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A solene instalação do Municipio de'Turvo
...
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A instalação do novo

lllUni.::iPlJ'llinO
Cabral, Oficial do Registro

dei
Pereira DD. Representante de S.

de Turvo, o último a ser entregue Imóveis, Sr. Several Barre.to, cole- Excia. o Sr. Governador do Estado,
pelo Govêrno do Estado, em solem- tor em Imaruí, Sr. Walmor Ol ivei- Dignissimas Autoridades '

dade que exprime bem alto o sen- ra, Inspetor da Diretoria de Terras Exmos. Srs. componentes, (1023-
timento patriótico da. Iabotiosa e Colonização e muitas outras pes- ta Comitiva Oficial.
gente daquele pedaço da terra sul- soas. Abrem-se de par em par as por-
catarinense, marcou o in'icio de Após ligeiro jantar, prosseguiu ii tas simbólicas do nóvel ruunioipio
uma era para aquele nobre .P"YO. caravana viagem a Cresciuma, pel a de Turvo, para receber no dia fE'sti
As manifestações de júbilo C0111 Estrada de Ferro D. Tereza Ci istl- .VQ de sua Instalação, () Digníssiruo
que os turbenses souberam hornc na, em ütorína posta à disposição Sr. Representante .de S. Excia. o
nagear ás autoridades que repre- pelo Diretor da Estrada, onde che- Sr. Governador do Estado, cfl1e o
sentavam o pensamento do Gover- gou ás 21 horas, sendo ai recebida acompanhado das mais altas auto
no ,manifestações essas que resu- pelos srs. Ado Faraco, Prefeito Mu- ridades Estaduais, presentes e re
miam, em si, resposta ao movimen- nicipal, Elias Angeloni., Presidente presentadas, aqui vem presidir es
to anti-catarinensista de um grupo do Diretório do P. S. D., de. Art Sil- tas solenidades.
de barriga-verdes,' residentes em veira, Delegado Regional de Policia, Exultámos intensamente ao I ece
Araranguá, pretendendo um golpe Dr. Jorge Carneiro Moacir Olivei- bermos, nos primeiros instantes fie

traiçoeiro, com a cumplicidade de ra, 'Promotor Público, Dr. Hui Çesar nossa vida municipal, as mais ex.
elementos com responsab'ilidadcs Fuerschuette, 2° Vice-Presidente da poêntes figuras do mundo Catari
definidas, foram cativantes e cala- Assembléia Legislativa, Dr. Angelo nense, que vindo até nós, honram e
ram fundo na ala de quantos co- Lacombe, e outras pessoas de ucs- abrilhantam com sua presença esta
mungaram com as mesmas nlegrias. taque politico, social e econômico. festa inaugural do Municipio.

A CAHAVANA OFICIAL Na manhã de domingo, com Momento histórico o que estamos
Na tarde de 19 do corrente, par- mais autoridades, constantes dos vivendo.

tiu desta Capital a caravana oficiai, SI'S. Prefeito .Francisco Carlos H(!- Conjuga-se o despontar premis
presidida pelo sr. dr. Armando Si- tgis Vereadores Anes Gualberto, sor de um novo ciclo com a. cclo
mone Pereira, ilustre Secretário da 1· i d e r da bancada pessedista, são vibrante de um novo MUJ1cij
Justiça, Educação e Saúde, rcpre- .Antônio Hulse, Manoel Manoel pio que surge, esperançoso na f'er
sentante do sr. Governador d j Es- Brigido Costa, dr. José Martins, de tilidade inegualavel de suas terras
tado, dr..João David Ferreira Lima, Tubarão, PrefeitoPedro Bíttencourt, nas suas grandes possibilidades d�
Secretário da Fazenda, srs. Celso 9-('S. Souvera Barreto, Presidente riquezas que dormitam inesplo ..a
Ramos e Agr-ípa de Castro Faria, da Câmara,· Monteznma de l:ar- das à espera da mão e do cérebro
Presidente e Secretário do P. S. D., valho, de Imaruí, Prefeito Osni d6 homem que os impulssionar,
em Santa Catarina, respectivarnen- 'Pereira, de Jaguaruna, Prefeito Oportunidade esta que se delineou
te, Deputados Antônio Dib Mussí, Valentin Colin, dr. Belisário Ra- quando ainda na gestão adrriirustr-a
Ylmar Corrêa e Armando Calil, res- mos da Costa, Juiz de Drreito, tiro tiva do' Eminente Catarinense Sr.
pectiva�entes do Poder Legislatlvo Enio Cavallazi, Promotor Público, pr. Nerêu Ramos, há quasi 4 anos,Sr. Waldir Campos, representante do Vereador Antônio Cascaes, sr. inauguramos esta rodovia um dos
sr. Secretário da Segurança Pub li- Benjamim Barreto, Presidente da in'umeraveis e inesqueciveis ben-rí,
ca, Dr. Antônio Almeida, jornalistas Câmara, sr. Osvaldo Fraga, diretor cios prodigalizados pelo seu sábío e
.Jaíro CalIado, de "A Gazeta" e Adão do Grupo Escolar, de Orleans e proficuo govêrno ao velho Araran
�iranda, de "!' Noticia", de Join- de Cresciuma, srs. Prefeito Ado Fa- guá, até então relegado ao esquecivi le, e sr. Fehx Lenzer, fotografo, raco, sr. Elias Angeloni, Presidente mento pelos governos anteriores.
chegando a !ubarã'O ás primeiras do P. S. D., dr. Hui César Fuerchuet- Oportunidade como disse, que se
horas da noíte, onde, na estação te e sra. dr. Moacir de Oliveira sr. delineou nessa ocasião o que veio
ferroviária, aguardavam as autoi i- Paulo Preis, sr. Luiz Lazarin, Pre- culminar na patriótica medida "0-
dades os srs. Prefeitos Fr-ancisco sidente da Câmara, dr. Al'í Silveira vernamental, creando este Munki
Carlos Regis, Dr. Snibal Costa, Pre- de Sousa, Vereador Henri Goelnei , pio. Satisfazendo os anseios desta
sidente ela Câmara Municipal, Sr. rumou a caravana, em automóveis população o propiciando dessa f'or
M�noel Feijó, Vice-Pr�sident.e dai � localidade de Ermo, ond'!. chego,; ma amplos o arejados horizontes
Cal'!lara, Veroodores .JaIme Sa, An- as 9,30 horas, amda reCebldú., em de progresso, a que os Turnenses
tômo. Hule e Manoel �. Costa, Dr:. ambiente festivo, presentes o Pre- saberão c0'rresponder, demonstran
J�ounval Joanes Malsehntzky, (;nge- feito o sr. Paulino da Silva, Prefet- do assim um atilado espirito . de
nheiro chefe ·da. 5a Residência da to de Turvo, que se achava aCl!m- iniciativa vivida no mais assendr,,
DER, dr. Manoel Martins, Prefelto panhado pelos 5rs. drs. Anisio Du- do amôr a.o torrão' Catarinense
Pedro Bitten�ourt, de Im�ruí, Si'. tra, Juiz de Direito de Araranguá, pois desejam forte coeso e integro:Flodoardo No��e�a, PreSIdente d:i José Daura, Promotor Públif'o, '':' te. Estámos no limiar para nós dt!
CAP dos.ferrovwnos, dr. Anes Cual- Leandro Silva, Delegado (le Policia, uma nova éra, ao dar inicio à nossa
berto, Dlreto� d.a Estrada de Ferru Frei Gregório Del Monte, Vigario história, quaisquer divergências DO

D: Tereza ·Cnshna, Dr. Pedro IV0 da Paróquia do novo município, liticas entre Turnenses. devem cmll
�lra Gomes, pel�!?ado R. de POli.- que representava o sr. Arcehispo decer, para que todos', cada qual
ela, �a.d�e DlOlllSlO e Pa�re Jose, Metr,op?litano, sr. Walter Paris, fa1'- em seu setor de atividades, POSS3'l1do GmaslO Sagrado Coraçao de .Te- maceutIco e grande massa popular, cumprir dignamente seus dever::s
sus, Irmã Alice, Diretora do rnsti- estando formados os alun')s da ES-J em relaçã'O a este municipio qt:ctuto de Educação "S. Jos.é", .Prot'es- cola Heunida de Turvo. surge.
soras. Alva H�llse, Ligia C�bral �,. (À chegada, foram saudadas as Os habitantes desta comuna, (les-

. "Valdl��a Bungo, Pedro Cavalcar;\l, au'toridadesipor vibrantes salvas de de o mais simples lavr'ldor ao
Tabehao Rubéns. Faraco! Sr. Pe- palmas, sendo entÍlslastica a re.�ep- mais abastad0' comerciante, devem
(Iro Tom�z:, Sobrlllllo, Jmz d.e paz ção, falando, após os cumprimentos, ter por cena a unidade e�piritl!al,
no exercICIO do cargo de .Im? de o sr. "Valter Paris, que, em nome do relegando ao olvido os passados resnireito na Comar�a, Sr. Antôni0 da!

povo de Turvo, saudou os visitantes, sentimentos politicos. Não deve. 11a
Cunha Mendes, FIsca! da Fazewla, proferindo o esplêndido àisenrs0 ver oposições ao desenrolar do J\:Jli
Sr. �ontezulT1a de Carvalho, Fiscai que abaixo transcrevemos: nicipio. Toelos os Turnnnses devem
·da F flzenrla em Laguna, Sr. M[\l"':�)- EXll1o. Sr. Dr. Armando SiD�oncl operar o milagre da união pira p,e-
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Instalada
.

a 'Terceira· Conferência
Penitenciária Brasileira

rumos adotados no tratamento
da repressão à deliquência. De
pois de rememorar as outras

conferências .realízadas, frisou
que ali representava, por dele
gação expressa, o presidente da
República, declarando ainda
que o chefe do govêrno tem o

maior interêsse em conhecer os
resultados finais· do conclave.
Falou, por fim, sôbre o sêlo
penitenciário para o qual o pre
sidente recomenda o mais dig
no emprêgo.

OUTROS ORADORES
Discursou, a seguir, o profes

sor Lemos Brito, que, em nome

da comissão organizadora, deu
as boas vindas. aos congressis
tas, fazendo, a seguir, um lon
go histórico da criminalidade
'entre nós, e o que se deve es

perar dos trabalhos que no mo

mento se iniciavam ..

O senador Aloisio de Carva
lho Filho, représentante Ida
Bahia, discorreu sôbre as fina
lidades da Conferência fazendo'
uma análise das condições das
nossas penítencíárías e distin ..

guihdo o crímínoso rural do
criminoso urbano, preconizan
do ainda a melhor maneira de
tratá-los nas casas de deten
ção.
Encerrando a sessão, o sr. A

droaldo Mesquita da Costa, de
pois de agradecer a presença de
todos, fêz o elogio dos oradores
e externou a esperança de que,
ao tratarem do problema peni
tenciário, o façam. com a má
xima e a necessária justiça.'
Às' 9 horas de hoje, serão ini

ciados os trabalhos, com a ins
talação das comissões do Con
selho Penitenciário do Distri
to Federal.

Nesta' Capital o
Diretor do DNS
Encontra-se, desde ontem; em

nossa Cãpital, o Dr. Heitor Praguer
Froes, diretor geral do Departa
mento Nacional de Saúde.

O eminente higienista, ilustre
professor de Medicina 'I'rnpical na

Faculdade de Medicina da Baía, que
vem acompanhado de seu assisten
te Dr. Osvaldo Costa, e do delegado
da 6a. Região, Dr. Bastos Filho, se

acha em visita de inspeçã,o aos ser

viços de Saúde, federais e esta
duaes, neste Estado.

Os ilustre's· cientistas, durante a

sua permanencia nesta Capital, vi.
sitarão a sede dD Setor do Serviço
Nacional de Malária, sob.a chefia
de Dr. Mário de Oliveira Ferreira,
que yem ultimamente, empregando
todas a,s SUas ativitlades DO :sentido
de executar o programa de dede
tização na área malarígena de San
ta Catarina.
Deverão ainda visitar a estância

de Caldas da Imperatriz, localida
de onde o Serviço Nacional de Ma·

lária, vem realizando trabalhos de
profilaxia no combate á malária.
Ao Dr. Froes e sua comitiva, de

sejamos bôas yindas e longa pel'
m:w·ência· nésla Capilal�

Rio, 22 (A. N.) - Realizou
se, ontem, no auditórío da As

sociação Brasileira de Impren
sa, a sessão de instalação da III
Conferência Penitenciária Bra

sileira, reunindo representantes
de todos os Estados e Territó
rios. A Comissão organizadora
está sob a direção do professor
Lemos Brito e integrada pelos
srs. Roberto Lira, Mário Acíolí,
Miguel Sales, Justino Carneiro,
Heitor Carrilho e Carlos Susse
kin de Mendonça.
A sessão inaugural foi presi

dida pelo ministro da Justiça,
tendo assento à mesa o procu
rador geral da República, o pre
sidente do Tribunal de Apela
ção, o presidente do Tribunal
do Juri, o senador Aloisio de
Carvalho, o representante do
ministro da Guerra, o represen
tante do chefe de Polícia e ou

tras autoridades de destaque. \
Fala o Ministro da Justiça
Abrindo a sessão, o sr. Adro

aldo Mesquita da Costa pro
nunciou breve oração, dizendo
da ansiedade com que era e,l:..
perada à III Conferência Peni
tenciária e o muito que ela po
derá fazer em prol dos novos

servação donosso futuro, grandeza
do Municipio e segurança do Esta
do.
Si não nos unimos é porque não

estamos a altura desta medida gú
vernamental.
Que valemos nós como individuos

isolados dentro da grandeza desta
hora? Como almejamos o progres
so do municipio, alicerçados na Fé
em Deus e no amor ao próximo, se

uns ou outros e todos por juntos n3'0
nos colocarmos acima das n085'::S

paixões?
, Como seremos dignos de, um

grande municipio, construido x. na

consagração ao trabalho e no ').n
seio de progresso, si alguns se l,b\
tinarem em vir questiuncula?
Não n0'S iludamos!. .. o momento

que vivemos exige de nós bom sen

so, .honestídade propósito e vigi
I ancia integridade territorial do
Estado. Indigno de ser chamado Ca,
tarinense, será aquele que não qui
zer na premidos de sua posição
mesquíriha ao ponto de tentar o Ira
cionamento do Estoda que lhe ser

visse de berço.
Turnenses! Tenhamos QS olhos

erguidos para a grandeza do chão
c:atarinense no qual nascestes e que
nos

. dá guarida, e para o futuro
deste municipio que est:l!1'os com,
truindo!
Então! ... com o coração livre de

paixões e com 0' espirito embuido
dos mais salutares propósitos à
que vamos receber nossos vi�itar,
teso
E, em nome do Ex�o. Sr. Prefeito

':Municipal e desta população eu

apresento à V. Excia. Sr. Dr. Se
cretár'io da .Tustiça e à vossa hri'
lhante comitiva os mais calorO$,)s
votos de boas vindas e de uma fel.iz
permanência em nosso novel Ma
nicipio.
Tenho Dito".
Terminadas as palma" con� que

foram recebidas as palH\Tas do
orador oficial, a aluna Allr'Ín2' Ma
chado, em nome dos escol�ll'es,
discursou entusiasticamente, dizen
do da satisfação e da honra da -,ri
sita. As palavras ela representante,
eb 1l10ci(laele estudiosa calan:m

Continuaa na 3a. pagina
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Viacão Aérea
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Horário I

Segunda-feira
i'TAL" _ 13,00 _ Lajes
PANAIR - ,10,40 - Norte
VARIG - 'lO,40 _ Norte
PANAIR - i3,60 _ Sul
·CRUZEIRO DO SUL - 13,!:i_�
!Norte

. Terça-feira' "l�:iiI
"TAL" _ 8,00 _ Joinville' -

. Curitiba _ Paranaguá
- Santos e Rio.

