ·da ata, uma vez ·consultada . conta dos saldos que se verifica
a Casa, um voto ele pezar por esse rem, durante o exercfdO', nas ver

falécimento, danelo-se dele conhe- bas fixas da Corporação, e, se, .ain
-cimento á sua exma. família. da assim, f.orem insuficientes, fica
A homenagem solicitada foi una� o Govêrno autorizado a abrir os

nimemente .aprovada, tendo a res- créditos especiais indispensáveis
peito falado o sr. Rodrigues Ca- para fazer faéé à4; necessielades do
bral - U. D. N. e Cardoso da Vei- curso.

ga - P. R. P.

Chegou, ao Rio, ontem, proceden
te de São Paulo, o professor Ho

inor io Monteiro atual ministro do
"I'rabalho. Em companhia do titu-

l�r da p'.
asta veiu o sr. Oandido

\\10-1
O novo ministro do Trabalho to

La Filho, chefe do seu Gahinete e mará posse, hoje às 7,30 horas, no
Olavo Siqueira Ferreira, escolhido Palácio elo Cateto e às 10 horas,
para' assistente técnico. receberá o cargo do sr. João Ota-
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Repetição de' atentados no Piauí Elj��Gs,h���1r. !�!����
Desordens sôbre desordens. - Incidentes com tuiuersáric« do

Gouêrno. - Três m01·tes em Campo do, Buriti.
Continua' grave a situação 110 ta de paz, apresentada pela U. D. N.

Piaui, onde teria ocorj-ido, nas Esta é a. impressão dominante nos

'-últimas horas,' segundo
í

nf'orrun- circulas de maior reponsabilidade
..ções chegadas' a esta capital, a re- da politica' nacional, que admitem

petição de atentados, desta vêz no mesmo a' possibilidade do afasta

município de Canto .ctoBurití, contra menta do governador.
adversários do govêrno. As noticias Enquanto isso, espera-se a deci ..

não ·acrescerttam detalhes, apenas são do Supremo relativamente ao

adiantando que em virtude, de dis- pedido de intervel)ção.
senções partidárias, registraram-se 'N. R. - Segundo declarações do

três mortes; inclusive a do delega- deputado Sigefredo Pacheco, da
do local. Por outro lado, a nota do bancada federal do Piaui, o assassi
P. S. D. manifestando sua repulsa no do delegado de Canto de BurIti
ás violências e :'0 clima de intran- foi abatido a tiros, logo após come

quilidade criados. no Piaui contra ter o crime. Ainda da mesma f'on-

QUE), 21 (TJ. P.) - Faleceu aqui
a antigu estrela de cinema, Elisa

Landi, contando quarenta e três

anos de idade, em consequência de

um cancer 110 Abdornen, que se

propagou ao cérebro. Elisa Landi,
que se tornou rarnosa como nove

lista e protagonista de vários fil

mes, como "0 Sinal da Cruz" e

outros, pra neta da Jrnperatrís EIi

sabelh, do Império Austrio-Hunga-
1'0.

te, o delegado assassinado fizera-se
notável pelas suas crueldades cou
tra os adversários pessedistas. To
das essas, corno as anteriores r

sangrentas ocorrências, evidenciam
a insegurança que vai pelo infeliz
Estado cio Piauí, sob um govêrno
que, na última convenção ucleni .stu,
foi qualificado de exemplar. .•

seus correligionários, com 0$ quais
se solidarizou, criou novas dificul
dades para o encaminhamento ile

uma solução pacifica. A nota pes
sedista, aliás, seguiu-se ao pronun
ciamento da U. D. N., feito há dias

em favor do sr, Bocha Furtado. E

para a maioria dos observadores,
ambos os .documentos divulgados
deram, pelo menos, a impressão de

que estão destinados ao fracasso
os entendimentos relativos à pacifi
cação de que se cogitava 'na Comis
são Interpartidária. Isto, sobretu
do se considerar-mos que o depoi
mento do sr. Benedito Valadares,
um dos membros daquele órgão do

Acôrdo, serviu de elemento ele con

vicção da nota pessedista.
Pode-se, dessa maneira, conside

c'àr como negativa a resposta que
o P. S. D. piauiense dará à propn:;;-

DR: ALVARO CIDADE
O sr. Gov.ernador em exercício

assinou ato nomeando o sr. dr. Al
varo Cidade para exercer, interi
namente, o cargo da classe J da
carreira de Médico, do Quadro
Único do Estado, vago em virtude
da exoneração de José Bahia Spin
dela Bíttencourt, para' Ler exercí
cio no Pôsto de Puericultura de
São Francisco do Sul.

"

Florianópolis, a cidade que os

açorianos colonizaram
'

o "Correio da Manhã", do Rio,
em sua eelição ode 19 do corrente,
publicou a seguinte correspond�)l-

ele melhor no gênero lhes 110:1e
oferecer a América Lati,na.
Aliás, não é de hoje' que se·(l�ll1t:t

em prosa e verso a beleza verdadeí
ramente edênica da ilha ca-tari
nense. Já Langsdorf'f e a g'c?Üe
elas naves, do Czar Alexa�dre que,
.em 180�, fundearam nas ágl!aS
tran(ju ITas da velha Destêrro �sgo
taram os adjetivos laudatórios á

Continua na 2a. pá�

eia:

"Florianópolis, outubro de
1948 - (Do enviado' especial)
Os' caçadores (Je paisagens -- é

eles ainda exi.stem aos milhares,
graças a Deus! - não porlem
prescindir de Florianópolis, pois
;nela .enco.ntrarão sempre o que

Nova linha aérea
Esliveram ônLem, em nossa re-

dação, de!TI0r'ando-se em agradável
palestra com a exibição de creden

ciui:-:, oJ'í.cios· e vál'ias JoLogTafia.s,
os S1'S. Hugo Sac110 e Joã.o Ribei

ro, Juncionáfios do Departamento
Comercial da "Arco-Iris Associação
Aérea S/A", com séele na Capital.
Federal e que se faziam acompa-
nhar elo nosso conterrâneo sr. Ju

randyr Linhares.
Informaram-nos os ilustre visi

tantes que dentro em breve aque
la Companhia inaugurará uma li
nha ligando os treis estados suli

nos, para a qual Caxias do Sljl se

rá a séde e onele ficarão instalados
os hangares e oficinas.
Esta nova linha lig'ará as prin-

.
cipais cidades do faraná, Santa
Catarina e -Rio Grande do 'Sul, pe
lo litoral, centro e oéste, com

aviões de 9 a 12 pas.sag.eir,os, bi
motores e com ótimo confôrto.

I 9po1'tlmamente seus Diretores

o Primeiro Congrésso de' História' de
I

Santa Catarina e a Imprensa .

Do sr. desembargador Henrique Fontes, ilustre Presidente do Pri
meiro Congresso de História de Santa Catarina, recebemos a

seguinte co'municação:
•

"Florianópolis, 16 de Outubro ode 1948.
Sr. Diretor de "O Estado", - Nesta

:renho o prazer de lhe comunicar que o Primeiro Congresso de
História Catarinense aprovou em sessão plenária, por proposta do Prc
-si-dente, a seguinte m'Oção de reconhecimento à Imprensa:

"Proponho' ·que conste da ata dos traballl'Os os nossos mais v i vo
agradecimentos à Imprensa desta Capital e dos Municipios, bem como
aos jornais da Capital da República e dos Estados d'O Rio Grande do Sul
Paraná e São Paulo, e bem assim' ás estações difusoras, pela divulgaçã�
que deram odos preparativos e da realização do Primeiro Congresso de
,JIistória Catarinense"

..'

I

Atenciosas saudações.
(a) I Henrique da Silva Fontes, Presidente

-

comparecera
víano Lima Pereira, antigo chefe vão endereçar a

,

de Gabinete do sr. Morvan Dias de balho.

Figueir-edo,

Segundo versões que corriam no

Ministér-io do Trabalho, os atuais

diretores de Departamentos e Di- diram demissão pois seguirão para
visões daquela Secretaria de Esta- São Paulo dentro em breve.

do teriam recebido instruções para Os presidentes de Confederação
solicitarem os seus pedidos de re- e Federação, constituídos em co

núncia diretamente a-o presidente missão, irão buscar o ministro Ho

da H.epiThlica. Mais tarde, dizia-se norio Monteiro no Catete e acorn

qua' os pedidos dever-iam ser fei- panharão S. Excia. até o ato' de
tos ao professor Honorfo M-onteiro. posse. Para tanto, estão convidando
Ao que se pôde apurar, no entanto, todos os tr-abalhadores a.compare
às ating-idos pelas insinuações já cerem ao Ministério do Trabalho,
leriam preparado as cartas que hoje.

I . Semana da . Democracia
O sr. ,Por. Armando Simone Pereira, Secretário da Justiça, Educa'

ção e Saúde, telegrafou' a todos os Prefeitos, recomendando-lhes pro
vidências para o máximo brilhantismo das celebrações da Semana da

Democracia. Está assim redigido o telegrama circular daquele ilustre

titular:
.

"De ordem do senhor Governador, venho recomendar a Vossa Se
nhoria que a Semana da Democracia, com inicio no próximo dia 23.
seja condignamente. comemorada, de acôrdo com o programa que fôr

préviamente estabelecido, de modo a que êsse Município participe tam

bém dos tributos que serão prestados em todo o Estado aos principies
da ordem legal e democrática, pela passagem da data de 29 de outubro.
(a) Armando Simone Pereira, Secretário da Justiça, Educação e Saúde,

Na ·Assembléia LegiSlativa
As comemorações da Semana

apresentados. - Comissão de
Na sessão de ante-ontem da As-

da Democrccíc. .,- Projetos
Inquérito. .,-. Outras notas.
O sr. deputado Pedro Lopes Vi-

.

eira, do P. S. D., apresentou as se

guintes emendas ao projeto de lei
11. í9, que fixa o efetivo da Polí
cia Militar :

INCLUA-SE no Mapa n. 2, sob
a rubrica "ESPECIALISTAS", o

seguinte:
1 Suh-Lenente farmacêutico
1 Sub-tenente enfermeiro
1 2° Sargento farmacêutico /

pôstos êsses que serão deduzidos
ela rubrica "PRAÇAS", passando a

ser de 10 o número de Sub-tenen
les e ele 40 o número de 2° sargen-
tos.

.

JUSTIFICAÇÃO
OS Sub-tenente farmacêutícos e

enfermeiro, bem como o 2° Sargen
to farmacêutico do Serviço de
Saúde da Polícia Militar, sã-o, pa
ra lodos os efeitos, considerados

especialistas, impondo-se, portan
Lo, a sua inclusão na rubrica "ES
PECIALISTAS".

Art. 2° � Ficam .criado', n0 .COI'
pc> de B')mbeiros, 1 prk,leiro S:,l'

estarão 'em no-ssa capital, para en- genLo H.'?dnico-toJ'neiro e i .��g':ln

tenelimento oom as ·àut-oridades; i do dico eletreci�La, e, na CornpJ
insialação da agência e farão en- nbia ,;c Comando e Serviços', 1 (CT-

tão vôos de cortezia. I ceiro sargento, um ,cabo pedreil'O'
Será agen te de.ssa companhia, e um dito pintor.

em nossa capital, o sr. Jurandyr § único - As despesas cons('

LiJflhares, com escritório à Rua Ti- qllentes rios postos óra criatl,)s.
radentes n. ·l�-A. Continua na 3a. plg
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conclueção da la pagina
evocação dos dias que então pus
saram na capital barriga-verde.
Em verdade, ê difícil enCOD Irar

se por este nosso Continente f.fóra
coloridos mais belos e panoramas

Expresso São Clstóvllo - IAcooa mais deliciosos do que os que ('11-
'

7 horas,
Auto-ViaçAo IUja! - lta)al - UI bo- f'eitam Plorianópo iis - berço nu-

r&SÉxpresso Brusquenn _ Bnaqu. _

.

tal de tantos sonhadores e de tan-
16,horas.
Expresso Brt squense - NOT. 'l'it'flIito

_ 16,30 horas.
Auto·Viação Catadnense

- e horas.

