
1 1 l'l 'Im , ,

PARA COM A PÁTRIA, NO "DIA DO SOLDADO'\ QUE AMANHÃ DEFLUE EM C6MEMORAÇÕES, ENTRELACAR-SE-ÃO
,CIVIS E MILITAR�S, FRATERNALMENT E UNIDOSj PRONTOS PARA SALVAGUt�A-mlttf,'OS INTE.)lESSES DO BRASIL

.

QUE QUER SER LiVRE, COMO SEMPRtt��I�;;;;",
�,

<,

"O ESTADO" SENTE-SE ORGULHOSO EM PODER SAUDAR' OS SOLDADOS DO BRASIL, AQUI DIGNAMENTE REPRESENTADOS PELO VALOROSO 14° B. C.
E NA PESSôA DE SEUS MUI ILUSTRES COMANDANDANTE, OFICIAIS, SUB-TENENTES, SARGENTOS, CA BOS E SOLDADOS.

Nascimento: 25-VIII-1803. comemorativa da rendição dai Foi Senador do Impél�o,
.c �r�ça: 22-XI-1808 como 1 Q VIa de Uruguaiana em ! Conselheiro de Estado e de

3Jpe e.
_

18- IX-1865; 9 - Medalha co- Guerra Ajudante de Campo de
romocoes: Alfe'res me t' d t

. -

d S M
'

.

12-X-1818� .
.. ')

. '" .. mora lva ,a er�llnaçao a . . o Imperador. e Ministro
, T�ne.nte, ....1-1-1821 Guerra do ParaguaI. da GiUel'ra .

.eontando antIgmdade de P . A' d 20 1 N
. .

A d d t_ .' _

. . . .
. 01 V1S0 e oe ovem- O dIa de seu alllversário na- a erro a4 �I-1820, Cruplt.ao, 22-1-1824; bro dez 1808, conta tempo de talicio foi es'Colhido para a co- causa

Ma�or. 2-XII-1828 contando serviço de.sde o dia de sua pra- Imemd,ração do "Dia do Sol- .

B. AYRES, 23 (E.) - Finda a guerra civil do Paraguai'
antlgmdade de ] 2-X-1828' Te- ca d d " A

.

...... .

.

'
�

. a o por V1S0 l'nllllstonal co:::.! a derrota definitiva dos revolucionários, surgelll as pri-
nente coron€1, 12-IX.-1·837.; Nobiliarquia: Barão, em .. nr. 366 de ll-VIII-1925. meln1s explicações pdo fracasso do movimento que, ao irrom-
Coronel, 2-XII-1839; BrI-gade'l- ;t841 - Conde, em 1845 - Faleceu a 7-V-1880. per, coutava naquele país com tantas simpatias, Obscrvado:'es'ro, 18-V,:�-1841; Marechal de Marquês, em 26-VI-18'52 e Du- ",sigam.. me .oiS 'qu�e í'ürem habiJi1 adns explicam a derrota dos rebeldes 'Como consequen-
Ca,�P? oradllado, 30-VII-1842 que de Caxias, .em 23-III-1869. brasileiros!"

, b f
€ e1'etlvo, 23-III-1845; Tenente- cía: do apôio comunista. Embora ,por dive�sas veze·s os c � ·os

General, 3-II1-1852: Marechal de rebelião afirmassem que o movimento não era do caratef

no E'xército graduado, AI
marxist;:;,,' () fato é que tinha .0 'pleno apôio dos comunistas �

2-XII-1862 e efetivo, I"anca Gelull'"o-Ademar -isto levantou graves suspeitas quantl?· ao futuro t�� �l�����l�l
13-X-1866. com un-. govêrno integrado dêsses po ltlCOS .que es a

.-

Condecorações': 1 Grã. S. PAULO: 23 (A. N.) - Anuncia-se como definitivamente do a repulsa de tôdas as Democracias.
Cruz da Ordem de S. Bento de firmado um acôrdo entre a União Social Progressista e o

par-,
Durante o dominação hespanhola e sob o nome de Banãa'

Aviz; 2 - Grã Cruz da .ordem tido Trabalhista Brasileiro, secção paulista, para a disputa das Orient�l faz parte do Vice-reinado de Buenos Aires, libertan
Imlperial do Cruzeiro; 3 próx.imas eleições municipais, já marcadas para. 9 de novem- do-se em 1814 com o auxilio de tropas argentina e durante seis
Grã Cruz da Ordem da Rosa; bro, e para a eleição do vice-governador do Estado. anos foi' despoticamente governado por Artigas. Dominado