';.'\ 'K 10,40 - N01"Ie
�UZl!:IRO 00 SUL - 12.00 -

I'orte
VARIG - 12,30 _' Sul
PANArR - 13,50 - Sul,

Quarta-feira
"TAL» - 13,00 -. Lajes
PANArR -- 10,40 _ Norte
CRUZEIRO DO SUL _ fi,OO

'''orte
VARIG - 1UO - Norte'
PANAIa _ i3,50 - Sul

Quinta-feira
"TAL" _ 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
_ Santos e Rio.

PANAIR - 10,'0 - Norte
PANAIR - t3,50 - Sul
VARIG - i2,36 -. Sul
CRUZEIRO 00 SUL

"orte
CRUZEIRO DO SUL

13,55

aul
Sezta-fetra

,
"TAL" _ 13,00 - Lojes.
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

"orle
PANArR _ 10;40 _ Norte
VARIG - 11,40 - Norte
,PANAIR � 13,50 - Sul

babado
"TAL" - 8,(10 - Join'\"iIle

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - f2,30'- Sul
CRUZEIRO DO SUL 13,55

Jforte
I Dom/fnf/o
/ PANAIR - 10,40 - Norte

I CRUZEIRO DO SUT, - B,OO
l ;PANAIR - �.50 S_� ��BlJ

90,00
'45,00
25,00
9,00
0,:>0

BABADO
Auto·VlaçAo C&tadnen.. - CUriUbII

- 5 horas.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Brasileit'a - Curitiba _

6 horas.
- I horas.

'Auto-Vlação
.- 8 boru._
Auto·VlaçAo

- 6 boras.
EXJ>rp'Sso SAo CrIBtoTlo - Lq\ma _

7 horas.
.

ExpreSll!O Bruequ_ - BrwIqu. _
H horas.
Autc&VlaçAo l'taJaJ - ItaJaJ - 11 be

ra!!.

,Expres80, Brusq'lleDtH - NOft Trato

---!
E.crit6 .. io e 'Reaidencia

-��es�r�i6rfa _ � _ • l/I
�).-.()�)�()�()�()�()·_·()�()�()�()�()._.(O Rua Tbaci.:atea el. I:

: ;��;�'"::B�lm:�O- Cu",;!"

-!_I
.

*. A' .•. :,: : .. " ..���. :: ."� .. . �
�-
• � DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA<,

EscrU.ório Técnico" ,
e

Cid Rocha Amaral
e Transpo.rles Aéreos Limitada i DR. CARÉ1�bfUREIRO

ENGENHEIRO CIVIL .! 2as. 4as. e 6as: Rio _ Santos -Paranaguá _ Cu-ritiba �,� ADVOGADOS
Aviso aos srs. interessados que, , Escritório: Rua João Pinto

tendo regressado de sua viaJ'em aos' '_ Joinvile - FlorianópOlis e Lajes. �,� o 18 FI'
, l'

e 3as. 5as. e sábados: LaJ'es -_ Florianópolis--Jo.invile· ...�: ..... �: .... ':'������Ol�.:E�tados Unidos ,da América dó Nor-
te e paises visinhos, o Dr. Cid Roo t Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio.

.,e
CATAL0GO DE MOEDAS DO'

cha Amaral reabrir.á seu e�critório - O A
. -

Douglas DC3 de 21 logares BRASIL
.. pera com vwes .

'" Ja' s'" encontra a venda com(Rua Presidente' Coutinho n. 22), • - ,_

nos primeiros d�as de agôsto,_espe.
:!

Agentes •• -f.·uza LI-ma & Irma-os , todos os preços de rn_oedas dEr

rando continuar a merecer as espe- ,� • .� Ouro, Prata, NiqueI e Bronze.

ciais ,atenç�es de seus amigos e � "I Preço 20,00 em todas as livra-'

clienteSl.
.

I' Rua Conselheiro Mafra, 35 _ Telefone 1565
.

�
rias da cidade.

Pedro Medeiros, Auxiliar �(�()�J,)�() ()_�J)�_J.L�L� ()�_p_()___9� Pelo correio Cr$ 25,00.

o BSTAPO ......Qu.rt.·t.lr. 23 a. Marco •• 1949

Joln...u.

PelolS últimos jogos empreend:
dos pelo Paísandú, podemos acre�
centar que, tndo nos faz cret, ((ue'
será o favorito invicto -

no prese;-,te
campeonato da L. B. D. e êstes sl:o

Informações utei � � di� do !,nt�\'�-I�dO 9iCO�"'�iO. o uno

_ delino José Novais, competente J,i- também de uma gleba .de terreno.
�_I·#&T&"&"'.&r""_"&"&"""..T"-&"""_",,,,,,� Borario d·as empre .. Je�or do Grupo Escolar Feli�iano I

O .futuro Jardim fica .no centro

O ESTADO .... PIres e Curso Normal Regional da cidade, entre a Avenida Cor-sul
,

. sas rOdOVIUrlaS Luiz. Augusto Crespo, acompanha- Carlos .Renaux, Travessa São .To"é
Redação e Oficinas à rua

. , d d f d e Avenida Monte Castelo.
João Pinto n. 5 UlGl1ND..A-lI'JIl'IRA o por uas pro essoras e rver-

Diretor: RUBENS A. RAMOS /
!lxp:reuO. 81.0 OI.It6vlo _ lAIrUmIa

sos alunos, depositou uma belissi- Com a construção dá. praça pú-
7 horas. .J

•
' ma corôa de flôres naturais, no blica, e que naturalmente Keceberá

ru�uto-Vlaçao _IuJaJ - JtaJI1 - li \� tumulo do inesquecível Consnl Car- o nome de PRAÇA PúBLICA COt·.. -

JIlxpre81/O :Br1aQu_ - :8ru8Q1W _. los Renaux. SUL CARLOS RENAUX e que h·rá
18 'bar... "

ExpreB80' Brw!q'll_ - Non Tnato A data de 11 de março; já é urna no centro da mesma a estátua do
- A��� CatariD_ - JoID'ftU data histórica local pois, assinala, o venerando. Consul, dará mais um

- • horu.
'

.

dia do nascimento do Consul Cur- ensejo para que o forasteiro diga:
_..Agto-�� Ca� - cunUba los Renaux, expressão máxima de - De fato, Brusque, sem a família
Rodoviér1a Sul-BruIl - !&to AIecr. honestidade e .Uantropia; quando Renaux, seria uma cidade como
-Sboru_'

t tas •
Rápido Sul-Brasileira �oinvile ainda pertencia a êste mundo. Ho- an a" outras, cujo progresso, além

13 horas. 'J'e, Consul Renallx' esta' sentado ao de lento na- t
.

Rápido Sul-Brasileira Curitiba ' o ena um parque .m-
6 horas. lado dos jusfus, contemplando lá do dustrial na altura e jamais mere-

• Tl!lRCÂ-FEliRÃ
Auto-Vlaçlo Catarln_ - P6rtO AI. infinito, sua maravilhosa obra e ceria o titulo de "·CIDADE J :\R-
I" - 6 bOll'u. .

que tão justiceiramente não sofre DIM". I

Auto-ViaçAo C&tarm_ CUriUba
�A . •

- II horatl
J_._ _ solução de continuidade por parte SS1<l11, pois, deve-se esta inicia+i-

Auto-VlaçIo, C&tarln_ - ..

_ • horU. de seus diletos filhos, os ilustres va ao Prefeito Biarichini, coadjuva-
Au�-ViaçAO Cat.u1ll.eDMt TlJbU'Ia senhores OUo e Dr. Guilherme. do pela família Renaux, e que dcn-

-Exp6rheOsrSOas'810 O d N tro elll bréveCrIF.óYlo - Lacuna - gesto o nosso diretor CrV:!lS ev será orgulho jus
7 horas. foi recebído com muita simpatia, brusquenses.Emp�sa Gl6r1. - l.Aa'uDa - 7�
• 6� horo, pois a Caixa Escolar do Feliciano Reniatando, podemos adiantar
Expresso Brw!qu_ - ·BrwlQu. -

16 horas. Pires; é ainda uma beneficiada pe- que, tudo Isto que, a família Renaux
A'\to-Vlaçlo ltaJ14 - IuJa! - 1. )lo. la Sociedade Cultural e Benef'ic �JHe está levando de vencida, é frutoraso

.

Rápido Sul-Brasileíra Joinvile - Consul Carlos, fundada' pelo sau- de gratidão pela união conquistada13 horas.
Ráplido Sul-Brasileira Curitiba - doso cidadão. nos últimos pleitos eleitor.r!s,

6 horas.
QUARTÂ-Y'ER..A À memóri'a de Consuí Carlos He- quando das expressivas vitórias co

..Auto-ViaçAo C&tertnenae Clll'iUba nanx, rendemos nossa [ustissima P. S. D.
- li horas,
Âuto-V!açAo Catarln_

- 8 horas.
..-

'

Auto-VlaçAo C&tad'men.

r- (130 hor,aB.
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba

6 horas.
Rápido Sul-Brasileira _,_ Joinvile

13 horas.
Expresso São OrtstoY&o - Lapna -

17 horas. .

ExpresM) Bruequen.. - Bru.tqu. -

16 horas..
I Aut,�V!açAo lta,Jal - ltajaJ - li bo
raso

Expresso Bruequenae - Nova nento
- 16,30 boras. '

Rodoviária Sul Brull - Pôrto Aleç.
- l!l boras. '

• QUINTA,FEIlU
Au·to-ViaçAo Catar·l.nen.se·

Alegre - 6 horas.
Auto.VlaçAo C8tal:meIIMI

- 5 horas.
Auto-VlaçAo Ca.t,ar�

- 41 horas.

Auto·Vl&ç1o C&tal"inense
- 8 horas.
Áuto·ViaçãQ C&tarlnelLle ...... L-.una

- 6.30 horas .

I EX]:!feSBO SAo CrlstoYlo - Lacuna -

� 7 bQl'a�.
Emprêsa Glória - Laguma - • 1/2

• 7 1/2 h'oras.
Exp!:esso BruSQuellM - BruJIQlW -

18 bora,s.
Auto-ViaçAo ltaJaf' - naja! - 11 bo.

l"&!i,
.

Rápido Sul-Brasileira
13 horas.

_ Rápido Sul-Brasileira
6 horas.
Kmpresa Sul Oeste I.tda _ XapecO - Ia

_ • horu.

!lEXTA-FEiliR..A
RodoY1Arf:a Sul Brasll;- POl'to 'Alecn

- 11 ho,ras.
Auto-VlaçAo C&tannenM Curitiba

- li" horas.
Auto-V!açAo ' CatarlnenM ._ JalnY1l.

- • horu.

Auto-V!açAo CatarlnellM - 't.acuDa
- S.� horas.
Expresso SAo CrlBtovAo - � _

7 horas.
Auto·Viação ltajaJ - ItaJa! - li ho

I'8,S.
Erp.-esso Brusquene.

16 hors,s.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Braslleira

6 horas.

homenagem.
JARDIM pÚBJ.,ICO

VELHA ASPIRAfÇÁO BRUSQUE�
SE - UM .PREFEITO ORDEIRO, E
TRABALHArDOR - OUTRAS

NOTAS

. FUTEBOL
O sirnpático clube da Rl�a P:!dro

WerneJ7•.0 glorj,oso verde br'ln;'O
Paisanc',.J� em sua magist�al 'sé,

rie de vitórias últimamenn, conquís,
tada, deu mais uma vez, demons.
tração de seu poderio, frente ao

Ipiranga, de Florianópolis.
Os 9 a 2, bem demonstraram a

superioridade do Paisandú no nlei
to de domingo último, em �eu ; ..111-

pO. Descrever o que foi esta p'l]'�i
da é impossivel, porque o quadro
lOcal, teve um domin'io completo
sôbre seu adversário.

P6rto

. Já podemos dizer que é mall"_ \:3

i zencida o futuro Jardim P;úb1ico
em nossa cidade. Brusqpe, colmera
de tragalho, parque industrial dus
mais fecundos, já de há mu'ito, vi
nha ressentido-se de uma praça pu
blica. Todos os Prefeitos que as�n

miram as rédeas municipais, for
mavam planos, projetos eram fd
tós e, no final, tudo voltava C:1dl0

dantes. Faltava um pouco daq.:.rilo
Q,lle vulgarmente chamainos: cora

gem e mãos à obra-idealizar (,

t�rnar em realidade. Eis que,
agora chega-nos a alviçareira nu,
tíci.a de que Paulo Lourenço Ri')J1-

chi,ni, dinâmico Prefeito Municipal,
já entrou em entendinientos com a

nossos votos. E diráo alguns apai
xonados. .. e o Brusquense? P.ste
Brusquense ... indo como vai, vai
ma]. Não é Idespeito" ·ma.s que o

Paisandú tem um quadro fisica

'nente' organIzado e ótimamen1e

treinado, isto lá é verdade.
(Do o, correspondente)

APARELHOS PARA SURDEZ
O CENTRO AUDITIVO TELEX S. A.

Av. Rio Branco, 138 - 130 andar - Rio de Janeiro
Avisa aos interessados que o seu representante sr.

Geraldo von Rhein, estará a disposição dos mesmos, em:

FLORIANÓPOLIS, no Hotel La Porta, de 27 de mar-
.

ço até 3 de abril, atendendo das 15 às 19 horas, onde fará,
gratuitamente, medições audiométricas e demonstração
dos mais modernos aparelhos para surdez TELE X,che
gados recentemente dos Estados Unidos, com os último::;
apel'feiçoamento, inclusive adaptação invisível.
..Os que não puderem v,sitar o nosso representante,

queiram remeter-nos o coupon abaixo:

\
. CENTRO AUDITIVO TELEX' S. A.
Av. Rio Branco, 13� - 130 andar _ Rio de Janeiro
Queiram remeter-me informações sôbre os modernos

aparelhos TELEX.
Nome

,
.

Endereço : .. " .
. .
.. . : .

JolnTll.

Joinvile

Curitiba distinta família Renaux, para, d�l
tro em breves dias, iniciarem-se as

compras dos terrenos e doações
por parte d.a referida famíl'ia. não

Brwqu.