A'Ilto-ViaçAo Cawinenn - Cur1t1!ba praias preciosas, o Govêrno pen-
_ 5 horas. .

Rodoviârla Sul-DruH _ PÔl'tO Álegre sa etn vestir os morros que cer-
- 3 horas, 'cam a cidade 'Com tudo quanto a
Rapido Sul-Braall�iro - Jo1nTlle

-I
.

Iís 5 e 14 horas. flora sulina sabe dar de grandio-
TElRCA-FElRA .

To d '.
'

.

Auto-Viaçllo catartnense _ POrto Ále- soo sso, izem, para que, na pri-
gre - 6 horas. mavera, as montanhas possam

Auto-V$açã'o Catarlnense - CUritiba
. .

'

� 5 horas saudar o viajante, desde a entra-
Auto-Via.çAo Oatarinen.se Jomv1le da da bana, com o seu imenso

_ e horas.

Auto-Viação Catarinense Tl)'barlo tapete de côr.es ... Numa terra que
- 6 horas. produz as mais CP lebres orqui-
Expresso SlIo Crl.etQTAo - LaA1ma -

7 horas. deas da América, não será preci-
e �!hP��;8lI. Glória

- Lqurut. - '1�
50 muita imaginação para' se con

Expresso Brusquen.se - Brusqu. - ceber O que ele espetacular resul-
16 horas .

.A-�to·VlaçAo ltaja! - Itajal - 111 no- tará da concretização dêsse plano

['a�ápido Sul Dr&s!leilro _ Jo1:n..-u. _.. de arborização projelado pelos
5 e 14 horas. poderes públicos.

r

,

QUARTA·FERA.
.Auto.Viaçêo Catarinense CurWba É, oz cor-rente enlre os catar-i-

- 5 horas.
Auto·Viação Catai!'in�

No Interior - 8 horas.

'100 Auto·Viação Catarlne!l.M - LagunaAno Cr$ ,00 < ,_ 6,30 he-ras.
Semestre ......•. Cr$ 80,00 • i Rápido Sul BrasUeiro - JolnvH. _ li

� I 5 e 14 horas.
'.Primestre ...•.. .: Cr$ 35,00'" Expresso SAo Crls�vao -- Lagun. não há· o menor exagero nes-

Número avulso .. Cr$ 0,60 .,', 7 horas. sa afirmativa. Pois não é históri-
'I Expresso Brusquense - Brusqu.

"', 16 horas.
.

Auto-Viaçllo Itajal _ ItajaJ _ 111 ho-
.. raso
.. Expresso Brusquenee

- 16,30 horas. ,

Rodo'vlária Sul Brasil - POrto �gre
_ S horas.
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_Viação Aérea
Horário
Segunda-feira

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG _ 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
ORUZEIRO DO SBL'- '3,55

fio1"te
" "III!.... Terça.-.leira. {

..r:�
I��am - .:1.0,40 - Norte . �1!':

:.,t\ UZk:lRO DO SUL _ 12,00 _
INerte
VARIG. - 12,30 _ Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

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

INtrie
VARIG _ ti,40 _ Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feirtl
pANAIR - :10,40 - Norte
PANAIR _ 13,50 _ Sul
VARIG - 12,36 _ Sul

.

CRUZEIRO DO SUL
Norte
CRUZEIRO' DO SUL

éu1

13,55

15,30

Se:zta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

:JÇorte
PANAIR - 10,40 _ Ncrte
VARIG - 11,40 _ Norte
lM.NAIR - 13,58 - Sul

Sábado
VARIG _ :12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL _ 13.55

:Norte
Domingo

PANAIR _ :10,40 - Norte
mUZEIRO DO SUL - 11,00
PANAIR - 13,50 Sul•.

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

'"

·t
· florianóPQlis,_.ft cidade queII el� açorianos' colonizaram

t

os

SEGUNDA-FEIRA

conti nuam presen í.es nos _usos e

costumes ela ilha; acolá: o Prof. Pe

luso selecionando o que ele melhor

nos lem dado a arte popular bar

riga-verde; mais além é o Prf'.

Marques Rebello discorrendo sõbr e

pintura, numa série de conferên-

JoinTlli!

cias ...

E, no fim, toda gente arregala
os olhos e vê com ternura - e

também com sensação de remorso r

de quem durante longos anos re

peliu uma injustiça - que, ao con

trário elo que se disse e· ainda se

diz, o colono português não foi

tão ruim assim e que as coisas que

nos são mais queridas e íntimas ele

vemo-las a ele, ao açoiiano que pa

ra cá se mudou- com a sua renda

de bí lros, a sua cerâmica rudimen

Lar mas Ião nossa, a sua gaiola de

taquara com alçapão, a sua canôa

colorida, a sua igrejinha 'catita, plan
Iada no dôrso elos montes ... Af'i-

"n a l, co ncl nirnos ante os mostruá

rios ar ranjados pelo Prof. ,peluso,
o que é ria nossa casa, o que ficou

como que .ontranhado no nosso

sangue

".cm
desses caluniados avós

Iportugueses - a maioria dos Aço-
res - de quem descenderam ilus

tres almirantes, generais, poef as,
p in l o res, ,polílicos .e até canliais -

os Pinto da Luz, Viriato Machado I
de Oliveira, Sezefredo Passos,

La-Icerda Cqutinho, Vi�or Mei1;elles de

Lima, os Gama D Eça, Vlelal Ra

mos, Oswaldo Cabral, Henrique e

'I'hornaz Fontes, Nerêu Ramos, D.

Jaime Câmara, Virgf lio Várzea, o

Conselheiro Mafra, a grande Ani

ta, Edmundo da Luz Pinto, Nolasco
correm mundo em busca de paisa- de Almeida, o glorioso Fernando

gens belas, Florianópolis será, no Machaelo e tantos e tanlos outros ...

futuro, um dos endereços mais Florianópolis é, ainda, a capital
ciladas por êles. P,orque aqui não do Estado mais alfabeLisado ela

é apenas uma serra, uma baía ou América Lalina, e só este título
um panorama assinalando uma baslaria para lhe assegurar um lu

festa,para a .emoção do forasteiro. gar privilegiado enlre as nossas

Aquí é toda uma fartura de pai- cidades prjvileg'iadas.
sagens raras a se Ungir, de ma- Influência da colonisação alemã?
nhã à noite, com as mais sober- Não tanto, pois quem s.e der ao tra
bas côres e luzes da Criação. Aquí balho de estuelar a evolução perla
é toda uma "feerie ,ele beleza que gógica do Estado verá que o es

se crava para sempr.e nas. retinas fôrço brasileiro aparece sempre,
do viajante L . . neste sentido, invari,avelmente na

Mas, Florianópolis, não é só vang'uarda. É possível que _o bom

paisag-em é só]. Terra de heróis exemplo dos colonos g'ermânicos
_ ,rn_._. � de pOélas, de pintores - pude- que se radi-caram no Vale do !La-

Auto·Viação CatarlneIIM .......�

- 6,3{) horas. ra! ... - e ele homens eminentes jaí _ e que por falta de· providên-
7 ��f�sso São CristovAo - lAA'lma -

ela nacionalidade, ela é tambem -cias do g'ovêmo, nos dias do Impé
Auto·VlaçAo litajai _ !tala! _ '111 ho- um dos ·cenlros que mais de per- rio e do início da República, fun-

raso .

I:
Expresso Brusquense Bru8Que to procura .servir ao Brasil e á daram com os próprios recursos as

6 horas. It A' d 1 f'Rápido Sul Brasileiro _ Joinvn. sU'a cu ura.. "1.ln a ag'ora, ne a se primeiras escoas para os seus 1-.

àtI 5 e 14 horas. reunem nomes de elite de todos lhos _. tenha influido. no espírito
-- SÁBAD<:'

Auto·Viaçâo CatarlnenM - CUrltiba os cantos do. país e até do exte- dos governantes' catarinense.s, a
_ �p�3�a�I Braslleilro _ JoinYil. _

rior, para .enriquecer com as ,suas partir do quatriBnio Vidal Ramos.
às 5 e 19 horaa. téses e os seús livros a história !"eja como fôr, o fato é que, de
- 8 horas. ,

Auto-Viacão Catarinense Joinv1le. pátria. O 10 Congresso Açoriano então para' cá, o ensino primári·o
- 6 horas.� e -o 20 Congresso de Ri,stória e .[omoü em Sta. Catarina um impulso
Auto·ViaçAo Ca,tarlnen,n Tublt.rlo· f

_ 6 horas. Geogra ia do Estado atrairam pa- vigoroso e constante como outro

7 ���iSSO São OristoTAo - Laguna ra a ilha um magnífico punhado ig-ual não se apontará, infelizmen-
Expreseo Brusqu_ - BriulQ:ue de eruditos e fizeram vir a públio. te, no resto do país. E se hoje, o's

14A���iaçAo naja! _ ltaja! _ la ho- co a primeira .exposição folc)órica barrig-a-verdes' podem dizer aos
ras. catadnenses. . . elue aportam a sua terra que ela
Expt'esSQ BrusquenH - NOTa Trento

_ 9,30 horll& Todos esses acontecimentos es- posslÍi uma escola para cada 436

e ���0l'�r1. - Laguna - • 1/2 tão dando a Sta. Catarina dias

I
habitanLes, elevem essa realielade

memoráveis. Aquí é o Prof. Ren- aos esforços verdadeiramente apos-
riqUf;\ FoIÍtes catalogando os tra- lolicos que elurante loda a sUjL vi
balhos históricos que .se avolu- da dispendeu em pról da educação
mam na secretaria do Congresso; primária o saudoso Prof. Orestes
alí é o ilustr.e Prf. Boléo, de Co- Guimarães _ nome que os catari
imbra, mostran;:io como os ,Açores nenses pronunciam quasi com ve-

. . .• •••. •••• ••.• '" neração. A ele, em verdade, ficou
o Estado a dever o impulso que o

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
elevou à glori-osa realidá.de de hoje.

e

DR. CARLOS LOUREIRO
E.crit6rio e Relidencia DA LUZ
Rua TiradeDte. 47.

I ADVOGADOS
___F_ONE__-�_1_46..8____ Escritório: Rua João Pinto

n.O 18 -, Florianópolis

tos estetas. E, como se não bastas
sem os seus poentes maravilhosos,

_ JomvUe
as suas flôres famosas e as suas

nenses que quem assiste a um

raiar do dia na ilha, dele não se

esquecerá jamais, a inda que vi

va cem anos. Concordamos que

Nov. Trento

co que os primeiros [esui Las que

pisaram o Destêrro, cairam de

joelhos louvando o Senhor ante

o espetáculo soberbo qu e lhes de
ram as dunas da Lagôa, emergiu
do da noite a claridade da manhã?