4 - Grã Cruz da Ordetn de / C01110 se :sabe, a União Social Progressista é o partido nas- pelas tro,pas brasilêiras, a Banda Oriental foi anexada ao Bra

Pedro I; 5 - Medalha conce-
I cido da fusão do Partido Social Progressista, do sr. Ademal' de sil em 1821 com o nome de Província Cisplatina. O General

·-elida pela guerra da Indepen- Barros com a Ação Popular Renovadora, ala 'dissidente da Lavalleja, em 1825, promoveu um levantamento geral e que
dência em 1823, na Bahia; 6 União Democrática Nadonal. A sua aliança', agora, com o P. foi sustado pela Re'pública Argentina.
- Medalha do 'Mérito Militar; I T. B. é o 'primeiro sinal de aproximação entre Getúlo Vargas O tratado de paz, firmado no Rio c.e

7 - Medalha de Ouro, penden-' e Ademar de Barros, o que, possivelmente, poderá resultar em Independência. da Banda Oriental, que se

te ao pescoço, da Campanha do I importantes acontecimentos políticos de âmbito estadual e, pendente, sob as garantias da Inglaterra,
Uruguai; 8 - Medalha de Ouro 1 mesmo, nacional. 1.828.
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Ano XXXIV , Florian.õpolis--Domingo, 24 de Agesto da �947 10:1 Q8

LUIZ ALVES DE LIM E Salv
PATRONO DO EXER<:ITO'

A nossa
_je. _

eerçae
A nossa edição p comemot-eí.iva ao "Dia do .soJ.dact-o·'.
Com ela prestamos nossa rcconnecída e justa homenagem aos va- ,

10'1'000.5 Expcdicíonários que róram à Eurqpa Javae com Saillglll'P.·O ul
traje í'e ito a nossa Soberania 11,1' Povo LiYN". Foram patentear, hombro
a hornhro com os intrépidos e valorosos Sol,da,dos de Naçõles Aliadas, a
hravura de nossa Raça e. corno no passado, os soldados de Caxias, Sam
paio, Osór-io, Uui·llhcl'1mr Xavier, FelI1nnuldu Machado, Ainil.(mio João, Ca
misão souberum pell'ejar conouístando vitórias espetaculares em Tu iut.í
Itororó, Ava í, Lamas Valent.inas, Chaco, H,c,lira,da da Laguna, Colôni�.
de Dour-ados e 'Ü'lvLl'a& lautas, '11.0 pr·es.(.'u1(e, sôhre Exércitos famosos e os
mais Ol'oglllllhoSOlS do mundo a FlllS .. S'eg'llÍ'l1iclo Mascae-omhas de- Mora is,
F::ulcon,ü\"l'i, Cordeiro de Fada e Z'enóbio da Costa, soube conquistar os
louros de S'll'I'Ij)I"C'l'nrle.JlJles vitórias (',111 Collech io, Montesa, Ca: telllJ1R10VO
e Monue Castelo, cu.lminando assim os f'eitos milrlares d,e· nosso querido
Brasil.

Do ,coHI(i,ogc'il1Le ria unidade nqua.rl.elada em .nossa Capital, que par
í

iai para ser incorporado à JiíF.l:B .• Jaziam 'paJ'('(', além cJoe muitos que
l'(',grnssaram -l' com quem nos I,;ellll imos ]Jl'azllÍol'osas com a amizade, os

Solda,cl,o·s AJI:lJ.'\üLDO CA�DJl)O RAUl:",I�O, CLTTO ANTóNIO Dl<J
A:RAUJO. PEDHO LAURI�D1 FILHO, QlUSTlAlNO CLEME�11E DA.
SILVA e \\'EIN.c.Y!Jí:>LAU :SPANC]'iJiJSI\:Y, mortos (,<l)], combale, em soto
iLa!Jiarr1o e CjILUe l'prpo'll'sail11 11<0 Cernítéa-io ,Milill.al' de PilsLóia,'o único pe
daço de torra qtu1e o Brasnl re.i.l1l,,:klicou nesta Gllena para ríescanco de
S,('I(lS lwrói,s.

Para eslcs bravos a ]]:(H.'i:1 �ciifito 6 ijrna Saulbcle e um p'l"ci Lo de
gra,(j,rJ50.