Joinvile
,

Curitiba

Joinvile

Catarlnerise - Joln�e.
CMarllnenM - Tul».rl<J

�inis.ério do.
Trabalho,

16a. Delegacia Regwnal

AVISO
A Delegacia Regional do Minís>

tér ib do Trabalho, Indústria e Co

mÚcio, avisa aos srs ..�mp::,egado-
res que a 30 de abril vindouro ex

pira o prazo para o recolhimento
ao Banco do Brasil, ou ao estabe
lecimento baneárid auloc'izado'
BANCO INDúSTRIA E C(J�[ÉRCIO"
DE SANTA CATARINA (INCO), do"
lMPóSTO SINDICAL que deve ser"

descontado dos empregados no

corrente .mês de março, na forma'

do que dispõem os arts. 582 e 586.�.
§ 30 da Consolidação das Leis' do,'
Trabalho. o

Avisa, àutrossi�, que a partu
de 2 de maio próximo, a Delegacia
Regional exercerá rigorosa Iiseali- ..

zação, inclusive no interior do E�- ,

tado, e os infratores serão punidos
com a multa de dez até dez mill

(Cr$ 10.000,00) cruzeiros. (Citada.
Consolidação, art. 598}.
Florianópolis, março de f 949.

Raul Pereira IJaldas - Delegau�
Regional do Trabalho.

•.••• I
•••••••••• ................

o Mucus da·
,

Asma DisSQlvido,
Rapidamente'
Os ataques desesperadores e violen

tos da asma e bronquite envenenára.,
o organismo, minam a energia, arruí-

nam a saúde e debilitam o coração. Em

3 minutos, Mendaco" nova fórmula.
médica começa a circular 110 sangue�

domin�ndo rapidamente os at,aques_
Dêsde o primeiro dja corneç,s. a desapa-·
Tecer a dificuldade em respirar e volta

o Bano reparador. Tudo o Que se faz ne-"

ce.Bário é tomar 2 pastilbas deMendaco

fi.s refeições e ficará completamente h,:"re
'da asma ou bronquite. A ação é mUlto·

l'ápida mesmo que se trate de ca�os
rebeldes e antigos. Mendaco tem tldo·

'I,Qnto êxito· que se oferece com a garantl�
de dar ao paciente respiração ,livre e fác�I
rapidâmente e completo aUvlO. do sofn

menta da asma em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo, em qualq�er
farmácia. A nossa garantia é a sua malar

proteção.

MendaAO
Aoaba 00117>

.... "a CIsma.

PASTA DENTAL
ROBINSON

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

o VALE D0 ITAJA.!
Proeorem na A.�ê.els

Progresso,
LlvRARIA 43, LlVRJUUA

ROSA

CASAS E TERRENOS

Possue v.· S. casas ou terrenos parso
vender?
Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório

A. L. Alves.
Rua Deodoro 35.

ImobillãrlO"

1 FRAQUEZAS EM' GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

I Dr. (LARNO G.
GaLLETTI

ADVOGADO
Crime" cí".l

CODatituiç!io d. Socl.dad..
NATURALIZAÇOEB
Tituloa Dtlolal'at61'ioa

i,

... .. -� ,� .. :

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o BSTADO�Qua' ta telr. 23, Cle Marco ele '.49 3
•

A solene I·nslalaça-O' õAlo It����\��mco��át��������ã1(�e ;�:�;: ����: ��e������l E��ic��p���fc�� ch�r:!!�� ���el�ij��eS�o�e��:�Y;:�te:', ii .

cortado por palmas da grande ruas- por ver realizado em sua honesta e Durante a festa, usaram cJ.::. palavra•

••• sa popular que se oomprimia freme _ cniteriosa gestão, sua emancipaç.í» os srs. Arnaldo Napoli, que à de-_i'fundo, pela. simplicidade com que estavam, também, testemunhando à Prefeitura. Encerrando essa sole- politico admínistrativa: Turvo agra Ireceu a comitiva, Dr. Jose Daura .

.. foram ditas.
ao Govêrno o seu agradecírncntó nidade, o sr. Osni Paulino da Sil- dece penhor-ado ao Exmo.' Sr. Dr. que expressou o pensamento do poO seu discurso damos a seguir. os primeiros colonizadores daque- va, Prefeitura Provisório do novo Nerêu Ramos, Vice-Presidente da vo de Araranguá, o dr. Armando Ca;"Exmo. s-r». Armando Sim::me le pedaço de terra catarinense. São município, proferiu, em nome do Bepúhlica, que, com tanta. i�ltej; I lil, .deputado estadual,. que profc!iuPereira êles: Antônio Bez'Batti, Angelo 1'0- j,.;:Ovo, discurso, ao finai muito gencia e ascendrado patr'iotts.r;o I mais um dos seus brilhantes im-Exmas. Autoridades I netti; Angelo Hovarís, José Maron, aplaudido.. tem correspondido patríótícamerue provisos, o sr. dr. Ado Faraco, emMeus Senhores' e mais outros, cUJOS nomes, não fo", Assim se expressou s. excia " a. confiança ilim�ta?a que lhe depo-] nome do, município de Cresc'iUl:na,1': para nós sumamente gr,l�lj e possível registar, face ao grande nu- "Exmo. Sr, Dr. Secretário de Es- sitararn os brasileiros de todos os do qual e governarrte.vo dr. Agr ipahonrosa a visita do Exmo, Sr. Dr. mero de pessoas que, calculado (.[''.1 tado dos Negócios da Justiça, Edu- jquadrantes de nossa estrerncnda de Castro Faria, secretário .do P.Armando S,imone Pereira, Secrerá- '\cêrca de cinco mil, além das que cação e Saúde e Representante de [pátria; Turvo é profundamente S, D., em Santa Catarina, o dr. Ari

.;no da Justiça Educação e Saúde e em Ermo recepcionaram os visi- S. Excia, o sr, a.1.. Governador do grato ao Exmo. Sr, Dr, Governsdor \'ilveira, em nome do P. S, D, dedas �lustres pers.o�alidatles que tantes, 'impossibilitou ao jornalista Estado. do Estado, pela sua maneira serena l:resciuma e, finalmente, Q S". Ma ..

cornpoem sua Comitiva, cuja pr;,-�_I 'em faze-lo. Exmas, Autoridades 'Civis, Mrli- e orientação firme nos dI'St'lIlOS da ximiniano Mannemann, gancho,
oS,ença muito nos conforta e nos es Cessadas as palmas que, por lon- tares e Eclesiásticas. terra barriga-verde; Turvo rende =ue se congratulou com o povo dt-tunula a trabalhar pelo desonvo lv 1- gos instantes, ecoaram numa ver- Meus Senhores, de '110do especial sua sincera honre- Turvo pela sua emancipação. To-mento do nosso lugar. dadeira manifestação de civisrno Minhas Senhoras nagern ao respeitável Poder Leeis- -dos os discursos arrancaram se-� no propósito, ainda, de contri- que eloquentemente traduzia o' l!ll� Povo amigo de Turvo Jativo de Santa Catarina, ao qual guidos aplausos dos presentes, ma-bn'irrnos 'p�r� o maior bri lhantís- ltusiasmo do povo turbense uc!o Momento de excepclon rl irunor- externa sua imorredoura gratidão; nifestando .os oradores a sua repul ..
�o da� festividades que assinala .. auspicioso e histórico accntecimen- tância é o que ora vivemos. '(qui, "Turvo agradece ao sr, Celso Ha sa à desanexaeão de Araranguá do
r,ao a instalação ?O Munieipio de to, usou da palavra, .a senhor-inha dentro dêste edificio, onde será a mos, Presidente da Comissão Exe- território catarlnense."'1 �Ir�o e de outras 1l11port�nt�s J.'e3.- Delfina Carlesse, em nome do povo, séde do Govêrno Municipal de 'I ur- lcutiva do gloriosd Partido Social A INAUGURACÃO DE UMA ES-
,�an�s com oVssa Excelênnia o) I que assim se expressou: "Exrno, Sr, vo, sentimos que um grande instnu- Democrático, cidadão de apreciá � TRADA

�llZaçoes, queremos ressaltar a ale- Dr, Armando Simone Pereira re- �t(' decorre ,e· nos vêm à mente o veis vir-tudes democráticas, cuio tra- As 16 horas iniciou-se a . oleT�i-;g�ia. de que estamos possl�ido.s nes-, presentante de S, Excía. c sr.' .lr. princípio de que tempos passam balho à frente do partido Que chefia dade da inauguração da estrada ue

dar�os com Vossa Excelência ps Gnvernador do Estado, r-r- Exmas. sem fatos que o marquem, enquan- sempre mereceu à admiração ele to rodagem que liga Jacinto Machado
hab�tantes do novo. mun'icipio. I Autoridades. _ Aqui estamos, sr. to que simples momentos as vezes \ i()�. à.___localidade fie Pedra. jilelo sr, dr

Sao bem conheCIdas e!11 to(IO o. Secretário, autoridades, comerci- ficam gravados na história C(HU(; E V, Excia. sr, Secretário, .que no Armando Simone Pereira, Ant('� (I:!
,E,st?do as n���as qu� onentam

•

a antes, funcionários públicos, lavra- marcos luminosos na existência seu posto laborioso de trab�lho, vil cortar a·titã, falou a gentIl s�nll'J'sabia e parlOLIca açao �o _Gover: dores, operál'ios escolar'es e mui Idas coletividades, tra co'isa não tem feito sinào rf.'sol- rinha Raquel Boff, que SOhCltO'I
no do Estado, o qual V. Excla, esta especialmenLe a Comissão das É que hoje, nesta tão, expr�ssivJ ver e sol1lcionar nroble'mas nt- gl',," I fôsse a nova rodovia inal1qurad..:..,representando neste momento, sen- ma is anLigos moradores desta cerimônia, festeja-se solenemente a dR importância nara a felicidadé' e o que foi feito sob palmas. Agr�ú(;do que a Educaç�o mereceu se�pre cidade, os pioneiros da coloni- instalação do munici:pio de Tur'''c, o bem estar coletivo, numa d(!m0m:_! cendo, falou o �r: João David F�i"'
-sua _maIs cannhosa e dedIcada zari'ío d/esta tel'ra, pal'a testemunhár criado pela lei n. 247, de 30. de de- tr::wão pat"ntE' de realizal'õE's e 'DE'!'Ii reira Lima, Secretário da Fazenlla,aLençao. a V, Excia. e sua brilhante Cu

.

zembro de 1948, A popuJa�ão d�sl.a feita conciência de seus deveres, I�:; que se congratulou com o povo p�"Nesta oportunidade, deliberamos tiva nossos votos sincet'os de nova célula do Estado de Santa Ca- turve,nses testemunham a 'ma altd: la 'inauguração da magnifi�a est':3':expôr Ia Vossa Excia. um assunto boa� vindas, pelo seu honroso cm;!- tarina sente-se profundamente gra- !v""lil1i�tra(';:;o. () nen1,01' seQuro na' da ,de rodagem. Em segtuda fOI
para nós de graI?de impor�ância e, parecimento a .estas imj)ol'la!l�:;s "

I e o:rgulhosa _po_r, êstc granú€. Sl1::j irr'e�tr'ita. itlcondióOlna] e ab servida uma taça de champllnheQue estamos pleIteando, VIstO que, solenidades, que assina!ám a eman- dconteclll1ento lllstOflCO, por ver �('l'>hl SOlingMpoade. na residência do sr, H, Boff._" ;omo� forç�do� a tal. por forç.a cipação do municipio de TUI voo �.oncl'etizadà sua grande aspirz:ç:ib; Tnrvo também ngrllrlece a pre� "H_ Com essa soleni�a<}e, Turvo ,ma-Jas c'ircunstal�cIas. Queremos r:�' IDesejamo-s igualmente que V. ql1a] se,ia a criação dêste grande
_

e ("1 h()nl'o�'l " (lignifiennte ,lI' to nifestou a sua grahdao' ao GO"f!rfH)lembrar tambem, com o coraçao nxcia. receba uma digna acolhida, futuroso municipio, A 1J0pulaçlJo das as autoridades civis militare� de Santa Catarina, por lhe h}�Vel'pleno de satisfação, que foi o pr'ú- o que reconhecemos não estar

:l0l
desta zona, embora compos!a de ele· e ecles'iásticas civis,' militat'L;' E'mancipado politica e admini�tra..

P['IO Governante do Estado, o nossO alcance. Todavia, esperdmJ� mentos de origem diversas é pro- �'1n".."t" conlDàr"rerarn ll' eshs fc', t'ivamente.E_xmo. Sr. Dr, Aderbal R,amos ;_ia que V. Excia, intet'pl'ete como me- fundamente brasileira e patriótica, !'jvid!1rlps, 011 se fi7pram re1Jre�"ntl'� NOTAS
.Silva, 'que, em palavras, s1l1�E'las, c receber a visita ilustre de V, Excia, Aqu'i lar.tou bem fundas as ralzc� n�o�tigi!ln<1o, rlestar!", nqn:'1" O sr, Prefeito Osni Silva recebe'lfrancas, pron:eteu a reahz3.ç.ao des- e presenciar o histórico· aconteci- de SUl> existência terrena; [\fJU! lTlilior l-,rilho as soleni<}arles OP o�la teleOTamas de cong'ratulações daste empreendImento- de que tanw menta dêste dia, nã0 escondem o quer enteITar os seus mortos; aQm emancipação. , segldntes autoridades:' Governadornecessitamos, fervor patriótico, o entusiasmo E a �e veinculou ao sólo pelos laços 111- E �<:_si!'ll, sr, Spl'retarjo, :wl1i nc,!; JosP Boa,baid, Gover,nador WalterÉ que dado o aumento sempre boa vontade de que estão possuidos destrntiveis de um puro amor e &6- encontramos. neste amb'iente de .lobim, do Rio Grande do Sul, AiJl?i-'.crescente da população infa�til em par'a cada' vez mais sel'vir ao 110SS0 "cendrado patriotismo bnsileiro. psnlêndina intimid::lde e erú atmos. rante Antão Barata, Cte. do V l"sidade escolar, dese.iamos ver cua Estado e ao nosso querÍflo Br:J.5il. A]o'tms trabalham de miíos c�Je- fE'ra de ,iubilosa- satisfação- para ft'!s, trito Naval Cte, Panlo Vieira d.l

.cretizado o aumento do· prédi,o de Antes de finalizar esta singela _y!'á- jada; pelo uso dos instl"l1l11en�')S te.iar e congratular-nos com 0<, p", Rosa, do 1ft' B. C,: Cel. João Alv�s�o�sa pequen� e,acanh_�da_psco,lmha, ção, quero desincumbil'.me da mis' agrícolas; outros prestarn sua Jl1- (lt:'rcs Constituidos pela realizaç;l., Marinho, comandante' do Polt,'::la<:UJO espaço dlmmuto Ja não d� aga- são que me foi conf.iada, qual seja ctispensá�el colaboração �o C,)- i"�ste esplêndido aconteciIl1€lüo. Militar, Sr. Arcebispo Metropofita·..salho a todos os escalare·,. Af.llll de a de entregar a V. Excia. a tesoura, mercio' outros fazem funelOnar o Aqui estamos unidos pelos mCSnlLlS no etc, .não acarretar, com a real'isaçãol com a qual deverá ser cortada a fi- l11ecani�I11o de sna$ fabrle<lS, f;_;clo sentimentos, em comunicabilidadc fi O REGRESSO DA COMITT.VA,(Iêste empreendimento, maiore� des .. ta que dará acessb ao perimetro 'ur- Plll pról do nrogresso desta fertil e mais franca,le que se difunde, quP. se As dezoito horas, terminadas il3
pesas para os cofres estadUal'>, ° bano desta cidade". rica regiuo do sul'-catarinense, Mas, expande e se propaga viva e mui solenidades, regressou a Comitiva a.
llGVO desta localidade pr?t110"'2ll Ato continuo, o sr. dr, A,mandD Icnda q'l.lal. satisfeito com o lugar to iubilosa. :É que o municipio d<' CresC'Íuma, pernoitando ':!m Tubrt
"lima campanha de cooper3<;,ao e !;C Simone Pereira entre salvkl de pal- mais elevado ou mais humilde que a Tll�VO oficina de tl'abalho e ativi- rão, No di" spgninte, segunda-fora
..compromete, a, auxiliar ,COII!, o tei'- mas que mallife�tavam o entuSIaSllW Providência 'Divina quis dest\nal', dade J:ealizadoriil, está em festa icla ��.;;·I;''':.'';;;·o�l:.:!_a:;;'.C:;:a�p:,:;i,:;;ta:;l�' -"j'feno n�cessa�'I<;>, 100 md, t_I.1olos,.e 'daquela gente, cortou a_ fit:l vcrçle � v'j.ve, fir:almente, emp?nha�o .;na realização dêste sonho qne. se tor-

HOJ·e passa'do30 metI os CUblCOS de, aI ela, �JuO amarela, rumando, entao> todos pa- construcao ele um BrasIl mais p'. \JS- nou uma grande e feliz ,realichHl-3, n nno valor de. setenta ml] crDzCl;os, I'a a Prefeitura Munic'ipal e dai, rarn nero e feliz e que llode contar C"l1I • Resta-me congratular-l11<' com a IC-1,Ija documentaçã'o estou
� autoTu;�- a magestosa. Igreja Matriz, onde foi; o seu braço e seu denodado csfor, populaçã'o do. novo municipio pela 2 DE MARÇO

,
da a entregar a Vossa .t;xceler,':Ia conforme estava p'rogramado; rcza ..