QUINTA·FEIRA
Auto..VllIçAo CatarIRense

Alegre '_ 6 horas.
Auto·Viação CatarinellBe

- 5 hor�.
Auto-Vlação Catarin_

- 8 horas. ;

Auto-Viaçllo Catarlnense - Tubarlo
- a horas. • i
Auto,vlàção Catarlnenee - Lacuna

- 6.30 horas.
Expresso São CrlstoTlo

7 horas.
Emprêsa Glória _ Laguna, - 8 1/2

• '1 1/2 horas.
Expresso BrusquellM - Brusqu. -

'18 horas.
Auto-Viaçlo ltajal - Ita;la! _ 111 ho

l'88.
RApido Sul Brasileiro - JoinTn. - l.

lIí e 14 horas.
Empresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - ú

- • horas.
SEXTA·FEIRA

Rod<méria Sul Brasil _ PônD Áletrre
- 3 hOll'a3 .

. Auto-V�ção Catarinense CUritiba
_ 5 horas.
A'Ilto-ViaçAo Catarinen.se·- JOtn'V1le

- e horas.

POrto

Se é verdade que os turistasCuritiba

JoinTile

Laguna -

I Dr. (LAANO G.
GAL:LETTI

ADVOGADO
Crime e civ.1

CODlltitulção de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES
TitulOll D.olarat6rlo. A êle, que com os seus grupos es

<X1Iar,es, sem patriotadas e sem se

mear ódios, naci·onalizou lenta mas

definitivamenLe o Vale do Ilajaí,
conquistanelo para a nação os des

cedenles dos antigos colonos
Leu tos que,. em Montese e Mon
Le CasLeHo, ombro a ombl"o

com os soldados de toelo O Brasil,
deram seu sangue e a süa bravu
ra á causà ela Pátria e da. Demo

cracia. Grande Orestes Guimarães!
Vai para muito que êle morreu,
mas no coração elos catarinenses o

seu nome cnntinúa ecoando tão al

to quanlo·o de um bandeirante fa

moso. E bandeirante êle o foi. O

-

A D·IVULGACAO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro.

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios,
CAIXA POST AL, 775 CURITIBA

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

Artigos de uso

doméstico
Você poderá ganhar de Cr$

50,00 à Cr$ 100,00 diários, venden
do artigos de consumo domestico.
Informações na Praça 1 de No

,vembro n. 22 - 20 andar,·
/

l

DEPARTA�IENTO DE SAúDE PúBLICAl
Ml1:S DE OUTUBRO

]>lantões
23 - Sábado - Farmácia da Fé

Rua Felipe Schmidt.
24 - Domingo T

Farmácia da Fé
Rua Felipe Schmidit.

30 - Sábado J.. Farmácia Moderna.
_ Rua João Pinto.

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

O serviço noturno será efetuado pelas
Farmácias Sto. Antônio e Noturna sitas,
às ruas João Pinto e 'l'rajano n. 17.
A presente tabela não poderá ser al

terada sem prévia autortzacão dêste De
partllroento.

•.. reune som ... acabamento ••

solidez... no piano perfeito!

Além de vários modêlos para i

pronta entrega ... êste' marav,
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano da
pagamento a longo prazo!

SubwartzmaOD
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina·

S/A
çx. 134 - Tel. KNOT

Florianópolis

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata- t

mente qualquer _

irre
gularidade na entregá
de seus iornaes.

Escritório reCêm organizadO,:
precisa de "pracistas" para' traba.. -

lha rem nesta cidade e no interior,
com artigos de fácil venda, 'e com..

boa margem d� lucro •

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

'
" ' ..

Coceira dos Pés�
Combatida no 1.° Dia

Seus pés coçam, doem e ardem t,anto· J

a ponto de quasi enlouquecê-lo? Sua.
pele ta.oba, descasca ou sangra? A ver

dadeira causa destas afecçõee cutâneas.
� um germe que se espalhou no lIlundOo'
inteiro e é conhecido sob diversas deJ.lo->
min&ÇÕ,.. tais como Pé de Atleta. Cê-·
ceira de Sihgapura,

.. Dhoby" coce.ira.\
V. não póde livrar-se dêstes sorrimentos'\
senão depois de eliminar o germe causador.
Uma nova desco berta chamada Niloderm-;
faz parar a coceira em 7 minutos. combate
os germes em 24 horas e torna a pele
lisa, macia e limpa em 3 dias, Niloderm
dá tão bons- resultados que oferece a ga
ranti'a de éliminar a coceira e limpar a

pele não só dos pés. como 'na maioria dos
casOB de afecções cutâneas, espinhae.
acne, frieiras e impigens do, rosto ou

do corpo. Deça Niloderm, ao lJeu far
ll1acêutic".boie mesmo. A nossa ga-

N• d rm
rantia. é a

IXO e oua maior
I'ar. IS Afecções Cutaoels proteção.

bandeirante da nossa líng'ua e do

nosso senLimenLo entre milhares e

milhares de crianças que a pregui�·
ça criminosa dos governantes de

outróra privou de escolas d.LlJ:.ênt�
vários ,decênios ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,l:M HOMENAGEM MERECIDA E JUSTA AO DR. LEOBERTO _LEAL, SECRETÁRIO DE ESTÁDO DÓS NEGóCIOS DA VIAÇÃO, OBRAS PúBLICAS E
AGRICULTURA' E, INCANSÁVEL TRABALHADOR PELA· PROSPERIDADE E GRANDEZA DE SANTA CATARINA, REUNIR-SE-ÃO, AMANH,Ã, SÁBADO,
NO LIRA TEN!S CLUBE," ÀS 19,30 HORAS' EM SIGNIFICATIVO JANTAR DE APRÊÇO, SEUS AUXILIARES DIRETOS E COLABORADORES DE

,

ATIVIDADE PÚBLICA,

Vida
--��-----------------------�--------------------------------------��--�----�----

�,�,ã"����l�������::� t .: LeOd.euard'o II I ��tío�oro da Luz
f'icarem nas verbas fixas da P(\][-

ANTVERSARIOS
-0---:-

SR. GASPARINO DUTRA
Transcorr-e, hoje, o aniversã t-io

matalíoio .do nosso prezado coesla
duano .sr. 'Gasparino Dutra, oper-o
.so Coletor Estadual nesta Capital.

O distinto aniversariante, que
: pela sua exação no tra to com os

-dinhe irus públicos e pela suá ccu
duta irrepreensível' no desempenho
de suas funções granjeou a estima
e o respeito de seus colegas, su-

, bordínados ,13 superiores, há de per
-eerto, na data dê hoje 'ver-se alv J

-de múltiplas e expressivas home-
'nagens, ás quais. "O Estado" .pr<.l
.zerosamentc se associa.'

-0-

'SR. AMÉRIco VESPUCIO PRA'l'ES
A data de hoje assinala o ah i�

: versárío natalício do sr. Américo
"Vespúcio Prates.idedicado e cornpe
',te.nlt� Inspetor Escolar.

-

�'['Jcionário zeloso e empl'e,>,,
dedor, com inve jável f'ôlha de sr;:

viços "o magistério público, não
Saltarão sem dúvida, ao natalician
te expressivas manifestações ele os

'lima 'e aprêço às quais, com pt'a
zer nos associamos.

-0-

SRA. RODOLFO VmmA
A efeméride ele hoje consígna o

oaniversál'i'o natalício da exma. sra.

"d. Maria da Costa Vieira, digna es

,ipôsa do noss'o venerando conterl'â-,
"ueo sr. Rodolfo Vieira, funcioná
'rio aposentado ,do Ministério da
,Fazenda e genitora do nosso pl'eza-
do amigo Raimundo Vieira, Chefe
do Servjço de Regi,stro de Estran-
geiros. "

� ,�\. ..,enel'and� natalicianle que é
,'avó d.e inúm'el'Os netos e conta nes

'Ita capital com largo círculoo de
amizades, ver-se-á hoje, certamen
te muitíssimo festejada pelos que

, lhe são caros.

"O Estado" apresenta à distinLa
sinceras..uama as S(1[1S

".çõ.es.
:ié'licila-

-0-

SR. JOSÉ SOARES GLAVAN
'. Natalicia-se, nesta data, o 110SS0

.estimado conterrâneo sr. Jo.sé Soa-
:1'es Glavan, ,destacado sócio da fir
_ma Irmãos Glavan, desta praça.

'O distinto aniv�rsariante que
�onta em nossos meios comerciais

,

"e sociais, numerosos amigos e a,d

mil'adorE'S, será hoje naturalmenle
'muito felicítado. Entre essas feli-
,citações "O Estado" se permiLe in
,&Iuir as, suas muHo cordia is.

- 0-

SRA. NILZA CAMISÃO

Em\ Santos onde há anos reside,
-vê transcorrer hoje, a sua data na

talícia, a gentil senhol'inha Nilza
Camisão, filha elo nosso distinto
conter.l'âneo sr. Nelson Camisão,
alto fuhcionál'io da Alfândega da-
,{luela cidade paulista.

A disLinta nataliciante que, na

,sociedade sal1tista te� lugar de
> destaque 'e desfruta de nurüerosas
,a,mizades, iel'á hoje, .por C81',to as

homenagens de SLlas amiguinhas,
:às quais nos associamos nessas ho-

menag'ens.

'JIiLitar; .

'

() sr. 'Paulo Felipe, categori
zado l'ul1cionúrio elo lpa�e;

eocial'
- a interessas LI' Márcia, dileta

filhinha do estimado casal Onori-

cia Militar.
Newton da Luz Macuco e 'familia,' convidam aos parentes e pes

sôas de suas relações, .para assistirem à Missa que mandarão celebrar

no dia 23 do corrente, ás 7,�oras, na Igreja de São Francisco, em su

frágio à alma de seu saudoso tio LEODEGARDO HELIODORO DA

LUZ falecido na Capital da: República no dia 17 do andante.

À todos que comparecerem a êsse ato � piedade cristã, se confes-
sam antecipadamente agradecidos. "

"

CINE�AS I
RITZ, hoje ás 7,30 horas

JOÁO EUGENIO URIA�TE
e· "'"

,I
ANA CECILIA DE CARVALHO �

URIIARTE,

pl'ósper'a comuna.

"O Estaclo�' apr,csenta a s.s. 0,8 Sob 'a Presidência de nosso�con-
seus melhores votos de !boa-via- frade, professor Clementino Brit-

I
to, e.stev(\, reunida ante-óntem, á
noile, na séde elo Clube dos Fun-

FALECTYlENTO cionários Públicos Civis eleste Es�'
LEÓNARDO CRTPPA Laelo, a Comissão organizadora dos

Por lelegrama pat'liculal' rece- festejos comemorativos á pas.sa
bielo ontem nesta capijal pot' pes- g'em do DIA BO FUNCI02\ÁRIO.
soas da família, chegou-nos a do- isCo é, dia 28 do fluente.
101'osa notícia do falecimento on- Foram apL',esentadas pela Comis
Lerri, na cieladE' ela Laguna, do pres- suo, 'numerosa aliás, várias sug'es
limoso cidadão e nosso prestigio- tõc.s e outras providências já to-
so ,corrclig'ionál'io, SI'. Leandro madas.
Crippa, do alto comércio rla :Lag'�I- FicOll decidido que a sessão co

na c genitor do ,sr. Alberto Cl'ippa, memot'ativa sed realizada no Tea
opero�b Prefeito ::Vrunicipal daque} tro 'iAlvaro de Carvalho", falando,
la cidade e da exma. sra. el. Isanra possivelmente, peJo funcionalismo
Crippa ele Oli"eira digna espôsa municipal, o nosso coléga de im
do sr.' 'Walmor otávio de Oliveira, pr�nsa, Manoel Ferreira de Mélo;
Inspelor de t.erras em Tubarão. pelo. funcionalismo estadual, o
A notícia elo seu passamento re- ilustre beletrisia professor Barrei

pCl'cntiu dolorosamente nest.a ca- ros Fi,lho, e pelo Jederal, Síilvio
piLal onde o estinto con Lava' com Mal'ques ele Oliveira, escriturário'
numerosas e sólielas amizades. 'dá Alfandega desta Capital.