"Quando morre 'um camarada
Na luta iuaente,
vau-ntemente.
Sua ahna toda de arminho
Pulpií a int e iru,
Junto (/ Bandeira,
]I; nos segredo buirinlio ..

Visões de glória.
Fultte a v itoria".

-------,�------------------.�------------------------�

C 0.1 a boraç
-

ao
Na presente edição, a escolha e a redação da

iateress �nte e valiosa materia militar, deverno-Le ao

esforço e espírito de patriotismo do nosso assiduo e

II
esforçado colaborador 1.0 Sargento Andreltno Natividde
da Costa, que serve do 14.0 B.C., e é presidente da

I .......A_SS_O=ão.;.....C_í_V_iC_O�M_I_·1_it...a_r_M_a_r_e_c_h_a_1_G_u_i1�h_e_r_m_e_. _

!ft CDftferêll�m·�e ,Pek'8IlOIis
Qllit'ClJndilll!li'H, :>;i (A. l'í.) - A �\l.rrff'r,ê.ncia iIl!,el'nacilJnal está prati

.

,'<lIlIHllp !1'I'minada, �(' IJPm Que li assinai ura do tratado dI' l),·[t'S'\ Mú

Ina niio !I'i'á 111gm' ,I'n50 nos JII'inlPil'os dias di' s-drmlH'o - ti a imp,'{'s
snl) rlos !)!.icípais delegados que part ícipam dos deliat.es,

O!' dr-legados e observador!':" ,opinam. com ,efeito, quo !' I)]).;(;í 'ltlO

jo!'jncipal que entrava ue; trahalhos. OI] seja a introdução iL" l[",'�li)('�

l(c('on6111ica,;,uinda r-rn debajp, 'esllpc.ialnwn!·c a tese da agrr-ssão ':(',(li11'1-

I mica. apJ"e.�·,('nt.Rd,a pelo delegado cuhauo, UnlÍlllrl1n1,p, Bc}! t<p,l'á elimialadu

IÍI'j)ois da rr-união dr: boje ria Comissão cr-nt ral, durau.c a {Jll�li pUI'CC"

(jl((-l "ai sP!' adotada a proposta mr-xicana de criação de uma Comissão

ocani)rnicil .

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

Justiça e Minlsterio do Trabalho
RIO, 23 (A. N.} - O presidente da República designou

I uma comissão especial, composta do consultor geral da Repú
blica, presidente, sr. Geraldo Bezerra de Menezes, e consultor

Ijuridico do DASP, para estudar o ajustam€nto dos órgãos ela

Justiça do 'Trabalho e do Ministério Ptiblico ás ,disposições
constitucionais. Recomendou o general Eurico Dutra que as

conclusões dos trabalhos da referida comissão sejam consubs··

tànciados em ante-'projeto de lei, devidament€ justifiCados e .

submetid;s aos ministros da Justiça e do Trabalho, afim-de que.

se manifestem a respeito, para 'que'o assunto tenha decisão
�ina].

Janeiro, concedeu. a.

tornou estado inde
em 25 de <>.gôsto de
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o extrema' esquerda l\'fandico,

CONPETIÇÃO INFANTlL

,

o Paula Ramos está alerla para o confronto com o vice-líder gancho
Amanbã' 08. gancbos enfrentarão o Clube AUético.-Os quadros prováveis.-Juizes.- Horario8.-A

. p,rBlim.inar ..- A delegação gancba Sérá recepcionada pela F.V.D.
.

Ftnalmente temos entre nos técnica, fibra e disciplina que Paula Ramos saberá batalhar teton., Fogo:sa, Viana e Nadir. canos, como os paularamen-
o famoso conjunto do Força e são 0& grandes fatores do ex- denodada e inteligentemente Paula Ramos: Tatú, Naldi I ses, nas melhores condições e