ço Dara o sell engrandecimf'nto, maneira unânime com que recebe;J
A data de hoje recorda,nos:'para um cO)11petente exame. da missa solene de ação de gl'uças,

.

No dia rle hoie, nnma vibranl:::- dc- o ato de sua autonomia politico �d
_ em 1.,7'02, uma carta,régia mandouA efeti vaç:::o �êste trabal!lO niío pelo Frei Jerônimo, professaI' <1e 1110nstração de enttl'siaslTIo e satis- ministrativa, dispondo-se ao prr'ssc� dar terras, isentas de dizimos, aos banos0111ente alegrara a todo,s nos e be· Seminário local. O templo, amplo. fr1";-;o. pIes confluiram de todos tiS guimento do trabalho que semp�'(: deirantes paulistas que tomaram parte:'nefic'i�rá O I?-0sso lugarsmho, C012"0 não comportou o grande número de pontos do municipio narfl narticipar ilhe dignificou a existência e lhe

na destruição de Palmares;Lambem tera enoJ'me l'epercussao, fipis. permanecendo na praça, cêrca. desta importante 'solenidade. Aq:.n assegurará niaior desenvolvil'len-
_ em 1.726, 'a então Povoação de Nos-· visto que todos os (moradores o.tS de cinco mil pessoas, S('l acham sr, Secretário. eercanrlG to c maior bem estaI' coletivo.

sa Senhora do Desterro foi elevada a ca·�t:J localidade estão ,:uidos e c0es�s O SERMÃO DO FREl GRE(;óRIO 'de. perto a pessoa ilustre d0 V, E agora, elevemos cheios de fé, tegoria de Vila, pelo ouvidor dr, Lanhescom o honesto Governo do �staao A�.somando o púlp'ilo, o Vigário F,'Xl'ia, para. desta maneira. dar e de crença cristã nosso pens[;_fij,ell- Peixoto, passando em 1823 a categoria.e disposto a cooll.erar, com. �le em da ParÓqu!iI, Frei _Gregór!o D,al �O' púhlica demonstracão d� sua dcdi to ao Deus Onipotente e Poderoso, de cidade;
,-Qualquel: ev�ntuahda�e polItIca. vo, proferIU sermao alUSIVO- a SOj�- C::lf>i'ío ,aos interesses POllflc,o ad�m- na invocação I'erene de suas ben- .

_ em 1789, o Govêrno de Minas Ge-Para fInalIzar as mlllhas palavras, nidade de instalação do novo mun:·- l1i�trativos de sua commUl, I'lio's celestiais uara os que aqui tn- rais, Visconde Barbacena' ,determinou-.quero, antes de tudo, �gradecer a cipio. Relembrou o piedoso sacerdo- B a Grande honra com que V, Ex-:b. balham ou ,tenham a trabalhàr '(1elo em circular, a suspensão do lançamento�atenção deIic�da, que tao bond?sa- te, a emancipação do Brasil, CC,(1· Sr, S"'ecretário distingue esta t(�J'i'a engrandecimento desta. terra, fa da derrama, cujos efeitos vinha,enquie·:mente nos f�)l dIspensada, descJ��:!� qtJ'istada �l 7 de setembro, euja
T da�a de gente tão boa e hospitaieira, aos zendo com que as ;;earas ricas e far- tando o povo mineiro;..do a V. EX�Ia. :sr. dr." Armando_ .J:" corn�m?rall1os desde �uc. f1 Nr.Ç·HL' aquiescer 'cavalherescamente ao ta$ dê'ste solo exuberante e fertilis- _ erll 1794., na Bahia, nasceu Francis·mane PereIr� e sua Ill�str� CUTiH Br.aSllelra se tornou ll)depel�dcnte I'onvite. que em nome do .povo Lur ..

simo se multipliquem cad'! vez rr.aü, co Gomes Brandão, Pot' sentimentos na·tiva Ulna fehz pern1_anenCIU cn-1�'(; de Portugal. Lenlbrou 0, �:c?tin'cn- vcnse lhe dirigi, dá· a esta solenic!n- e que ��segure indistintanlcnte, d ti vistas ,pas�ll a chanlar·se Francisco Gê'nós. to de liberdade, IdE' dll'J!,lrem-se de o carater de acontecimE'nto rnar- todos, o bem estar, a \ felicidadt: e l) Acaiaba de' )'iontezuma e foi Visconde deCaros colegas, meus concidadãos, homens e nações., para, após Ol'tT'::;_;, cante na bela estrada do' progresso ÍProgresso cOlltinuo de sua gE;ute Jequitinhonha, falecendo no Rio de Ja·'·.-saudemos os visitantes amigos COi!! consideracões, afll'mar ;<;er 9 2Ü �c (lOe Turvo vem trilhando, graças ao para maior gTória de S3nta Ca12- neiro em 15 de fevereiro de 1870:''Um grande viva. lTlarço a ct�la de ema'nClpaçao pr>, trabalho laborioso' de seu PO\'O, a rina e do Brasil. Disse". _ em l811� foi ct'eado o municípo deViva sua Exeplência o �r, dr, t l,co-adl11J,lllsttRtlva de Turvo, a ;,na- i;I.queza estupenda'
.

de ser solo, lopm;p a 'apslsap 'OpUp.!ílnS<l.lé� B�llSque, cuja sede foi á Vila de São.Armando Simone Pereira c S�la d.i;; ,Ima aspIrarao ,do ,�el1 p�vo'. De"ta,- cujos fatores deterI1?lI?-a:an�, cons�- A INAUGURACÃO DO NOVO HOS- Luiz Gonzaga, Em 1890 passou a tertinta comitiva". con o papel da Igr.e.1a Catohc,a Apos-, auentemente, a ·clanvldenc'Ja fiWrl.· PITAL aquele nome em h,omenagem' ao ?resi·O AGRADECIMENTO I.ólico
. Ro.ma!1&, !lesses, movlment�s da de emancipação ton:ada pel,o A seguir, autoridades e povo diri- dente dr .. Francisco Carlos de Araújo-A seguir, falou o dr. 'Antônio A 1 de relllvll1chcaçoes. �Ita_ndo, o fa- Poder Legislativa. depOIS de l1wll-, giram-se para o Hospital São ,Sebas_ Brusque;Ill·eida, componente da carA.vana to de, dentro da propni:!- dlO'�es�, culos:nnente estudada, e 3 sanç;�o lião, obra iniciada 'a 12 de agosto dto _ em 184.1, foi criado o 2°· Gabinete'Oficial, que agradeceu as homena- hm;el' desmembramentos oe j)<l1'O- patriótica do Govêrno do,T:l:slado, do 1945, com' a colocação da pedra fUll- !\finis-lerial, no segundo reinado;gens com (Iue. em Ermo, o povo cid ou�as, como aconteCe\l el_? Aral'�ll- qual 'mé orgulho em ser pt-ssoa

p

ue damental à cuja cel"imôn'la comp_5l' _ em 1853, foi creada a freguezia da
'novo municipio, tributava ao<; rl:'- gUH, onde qu�tro out�a.s .foram �l'!;_;_

sua confiança, no cargo 'de PrercJ- rcceu o sr, dr. Nerêu Ramos, enlao Santissima Trindade,. na Ilha de Santa
presentantes do Govêrno de S:J!1-ta das. Após, dIsse do Jubilo dos tUi'-

to dêste municipio, Orgulho·tTt<'. Interventor Federal no Estadu, O Catarina;C:ltarina. terminando po-r con��J',.1 benses CO-Il1 o grande acontecIIllC!l- sim, po-r que nã:o pode haver maioi' novo prédio ocupa a área de 182� me . _ em 1868, a Divisão Brasileira de'1:ular-se pela emancipação politIco· to,. ' 1 honra que a de, embora monesta-I tros quadrados, co-m as segtlmtcs DeHim Carlos de Carvalho destruiu, duoadministrativa de Turvo.' Ternunada a lms�a, SOlene, do ;'lente como é o meu caso, contn- dependências: 10 quartos com ca- rante a campanha. do Paraguai, os me..

A CH;EGADA A TURVO ação de,graças, comlt'lva e ?�WO cn, �)Uir �om todas as energias para 'mas mecânicas. 13 quartos com CJ- lhores navios que <restav<!m a esquadraA chegada a Turvo, foi verd�a:c.i- cm,lli�haram-se .p�ra o ed�fI?tO �a 'que o novél J1�unicipio continue �lr- mas de c�beceira, � enf�rm�ria:;, paraguaia, o "Taquary" e o ."Igurei";ra fesia democrática, Govêrno e pj efeltura Mun�clpal, ��d" se cf... memente cammhando para um ops- sendo o numero de leItos, 00,. Ccns - em 1869, o Mareohal Luiz Alves de
POVO, irmanarias nooS nos.sos senti- t.uou a sol�ne lllstala9a'0, pelo tir. tino de maior progresso e eng�'an' ta �inda de 1 consultório, 2 salas de Lima e Silva, Marquês de Caxias ,por ex·

'mentos patrióticos, comungavam a Armando Slll1?ne PereIra, reprE'5el,l- decimento, E com, êsse espirita I C· opcração, 1 de esterilização. 1 ;pa- traordinários �ervi�os prestados na �erJTIpsma alp.gria, A Caravanc<, prece, tante do qo�'e_rno do E<;tad0,. ao ciproco de colaboração '2' <) reco- ra admin'istração, 1 farmácia, . 5 ra do ParaguaI" fOI elevad,o a Du�ue,dida de cêrca de duas m'il pes<,ja::;, novo Mumc1plO de Turvo, CI'IGHlo nhecimento do decid'ido e presiigju_ instalaçõe$ sanitárias 5 hanhcircs - em 1872, faleceu Jl:>ao da SIlva .Ta.em automóveis, ônibus e caminhõ{,s pela Lei n, 247, de 30 de dezemhro
80 apôio de S Excia. o sr. dr, Gu- com chuveiros clau�ura casinha, ,vares, Visconde do Serro,�Jegre, BrIga·,-chegou à praça princinal pr('-�;sa, de 1948, Pres'idindo ao ato,lo ilus- �ernador do Estado que todos a'111i lavanderia ne�rotério capela, de- deiro honorário do �xérclto e Coma�-Jnente a's 10 horas 'l'o''>a eI1"'a!'I'ln t S ,t'·· d J t' 'I' ;' ,',,' '., '

'

'D' dante da Guarda NaCIOnal da ,Provincla
.• , ' • II ...,' " re, eCI e alIO a us Iça conv!( ou, �cham-se umdos de oorpo e all1l!'l poslto e a resldencIa para o 1':(:-, ,

(lll, com rli"ti�os e banrieil'as. a.31 3pOS rleclarada 'aberta a sessao, o irmanados pelos mesmos ideais, na 'tal'. O custo da obra é de Cr$ do Rto Granqe do Sul,. ,,-dade manifestava o júbilo dI' 1'é'11 <t', �ntônio _Visali par,a lavrar a ata êerteza pl.ena e convicção firme de 1 :196.642,00', A Leg-ião BI;asileira' de ,- em 1874., faleceu a Duqueza de Ca
povo. ê,stp presente pelas suas ::tl1t'J' ria lllstal�,çao, que f?l ass111ada pc· 'qUf' os homens que nos governam Assistência cbntribuiu com Cr$ ". Xta�rirl1de�, �Ior �'�nclE' l11ímero rlp 1'.0- Ias autondadps � pessoas prc<;c�- estão trabalhando, com abneg::l{ ;1<), 110,00,00. o povo com Cr$., .. , , , .'