O sepultamento de s,ellS restos A sess'ão terá o comparecimento,
modais terá lugar hoje, às H 110- possivelmente, elo Doutor Gover-

-0- ras, no Cemitério Público daquela nador do EsLado e coniará com a
SENHORINHA OlJGA CAMINHA localidade. pt'esença elo ilHo mundo oficiaI e
Fez anos, -ontem, a di�linta

se-I A família enlutada "O Es[ado" .social de FlorianópoIís. \,

nhol'�nh? .Olga Caminl:.a, esti�ada apresenta se.ntídas conclolêncías. Para todos os cheres-de-rep�l'ti-
,funcJOnaI'la dos, CorreIOS e relé-

VENDE SE ções vão ser errvíados convites, p"-
gearos ne�ta Capital. r'

_ la eliretoria do Clube dos FUl1cb-
I

.

11
,JAs suas co ég'as e aITI1gaR lI' nários, para o maíor compa-r'cei-ema cDn for.ta \'el residência recem1l1'e.sLal'am, por esse moLivo, jus- l,

mento ITas fe'stividadf's, sendo; co-
tas homenagens, a CJue nos asso- ('ol1$truida a Rua Souza França n.

,
mo ,se' jttlg'a, nO' DIA DO ,PUNç'ro-

,ciamos, embora tarde. 20.
NARIO, drcn,Eado"fel'iado estarl'lol

Tratar com o' proprleEc1l'io a Rna- o -

e federal.
FAZEM ANGR HOJ1i: lilllmenan n. 68.

A sessão comemorati\'a
- o sr, Raul Tito da Silva. dis- FERIDAS, REUMATISMO E', Tealrq "Alvaro éle Can'alllO",

l(nto 'llb-LenE'nt.e da nossa Polícia PLACAS SIFJLITICAS
início ás 16 horas.

Elixir· de Nogueira
Medicação' ouxilmr' nQ tratamentCt

d'a �Hlli.

na e Acarí Margatida.
. _'_...�
l' ;'J .,.ih>f

dias 'IArL. 6° - O oficial p['omovido············· ...........•........ I
, " •

C I 'T J
.

1'1'"
, . ,'- I ROXY -J

. s.; 730 h . I O . Cidadão ar os ernes, UlZ .�

de acordo com este artigo, nao ha- , ." 10Je as, OI as Paz no exercício do carso de Juiz
'n d vaaa o respectivo quadro 1 NlI1a Fack � George Mc Creadv' ,

'"

TOO
\ ,-n o '< o n " " (, , I '. de Dir-elto da Comarca de lJUCàS,1" .' , , do o m sm te- a ,- Dame May Witt

.icar a ag Lega, a e o a

I' .

"

do Estado d-e Santa Catarina, nn
ocorrôncia dr vaga, .em que' seja ,TRAGICO ALIBI

,

lJ' bri outr-o forma da lei, etc.
apl'oYeit�do.,

.

m �nme p.ara enco rrr
. FAZ SABER aos que o presente'\.1'1 7° - Fica o poder exeeuti-: Crime ... Emocionante... Intrrg.ui- .,

d I 1:.' i t
. .

", "

. edital VIrem ou e e çonuec me-n (\
vo autorizado a abrir crédito espe- te ... seIlsaclOnal...

, 'd' t -'
.

. -trverern expedi o nos au os ti.,
d d d No programa: Aspectos rrogran-] ' ,

, .
cial para aten er as espesas e�

. arr-olamento dos bens do espólio de
corr-entes do nrescníc Al'.tig'o. deuses n. 3 - Nacional - Urso �x- ". .

, '.LJ,
'., • IMana Joana Suuas que se prO'ces<;(tCOMISS.:\.O DE INQUÉRITO Preço: Cr$ 3,00 UI1lCO

•

J'
'

t" d E. '. -' .

14 I perante
este UlZO e cal' ono ,O' 5-,

FOI' nomeaela a COmlSSao. que, Censura ate anos. ,

. - •

b t_ . , I ,CriVa0 que este su screve, que a cn-
de\'el:a lnSÜ1Llf'ar em Ararangua o ....

'

... '..... •....................

t t'
' , , ' " 'I . - , - dendo a-o que .dos au os con as, au�
inquédto requerido na Assem- ODEON, hOJe nao haveI�a sessocs

.

1 1- 'bl'
,

I . , . tOrIZOll a venda, em e ao pu ICO,bléia, pelo deputado Barros Le- clllematograÍlcas. , .,

1 b' d 't'

,dO' l'move a aIXO escn o, com sua
mo,s.

,

.

'J'�;P'E'R''I'A'L' 1·······,·,· 7' '3'0' 'h" '.:
....

I respectiva avaliação, pertencente aoÉ a seg'uinte a Com issão que jirá.YJ , 10je as, 01 as , S'B tt G bl' D D'l J ,espólio de Maria Joana Imas, ql!eao Araranguá:, e V roa ,e - an aI ey r.' I
" • -

rlE·, OS ANOS PA.SSARAM I' será levado a publIco, prega0 .eArmando Calil - Presidente; _ "
_

. , venda e arremataçao a quem maJSOrty Magalhães Machado - Re- Um grandlOso espetaculo roma:l-I .. f' 'I; . .' � ,',' de!', e maIOr lanço o erecer, por ," 1:'-
lator'; I hco mUSIcaI da Fox em maravll,ho·

"._, -',

"M I F'lh. """,,'
'

.

I'
- '_ ... ,

--.. i xandre Corrêa ,de e o, 1 o, PI)I:-CId Lourcs RIbas, Antomo I de so teclllco,ol '

. .'

d'
. .

d' 30-'.

I
telro dos au ItorIOs, no la ueBal'l'o-s L.emos, Fernando Ferreml.1 Preços: ü'$ 4,80 e 3,00
b'"

'

d
.

10d� 'Mello. , CensUl'a até 14 anos.
novem 1'0 prOXlmo V1l1 ourO', �s

._ _ -.. _._ - -.-._.t".-.-.-.-._.-.-.-,

I
ho'ras, no

I
Jocal em que se realIzam

O
·

d
I

F'
· ,. I

as vendas em hasta pública deter-

d.a o, UnCIOnarlO minadas por'êste Juizo, à porta do
edificio da Prefeitura �Iunicipal.,

I _

Expressivas co tr elllora'ções estão sendo �l�:c:!�!OV��;d:�:I��ãl�ilã:��:::�::.�
"elabor�das reno sito no lugar 'Galera, do distri-

,

IJ! ' • to de São Joã'O' Batista, desta Co ..

marca, contenelo a' parte de Leste
dente, sr. SOLON VIEIRA, Lerá 1,]-' 44 metros de'frente e 1.232 ditos de

. g'al', ;nícialmente, ás 21 horas, Ujj1 fundos e parte de 'Oeste 225,59 me
bri.lhanLe "show", que ,está sendo tros de fl'ente e 2.200 ditos de fun
euielao'Üsamente organi,sado pe:as dos - e a área total de 506.700 me

gí'aciosas senhorinhas M, RIA LUI- tros quadrados _ fazendo frentc.>
ZA CAMPOS, MIRIAM ALCANT,4.B.:\ �

ao Norte em terras de Bento Agri
PERETRA, ÂNGELA MARIA DE pino Soares e ManoeJ Caetano E\Ta
OLlVErR,\, .SILVrA BRASIL, IO- risto, e'fundos ao Sul em ditas ��
NE ]\:�ARIA"DA,?' �E.LIM. , r ._1 Franci�co d'e S'O�za Nunes e Angéli

O show, ser a ollgmalmenL ]J
I ca Mana Nunes; extremando a Les

vidido ,em duas part.es, com quatro,' te em terras de' Bento Agripino de
númei-o cada parte.

.

, I Souza e a Óeste em ditas de Pedro'
Á. primeira parte, como dls'P-1 Joãü Nunes, 'no valor de Cr$

111M, inicia-se ás 21,30 hora.s. T,�r-
5.700000. E paL'a que chegue ao

minad'a esLa, tet'á luoO'ar a, "soiréc",
, ,

,.conhecimento dos interessadQs "

faiendo oU\'ir a orquestra eXC:lisi-
\'a do Clube, sob a reg'ênC:ia L10

MaesLL'o Hugo F l'.eysl eben, n'Jma

gentileza tambem elo sr. P.regiden
te do Clube.
Mais tarde, a ,segunda parte do

"sho.w", çom outros quatro números;
de canLos, bailados, piano.

.

'rodo>. os élemenlos; que no mo

m.ento tem se salientado en1 nú
meros de arte; qLler' de dansa, can

to, música, esLão sendo congreg:.J
dos para o grande :show".
A reunião de 5a. feira próxirn',1,

á noite, no Clube "12", prometê,
alcançar esplêndido r,ealce, contan
do, como)' conta, -oom tantos ;) pro ..

missores elementos dé nossa 111f'

lho1' sociedade.
Espera-se, ü:ssill1, que todn o fun

cionalismo de nossa terra, coo\)eJ'c

de toda maneira, pal'a mai')r br'j
no lho, no seu dia, s�ndo como é II

l�,�i ,rios-sa "ilha cercada por todos (;S

Art. 3° - SéI'ú o Govêrno do Es
Lado auíorisado a elevar a etapa
dos praças permanecendo ínalte
ravel o saldo atual.
Art. 4°'� O interstício para a

promoção a- oficial superior pas
sará a ser de i ano.

Art. 5° - Os 'primeiros tenentes
do Serviço 'ge Saúele -e de Adminís
tração dá Polícia Militar, que lia
jam feito conCUL',SO, ele provas 0'1

ele título ,para o ingresso no ofi
cialato terão o direito de promoção
ao pôsto imediatamente superior
desde que: lenham mais de quin
ze anos de serviço 110S postos su

balternos, con lados do ingresso no

oficialato; que não' Lenham sofri

do, punição alguma com nota de

sabonadora, e que 'contem, pelo
menos, dois anos no posto de pr i- ,

�
melro tenente, '

,

. '., , ,.i ; '-

Á noite, nos arisLocrálicos 0'l.

lõe� do Clubr "12 de Ag'tl�tO"'. g'':l11-
tilmenfe ce(lidlJ� pelo scú P'l'e';;-

Lester Gowan orgulhosamente
apresenta uma das histórias mr.is
comoventes escritas, tendo como !lO

principal papel BURGESS l\tÍERE,
·DITH
TABEM SOMOS SERES HUMANOS
No programa: Marcha da Vida __:_

Nacional - Noticiário' Universal -
Jornal

Preços: c-s 4,80 e 3,a(J
Censura até 'H anos.

laelos d'e funciomírioc", na E:XPl('S�
Sãl) frliz ,e interessante de ih�Ll'e

I'
con frade.

,

particrpam a seus parentes e amigos
o nascimento de seu filho RICARDÜ
ocorrido a 18 do corrente, na Mater
nidade Dr. Carlos Corrêa.

JUiZO de Direito da
Comarca de Tijocas
Edital de leilão, com o prazo de 3111

ninguem possa alegar ignorância,
mand'Ou expedir o presente editai.
qlW será afixado na' séde dêste .Tui·

zo, no lugar do costume, e por có·
pia, publicado uma vês, no jornal
"O ESTADO", de" Florianópolis.
Dado e passado ne!;ta cidade de 'fi

jucas, aos catorze dias .do mês de

outuhro, do ano de mil novecentos
e quarenta e oito. Eu, (a) Gel'cy dos

Anjos, Escrivão, o datilografei e,
subscrevi. (a) Càdos Temes, Juiz
de Paz, no exercício do cargo d�,
Juiz de Direito. Está conforme o

original, ao qual me reporto e ctO!1
fé.