Luz: l�m dos �lubes de maior cepcional brilho das part.ídas. por um triunfo que dignifique e, )VloraiCÍ;. Chocolate, Ivan e: alertas, afim de não sofrerem
projeçao do RIO Grande do Assim, com um entusiasmo o seu nome e o de Santa Cata- Minela; Lázaro, Carioni, Ca- o amargor de uma derrota.
Sul. nunca visto, dentro de poucas rina. lixto, Forrierollt e Mandico. Os quadros provavelmente
Apresentando-se em nossa horas conheceremos o clube Reservas: Chinês e Nenem. jogarão assim formados:

capital como vice-líder do rajado dos pampas, onde milí- Como partida preliminar [o- Força e, Luz: Cláudio, Hugo
campeonato portoalegrense de tam autentícos craques, mag- garâo os conjuntos secundá- e Povonovo ; Ernesto, Dcrvalí-
futebol da categoria de profis- nificamente treinados pelo rios do Paula Ramos e do Bo- no e Alegrete; 'Jerônimo, De-
sionais, na tarde de hoje, no competente técnico Aparício caíuva, em continuação do terfon, Fogosa, Viana e Nadi,

magnifico "stadíum " da F. C. Viana e Silva. campeonato de aspirantes. Clube Atlético: Currú, Brí-

D., teremos a satisfação tão Os gaúchos, que desde ante- Horários: Preliminar - ás· to e Ivaní; Bitinho, Fonseca.
ansiosamente aguardada de ontem se encontram entre os 13,30 horas, partida principal e Flávio; Capeta, Nizeta, Bráu-
assisti-lo em. confronto .. com. o. catarinenses,.. , têm- sído . alvosj. - .ás 15,30 horas. lio, Médiriho .e Mírínho. Reser-
valoroso "onze" do Paula Ra- da curiosidade popular, pois' Juizes: Embate príncipal - vas: Katcípís, Arí, Gil, Rodri-
mos, vice-líder da capital e são poucas as vêzes em que Antonio P. O. Neto.; prelímí- gues, Lauro e Machado.

I aqui aparecem jogadores de nar - Manoel 'I'ourrnho.
renome. Visitando a cidade- Preços dos ingressos: Ca-

jardim, os riograndenses co- deiras - Cr$ 20,00; Arquiban-
Iheram .a melhor impressão. cada - Cr$ 10,00; Geral -

5,00.

uma das maiores expressões
do esporte de Santa Catarina.
Defrontando-se com a valen

te equipe da camiseta alví-ru
bro-negra, cumprirá. ° Força e
Luz o seu prímeíro compro';lmisso, devendo, amanhã, des

pedir-se dos florianopolitanos,
��������������������������������

defrontando-se com o forte I li
· -

Rtl
'

til "8
·

Y d"�:�0:::t�e��:Cl!��:�rr���1 II nSSOClaçaO H. e IC� arrlga. er e

:a���:�;��. ��:od��:�:i� completa hOle Oito anos de Vida
ta do sadio esporte, prometeu- Oito anos de existencía o "Clube 14 de .Junho" de Lajes em Voleibol O distinto desportista co-

do transcorrerem repletas de completa na data que hoje homenagem ao venerando catari- Ás 10,30 hor-as ..:.. artida de Vo- mandante Alvaro Pereira do,

lances atraentes e sensacío- transcorre a valorosa e sempre nensc Sr. Coronel Vidal Ramos, leibol entre as equipes Femininas' Cabo, digno presidente da Fe

naís que deix.arão em "suspen- aplaudida Associação Atlética Taça ao Clube e Medalha aos da "A. A. Barriga Verde" e "Gre- i deração Catarinense de Des

se" os espectadores. I "Barriga Verde", uma das atlétas vencedores. mio Esportivo Olímpico", de Blu-' portos, reeepolonará, amanhã.

Dada a enorme espectattva maiores expressões do despor- As 8,30 horas - 13 Partida -I menau, em homenagem ao Ilmo. as 11 horas, a delegação do
�l

que gira em torno dos emba- to catarinense. ,I "Simples" - Dedicada ao Ilmo Sr. Presidente da Federação Atlé- Força e Luz, de Porto Alegre.

tes interestaduais de hoje e Fundado em 1939 por um Sr. CeI. Cmt. da Polícia Militar. tica Catarinense". I Por nosso intermédio a F_

amanhã, é natural que a pra-, grupo de oficiais e sargentos 2a Partida - "Simples" _ Dedi- Taça e Medalhas. I C. D. pede o comparecimento
ça de desportos da rua Bocaiu-, da laboriosa Polfcia Militar, a cada ao Ilmo, Sr. Ten. CeI. Cmt. do. As 11,15 horas - Partida de Vo-' .dos presidente, dos Clubes.