André Nilo Tadesco·

lonas, pelos comerciantes, pel()� in- t�s" Declarando lllstalado
0. 1l111Hl-1 e ascendrado carinho, pp]o bem cs- 504,279,00, a Prefeitura com. C!'�, .(!"driário�. pE'las eX11l3S, familia', (,lpJO. usou ria palavra o dr. AJ'I1lan· tal' da coletividade cathrinense e 1 !'i,OOO,oo, Antes de ser cortadu a Os motores JOHNSON Sea HOft"P

�llfjrn, toflos OS resirlent(><; no rfiU- CIo SimonE' Perf'ira, aue Plll br'.ilhan-I pela felicidade 'do Brasil.' fita simb�lica. falou' o Provedor' do mente são utílizadas múquinas mI,.· l1icinio. ali se achavam par� rpcekr te Íl�1proviso di:>se da satisfação ci;) Turvoi neste dia grandioso, J'('i1- Hospital, SI'. Emílio Neis. ,<;egl!'i�lélo- dernas em precisão e rapidez. 0'1r, ""DI'ei'·nnt::lnlp rlo G()"f;rno do 'Es- r:(iVernO do .Estado �m haver sou" faixa que PlTI sUa princinal arlél';H SE' com a palavra·o Frpi Grcl!orlc" c, são construidos em fáhrica modprtado o dr, Armanno Simone Pf're'i- r�('nado a lei r:rtle cnou ,1 ur�'o, sa- o novo a colocou, de maneira !';l.Jl\eS- finalmente, o sr, rir. Ylmar Corre:l,ra, p �eus comnanheiros d� carDva hsfazendo. aSSim, a asplraçao do tiva.e elo(ruente, agradecp. a todo� os Presidente da L. B, A., que �e (';)TI na sob todos os pontos de vista e
na, p"e�ando-lllPs grnta hOT:i('n�, seu n?bre povo, Após, f'Ollgr:1tll' SPI1S bpnf"itorEls,' n todos aqtlelc:s gratnlou com o novo Dor mais êsse QS 'SOpllzHllpadsa ,so!.I,pado .IodItem, �r\ o povo dc Tnrvo, r�Ulll- lm,l-se 1'0�1. os hrrbenses pela C'Jn- que trabalham pela súa g"aJ;[d�7.a melhoramento, Após inaugurado o engenheiros da Johnson sao reputa-00, v;""udo o se.u grande rlia. com qu.'sta feliZ, a�lgurando futuro pro- r (rue recpnhecem o valor de S()�IS novo prédio. foram as suas depen- dos como os melhor,es do ramo. Dj.s-a instalação do seu mllnici11io, F,ra 1111��or, Tt:I'll1111adas as slJas pnla- filhos, dpncias franquedas à visitaçã:o J,:ú-a !lP"'" bo�. l".horio"l, f"li7 "'))'11 ", f 1 '

" 1 ,...
, \ trihuidores: Comércio & Transpor-, ''''íl� fl ou, "�11 �pQ.Ul( a. o �". ,.;eJ- 1I'orvo, nsptr' dia granoi;I�('). rcn- blica.emancipação de seu torrão'. Ma�, uH so Ramos, PreSIdente do Partld:) de, inicialmente, sua gratIdão ao O CHURRASCO tes C. Ramos S. A. - Joã'O Pinto.

'.
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'Departamento de Saúdel Carlos Ho.epcke ·S.A. Comércio
Mês de marça.-=Plautêes e Indústria

Auembléia G�ral Ordinária
26 - Sábado - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt.

C
-

27 - �omingo - Farn;ácia da Fé - Rua Felipe. Schmidt. onvocaçao
O serviço noturno sera efetuado pelas Farmácias Santo Convidam-se os senhores acionistas de Carlos Hoepcke S. A. Co-

!Antônio e Noturna, sitas às ruas João Pinto e Trajano n. 17.
.
mércio ·e Indústria a comparecer á assembléia geral ordinária no dia

.

A prese�nte tabela não poderá ser alterada sem prévia au-: 30 do corrente mês, 'às 14 horas, �a séde social à. rua Conselheiro

torízação deste Departamento. I Mafra n. 30, nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte.
Departamento de Saúde Pública, em 24 de fevereiro de ORDEM 00 DIA

[1949. - 10 Exame, discussão 'e aprovação do balanço e das contas re-

Luiz Oswaldo d'Acâmpora, farmacêutíco-físcal, Iatívas ao ano de 19/!8, lParecer do conselho fiscal e relatório da
-

,�� 6iretoria.
20 Eleição dos membros do conselho fiscal. e seus suplentes

rara o exercicio de 1949. .

Florianópolis, 19 de março de 194,9.
Acelon Dário de Sousa, Diretor Presidente.r Leia, Divulgue e Assine

"Jornal de -Joinvile"
o mais completo

Santa
Orgam

Catarina
de

.............................................1.....

moscas e mosquitos!

Os mosquitos e moscas

morrem, instantaneamen

te, sob a eficiente pulve
rização do FUT, que moto,
de fofo, os baratos e

demais insetos caseiros.

. ,

I

SEOE 50cIAt.�

r POliUO ALEGRE
.

"

RUA VOLtJNTÁRIOS DA PÁTRIA N." 68 . L!, ANDAR

\ POSTAL. 683 � TELF.FONE f:P'."" • TELEGRAMAS: ..PROTECH"tIilA"

Agencia Geral para 8tH. Catarina
�ua Felipe Schmidl, 22 - Sob. .

Caixa Pnstal. 69 � Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERViÇOS' TIPOGRAF'ICOS
- APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL ENTREGA

RÁPIDA

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na entrega
de seus iornees,

EMPRl!:SA SUL. BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A.

I
- EMPRESUL -

Serviços de energia elétrica
em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Tí
jucas, Rio Negro e Lapa.

.
Material elétrico para insta

lações - Motores - Dínamos
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - Lampadas
- Ventiladores - Serviço de

instalações por pessoal técni
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 de

Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - �nd. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - Sta. Catarina
- Brasil.
•

� •••••• O" ...

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

� VOLUNTÀRIOS DA PÁTR'A N.· 68 . ' •• ANDAR

<ÕAf ,t"01OtM,.1oG .fElEFOffE_· rEl.E.GItAfII ...�, _orECnJIItI'o

Agencia Geral para S. Catarina
Rua

'

Felipe Schmidt. 22--Sob •

C. Postat, 69· Te). «Protetora»
FLORIANOPOLIS

.....................................
I

PARTICIPAÇÃO
LAURO LUIZ LINHARES E

SENHORA, têm o prazer de

participar às pessõas de suas

relações o nascimento de seu

f ilho. JAIME, ocorrrido dia 12
do corrente na Cas-a de Saúde

São Sebas tíão.
,

I
.....................

,

.

c-ami.a., Gravata., Pifa IDe.
Meiu da. melhorei, -pelai me

nores preçol a6 oa CASAdMIS
CELANEA - Rl1aC. Mafra!

I
ESCRITóRIO IMOBILIARIO A. L.

ALVES

Encarr-ega-se, mediante comissão, de

compra e venda de imóveis.
Rua Deodoro 35.

PASTA DENTAL
ROBINSON

Cirurgia - Clínica -Obstetrícia
Dr.. Antôn'io Dib Mussi
Médico efetivo do Hospital de Caridadt3

Serviço especializado em Doenças de Senhoras
Medernos métodos de tc,atamento

Consultas. dia riap:len te, das' 13 às 16 hore«

- VENDE-SE pU.r motivo de mudança
Grand.e área d·e terreutl -lã culti-vada

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros
A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

Florianópolis - nesta redação ou Escritório I, de A L. Alves.
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.
Blumenau - com o sr. Christtano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

Importante estabelecimento co

mercial necessita de uma moça de

mais de 17 anos que tenha noções
de contabilidade e dactilografia
para o serviço de caixa.

Informações na filial Varig á

I\

Praça 15 de Novembro edf. do To

tel La Porta.

CANÉ'l'A PERDIDA - Foi perdida,
ontem: sem a tampa, uma caneta "Par-

ker", Júnior, fle CÔl' marr-ou, que, sendo

objeto de valor estimativo, pede-se, a

: quem a acou " gentileza de restituí-la

j nesta redação, OU ao sr, Artur Beck, ..o
"Salão Progresso". Gratiflca·se.

Perdeu-se

Consultório:

Rua Tiradentes, 9

CO�IJ?RADORES PARA CASAS E

I· TERRENOS
o Escritório Imobiliário A. L. Alves,

Perdeu-se uma chatelaine de' sempre tem tompradores para casas lo!

níquel com uma meda' nínha terrenos.

, " Rua Deo Joro 35. ,

I
da Sagrada Família. E obsequio .

Tr t" d A entregá-la à rua Anita Garibal- CASA

sio QpRÃriCÍSCOorÕO ·Süi"°�;;;rNOo.A YORK I ��, �� ::.�::���:��:::.::.::�:.
Informogõel cern oa Agente. i l FERID�S. REUM�TISMO E:

FlorisD6po 'is - Carlos HoepckeS/A - C[- 't eletone 1. 2l '2 ( E I I
PLACAS SIF'ILITICAS

São Francilco do Sul - Carlos Hoepck'e S/A -cr - T�lelo()e I) '11.13; � 'tt;.�gég 'I Elixir de Nogueira
.... I Medicaçõ,o auxilieI' no tratamentc

-- . da .UUi.
- .

;1

Residência:

Hotel La Portp

Compra-se uma de preferên
cia com fundo para o mar.

Informações nesta redação

Se ricos quereis ficar
ne modo tecil elegal
Fazei hoje urn s inscrição
o Credito Mutuo Predi a
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Doencas nervosas e mentais,

Direção: Prof. Otavio da Silveira
Dr. Arnaldo Gilberti

, Clinica: Dr. Lacerda Manna
Dr. Laufran Villanueva
Dr. Severo de Almeida Netto

CASA DE SAÚDE N. S. DA GLóRIA (

"Tratamento pelos mais modernos metódos Europeus e Norte-Amer ica
mos. Choques elétricos; pelo Cardiasol, pela Insulina, pela Picrotoxina,
Malarioterapia. Febre artificial. Desintoxicações - Alcoolismo. Insufla
-ção ventricular na Epilepsia. Psico.terapia. Narcoanalise. Repouso, Regi.
.me alimentar

ABRAÇA AOS SNRS MÉDICOS EXTERNOS
. Amplo parque arborisado. Completa separação de sexos. Pavilhão iso
nado para doentes agitados e de vigilância continua. Enfermagem es

.pecializada. Plantão médico permanente à cargo de especialistas.
Transporte de .doentes.

ELETRICIDADE MÉDICA
Hmoterapia transcerebral nas paralisias em outros transtornos vascula-·

res do cérebro.
Tratamento .das Ciáticas e nevralgias. Raios Ultra Violeta

I

e Infra Vermelho
AVENIDA DR. MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - BACACHERI -

FONE 3055
i'ENDEREÇO TELEGRÁFICO "PSIQUIAATRA" - CURITIBA - PARANÁ.

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

RADIO TUDA' ZVO 9.
"

I 1530 kilocieloe oruies: médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Á VISTA E A PRAZO
Enrolamento de motores, dinâmos e transformadores,

, Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessorios, outros aporelhos elé

tricos, artigos' elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MpRCURY".

A ELÉTRO - TÉCNICA
Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

� ..: . .:
DR. . :: .

'. .

::1 A. DAMASCENO 'nA SILVA i-
<.

ADVOGADO .'
:� :'� .

"I AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS •

'. <, :.
.•

b o •

.:: Praça 15 de Novem ro, 22 __;_ 2 ando :
,,8 •
. 8 (Edifício Pérola) •
8 ,.

: 18 Fones: 1.324 e 1.388 I
; 8 Florianópolis - Santa Catarina :
•• •

�:,. ...

Relojoaria ProgretisóI

de ]UGEND � FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
l<.EEMBOL!:;O POSTAL

Faça seu pediào por carta ou teJegrama e pague
sóment'e quando' receber.

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

'Uma maquino fotogrofico
americano de focil

Despertador de bailO
ilumino o noite

Suillso de qualidodemanejo

·No.lol relogios siio acampo nhe dee . do. respectivos certificados
ee garantia.

fEÇAM-NOS CATALOGOS .- ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba - Preço Tiródeut.I., 260 - Paraná

.-- '--�------�----------------------------------------
ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a .intensa e

profícua
(Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é ofer.ecido pela

onda da ZYH - 6
RADIO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kilocíclos - 309 metros -

e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

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

Informações nesta redaçãc � •

5

,

BEL'lEMA

'):oAJ:HHl.A DL rV,:-,rv.t\V.:l \J;'Hv.'
TA P. FABRICÁR)

Vende-se

Maq'.ünário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C
Vende--se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmuth -

Brusque - Santa Catarina".
,

.

Casa Recem
coustruíde

.

DE S O c U PA DA
RUA FELIPE l'vEVES
6xJO metros, tbda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

para erupções do Eczema
., Pomada não gordurosa, antissé
tíca, que combate as coceiras e

erupções da pele. Não
I
mancha a

roupa e não requer ataduras,
Se V, não encontrar BELZEMA em

seu fornecedor mais próximo, quei
ra escrever para a Caixa Postal
687, Rio,

lhelre'da ilwstraQAo ....una.�
lhe. em n.mAvel gesto. um céJiae do
.."celente a.peritl ..o KNOT. Iam_
.. v. Sis.. de acrescentar. 110 agrada-
oe· "geoQleza:ESTEE TAl1.
BFl1 o I1EU APERITiVO

I'nE/J/!.,ET(J!

,fid%i :i�(� I
1
i/I'f Pf)O[)UTO /)A ,f110Tf.!..IIfO• .c� r SE6UIU)$

. ITÂdAI �

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

QUARTO PROCURA-SE

Estudante de Direito pro
cura Quarto Mobiliado, com

ou sem refeições, em ambien
te de sossêgo.
Permutam-se referências.

Cartas para ARFON nste

;0rn�1.
...............

·1

•. ,reune som ... acabamerito .•

solidez .•. no piano perfeito!
Além de vários moríêlos pára
pronta entrega .. , êste rn,�ravl
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do piano de.
pagamento a longo prazo!

Svbwartzmann
REPRESENTANTE

Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.
.

Rua São José, 63. - 10 andar. Telefone 42·4989 - RIO de
Janeiro

Viagens aereas em "Catalinas"
PASSAGEIROS - CARGAS -- ENCOMENDAS E CORREIO

Pará. o Sul': Laguna Araranguá e Porto _Alegre: Todas as

terças e sextas-feiras as 13 horas. .

Para o Norte: Tddas as quarta-feiras e sabados ás 8 ho

ras, com escalas em:Itajaí _:_ São Francisco do Sul - P�ra
naguá - Santos - Parati e Rio (as escalas de Cananela e

Iguape são facultativas).
.

Agentes em Florianópolis: Z. Lo Steiner & ela.
Rua Alvaro de Carvalho n. 1.
Telefone 1402. -- End. Tel.: "steihêr".

, I

_·_-":-·CÔMPANHiÁ.-w��AíiANÇÃ·-DÃ�-'BAiiiÁ';-'--
...--

Fundada em 1870 -- Séde: BAHIA
INCÊNDIOS E TRANSPORTES

para Santa

KNOT
Catarina

S/A

Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades . �. Cr$
Receita Cr$
Ativo Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

Diretores:
Dr. P�mphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Massorr». Dr. 'Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

__ -. _•••••••_ _- _-.._••-.-.-_-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-"r.tt

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.(}53,�45,30
142.176.603,�0
98.687.816,.30

76.736.401.306,20

ex. 134 - TeI. KNOT
Florianópolis

LOJA DnS CftSEMIRftS
Especializada

.

em artigos para
homens

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

PARA \ HOMENS
ARMARINHO, EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo, menor preço da praça'
Faça orna visita à nossa Casa e verifiqu8

n08sos prevos e a'rUgos

L�

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para trensporte de H)<-IS mercadoria \I

Ageotl's �m Floriao0polís CARLOS HOEDCKE S. A

Guia do
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende

reços.
Cada guia e vendido acomnanhado de um mapa rodoviário do

Paraná e Santa Catarina. Â-t __,I

Redação: Rua Prudente de Morae., n, 626. - Curi,tiba. Â.'�c ... �.;: _
J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6

Rádio Guarujá I' Na Comissão Central
PROGRAMA PARA HOJE de Pre�os9,00 ABERTURA - Bom

dia para você ...
Arco Iris musical
Glenn Miller e sua

.BSTAOO-Qusrta.'el,. 23 a. Marco d .. 'IÍ�49

ANIVERSÁRIOS
Jor. Hélio Milton ·Pereira

SEGURA A PRESEN'ÇA DE MÁRIO Tr-anscor-re, hoje, a data anrversáría
VIANA do nosso distinto ccnterr ãneo jornalista

O sr. Flávio Ferrari, digno e esforçado
'

Hélio Milton Pereira, atualmente dirigin-

FEDERA:ÇÃO CilTARINENSE DE
DESPORTOS

Presidente da F. C. D., que, procurando
dar maior brilho. ao cotejo final e deci
sivo do Campeonato Estadual de Futebol,
convidou Mário Viana _ o árbitro n. 1

do Brasil para apitar aquele prélío, re

cebeu cabograma dêsse famoso "referee"
confirmando sua vinda.