Data supra.
O Escrivão: Gercy' dos Anjos,

NASCT:V1ENTOS
Tumultua ela mais alviçaretra

alegria o lar do ndsso distinto e

estimado amigo João Uriarte, alto
fu ncíoná rio da conceituada firma
Carlos Hoepcke S. A. e de sua

exma, senhora d. na Cecüia Car
valho Uriarte, com o .. nascimento,
oeorrIdo a 18' do corrente, na Ma
terntdade Di'.' Carlos Corrêa, de
um robusto varão, que recebeu 'o

nome de Ricardo.

Comparlilhanelo da alegria do
lar do casal amigo, formulamos
ao recém-nascido Ricar-do, os nos

sos votos de longa .
e duradoura

ex istôncia.

VLUAl\TES'
.. fi

,"

CORONEL GE;!'iTrL' BAHBATO
Em visita à ,exma. l'amJlia en

contra-se nesta Capital o nosso
iI usü'e con tel'l'âneo Coronel Gen
Lil João Barba.Lo, do Exército Na
cional, servindo prE'senlcmente na

Capita I E.ecler�.
"O Éstado" \'ÍsiHLnelo-o deseja

feliz estadia em nosso mei,o com
votos de muita sa'úele. ,

•

Depois de ha\'er passado alguns
dias nesta capilar em obj.clo de
ser\'iço, regres,sará 'hoje, a Rio do

Sul, o nosso prestigiOSO coneligio
,núrio sr. Vitor Buhl', presideüLe ela
Câmara de Ver'eadores naquela

g'em.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ministério da Aeronáutica
Quinte Zona ,Aérea.-Destacamento da Base Aérea

em Floria�ópolis.-Inscrição para o concurso de
admissão à Escola de Aeronáutica

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

H;nte mês, as inscrições para o Concurso de Admissão à Escola de A(�,

ronática, a reaizar-se em Janeiro de 1949, neste Destacamento de B'l:;f
Aérea.

Outrossim" avisa, que os formulários para as inscrições em apreço,
serão distribtridos por esta Unidade. .

Destacamento de Base Aérea de Florianópolis, 4 de Outubro de 191j8,
Saturnino Barbosa Lima, 20 Tte. - Carlos da Costa Dantas, 10 Tte.

Ajudante

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

I,

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a
intensa e profícua

Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance 111.e é, oferecido
. pela onda da IYH - 6

RADIO DIFUSORA DE LAGUNA•

_ 970 kilociclos ,;_ 309 metros -

Para dedicatórias musicais procurar o sr. Waldir -Brasü, à Rua
Fernando Machado 3.

NOTA: _ Estes pedidos deverão ser encaminhados com 3
dias de antecedência.

L IRA TENIS CLUBE
Ediial

Afim de iniciar a distribuição de carteiras sociais e cartões

identificação para filhos de sócios, solicita-se a todos os senhores
sociados a fineza de fornecerem à secretaria ou tezouraria dêst€'

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

Dr. 'AlCides Aeielí de Vasconcell�s
Avenida Rio Branco n. 103, 10 andar, sala 3.

NEGOCIAN.TES DA. CAPITAL E DO INTERIOR
O ESCRITóRIO DE ADVOGACIA E PROCURATóRIOS do'

Dr. Alcides Accioli de Vasconcellos, instalado à Avenida Rio
Branco n. 103, 10 andar, sala 3, no Rio de Janeiro ,el'lCarrega-'
se-da defesa dos seus interesses junto às Repartições Púhli-

.

cas Feder'ais e todo o serviço de advocacia relativa aos Insti
tutos de Aposentadorias e Pensões, assim como do Registro
de Patentes de Invenção, Marcas de Fábricas e Chamadas de
Extrangeiros.

•

Oferece, outrossim, os seus serviços como intermediário

eptre Exportadores e o Conselho Federal do Comércio Exte
rior.

..................� � �

/

ftuto�caminhão Internacional
, Tróco por madiera
VENDE-SE um auto caminhão INTERNATIONAL, tipo 1948, modêlo

K-B-S-6 de "158" de distância entre eixos, rodas duplas, <.i0m carroceria
de 5,80x2,30xO,65,mts., semi-reboque com rodas da trazeira duplas me

dida 8,25x2G,'todos pneus novos, caminhão com pouco uso, andou 16.000
quilometros, lotação de 8 a 10 toneladas, especial para transporte de ma

deira. Preço Cr$ 120.000,00 _ cento e vinte mil cruzeiros. Recebo no

negócio parte {\.m taboas de pinho. Entrega imediata. Informações com

POSATO MANFREDTNI _ Caixa 119 _ Rua Campos Sales 722 � CAM
PINAS - C. P. ,- Est. São Paulo.

Seu processo de naturalização'
ainda nao foi despachado?

.

Escreva sem demora ao Escritorío Jurídico e Administrativo
-Ca.Ixa. Postal 4.132, RIO de Janeiro solicitando informações. Esse Es

,orlt�rlO se encarrega �.e. acompanhar e requerer no Ministério da

,Jush�a o que.nece�sal'lo for li sua concessão, bem como, de regist.ro
de diploma, divórcio e novo casamento, cértídão de nascimento e de
casamento de qualquer parte do Paíz.

LOJA DaS caSEMIRIS I
Especializada em -artigos para

homens
RECEBEU

'

VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA

CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E ,sENHORAS.

MA'f'lTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

R' '-
PARA HOMENS

./

epresen,taçoes ARMARINHO EM GElIAL -CAPAS, CAMISAS, GRAVA-

FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
TAS; PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

_HA LONGOS ANOS, E QUE,DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA Tudo p1el,o m,e,nn'r p,reço' d-a pra'ça,NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM. U

_R_ESP_OB_STA_OS_A_CMA_IX_A_PON_ST_ALE_..;.·2-4G5-0sÃ_o-CPA._UIL_oo·-,--Ifa�a uma visita à nessaACasa e verifique
I nossos preços e" artigos

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.

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:
RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente _ Curitiba

RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile

EXPRESsá BRUSQUENSE Diariamente ._ Brusque
cf excessão de sábado

"A Voz das Terras de Anita"

Frequência 1530 klcs. - Onda de 196 metros

TUBARÃO - SANTA CATARINA

•

() KaTADO-Seala.telr. 22 •• Outub-:o dr; ,"4.
�

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

5

6 horas'

13 horas

16 horas

14 horas
16,30 horasEXPRESSO BRUSQUENSE

- 12,10 horasE. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS

I Ouçam diariamente, das 9 àsvI3 e das 17 às 22 hore»

RaDIO TUBA' ZYO 9
1530 kilocielos ondas. médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

-Com 'êsle DOVO 'tipo de pneu
'

" "

,fUlTUII
\ .

Sôbre as irr�gu.laridades da estrada!

.

primeiros países no mundo a apre- �

ciar esta revolucionár.ia criação

Goodyear! Maiores, mais largos,
contendo maior volume de ar, com

menor pressão, os pneus Super
Cushion proporcionam um coníôrto

de marcha inteiramente novo e ini

gualado - e maior proteção para o

carro! Calce o seu carro com Super
Cushion e goze de novo confôrto,

nova proteção e nova segurança!
/

Proclamado pelos engenheiros auto
mobilísticos, nos EE.UU., "o maior

aperfeiçoamento -na indústria de

pneus nos últimos 15 anos", Super-
Cushion é um novo tip� de, pneu -

o primeiro que absorve os choques
laterais! Adotado como equipamento
original por vários dos mais impor
tantes fabricantes de automóveis,
Super-Cushion está agora sendo Ia

/"
bricado também no Brasil, um dos

Pressão extra-baixa: primeiro pneu

poro' corras de passageiros construido

poro pressão extra-baixa - 24 libras.

Maior v�'ume de ar: maior e mais

largo, contém maior volume de 'ar -

"flutue" sôbre os obstoculos e mantém
'se melhor na estrada.

':Tonicardium-Tonico do cor'açao
° Tonicardium vigoríza o coração, combate as aflições,' cansaço,

palpitações a alivia os rins.

Mo lestí as das senhoras - CoI as.

Usem o Sedanto'l contra as irregularidades nas visitas, dísturhlos

e mal estar, Evita complicações.
Cactusgenol _ Regularizador do coração.
O Cactusgenol tonifica e regulariza. Combate as sufocações, aflições,

inchações e falsa asma.

d<:

as

Clu-

IRelojoaria Progrer'iSO
de JUGEND' 8? FILHO

COMPRE SEU,'RELOGIO PELO SERVIÇO DE
, REEMBCL�O POSTAL

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

Nova 'construcão: primeiro pneu

poro carros oe p'assogeiros construido

especialmente poro absorver choques
laterais, reduzindo os cortes e rachas
nas paredes.

Menor aquecimento: proporciona
proteção extra contra cortes, racha

duras e estouros, resultando, em. maior

quilometragem.

o

Novo desenho: dotado .de rcmhuros -, ,- - -" ....
- --,

- -, '_'�'

especiais, poro melhor tração, especial- MaIs be�a apurencru: aspecto mo-

mente nas curvos.
derno e Imponente.

N 31 cr$ 100.00 N, 9 cr$ 26000

-

CHOQUE,
LATERAL

Até que Goodyear produzisse o

Süper-Cushion, os cbooues late

rais - proveniente� de in-egula
rida'des do solo -'perman.eceram
um dos poucos problemcs sem

soluçãg para os fabricantes de

pneus e automóveis, O Super
Cushion absorve ambos os cho

ques; laterais e verticais, torna

'a marcha inéomparàvelmente
mais suave e facilita a direção.

CHOQUE
"

-VERTICAL

manejo

·Despertador de bolse
ilumina a noite

Su,iuo da qualidade

aoompa:ahado. dos ra.pecti"o. oertificado.
da garantia.

CATALOGOS •• 'ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO
Proça Tiradent.. 260 =r- Paraná

UMA CRIAÇÃO

Uma maquina fotagrafica
americana d. focil

No..a. r.logio. aão

FEÇAM-NOS

Curit ba

Os pneus Super-Cushion sãp maíores

do que os pneus comuns. P01' isto,

cornportam 26% mais .de voLume de

ar, com apenas 24 libras de pressão.

VESTIR-SE COM CONFORTOQUER E ELEGANClj I

'-_

,

..

____________________________________________________
�_=_=_=��_=_=_=��::::==::::==,�������� a; �

PROCURE

ftlfaia,taria
A

Mello
Dr. Antônio
,ModestoCasas Pré-fabricadas Médico

Formado pela Faculdade de

Medicina da Bahia, Chefe dos
, serviços de Radiologia do Hos

pital de Caridade.
Cursos de especialização no

. Rio e São Paulo e de aperfei
çoamento e111 Buenos Aires e

Montevidéu.
Especialidades:

RAIOS X
RADIOM

RADIOTERAPIA
Exames radio.lógicos do. Es

tômago, Intestinos, Pulmões,

Coração, Esqueleto, Vias bi-

liares e Urinárias.
RADIOTERAPIA dos Tumores

_ Câncer -. Inflamações -

Doenças da pele - Hipertirui
dismos - Reumatismos -

Distur&ios da menopausa-etc.
Atende diáriamente no HOS-

PITAL DE CARIDADE.

Rua Pelippe Schmidt 48 300,00 a CR$
metro quadrado

Consulte-aos sem compromisso

Reinisch S/I - Rua João Pinto, 44
'Tel�grama RElI' ISGM

500,00CR$Desde' o

Ouçam, díaríamente, das 12 às 13 horas
ZYO-9 - RADIO TUBA

Pior-ranQpolis

FARMACIA ESPERANÇA
.0 1'.1'lU�.tleo 1fILO LAU8
B.je .......i ..ri .....relftlAa

"recu ..d.am • ee&n••••tru - B•••••ütu - r......

..riu - .rtiacl. •• It.rr�""

fiara...... a exata ....."bda •• reeol.&lI6..........

�----:-_
.. _ .. _._ .. _.-.__.. _ ....__ ...

CURITIBA TEUCRAAlA: PROSEBR;AS
PARANA. I-

t'eUA IIOLUNTARIOS DA PÁTRIA N." 6B • 1,· ANDAR

CAIU PQOi.A'I.. �n . TI'.,I.EFONE _� , fa(GIU.IIIASO, ·PI!orEC'OR�

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) .

Sor�ei� mensais, mediante mensalidade de c-s 20,00 além da

inicial �r$ 1ú,00 apenas.'
Participação nos lucros

I
I

.. Tem o!!,:,�"!;!:!f.�;tin�,���,ip��.m geral que I ZYH

I
transfenu suas instalações para a rua Tenente Süveíra • .quase esquina da Trajano.[ .

onde espera merecer a preferência de todos, continuando sempre à sua inteira dis- I
posição e agradecendo,lhes a visita. _" __,.--;;-_.._�-___,;;_-------

)

reços.
Cada guia e vendido acompanhado de um mapa rodoviário

I
Paraná e Santa Catarina.

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

.. 61ladio Difusora de Laguna, Publica relação dos comerciantes e industriais com seus

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob .

C. Postal, 69· Tel. «Protetora»

encte-l FLORIANDPOLI_S _

MOURAESii>iÁ

Ouçam, diàriamente, das 10 às 14 horas, as audir;ões da

do ParanáGuia'
970 kilcciclos onda de 300 me tros.

Avisa aos srs. proprie lários de
FRAQUEZI\S EM GERAL

onibus, que aceita agência, Infor-
V I N H O C R E O S O TA DO

ma\:õe3: Praça 15 de Nov. 24. «SrLVEIRAa: ,

do

Laguna - Santa Catarina - Brasil

•

I

i
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Continuam abertas as inscriçõés para o Primeiro Circuito Cíclístíce de Flerlanénelis,
a ser realizado no próximo dia 30 nesta capital, Os ínteressades poderão obter
informações na séde do� SENAC, diariamente, :"8,S 9 ás 12 e das' 14, às '17 heras.

Oonfron'to�da�-rívalidad

abrindo caminho para a' sua jor
nada no Campeonato da Associação
do Futebol Argentino,
Desde agora, com oS( jogos rea

lizados seguncia-feira, adiados do

f'er iado de domingo, o Racing está
isolado na Ir-eu te da tabela, pois
foi o único vencedor entre os três
ocupantes do primeiro posto.

Os ouhos dois - o Inrlepen
dient.r e o Hiver PlaLe - não fo
ram além de empates com seus

,adv�rs:hios. enquan lo Racing ven

cia o Huracan pela contagem signi
f icativa ele Il x 1. O Independiente
empalou de 2 x 2 com o 'Tig-re, e

o Rac ing vencia o Huracan pela
,
contagem de 1 x 1 contra o Chaoa-

Valiosos prêmios serão entre� r ita Junior-s. O Tigre e o Chacarí
gues aos pr.imei ros colocados, en- ta, qUE' conseguiram rebaixar dois
ir-e os quais duas bicicletas, 1 taça, dos ponteiros da Iabela, são res-

DEPARTAMENTO DE ÁRBITROSum velocirnetro te 3 medalhas. pecí.ivarnente, agora, o nono e o DA F. C. D.
oitavo colocados, depois dos, em- Edital
paí es que conseguiram. •

Aldo Fernandes, Diretor do De-
FUTEBOL Na próxima dada marcada partamento de Árbitros da Federa-

. 1:0, , ção Catarinense
,
de Desportos, de-São Paulo, 20 (\T. A.) - Após a para dominco 21. do corrent'

,

' .:
o' ,I e, o vidamente autor-izado pelo Senhor

Racing enfrentará o Gimnasia y Presidente desta Entidade, faz S3-

Esgrima, em La Plata. bér a quem interessar possa que
Em jogos da mesma rodada,

encontram-se abertas inscriçõcs pa-
,

o
ra juizes de futebol.

� Corintiaus ao. Nacional P{)!' /1 X Independiente receberá a vis ita Os interessados poderão reque-2, o Palmeiras ao Cornercíal por '?:_I do Velez Sarzf'ield, e o River Plu- rer ao Departamento de Arbitros
x 1 e Juventus e Jabaquara .e-m-pa- te viajará para Rosárro, para ali (D. A.) dentro de trinta ;31) dias,
taram por 2 x 2, as cplocacõcs na . , , a part ir desta data, -uiexan.lo tri:,S.

t' � Jogar contra o Rosár io CenLral. (3) fotografias 3 x 4; certi-tão detabela, dos concorrentes ao tilulo , idade, carteira de identidade ou ti-
máximo de futebol bandeirante, da 'rORN]ijIO, TRfANGULAR DE tu lo de eleitor; e atestado de condu-
f!'. divisão, são as seguintes : _:_ 1° VOLEI E BASQUE.TE

ta passado pela autoridade onde re
sidir.lngar - São Paulo e Santos, 5 Duas boas pelejas estão marca-J' O Departamento de Árbitros fIl'.

pontos perdidos - 2° -, Corin- das para hoje à .no ite, 'na quadra A.) visa com isso, não só reforçar
tinas, 8 - 3° - lp irangu, 9 - /1° do Lira Tenis Clube, em conünua- e lapidai' o seu corpo de jujzes, pre
--, .Palmeiras, 1ft -_ 5° - POl'tuoD'ue- -

T 'T
.

I d V
sentemertte insuficiente para atell-

çao ao ornelO l'wng'u ar e '0- deI" as i)lÚmeras partidas semanais
sa de Despovtos, 15 - 6° - Juven- lei e Basquete, promovido pelo (infanto-juvenis, aspirantes e ploO
lllS, 16 - 7° A. A. POl'tuguesa, 17 Ubiralan E.C.

.....
fissionais - aos sábados e domin-

-- 8° - Comercial, 19' -90 - Na- Em voleibol teremos o encontro gos), ,como também garantí-lo COln

cional e Jabac[lIal'a, 21. B
elementos novos e jovens capazes de \-entre an.iga-Verde e Taubalé e substituirem árbitros já cançados"

Joe tOUI·S d,·sposto a dafender seu '·11010
A próxima rodada dependerá da em basquele o Ubiratan e.nl'enla- dignos, portanto, de repouso comp:l-

V nova tabela em estudos, que tem a L'á o Lir'a 'reriis Clube.
' tivel, entre êles o sinatário do pr::-

Nova 'YDI'k, 20 (V. A. _: O cam- após a lula em que derrubou Jer- finalidade de abI'eviaÍ' êsle segun-
sente coitaI. ,

Cooperat" C0111 o Departa IJW;.tl}l
Ipeão mundial de peso-pesados Joe se�' J.oe Walcott, disse mais' que a do turno, para que os jogadores da O� CAR[QCAS CAMPEõES BRASI- de Árbitros (D. A.), empre'itando ()
Louis, declarou que está disposto 1.0 de d'ez�mbro pretende assistir P. P. F., que serão cpnvocados pela LETRO:'; DE PUc.-ItI:3MO entusiasmo de efetivo serviçn deve
a defender o seu tiLulo em combate a luLa entre Joe Baski e Ezzard C. B. D., possam apresentar-se Com a paeticipacão dos cariocas ser o lema daqnêles que c1esc.ial1l

'I' fi' C I "I d-erlt'['o do 1)!'azO es'al)el,ecl'do l)ela
.

,.

ullla raça cada vêz mais forte, OJJll-... ser Tea lza o eIU Jllnho cio ano ,llal', e"- e se a LI't,a fOI',' boa", el1- - " [Ja'llll's'as' " o'allcllo' , dl'ol)lILoll se I
....�, c ·"e "o ,�,.:o - na enta e p1'OI)11SSora.

próximo. f!'entará o Yellceclor. Caso conLrá- mentora máxima. última ,semana>em PÔdo Aleg!'e, o Fpolis" 18 de outubro ,le 1948.
Campeonato Brasileiro de Box

\ i.C;

Oito dias apenas nos separam da As i nsqrições continuam abertas
grande prova pedestrma .denorni- notando-se j� .grande movimenta
nada I Circuito Ciclistico de Flo- ção nos meios esportivos da capi
r ianópohs, a ser realizada na ma- tal pela realização da prova em

nhã do dia 30, sob o patrocinio dei que participarão os mais exper i-
BENAC. uientados ciclisí as do Estado.(

(ia rodada, na qual o São Paulo, li
der jun Lamente com 'O Santos, ven
ceu a A. A. Portuguesa por 2 .x 0,

CAl\1:PEINATO PA,ULrSTA DB

Imprensa Oficial x São Pedro
O potente, esquadrão do Im'pren-I de amanhã, com o forte" team" do

sa Oficial, campeão classista de São Pedro, da Costeí ra do Piraju
Santa Catarina e um dos melhores haé, no gramado dêste.
.coniuntos da varzea florianopol i
.tana, deverá medir forças, depois I) prélio terá inicio à" 2,30 h-ras,

. PRIMO CAKNERA VITIRIOSO
pletamente aquela casa de espetá-

JUo, 20 (V. A.) � Cumpr-iu-se na culos, a uma porfia em que um lu
noite de ontem no Estádio Carioca, tado!" deu corilbat:e a dois de uma

mais um'a rodada da 4a Temporada \'ez. Assim a lula fi.nal reun:iu Pd
Internacional de "Catch-as ca1ch- mo Carnera que se degladiou com

Ican,. Pela 'primeira vez nesta capi- úS Íl'mãos Christy. No final a viló�
tal, t.ev,e o público que -lotou com- ria pOll'be à Carnera.

Loui.s, que havia anunciado sua Lee 8avold, que' e�lá
(Ircisão de abandoúal' o ringue, em boa Jorma",

re�slll'g'i ndo
J'jo. "é passiveI que enl'renleeu

e
Domingo prõximo, em andamento' último posto e o Avaí n'<l,vice.1ide-

an campeonato citadino de profis- rança, respectivamente, com 5 e 4-

.s ionais misto, assistiremos ao tra- pontos perdidos. A peleja é de

dicional cotejo {Ia rivalidade, no gr-ande ímportancia para ambos 'O�

qual serão protagonistas Avaí e clubes,' de vez que urna derrota

Figuei rense.
I '

tir-ará todas as esperanças- de cou-

O Figueirense encontra-se no quistar o cetra máximo da cidade.