Mário Viana viajará via-aérea, chegan
do . na manhâ de domingo próximo, dia
do sensacional embate.'

,

. -

JORNALISTA WALDIR Ci:RISARD
Decorreu sábado último o aniversário

natalício do prezado colega de imprensa
sr. Waldir Grisard, redator da Imprensa
Oficial do Estado e representante de

erriprêsa jorrial ístíca nesta' capital.
Ao estimado colega nossas felicitações.

A 1'El\fPORADA 00 S. CRISTOVÃÓ
Prosseguindo na sua excursão pelo in

terior do Estado, o São Cristovão F. R,
lo Rio, deverá jogar amanhã em Brus

que, domingo em Blumenau, nos dias se

guintes, em Mafra e Joinvile, voltando
depois a esta Capíjal. aqui retornando a

Se exibir novamente frente ao fi�ueiren·
se ,no dia 11 de "abrtl próximo.

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE

CAÇA E 'TIRO
Convocação

De ordem do sr. Presidente, convoco to
dos os representantes dos clubes filiados
à Federação Catarinense de Caça e Tiro

para uma assembléia geral a' realizar-se
no dia 23·3-949, no clube 12 de Agôsto,
às 2(} hor-as.

FlorianópoÚs, 22-3·949.
.�ntônio Mendes, 10 secretário.

Clube, de Regatas
Aldo Luz
Da Secreta tia do Clube de Rega

tas Aldo Luz, receberuos c agrad·!
cernas o seguinte oficio:
" Prezado Senhor.
Temos o grato prazer em cornu

nicar a V.' S., que em Asseruhlóra
Geral Ordinária, realizada em lÚ
do corrente, foi eleita e empossada
:a' nova Diretoria do C. R. "Aldo
Luz", que irá reger os destinos des
ta Sociedade no periodo de 1949; a
saber:
Presidente de Honra: Dr. Aderbal

Ramos da 'Silva e Sidnei Nocetti; \
Presidentes de Haura: Dr. Aderbal
-1 o Vice-Presidente: Orlando Ca

rioni;
20 Vice-Presidente: Gercino Bc.-

telho;
10 Secretárioe Sady Berber;
20 Secretário: Hélio Pôrto ;
10 Tesoureiro: Finninio Feijó ;
20 Tesoureiro: Ari Millen da SU-

veira;
Diretor de

'cal' Teske.;'.

Flutuante:

Galpão e Regatas: Os-

José Duarte de Am0-

judar a. camDanba do Promin, da Estreptomicina e da Casa do
Estudante é_ contribuir 'para .. o progresso de nossa terra.

Comunicado oficial
A Diretoria da. Federação Catarinen�e

de Desportos, reunida em sessão extra

ordinária" nesta data, afim-de tratar do

assunto que se relaciona com OS inciden

tes verificados domingo última, por oca,
sião do encontro entre o Figueirense F.

·C., e o -São Cristovão Futebol e Regatas,
Co Rio de Janeiro,

considerando que o sr. Antônio Tomaz,
presidente da Federação do São Cristo

vão Futebol e Regatas, em oficio 'de ho

.ie datado, afirma que sua atituqe fazen

do retirar sua equipe do gramado no

prélio acima, não passou de precipitação
não constituindo .desconsíderação 'j;>ara
-corn as autoridades, arbitro, imprensa,
adversário ou .'público;

•.

consideranlo não serem verdadeiras,
oonrorme afirma o referido Presidente

<la Delegação do Silo. CristÜ\vão ,as ale

gações 'de que.. lhes faltou garantia por

partc da policia para o prosseguimento
do prélio acima e sim, pelo- contrário, ev i

-dou, a polícia, todos os esforços para
que a peleja pudesse ser recomeçada;

considerando, finalmente, que esta Fe-

deração recebeu pedido de reconsidera

ção de seu ato, não só por parte do São
Cristovão Futebol li Regatas como tam

bém das associações patrocinadoras da
excursão _ Ipiranga F. C. e Figueiren
se F. C.,

resolve: tornar público que a Presldên
cia reconsiderou seu ato que suspendeu

.0 prosseguimento de novos jogos amis

tosos na Capital e no interior do Estado.

Florianópolis, 22' de março de 1949.
FLÁVIO FERRARI, .presidente da F.

C. D.

SAN1'A CA'l'.<\RINA NO CAl\1PEON'ATO

BRASILEIRO. DE ATLETISMO
Reallzou-se de 'sexta-feira a domingo,

em São Paulo, o Campeonato Brasileiro
de Atletismo, promovido pela F. A. C.
Santa Catarina fêz-se representar por

uma pequena equipe de atletas masculi
nos e femininos organizada pela F. A. C.
As classifícações reg ístr'adas foram es-

tas:
.

HOMENS: 1° lugar São Paulo com 328
pontos, 20 Distrito Federal com 201,3° Rio
Grande do Sul com 69, 4° Paraná com

39 e 50 Santa Catarina com 9.

MOÇAS: 1° lugar São Paulo com 162

pontos, 20 Distrito Federal com 46� 30
Rio Grande do Sul com 36, 4° Santa Ca

tarina com 9 e 5° Paraná com O.

A classificação no "Prêmio Gustavo

Capanema" foi esta:
1° lugar São Paulo com 414.5' pontos,

2° Distrito Feleral com 128: 30 Rio Gr-an
de do Sul com 85, 4° Paraná, com 33 e

50 Santa Catarina com 7.

VI1,W.RESI VENCEU
A corrida automobilística de «íomíngo

último em fnterlagos (São Paulo) teve
como vencedor o renomado volante íta
liano Villoresi.
Chico Landi que teve seu Carro act

dentado 'e terminou. a corrida com a má·
.

quina de Credemtino, ainda ,assim, con

quistou o 5° lugal1'.

NO SUL DO ESTADO

No prélio decisivo do Campeonato da

Região Jl.Iineira no Sul do Estado, reali
zado domingo último en;t Cresciuma ,en·
tre os esquadrões do 'C. A. Operário e

Urussanga F. C., saiu vencedor o .'primei..
ro pelo e'score de 3Xl, com o que sa·

grau-se campeão -daquele certame.
I

OS CARIOCAS SAGRARAM·SE
CAMPEõES

Vencendo os Paulistas, na peleja "ne·
gra" de uma série melhor de três, pelo
escore de 33·24, os Cariocas. sagraram.se
Campeões Brasileiros de Basquetebol.
Esse prélio teve lugar em a noite de

domingo último, em São Saivalor (Ba
hia), local do Campeonato Brasileiro.

PARANÀENSES X CAT,o\RINENSES
As duas pelejas interestaduais, de do.

mingo último entre Paranaens'i!s e Cata.
z;inenses ,realizadas em Curitiba e Join.
vile ofereceram êstes resultad05;
Em Curitiba: Clube Atlético Paranaen

se 3 x Caxias F. C. de Joinvi]e 2.
Em Joinvile: Clube Atlético Ferroviá·

rio (campeão do Pal'aná) 1 x América
F. C. de Joinvile, campeão de Santa Ca.
tal'ina) 1.

.

Como vemos, bons foram os resultados
para o pebol catarinense igual em quali

dade ao paranaense.

FALECIMENTOS
Dr. Diogo Paes de Andrade

Faleceu, ontem, pela manhã, em sua

residência ã rua Tenente Silveira. n. 67,

o inditoso engenheiro, de. Diogo Paes de

f Andrade, Residente do Departamento
l\lelllna Odet", Baião (la Costa Nacional de Obras e Saneamento, em

Vê transcorrer. no dia de hoje, seu 70 Santa Catarina, que há cêrca de mÍl ano

aniversário natalício, a menina Odete, es- vinha dirigindo, com grande proficiência
tremosa filhinha do SI'. Homero NatiV'i- -e destacado zêlo, os estudos e trabalhos

dade da Costa e de sua espõsa d. Joana de drenagem das terras do Núcleo Colo·

Baifio da C@sta, residente em Lâgl1na.·· nial "Aderbal Ramos", em Tijuquinhas.
município de Biguaçu, e os estudos das

Fazem anos hoje; baixadas de Itacorobi' e Ratones, no mu·

_ a sra. Célia Alves Garcez, espôsa dó nicipio de Florianópolis, serviços êsses

sr. OsnÍ Garcez, sargento músico do 140 -realizados sempl'e em estreita' colabora-

B. C.; • ção com; o Govêrno do Estado, por inter·

o -81'. Renato Pinto: médio da Secretaria da Vi!lção, Obras

srta.' Zuleida Póvoas; Públicas e Agricultura, do Estado.

o sr. Hal'peres da Silva Filho; Dotado de uma grande inteligência, e

o sr. Oscar SChmidt, desenhi$ta, re- muito estimado pelas suas ótimas quali
dades de coração, a morte do pranteado
engenheiro causou consternação a 'quan
tos que com"êle privavam e aos que con

viviam da sua amizade, nos trabalhos

que dirigia. ,

Seus colegas de classe, a Soeiedadé de

Engenheiros e a Secretal'ia da Viação,
Obeas Públicas e Agricultura prestaram
sua última homenagem ao ilustre extin·

to, mandando depositar corôas e flores

sõbl'e o ataúde.
Em virtude das providências solicita·

das junto ao dr. Secretário da Viação,
Obras Públicas e Agricultura pelo dr.

Camilo Menezes, diretor·geral do Depar
tamento Nacional de Obras e Saneamen

to. do Rio de Janeiro, o cadaver do ma

lo�ado engenheiro seguirá embalsamado,
por via aérea, para a Capital Feferal.

'I'�m;
Diretor 'de Festa,<; e COnlCll101'il.

ções: Eduardo Rosa;
Orador: Dr. A1fredo Damasceno

dq Silva;
Comissão de Tomadas de Cont:ls:
Eleodoro Ventura, Esaú·.Pereira da
Silva e Moacyr Iguat.emy da Silvei-
ra; ,

Representantes juntos a I'. N. S.
C.:� Moacyr Iguatemy da <;ifvei.l'a c

,Oscar Teske;
Certos de que V. S. destinguirá

nossa Diretoria com a lflesma eOIJ

sideraCffo até então ,dispens'IIJn,
aproveito o ensejo para apresenlat'
lhe nossos. pr01estos de elevada' cs ..

tima e distinta consideracão :

A DIRETORT.\
Sad:v Berber � 10 Secretário

do a Página Esportiva. dêste diário, na

ausência do nosso colega Pedro Paulo

Machado, em excursão à S. Paulo, com a

FAC.

Héllo Miilton Pereira exerce, com pro
ficiência, o cargo de Oficial, Administra
tivo da Delegacia Fiscal, neste Estado,
redator de "A' Gazeta", Secretário da Fe·

deração Atlética Catarinensê de Estudan
tes e é acadêmico da nossa Faculdade de

Direito.

Sua inteligência privilegiada e seu decio
dido dinamismo em prol dos esportes de

Santa Catarina o credenciaram à apre
ciação e ,ã estima dos meios esportivos,
unânimes em elogiá-lo e aplaudí-lo, Nos

riÍeios acadêmico, funcional e social,' o
ilustre jornalista goza de muitas relações'
de amizare que, hoje, por certo. o no

menagearão pelo decorrer de tão grata
efeméride, e nós, que o admiramos so

bremaneira, nos associamos, com .símpa
tia, á alegria geral.

Sr. Celso Silveira de Sousa
Faz anos hoje o sr. Celso Silveira de

Sousa, competente engenheiro eletricista
da I. O .E.

. Cavalheiro largamente e'stimado e. apre;
c_iado nos. meios profissional e social,
seus colegas e subordinados aproveitarão
sua. data natalícia para lhe tributarem as

homenagens a que faz jus por seus rio

bres sentimentos e seu elevado espirita de

camaradagem .

O ESTADO o cumprimenta, desejando
lhe felicidades.

Sr. Teodoro F'errari
.

A efeméride de hoje registra o aniver-
sário natalício do nosso coestaduano sr.

Teodoro Ferrari, proprietár.to da Conf'eí
taria Chiquinho.

Srta. Rosa Maria Lehrnkuht 1

Aniversaria 1I0je a graciosa senhorita
Rosa Maria Lehmkuh.l,. aplicada estudan

te do Instituto Corâção de Jesus e dileta
filha do distinto casal Afonso-Dalci Lehrn
kuhJ.
Às suas inúmeras am ígutrihas . Rosa

Maria' dará uma festinha íntima.

Sr. José Perrone

Transcorre, hoje, o aniversário natalí

cio QO sr. José Perrone. competente' fun
cionãl'io d'o Banco do Brasil.

Srta. Nadir Barreto'
. Vê passar hoje seu natalício a distm

� e gentil senhorita Nadir Barreto. or

na�ento da nossa sociedade. e dileta f i

lha

'�dO
sr. Manoel Barreto Primo, farma

cêut co e sua exma. sra. d. alga Vieira

Barr to.

Na Ü'
é funciOliária do Banco Inca,

desfruta de simpatia geral, sendo certo

que, porisso,. será muito cumprimentada.

I _.

Sra. Dotília Cardoso Albani

9,30
9,45

çomeçará hoje a mistv,ra
de trinta por cento do

trigo nocional
RIO 22 (A N) - Obeservando

brasileiras a decisão da Comissão Central

SERViÇO DE,
METEOROLOGIA
Previsão do ,Tempo, até 14

horas do dia 23. (
Tempo: Em geral instavel su

jeito a chuvas e trovoadas.
Temperatura: Estavel.
Ventos: Do quadrante Léste,

frescos.
Temperaturas extremas de

hoje: Máxima 27,3. Minima
23,4.

Faz anos hoje a exma. sra. d. Dotília

Cardoso ..Albani, digha espôsa do sr. Luiz

Albani J'or., acatado industrial em Flo

rianópolis.

si.dente em Curitiba;
_ a srta. Maria Helena de Freitas.

NASCIMENTOS

Regina é o nome da linda menina que

veio engaianar o .lar do nosso dis.tinto
conterrãneo dr, Newton Ávila, nascida

na Casa de Sa,.úde e Maternidade São Se·

bastião, ontem.
VIAJANTES

Sr. ROllleu Reis

Procedente do Rio de Janeiro, onde é

alto funcionário da Administraç§o do

pôrto,. acha-se entre nós, o nosso distin·

to conterrâneo sr. Romeu Reis. que.

aqui. nesta cidade. residiu por muitos
anos.

Desejamos-Ibe feliz estada nesta capi.