�âo Poulo

Em 19'17, no Pacaembú. os pau
listas sagraram-se campeões, com:

quatro vitórias, seguidos dos ca

l'jpcas C0m três e 'os. gauohos com

111l1�1. A equipe carioca, êsle ano,.
eslava integrada de ótimos valo
res" novos cio pugilismo mctropolí
tano. rião causando. surpresa o su-:

cesso final.
São os seguintes 'os campeões de

1948: José Pereira (Vasco) mosca;
Ju rund ir Julio da Rilva (Vasco)
galo; Kaled Cury (S. Paulo! pena;
Romeu- Barbosa (S. Paulo) leve;
Nózio Paim Guedes (R. 'Grande do
Sul) meio-médio; Paulo de Oli
veira (R. S. Cr istovão) médio; Jo
SI" Bento Mariano (Vasco) meio
pesa dei ; e Vicente dos Santos (8.,
Paulo) Pesado,

Amador, [)l'omov,ido pela C. B. P.
A repeesenlação rio Distl'ito Ff'-

......:;-=-=-----

LIRA TENIS

PASTA DENTAL
,

ROBINSON

CLlLBE SÁBADO DIA -23, ÀS 21,30 HORAS, GRANDE SOIRÉE DANÇANTE' EM
.

REGOSIJO PELA VITÓRIA
}�L.. ' L DUAL DE ATLETISMO ,,�

•

PASTA DENTAL
RnIUN�ON •

NO CAMPEONATO ESTA�

• I

, ..

..

..

. ,
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Dr. Milton simonelPereira
Clinica Cirurgica

Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
, Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CL1NICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS'
Diagnóstico, controle-.e tratamento

especializado da gravidês. Distur

bios da adolescência e da menopau

sa. Pertubações menstruais, i:l�l,\.

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.

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

Cirurgia plástica do, perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E Ol'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová

rins, hipopise, etc.)
DJsturbios iI1'erv·osos - Esterilidade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1,461
Resid. R. 7 de Setembro

Cruz e Souza - Tel. 846.
Edil.

DR. POLYDORü ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteíze
Do Hospital de Caridade' de "'ln

ríanópolís. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, espe
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clinica ,e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DlOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: _.

"Pela manhã' das' 10,30 ás 12,
heras

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n, 18

I
Fone manual 1.702

RESIDENCIA:
Avenída Trompowski 62

Fone,manual 766

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
'Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e
, Crianças

Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -
"

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Fígado I

Tratamento da Tuberculose

IRaios X -r-- Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
_ Fone 841. PI..ORIANópoLis

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proetologia
• Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307

Consu ltas: ÁS 11,30 horas e à tar

de das 15 horas cm diante

Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

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

do Brasil)
Médico por concurso da Assístêrv
cía a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex·lnterno de Hospital Pslqulá
trlco e Manicômio Judiciario

'

da Capital Federal
Ex·lnterno da Santa Casa de MI·
seeícõrdía do Rio de Janeiro
Cl,íNICA MÉDICA - DOENÇA�

N}!;RVOSAS
Consultõrlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.

R�idência: Rua Alvaro de Caro
Tallio, 70.

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOL�ST!AS DF; SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi.

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

>Ic Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, tirei

.

de, rins,. próstata, bexiga, . utero,
ovários e trompas.' Varicocele, hidro-

cele, varizes e hernas.
Consultas: Das 3 ás 5 horas. ã rua
Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa

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

Telef. M. 764

Dr. Pailló Fonte.
. Clínico

.

e operador
Consultório: Rua Vitor Meireles, 36.

Telefone: 1.405
Consultas das 10 ás 12 e dai 14 i,
15 hrs. Residência: Rua Blumenau.

,22. - Telefone; 1.620

. -Dr. Mário Wendha1lleB
CUnica médica de adultos e criança,

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 hor..
Jte.id�cia: Felipe Schmidt II. 18.

Telef. 812

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente' -de criança.

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

SÊOE SOCIAl..:

POlQ.lO ALEGRE

RUA VOLONTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • t.O ANDAR

CAIXA POSTAL. 583 - TELEFONE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Ageuca Geral para 8ta. Catarna
Rua Felipe Schmidt, 22 -Sob.

Caixa Postal, 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS

Aceita-se representante no interior d o' Estado. Cartas para
Caixa Postal 139 - Florian6polis

Não -

perca tempo!
Telefone para a Impressora Greieú Ltda. (telefone,

manual 767), e o nosso agente o procurará para receber
sua encomenda tipográfica" Setv iço Esmerado. En trega
imediata. Preços sem concorrencia.

Dr. LlndoUo A.6•.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel .:- Comercial

Con.tituiçõe. d. .oeiedade.
e ••rviço. corelato., em geral.
5<)rganizoçõu eontabei•.

Registro. e _arca., di.pondo,
,
ne Rio. de corr"PQndent••

-

E.eritórió:� RU'Q Alvaro de
Carvalho ,n. 43,

Da. S··à. 12 nora••
Tel.foDe 1494

16a,.Iiuuu�crição_'de . Recrutamento.
AfiIil de' tratarem-ele s:éuo/ interesses deverão comparecer a 16a. C.

Il., com "a máxima urgência, DS Oficiais e Praças que tornaram parte na

expedição militar de Canudos, e bem assim os seus respectivos herdei-
ros.

lodo Pedro Cay, Ten. CeI. Chefe da 1'6a C. R. ,TERRENO
Vende-se um à .TUa Irmão Joa

quim, nesta Capital, medindo 10x40,
por c-s 25.000,00.
Tratar à rua Vitor Meireles, 11.Arvores

.

fruliferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas orQ�mentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pemícultura Escritório Técnico

Cid Rocha Amaral
,ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que,
tendo regressado de sua viajem aos

Estados Unidos da América do Nor

te e paises visinhos, o Dr.· Cid Ro..
cha Amaral reabrirá seu escrítórío
(Rua Presidente Coutinho n. 22);
nos primeiros dias de agôsto, .espe
rando continuar a merecer as espe
ciais atenções de seus amigos e

clientes,
Pedro Medeiros. Auxiliar

,
-

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun, de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago , gratuitamente.

, ,
• ••

DR
'

•• •

••
••
•: A. DAMASCENO 'DA SILVA :•
•: ADVOGADO :: .

• AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS :• , 1 '

· .'
•

Praça 15 de Novembro, '22 - 2° ando
. '.�{;:

I :
: (Edifício Pérola) :
• •
· ,.
• Fones: 1.324 e 1.388 •
• •
• •

: Florianópolis - Santa Catarina :
• •
• •

oOAnrc)"iiR-Ã7FiA-
'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRt)N·

TA P. FABRICAR)
Vende-se

Maqainárío Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,0!J'
Situada em Campo Alegre - S. C.

Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmuth

Brusque - Santa Catarina",

SEU RElOGIO PRECISA DE
REVISAO?

NOSSA OFICINA Ê ESPECIALIZADA

N0880S concertos são
garantidos 100%

ÓTICA MOD�LO
JOAO PINTO, 25 (Frente ao Tesouro

do Estado)

,\

Correspondenel i
Comercial

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

METODO:

Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE CARV,ALHO.65

,.� Fabricante; .. distribuidores da. af�mada. con-
11 '11 fecçõ•• -DISTINTA- • RIVET. Po••ue ,um grQn,.

d••ortimento de oasemiral. rl.cado.: brin.
bons • barato., algodõe•• mcrio. e ayiamento.

p"_ra alfaiat•• ; que recebe diretamento da.

Bnre. Comerol.at•• do interior no .entida d. Ih. fall.rem ',mf>

Florian6poUa, _ FILIAIS .n2 BhU'lu'nau • Laie••

I
IA Ca.o "A CAPITAL- anamo G a�.IlVao doa

ont.. d. af.tuo ...m aua. compra.: MATRIZ em
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•

I Mo�ão de simpatia e louvor aos méritos As conferências
- dil

dum historiador. e professor conterrâneo Dr. Miguel Rizzo Jr__
o sr. professor Altino Conforme estava anunciada rca-

Flôres, que é uma das mais Iizou-se 6ntem, nos amplos salões

vigorosas expressões da in- do "Democráta Clube" a conferen-'

telectualidade cafarinense cia subordinada ao têma: "Gandhi"
e que, durante Iongo.s sua vida e influência" pelo notável

anos, foi diretor c proprie-! conferencista internacional r»: Mi

tárío desta f'ôlha, acaba de guel Hizzo Júnior, Secretário Exe-'

recebei' do .sr. clese�11b�lt·- cutivo do I�stituto de Cultura He·

gado!' Henrique Fontes, ligiosa.
Presidente do. Primeiro A assistência, que enchia literal-

Congresso de História de nrente os salões do "Democrata"•.
Santa Catarina, a seguinte aplaudiu calorosamente o conte- .

comunicação telegráfica' rencista, que foi apresentado pela,
"Professor Altino Flô- sr. deputado CeI. Pedro Lopes Vici··

res, Nesta - De Florianó- ra, convidado para presidir a mes

polis, 4994-32-13-19/15 _ ma ,

Tenho o prazer de, coma. Hoje, ás 20 horas continuando a,

nicar ao ilustre professor série de conferências, o ilustre, vis;-'

,que o Primeiro. Congres- tante dissertará sôbre o têma "Re

so de História Catarinen- Iatividade do senso, 1110ral", nos 5a-·

se votou moção de simpa- Iões do "Clube 12 de Agôsto", sob '

tia e louvor aos seus mér-i- a presidência do Sr. ,CeI. Paulo I

tos de histo'riadol' e prorcs- Gonçalves Webber Vieira da Rosa,
SOl'. Atenciosas saudações. i

comandante da Guarnição Mi litar:

(a) Henrique Fontes, Pre- e do 14° B. C.

Amanhã, rro Teatro "Álvaro rie'

Carvalho", também ás 20 horas e-:

sob -a presidência do Sr. Prefeito

Municipal' Dr. Tolentino de Carva

lho, a conferência versará sôbre o

têma "Complexo de inferioridade" ., ..

A entrada será sempre franca.
-.-_-.-_-.-_-.-.e_..-.-_-_-..:-.-_-_-_-.r_-.-.-.-_-.,..".'

---.--------------------------------------------------�-
" FIf;W�1I6polll, 2,2 de Outubro de '948

'"

Rotary Clube 'de Florianõpolf$
ROTAHY, dentro das normas que I

Muitas palmas seguiram-se ',�O

..ditam seu objetivo e sua obra, está, termino de sua oração e o orador

como sempre esteve, presente a to- foi vivamente cumprimentado ..
dos os movimentos de:' sentido cons- No decorre, dessa reunião, o 1['5

trutivo, pelo progresso humano � por motivo (lo transcurso do uni-

1pela paz entre os povos. Nilo pode- versário· natalicio de séu Impera
ria, pois, escapar à família rota- dor, a 26 do corrente, foi saudado
rtana, sua participação nas, C'OInP.- por Osni Gama é1'Eça e Lalll:o P;or ..

morações universais da Semana rla<. tes Bustamante fez 'um relato sôhrc,
'Nações Upidas, ás quais também Sr' sua recente viagem à Cidade de ?e-

• associou, em sua reunião de ôntem, lotas, emobjeto de serviço. Afim de

O Ro!ary Clube de Florianópolis Pc- fazer comunicações de' interêsse ge
la palavra de Tom T. Wildi, OH- ral, em tôrno de sua última viag�lll
viram-se referências entusiásticas ao norte catarinense, João Eduar-
"sôbre o acontecimento. do Moritz demorou-se com a pala-

Entré OU!I'as ode real Importância. vra. Ao final, desempenhando-se eis
convém destacar seu apêlo aos rota-I missão que lhe fôra �onfiada' por
rianos de todo- o mundo, no sentido companheiros, ofereceu .signif'ica
de que emprestem, na -medida de tíva lembrança a João Alcântar-a da
suas possibilidades - quais sejam Cunha, cujo aniversário '1latalie!o
os setores de suas atividades - a transcorreu no dia 19 próximo D.1S

:rn�lh?r cooperação em. tôr�o do"! I sado. Este; em comovido agradf'ci
objetivos que a Organização das mento pela homejiagern que lhe ,'1':1

Nações Unidas se propôs a realizar. prestada; proferiu bonito discurso.
E disse: "Iniciemos lêsse trabalho Na sua próxima reunião, o Reta
com o exemplo;' trabalhemos, 1'11'1 ry Clube' de Florianópolis prestará
nossa vida pública ou privada com homenagem à recuperação democrá
o 'espírito acima de desconfianças, tica do pais, tendo sido , designado
discórdias, rancores ou conflitos. como orador' oficial, para êsse fim..
Com êste 'apêlo, prezados conrpa- o rotariano llmar de Almeida r.or
nheiros, concite-os a confiar pro- rêa; Moacyr Benevenutti saudará :::

fundamente na Organização das proclamação da independência ela
Nações Unidas, certos de que após Checoeslovaquia e CaIvy de SOllZ�
o áspero caminho percorrido e dr) Tavares a Turquia, pela proclama
Que ainda resta a trilhar, chegare- ção de sua república.
mos a um entendimento satísf'ató- A presidência, esteve a car-go de
rio entre 'Os homens cle todo ,o mlln- Arnoldo Suarez Cúneo e cqntou, ::I

,1

sidente"

Hoje 'no· passadO J D!':ce.deÇ!tJy�I�! de�!)!��
A DAII'A DE HOJE RECORDA-

NOS QUE;
-;

dia chegou a esta Capital', acornpu
nhado de sua excelentíssima PSP')

- em 1689, nasceu D. João, Rei sa o ilustre deputado Dr. Estivalcí
de Portugal e ''0 Príncipe do Bra- Pires, figura que se vem dcstacanrk
sil. Rei do Portug-al com o nome de

nos meios do Legislativo Catat-i nr- n-
D. Joã<;> V (9 de Dezembro de 1706 \ se.

'
.

á 31'de Julho de 1750). Durante o Fixando sua residência nesta i:il-
,seu reinado estenderam a "coloní- .

J'
.

.

_ .. ,pIta desejamos ao Ilustre casal !Illl'l
zaçao pelo inter ior de Mato Gros-j f '1' '''". f ,� t

. . . .
.

e lZ pel'manellCla, azenuo- YO os
50 e fOI ocupada mil itarrnente San- .

d d flori lít
ta Catarina e Rio Grande do Sul.

que na socie a e orranopo I ana.

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

ie�iren��:�a���in::oM:'��ii�l�d�n�i�c:� Preços· correntes no comércio
no reinado seguinte;

- em 1822, a ilha de Maré e o varejista de FI(} rIfiauépeli C!"pôrto de São Braz, na Bahia, 1'0-
.

.::i:,
ram atacados pelas' canhoneiras O·IVUIQ8fla-O· de·

-

E. de Prll,cosPOl'tuguesas, sendo repelidas pelos
.

\I a omlSS8D li
do. Assim, saudemos �inceramente reunião com a palavra do rotaria- Capilão Antônio Dias de Oliveira e Açúcar Pérola .

tôdas as Nações Unidas, pequenas e no Vitor Bubs, de Rio do Sul e do Andrade e Capitão Pedro Ribeiro, Açúcar Cristal 'remoido .

"'randes, que pertencem à O. N. U., 'd d D D '1 F' .

D t'
Álcool (sem casco) .

." conVI a, Q r; am o relre um'- respec lvamente; Arroz de la (fllalidade ...................•.

das quais o Ulundo tanto espera!" te, médico desta Capital. - em 1845, Limpo de" Abr'eü, Arroz de 23 qualidade , ,.

F I
Visconde' de AbaeLé, entã-ü Minis- Banha em pacote .

a ci íd a de s para a ent ad d tro elos Negócios Estrangeiros, di- Banha a granel. ···············1····· .

. r a e rig-iu ao Minislro britânico no Rio �=i:t�n;n:����e ::::::::::::::::::::: :.::::: :
fi

fIg t B fll
de Janeiro, uma nota pl'otestando Café a granel " .

Iml
.

ran es no raSl contra a Lei de. 8 de Ag'o,sto de Carne Xarqlle , .

RIO, 21 (V.A.) - O ;Vlinistério ção do povo brasileiro. Dentro de
1845 (bil Aberdeen), na qual os CCeabrnofa Riograndense .

d R I-E t
. ,

l·t navios e sudíLos brasileiros fica- , .

as e açoes x erlOres, upos -011- ta C1l1 ério não maís ,será consul- Farinha de mandioca ode la qualidade .

vir o Conselho de Imigração' e Co- .f.ada a, Secretaria de Estado para
vam sujeHos aos tribunais ing-Ie- Farinha �e mandioca de 23 qualidade .

,lonízaç'ão, expediu circular de n. a concessão de vistos que preen-
ses quando �u,speitos de trafegarem Farinha de milho : ,.

589 r.ecomendando- ás missões di- ,cham os requisitos legais, tornan-
com africanos; Farinha de trigo .

pI 't' c 1 ao (} I d d' I
- em 1858, falec,eu o Marec11 aI Feijão preto , .

oma 1 : s ,e s· onsu a os que o-se 19ua mente desnecessários os
do EXe'!'cI'to A to' 'o EI' 'a" d

Fósforo , " ' ..

facilitem, na medida do' possível, l'eguerimentos que vinham sendo
. n nt IS! 1'10 e Linguiça de Blumenau .

a enlrada de imigrantes no Brasil. feitos ao Itamaraty, mesmo para a
Miranda ,i Bl'ilo, ela arma de Eng-e- Linguiça (le Porco .

Assim, ficou estabelecido um crité-, chamada de parentes, exceto quan-
n11a1'ia, que fez .as �ampanhas de Lingui.:a Mixta (comum) .'

..

: '.

Tio \.!niforme para a concessão de do o imigrante fôr menor de 18' 1827 e 182$ no RIO Grande do Sul Manteloa ,'" .

'v�stos permanentes, p.3rmitindo-se anos ou maior de 60 anos.
contra -os argentinos. Foi Presiden-! M�ssa p/sopa ; ' '

:
.

o ingresso no país de qualquer in- te do Rio Grand.e do Sul e

coman-I W��ho .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
dividuo de ambos os sexos, entre ,

dante em chefe das tropas impe- Queijo .

18' e 60 anos, desde que tenha boa CASA j riais em operações, ele 1837 a 1939, Sabão-Itajaí ,.

saúde � boa conduta, não possua
durante a g'uerra, civil; )

Sabão�Joinvile '
.

antecedentes penais não seja pre- Aluga-se uma casa, à Rua Teresa
- em' 1908, no Rio de Janeiro,

Sal .

jul'licial á ordem ,pública, á segu- Cristina 355 _ 'Estreito. faleceu o tealrolog'-ü Artur Naban- ���l�l�l�O"':::::::::::::::::::::::::::::::::
l'ança nacional e á integridade do Tratar na mesmal fundos QU Má- .tino Belo' de Azevedo, nascido em Veja (e-spermacete) ,' .

regime e qae interesse á cornposi-. rio Grumiché na I. O: E. São Luiz do Maranhão em 7 de Vínagre , " , , .

Julho de 1'855, Foi J,ornalista e Li-

Se rlCOS qu-reis ficar
te medo íacil elegeI:;
F8�i hoje urne inscrição
No Credito M"tuO Predial

.,
- -

onde ja gosam de elevada estíma.;
encontrem sempre um motivo (�e-'

prazer.

..

. kg
kg

4,0'0
3,40
3,50
4,50
4,00
16,00
15,00, '

\ 3,40
12,00-
ll,o()
14,00' '

15,00
3,60-
2,60
2,00'
2,40
6,50'
3,50-
0,30-
16,00
14,00
11,00' '

36,00-
2,40-
1,50'
7,50'

28,00
1,80
1,00-
1,20
1,20

15,00
1,00
1,50

gar .

l,g
kg
kg
ko''"

__ kg
1· Cf'o
kg
kg
1;0''"
k::o
kg
J{g
kg
kg
kg
cx.

kg
kg
kg
kg

2úOg.
kg
kg
kg

barra
barra

kg
kg
kg
(1)

gar.

das Nações Unidas»"((DiaCaixas Econômicas
CONVITE

P t·
terato de renome, contista, drama-

OS a IS; turgo, crítico teatral, ,satírico. Foi
, o mtrodutor, entre nos, do n-ovo

genero de teatro, a revista, alcan-
çando gora'nele ê,xito:

Será comemorada a 24' de Outubro
RIO, 21 ,AN.) - Estiveram 011-'

tem no Palácio do CateLe, a fim de
convidar o Presidente da Repúbli
ca para a .solenidade comemorati
v.a do Dja das Nações Uliidas, a

realizar-se no Teatro Municipal em
21 do Mrrente, os senhores; Paul
Vanorden Sbaw, reprfsflnta!lLe da

a data internaciono.l

ON.U no Brasil; o acadêmico Clau-
dio de Souza, embaixador João Ne--

ves da F-ontoura, o dr. Vieica de"

Mello, diretor geral da Ag'ência Na--·

cional e o senhor Lourenço da Sil-·

va, secretário da Associação Bra

sileira da.s Nações Unidas.

·Filadelfia Parque
Estev� em nosS'a redação 'o sr.

Alherto S�ange Junior, Secre'tário
da Emprêsa ele Div,ersões Popula
res (Filadelfia Parque", ,solicitan
do-nos anunciar a estréia, breve:
nesta capital, dispondo de rO,da gi
ganlic, dang'ler, :auto pista: e b'3l'al'l
ças, que 'farão as delícias de ltodas
quantos queiram se divertir.,

o Diretor Regional dos Coreios e Telégrafos e o Presidente da
Caixa Econômica Federal de Santa Catarina, 'cooperando com a ,dig
flissima Comissão promotôra das homenagens à "SEMANA DEMOCHA
TICA", têm a elevada honra em convidar ás Exmas. autoridades ci
vis, militares e eclesiástic.a:s, bem como à Iabori'Osa população do 20

S�l.b-Distrito do ::st.reito, par.a assistire� ao ato ,de instalação da Agên
cia Postal EconomlCa, no dIa· 25 do andante, ás 15 horas e que fun-
cionará em anéxo com a, Estaçã'O l?ostal-TeIe!l:ráfica. sediada )

� naque,e
Sub-Distrito.

. •

• Florianópolis 20 de outubro de 1948.
(as) João Alcântara da Cunha - Newton da �uz Macuco.

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

FRECHANDO•.•

"Com o mais elevado espírito cívico" - para usarmos das. "

expl�essões emprega,das pela Comissão Promotora da Semana da

Democracia - vamos entrar na dita.
.

Aqueles que, "calcâneos para trás"" pensavam fazer dessas.

comemorações um simples e vesgo movimento contra todos.

quantos, s'erviram à ditadm:a, não devem de estar cont,entes.,
Eles felizmente em irrisória 'minoria mesmo dentre os da opo

siçã�, ainda nã!? souberam interpretar os números de t�'ês pleitos:'
seguidos. O castigo, para êles, é grande: irão festejar o que' •

nós estamos festejando, de vêz que não puderam, fazer c'O�

que festejássemos aquilo que êles qUfriam festejar. Sobra-l!les
_ e é justo reconhecer postulado específico fias democraCIas:

o comando das maiorias.

IPETIDLIII
'11111[111
_/

•

CO.TRA·' CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS
t,

AFECÇOES DO ;

COURO CABELUDO.
TO)'lJCO CAPILAa,:
POR ExáftNCIA'

GUILHERME TAL

,
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