10,00
orq.
Musicas

I

em gravações de Preços, começará, amanhã,
10,30 MUZAK - 'nesta capital, a mistura de 30%

11,00 Informativo Guarujá de farinha de trigo nacional ao

11,05 Isaura: Garcia. produto .estrangeiro, para o fa-

11,15 - 'Noro Morales e sua brico do pão no Distrito FederaL
orq. O sr. Luis Dias Rolemberg, ao

V_ariedades em grava- que fomos ontem informados,
çoes na CCP manterá absoluta v igi lan
Oferecimentos musi- cia -sOb;e à ação dos moinhos.
cais. no sentido de se obter o cumpri-

14,00 INTERVALO menta -integr-al da respctiva por-
16,00 Em tempo de valsa tarja.
16,30 + Musica deliciosa 'Quanto ao tabelamento das tín-
17,00 Informativo Guarujá turarias, feito .pela CLP e homo-
17 05 Musicas Portenha logado pela CCp, espera-se que
17;30, - Um programa para entre hoje em vigor, pois a pubtí-

voce. . .

cação da portaria sôhre' o assunto
1800 - Ave Maria

no "Diar io Oficial", estava sendo:
18'05 - Carta Sonóra t com tôda a.

18',15 -' Alvarenga e Ranchi- aguardada, on em,

nho segurança.
. -------------------------------

Teatro Singer
Momento Esportivo
Noticiaria da Agencia
Nacional
A Musicas dos Esta
dos Unidos
Mus�cas populares do
Brasil
Musicas por 4 pianos
Francisco Alves

Orquestra Sinfoni.c�,
Informativo Guarup
Variedades
Ultimas Melodias
Bôà noite EN-
CERRAMENTO.

11,30

12,00

18,30
19,00
19,30

Telegramas
re'idns

20,00 of. - 47.08 do Departamento dos.

Correios e Telégrafos, acham-se

retidos telegramas para:

Jorge Demoro. Haupte], Sul Amé

r-ica Seguros para Schmiclt, Dr.

Erank Monteiro, Casa Saúde para.

AsLa Schwaderer, Elvira Vascon
celos Chaves, Eduardo Gomes,

, Ubira, Circulo, Vina Souza, Diná

Ferreira,
.

Sotec, 'I'omaz Antônio,

Rosa, Rosa Maria Cunha, Maeia..
'Vieira,' Claudio Machado Luz" Vi-

dal Silva, Artur Albino, Pedro Oli

veira, Luiz' Costa, Asta Boeehtold,
Uiljorny.

20,30

21,00
21,15
21,30
22,00
22,05
22,30
23,00

NEWTO� D'ÁVII,A E SENHüRA

partioipam aos parentes e pessoas

de suas r-elações o nascimento de

sua filha RECINA ocorrido na Casa

de Saúde e Maternidale São Sebas

tião. no dia 22 do jjlorrente.
Fpolis., 22·!I.[\1949. CINEMAS

RITZ
tal em o meío de seus numerosos amigos. As 5 e 7 1/.2 horas

Ultimass exibições do filme:
.

O I,ADRAO DE BAGDADSRTA. OSMARINA FIDELIS
Transcorreu ontem mais l1H\8

primavera, dil: gentü ��nhorita
Osmarina Fídelís, filha do

nosso' distinto conterrâneo $1'.

João Geraldo Fidelis 8 de sua

exma. sra. d. Adagilsa doe San

tos Fidelis.
Á distinta aniversariante os

noss�s votos de perenes Ieltcida
des.

com Sabú _ June Duprez _ Conrad'

Veh;lt.
:No programa: • •

1) _ A Marcha da Vida - Nacional.

2) _ Metro Jornal _ Atualidades.

Preços: Cr$ 6,00 _ 3,00.'
.

Livre _ Crianças maiores de :> anos'

poderão entrar na sessão das 5 horas.

ODEON
As 7 1/2 horas

Grandiosa noitada de tela e .palco:
Na tela ._ Uma. história movimenta

dissima com um romance de amor ancan,..

Technicolor

tado;-. "

QUASI UMA TRAIÇÃO
com Alan Ladd _ Gail Russell.

Torcida! _ Emoção!
No palco _ Ultil,{a apresentação. A.

maior orquestra de gaítas de bôca de<

América do Sul.
BRASILIAN RASCALS

No estile de "Berra Minovitch", doo

filme "Sempre em meu coração".
Abre o progl�ama - Notioias da Sema

na _:_ Nacional.

Preços _ Cr$ 6,O(} - 3,00.

Impróprio 14 anos.

ROXY
As 7 1/2 horas

Ultima exibição do fEme

ANA E O REI DO SIÃO,
com Rox Harl'ison _ Irene Dunne

Linda Darnell.
No programa _ O E;sporte em Mal"-'

cIla _ Nacional.

Preços _ Cr$ 4,00 � 3,00.

Im:r;>róprio 14 anos.

IMPERIAL
Às 7 1/2 horas

Ultim� e�ibição do filme :

A �IOClDAnE É ASSlM MESMO

Technicólor
com Mickeú Rooneú.

No programa _ Noticias da Semana.
_ Nacional.

Preços _ Cr� 3,00 \único).

Irnp'Í'óprio 14 anos

5" Feira _ RITZ � Bud Abbott

Leu Costello em VIUVA CAITEIRA.

Domingo _ RITZ E ODEON -' James:
StewarL _ Helen Palker em SUBLIME;
DEVoçÃO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'RADIOTERAPIA
RAIOS X

, DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente, no Hospital de, Caridade

Dr. Alva 'o de Cervalho
tioença» de Crianças'

Consultorio: RUa Tenente
�lveira, 29

Horário de consultas: 9 ás 11
bs. Médico

Sábados: 14 ás 17 hs.

I •

i

Dr. Milton Si·mone
Pereira

Clinica Círurgíca
Molestias de Senhoras

CIRURGIA. GERAL
Dos Serviços das Professores Bene
dicto Montenegro e Plragibe No

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

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

•
I

Hospital de Caridade
'

CLINICA DE SENHORAS - CI-
.

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle' ,e tratamento Iespeciahsado da gravídês. Distur
bioa da adolescência e da menopau-.
aa. Pertubações menstruais, .i:t�1".
mações e tumores do aparelho geuí
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do períneo (ru
toras)
ASSISTENCIA AO PARTO E O.fE-

, RAÇê_ES OBSTÉTRICAS
.

Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
Villturbios rnervosos - Esterílídade
- Regimes:
Consultório R. João Pinto, 7 - 'Tel,
1.461
Resid. R. 7 de Setembro - Edif,

Cru, e Souza - TeI. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteil'Q
Hospital de Caridade de Flo
rianópolis. Assistente da
-

Maternidade

Do.

Do.enças dos órgãos internos, ea pe1-
cialmente do coração e vasos

Doenças da tíroíde e demais' gían-
dulas internas

CHntea e cirurgia de senhora, -
.

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR·IDIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS:

"Pela manhã das t.0,30 ia 11
horas

A tarde das 15 ás 19 horas"

'-"-"CONSULTóRIO: '

Rua Vitor Meireles n. 18

Fone manual 1.702"
RESIDÉNCIA:

Avenida Trompowski ft2

Fone manual 766

Dr. Mário Wendh....
álnica médica de adulto. e cri__•
Oonsultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 ãs 6 horal

aeaidência: Felipe _Schmidt .... II.
TeJef. 812

U,60 s.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

10u cm3.
SóRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

de 100 cm3.

VACI�A ANTI-lUBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 tm3 e frascos
de 100 cm3.

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen
te curtos, � Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, àtenden
do, entretanto; a qualquer pedido dentro do prazo míníme necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima,

Brevemente o Instituto 'pinheiros apresentará outros produtos ve-
Clínica Médiea e Cirúrgica do terinários de grande efi�ácia; como: Ternerjna (Buco-Vacina contra

DR. AUJOR LUZ diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

Médico-Operador-Parteiro Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .... .. . .......•.•.

Doenças internas de Adultos e Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
Crianças 'dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-

Alta Cirurgia - Cirurgia Geral - nento de Veterinária,
Doenças de Senhoras - Partos -

.

Pêlo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
Vias Urinárias' - Rins - Coração derá diretamente a todos os pedidos' de seus produtos, Quando não en
- Pulmões - Estomago - Fígado contrados na localidade de residência do solicitante.

, Tratam;nt�" 'd� TlI.berculose-
-,

Raios X __ Eh�trocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

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

__ Fone 841. FLORIAN0POLIS

Dr; r.alo FOBta
Clinico e operador

em.lult6rio: Rua 'Vitor Meirelea, 1116.
Telefone: 1.405

Conaultaa das 10 ás 12 e da. 14 ..I· Sociedade de sorteios e s'eguros contra acidentes
15 hrs. Residência: Rua Blumenau,

,

22, - Telefone: 1.620 dendo mais .outros beneficios de carater assistencial.
Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais,'mediante mensalidade de CrI 20,00 além da Jóia

inicial de Cr$ 111,oo apenas.

'Participação DOS lucrOtl

• • •

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Carros para o interi�r do Estado!

7-

Especialista
Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR-
. GANTA

.Tratamento e Operações
Residência � Felipe Schmidt, 99

Telefone: ,1.560
Consultas; Pela manhã no Hospital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.

\

Horário: Das 14 ás 17 horas.

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 - Telefone 1,.422.

o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a-conceituada
fiJ;;Dla Fiuza Uma & Irmãos, é � seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque •

_:_

cf excessão de sábado.

EXPRESSO BRlJSQUENSE - 28., 18• e 68• feiras
Nova-Trento.

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 38• e 68• feiras.

16 boras
14 horas

16,30 horas
I

12,10 horas I
QUER V ESTlR·SE COM CONFORTI

.

E ELEGAHCIA 1
1

,

PROCURE A

·lHfaiataria Mello

Dr. Lindólfo 4\G.
Pere'ira

Advo.1fo-ContabiUsta
Civel -- Comercial

Con.tituiçõet! ,de .oci.dad••
e .enico. core1atOll, .m geral.

! OrgànizaçÕM contabeill.
Regilltrol. marca., diapondo,
no Rio, .de cOl'l'Upond.nt.,
Euritódo: Rua Alvaro d.

Carvalho n. 43.
Do. 8 àa 12 lierae,

Tel.foD. 1494

· . . . . . . .. ., .

Bom binóculo
&runde visão

Visão maior e mais
.

perfeita
que a de um bom binóculo

�lcança quem tem sólida
instrúção,

BODs livros. sobre todos ,OI

assuntos:
. .LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Ploríanôpolia
· . . . . . . . . . . . .. .

'

..

Muitas felicidades pelo aasef••a
lo de seu, filhinho J
Mas, não esqueça. que o melb••

presente para" seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CRl:DITQ
MUTUO PREDIAL.

'

· ,. ...

-'

..........................
•
•
•

I
•
•

: Oferece seus serviços.
: Cartas a Maria Inês

! Ferreira.

I Caixa Postal 55.

.....................�

Da'ilógrafa
.

diplomada

SEU RElOGIO PRECISA DE
REVISAO? .

NOSSA OFICINA É ESPECIALIZADA
Nossos concertos são '. ..

.' garantidos 100%
ÓTICA MODELO
JoAO PINTO, 25 (Frente ao Tesouro

,

.

.

do Est,do)'"
;

· ,. .

SENHORITA!
A ultima creação em retri
�eran te é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está

ecomperümndo a moda .

Fabrlaant. a distribuidores da. afo.modall con

f.cçõe. -DISTINTA- • RIVET. POII!\II>UEl um Ç!J'CU"_

da .ortlm.nto d. aafllemirtu. pi.,(: t�d(>e b1ti�,,,,
bon. e barato•• algodõ"e, mo�·inl)·" QV;onH>t·,t-o.

palra alfaiata.. Que recebe dh.tem.mb d08

Bnrll. Com.J!'ollll,;t•., de Il\tel'ioJ' fiO ••nUdo de Ih. fax,..r .. rr, ·'m�.

FloFtollnópcUIJ. - FILIAIS em 81nm.nau • Lofil)lII
_o w

A Ca.a ·A CAPITAL
Ctnt.:il)111 d••f.,.tuo",.m I!UOIJ

Dr. Roldão CODJoDl
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA

.

- MOLl!:STIAS DE SE-
, NHORAS - PA\RTOS
Formado peja Faculdade de Medi·

ema da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários anoa �o
Serviço Cirúrgico do Prof. AlIpto

Corrêia Neto
'€irurgia do estõmago e ..ia. circ:ul�'
rei, intestinos delgado e .grosso, tír01'

de rins próstata, bexiga,. utero,
oyãrios e' trompas. Varicocele, hidra-

cele, varizes e hernas.
.

Consúltas: Das 3 b 5 horas, , rua

Pelipe Schmidt, 21 (altos da CaM
Paraíso). Telef. 1.598 '

ReÍlidência: Rua 'Esteves Junior, 170;
Telef. M. 764

Rua Felippe Scbmidt 48

Dr. M. S. Canlco11
Clinica exclusivamente .de criançal

Rua Saldanha Man�o, 10
Telefone M, 73::1

Dlt A. SANTA�LA
(Formado pela Faculdade N.acto·
nal de Medicina da Universidade

do Brasil) .

Médico por concurso da Asslstên·
ela a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-Interno de. Hospital P�!qut(t,
trico e Manicômio Judlclli.rlo

da Capital Federal
Ex-Interno da Sànta Casa de Mi·
serlcórdla do Rio de Janeiro
OLlNICA MÉDICA - DOENCAS

NERVOSAS
Consultl5rlo: Edifício Améli8

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

"alho, 70,
. Das 15 às 18 boras
Telefone:

Oonsultório - 1.208.

•
Residência - 1.305.

Produtos Veterinarios
O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).

teqt o prazer de comunicar aos senhores Veterinários. Fazendeíros
e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos.

Os primeiros já a: venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tribos de 10' e vidros de lÔO comprimidos de

�

arvores frutiferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas oenamentaís nas
melhores Qualidades oferece o grande Estabelecimento de

Flori e Pomíouttura
H. J. Cipper,
Corupá,
Mun. de Jaraguá - Estado de
Peçam catalago gratuitamente.

Santa Catarina.'

"

, Repres�ntações .

FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM ��O PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇêES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS 'A CAIXA POSTAL, 245 - sxo PAULO.

1/ C A P I T: A L A R 1/

pessoais" conce-

coupon abaixo e remetê-lo à .nossa Redação, afim de completarmos
quanto antes, o nosso Cadastro Soci�l.
Nome ..•.•....•................ _ .

Rua Est. Civil ....•.••.... _. D. Nasc
,

....••

Mãe .
' .

,

. . . . . . .. . .

I

Pai ........•..... .
.

Emprego ou Cargo ..........•....... .......• . .

Cargo do Pai (mãe) .........•.. •........ . .•...•.....

Observo . • . . . . . . . . .. ....••...• ••..•..• . . • . . • - •

1'
..... ..

/
.

ahoma Q chll'lollo do.
ClOrnp2'iOlJ� MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



160Vê��!N��Ru�!�ade
Foram reconstruídas as pontes

da séde do distrito da Lagoa, de

acesso ao J1JeLirQ e Barra da La-'
goa. EsLa ponte é de 13 mts (le

fortes chuvas eatrem sõbre
a cidade- de Itejeí

Consequências do temporal

o MOMENTO

vão e a sua reconstrução ob�nA- Itajaí foi vítima, domingo úl- a borrasca, rebentou um ráddO'-'

ceu 'ao primitivo plano. timo, de forte temporal que lhe deu que 'sintonizava nostálgica valsa".
CONSTRUÇÃO DE PONTILH�ES sérios prejuízos. Á tardinha, de- sendo suas peças projetadas con- ..

Foram construidos d.ois pon- sabou sôbre a cidade, a trovoada tra O' guarda-roupa próximo, fi-·

Novo cônego na tilhaões de madeira de lei de 3 a 4 que 'se 'vinha anunciando desde cando nele gravacas as peças des-

mts. respectivamenúe, em Tapé-I cedo, c.om o intenso calor. prendidas.

Arquldioces'e ra, distrito de Ribeirão. A Igreja Matriz, por exemplo, Até mesmo a ZYK 9, que' se diz

. Foram procedidos reparos e em construção, teve sôbre sua dominadora dos céus de lá e do .

. Em recompensa dos serviços reconstrução no ' �Iorro do Padre torre onde se levanta um para- Brasil, teve danos. O transmís.;
prestados a Religião, acaba a Ar-

Doutor, de acesso ao distrito de raios, uma faisca ameaçadora. O SOl' e mesa 'de controle da popu-'
quidiocese de nomear CóNEGO

Lagoa, danificado pelos últimos Bairro dos Navegantes, formatlo lar emissora sofreram avarias'
EFETIVO da

.

Catedral Metropoli-
tana o Revmo. P. João Adão Reitz,

temporais, os maiores nestes úl- de uma gente de poucos recursos, que, felizmente, foram de pouca

. .' . . times 50 anos. chorou oítos pessoas vitimadas. monta.

qdue:. ha quasi �l �nos'd dirrge os
PÂNTANO DO SUL. o recesso de muitos lares, onde A população só voltou à com-

estanos espir-ituais a vasta 'e _..

. , . d' S br i
Acha-se em construção o novo parecia ausente o perrgo, pela ga- pleta .calma à noitinha, quando

prósjiera paroqura 'e om no" I
.,.. A • Li dá t d 1 di ·e· .

I d� t d d
csmitérío do Pantano do Sul, dlS- ran la que nos a a qure u e ca- para onge, se ' lrI!';1U o Impetuo-'

en o, an es, ocupa o cargos e. .. -

'
.

t bé f d
.

IA A' idi
.

I tríto de Ribeir-ão da Ilha. O encar-J serra, am em so reu os anos e so temporal, 1i:vrando:.a de maío-.

r'80evo nta
- IqUtl lOodese. _ regado dêste serviço é o funcio- sustos' do temporal. res prejuízos, e, quiça, de ací->

IUS rumeI!' o ,e nomeaça() " . . T t
. A •

I
t d t d 17 d J

.

d
nano municipal Sr. Emman uel da an o que, na residência {O SJ'. dentes pessoais de maior propor--

raz a

t
a a e

t

e .anelro o
Rocha Linhares. Jocely Pereira, em Coloninha, ção,

corren e ano,' endo sido entre-
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA aprazível bairro itajaiense, cornu Graças à nossa reportagem, que :

gue, pessoalmente, por Sua E:!{- JUDICIA'RIA ,

I' d don
.

da an ava, ormngo, gozan o as ..

cia. Revma. () sr. Arcebispo Me- I t I d tO sr. Prefeito Municipal insta- OS a a a OD 'em a delícias de uma tarde de praia.
tropa litano, por ocasiao da re- , • ).

leu o Serviço de Assistência Ju- notíaíamos: hoje as I(>·onsequê'n-
cente Visita Pastoral, perante os C

• -

TI'.
4..." lJ<, IV

diciária, destinado a atender os OmISSaO., "CII'Ica eias das chuvas que muito as-·

fieis que nessa mesma ocasião ti
pobres do Município de Florianó- sustaram, mas que, por bem, se:'

polis. Foi encarregado dêste im- do Trio.o fQ'rarn.

portante servíçço o sr, dr."Alvaro RTO, 22 (A N) - Sob a pr-esiden- P d t
·

Millen da Silveira, membro do ro u ores clnema-cia do sr. Carlos de Sousa Duarte,
Conselho da ordem Il"s Advogados ministro inlerino da Agricultura, e

t '0'do Brasil, Secção d· Santa Catar-i- com a presença de altos flll1CiOllá-1 oura tCOS em
na. rios da Divisão do Fomento da PI'O- FI

•

ó I-lflorianópolis é "m dos poucos dução Vegetal, do Serviço de. Ex- Orla0 pO 18
municípios do Brasíl que, aten-

dendo às atuais .exigênciais� criou
pansâo (lo Tr igo; do Sr rviço Nacio- Desde há algum tempo, se en-··
nal de Pesquisas Agronômicas e do I contram em o nosso Estado os

tal serviço. representante da Secretaria de srs. William Gericke e Francis-
Agr-icultura do Estado d e Minas Ge- co de Assis Vasconcellos, pro
r-ais, reuniu-se ontem a Comissão dutores cinematográficos de
Técnica do 'l'rig'o, a fim de discutir São Paulo.
varres assuntos relacionados à: Tendo filmado muitos aspec-'
campanha Irilicola nacional, i tos de' nossa vida social e eco-

Aprovado o programa de traba-! nômica, os quais serão exibi

lhos da 9.omissão, que se integrará

I
dos em complementos ,nos

cíne

.

de representantes dos Estados (18 mas. do país, os conceituadós s

São Paulo, 'Santa Catarina, Rio cinematografistas, com quem
Grande do Sul, Paraná ,e Goiás e tivemos ensêjo de palestrar, es
que funcionará .durante esta serna, tão encantados com a prosperi
na, foi redigida uma nota, ontem dade catarinense e, bem assim

mesmo enviada ao presidente da como as belezas naturais da

Republicá, relativa às verbas espe- nossa Ilha .

ciais que a Comissão julga impres- Nos cinemas desta Capital já:
cindiveis para a continuação da têm sido exibidos magnífícas
atual campanha do' trigo. produções dos srs. William Ge

ricke e Francisco de Assis Vas

concelos, cujas instalações na

Pàulícéa, são completas e mo

dernissimas. Aliás, os filmes·

que conhecemos, da sua produ-"
ção, vall3n:J. como ótima reco-'

mendação para a indústria ci-·

nematográfica brasileira.

Florlan6pollt, 23 ele Mar�o de '949

Frustrado desde o primeiro
instànte por ausência absoluta
de um clima favoravel na cons

ciência popular, a pretensão
dos vereadores udenistas de A

raranguá, que propunham a

anexação dêsse município ca

tarinense ao Estado do Rio
Grande do Sul, passa a interes

sar, sob o aspecto da sua inexe

quibilidade, a imprensa inde

pendente, na capital daquele
grande Estado. Agora mesmo,
temos diante de nós um exem

plar do "Jornal do Dia", de

Porto Alegre, edição de 18 do

corrente e em que há uma en

trevista obtida de ilustre mem

bro da Câmara Municipal de

Araranguá, o vereador Artur promoveram ao homenageado uma

Bertoncini, pessoa de grande expressiva manif.estação de aprêço,

projeção nos círculos sociais, •.

bem como nos meios industri- DR. FRANCISCO CÂMARA
ais os araranguàenses. Perten- NETO

cendo à baricada do P. S ,D., Advogado
não há rrííster que se lhe acres- Escritório: Rua Felipe Schimidt
cente a essa condição a de fili- 21 (sobrado) (Alto da casa "O

ar-se ao ponto-de-vista contrá- Paraíso")
rio fi tentativa infeliz dos ude- Residencia: Rua Alvaro de Car

nistas, que tinham como cabe- I valho, 36

ças do movimento o deputado Florianópolis Par� a defesaestadual Barros Lemos e o pre- �
U

feito Adolfo Ghizzo. O jornal vereador Artur Bertoncini: é o da Pazporto-alegrense dá-nos conta de que se refere à circunstância •.••

que, ciente da presença do ve- de haver-se pôsto o povo de A- Foi fundado no Rio de Janeiro,

reador Bertoncini em Porto A- raranguá, em 1930, ao lado das com amhito nacional, a Organiza

legre, solicitou-lhe' o pensa- fôrças revolucionárias, sem, to- ção Brasileira de Defesa da Paz e

menta a respeito de ruidoso davia, haver pensado em desa- da Cultura.

caso. nexar-se de Santa Catarina pa-
A novel sociedade se propõe tra-

Elevado nos conceitos, expon- ra acrescentar-se ao Rio Gran- halhar para que, entre os homens

do-os com a serenidade do ho- de do Sul. Vem a talho de foice, reine a concórdia e o entendimen

mem cônscio da fôrça de suas neste tópico, lembrar que,
to afim de que se torne impossi

opiniões, o nobre representante tendo assumido o Govêrno ca- vel uma nova guerra.

. pessedista situou a questão com tarinense um ilustre sul-rio- O mundo está ainda combalido e

a precisa objetividade, sem lhe grandense, a despeito de tenta- preciza de tr'anquriidade para se

contornar qualquer dos aspec- da uma retificação de fron- restabelecer.
-

tos por que seja encarada. teiras inter-estaduais, nem as- Estamos de pleno acôrdo com es-

Mas o que pretendemos acen- sim poude ela concretizar-se, se movimento em prol da paz, tão

tuar, nas expressivas declara- ante o movimento de opinião necessaria neste tumultuoso mo

ções do digno vereador do P. S. que se lhe opôs. O sr. Berton- mento .universal que estamos vi

D., antes mesmo de lhas trans- cini poude, assim. muito judi- vendo.
crevermos na íntegra, como o ciosamente, rematar 8,<; suas de- Todavia, ficamos dê quarentena

I
faremos amanhã _ é a exata e clarações com estas p'3,lavras: em relação à nossa solidariedade à RTO, �2 (A G) - O presidente

oportuna re�erência que fez à "Sou fervoroso admirador do essa. "Organização". da ReP>t.lblica, gal. Du(ra, desceu

situação de Araranguá entre os Rio Grande do Sul, Estacto que Tememos que aconteça com a anle-o�Lem, de P-elropolis. Assim

demais municípios catarinen- considero de um povo sóbrio e "paz" o que se está verificando que s· �xcía chegou a esta capital, Uederapa-o do ",. dA.,ses, como um dos que maior so- compreensivo, e que ta'.1t:' 'pro- com o petroleo. . . fez U"la demorada vil)ita ao sr. r \I li U'

ma de assistência têm �ecebido va que nunca teve aquela pre- Aguardamos, assim as suas pri- Nereu Ramos, vice-presidente da Santa "at8rl-nado Govêrno do Estado e, espe- tensão, nem mesmq duranj�e o meiras manifestações públicas. RepUblica 'e pr.esiaente da Comis� U
cialinente, - para nos atermos período discricionário, dura.lte Queremos ver si esses devotaDos são Executiva Nacional do PSD, Os; Presidentes dos Sindica-
,ao texto da entrevista - "nO' o qual tinha a faca e I) llueij::> pioneiros se insurgirão contra to- em .l:ua resiclencia. Esse aconte- tos, do Comércio Atacadista.,
período de govêrno do sr. Ne-I na mão".. .' dos os processos de perturbação da cimento vem tendo grande reph- Varejista'e representantes Co-

rêu Ramos".,Desde então, frisa O deputado, o prefeito e os paz, venham do oriente ou d-o oci- cu" ..ão, comentando-se, nas rodas merciais de Florianópolis, pelo
o sr. Artur Bertoncini, "houve vereadores udenistas, que pro- dente� de Jóra ou de dentl�o da cor- pohticas, ter a visita cal'ater po- presen.te edital:e á vista da au

um surto ,de progresso tão ex- moveram o infeliz movimento, tina de ferro. . . líUM, asseg'urando-se ainda que o torização do sr. dr.' Delegado'
pressivo, que não justifica o do- devem estar, já agora. lamel1- Porque, a verdade é esta, si eles aS�LlnLo versado enti'e as duas al: do Ministério do Trabalho, In
cumento apresentado à Câma- tando que lhes não tenilam si- se dirigirem, como parece, contra ta" personalidades foi o da suces.;..· dústria e Comércio, convocam' a
ra por um vereador local". do favoráveis os ventos da opi- o Pacto do Atlantico, o iniperia,Iis- si40 prestctenciaI. Assembléia Geral Extraordiná-'

EsSa alusão do nobre verea- nião da grande maioria da :.'0- mo americano, etc., alguns já muito ria dos Sindicatos acima refe-'

dor pelo P. S. D. nos recorda, pulação de Araranguá, que conhecidos, então não precizamos ridós, para a sessão extraordi-
f t· t t

.

t
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O 30° ANIVERSÁRIO DO
e e lvamen e, os empos em pensa como Ç> llus re vereador de mais nada para descobrir quem nária a realizar-se dia 25, ás'

, d d I d' t
CLUBE MARC.tLIO DIAS

que, esprez� .

o pe os gover- pesse IS a. -são e o que pretendem eles. 19iI3,(iJ'horas, na séde da Associa-'
nantes do Estado anteriores' à Mesmo porque os compl'omis- Comemorando a passagem de ção COllfercial de Florianópolis"
gestão Nerêu Ramos, nem só, sos partidários, porventura cxi- seu 300 aniversário o Clube á rua-Trajano, 13, sobrado.
aliás, o município de Araran- gidos do eleitorado, não pode- CASA MISCELANEA diltri' Marcílio Dias, de ItajaÍ, enfren- OBJETO: Deliberar sôbre o'

guá, senão todo o sul catari- riam ir até à traição, contra a buidora dOI :Rádiol R.:C.· A tou em sua quadra de Tenis, o aumento de salário pleiteadO'
nense vivia de minguadas so- integridade política e territqrial Victor. Válvula. e Di.coa. Bôa Vista, de Joinvile, derro- 'pelo Sindicato dos Empregados:
bras orçamentárias, sem estra- do Estado. . . Rua Conaelheiro Matra tando-o pela contagem de 5 x 2. no Comércio dé Florianópolis�
das, sem estabelecimentos de -:;:-;:;;:;::;;:-:::-;:;�:;:::::;-;-::::�;:::::---::::-:::::--�:-::-::::--:-----;__------__:----.:::._---- Florianópolis, 21 de março de'

ensino condignos, sem assistên- LINDOS CHAPÉUS DE PALHA
.

1949. ,

Cla sanitária. Araranguá defi- NORTE.AMERICANO'
Charles Edgar Moritz, Presi-

nhava, entre as comunas irmãs dente do Sirídicato do Comér-
no destino, çomo fontes de ri- r- RECEBEU A "M'ODELAR'" cio Atacadistà de Florianópolis.
queza estagnadas pela indife- Manoel Donato da Luz, Pre-
rença dos poderes públicos. sidente do Sindicato do Comér-

it�rl������lsªi ( fi"ETI.·I.!III ::::::�:::�� 1 ����g�:�����tf,:"
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