va abrigará assistências euor-. A. A. "Barriga-Verde" tem 14° B. C.. leibol entre o quadro de Oficiais membros dos Departamentos,

mes, âvídas de aplaudirem as sabido 'competir com galhardia 38 Partida - "Simples" - Dedl pertencentes á "Barriga-Verde" e Conselho Regional de Despor

habilidades dos litigantes, que nos certames de voleibol, bas- cada ao limo. Sr. Cap. Cmt. da Ba- oficiais do 5° Distrito, em Hornena- tos, Tribunal de Justiça Des

procurarão -correslponder aos -quetebol e atletismo promovi-' se Aérea. gem ao Exmo. Sr. Cmt. Antão Ba- portíva, imprensa falada e �S'

anseios de todos, lutando com I dos pela Federação Atlética ÁS 13,30 horas - la Partida - rata, DD. Crnt. do 5° Distrito Na- crita e desportlstas em geral,
Catarínense, saindo diversas "Duplas" - Dedicada ao Exmo vaI. Taça e Medalha. em sede social, no horário aeí-

veses com os louros da vító- Sr. Prefeito da Capital. Provas infantis ma.

ria. �
! 2a Partida - "Duplas" - Dedi (Para crianças até 7 anos) I

,--=--"'- ...-=��-�--�-

Conforme divulgamos, terá Vários de seus atlétas toma ...

·

cada ao Exrno. Sr. Prefeito de La Ás 11,15 horas-a) Corrida de O FIGUEIRENSE VENCEU
lugar,. hoje, pela manhã, no ram parte nos certames nado- jes. velocípedes; b) Corrida de au-I (JLTIlUOS MINUTOS
Estadio da Policia Militar do nais, defendendo com denodo 3a Partida ..L :'Duplas" � Dedi tomovezinhos. Prêmios aos

Estado, patrocinada pela A. A. o desporto da terra de Dias Ve- cada ao limo. Sr. ·Presidente do vencedores. I
Continuando o certame cí-

"Barriga Verde", ínteressan- lho.
. I "Lira Tenis Clube". . tadiuo amadorista de futebol"

- . '. D
. Homenagem especial -

l' t F'
.

te competição infantil, que Em comemoraçao ao felIz· 4a Partida - "Duplas" - edi-
N
...

d T
.

d B I
. pre l.aram, on em, iguerrense

constará de corridas de veloc.i- acontecimento os seus dedica-' ('ada ao lImo. Sr. Presidente doi C
o lnJCI? o orjnelO ej o a ao: e Clube Atlético, saindo vencé-

pedes e automovelsinhos. dos diretores �rganizaram um "Clube 12 de Agôsto".
,esto. 8p"n prestac atl�lmfl dlo�Acn�Al-1 dor o· primeiro, por 4x3, tentos·

P d·
.

"'f
.

d b I gcm aos veteranos a etas a "J d C l' (2) (A t (2)ara a mesma, a lnamlCa !programa desportivo-socIal que ornelO e o a ao cesto '

. r d" O dOI" i e a lCO ugus o ,

. -

t' 'd I
. .

E t "A A B
.

V d" Barnga \ cr e. smar c IVeIraj d N 1 Ma-
assoclaçao espor lva conVI a promete revestIr-se do maIS n re a . . arnga er e

'(C] 1 ) M 'I' S'l J' para
o vence OI', e e son,

•

.

•• I· Cl b D dA'" L'
lOCO ate. arCI 10 I va e ose

dI' 'doas crIanças que possuam esses completo sucesso e bnlhantIs-," u e oze e gosto e "Ira
A '.' G

•

(D' )
cha o e vam, para o venCI -

.

I I r .

CI b' h tannSlo ouvea mo que, pe- O
. .

d d 1'0brInquedos. mo. enls u é' ,em omenagem ao
]'

'. antIgo Joga OI' o se eCI -

Os concorrentes deverão es Abaixo damos o programa f1mo. Sr. Cml. Alvaro Pereira do I08d relcvnnct]es] e eals_ serVlços ?rctes- nado catarinense Calico reap:&�I I d
'

9 30 ." B
/'

C b DD P'd d "F d
ta os ao 11 )e, �rrao agraCIa os

d t d
'

tal' no oca a prova, as , com que a querIda A. A. ar-j a o, . reSI ente a ;e era-
D' 1 "M d 11 G t'd- " receu conl es aque, sen O

t··, ." -

C· d D· I com o Ip oma I e a la ra 1 ao '

d t t d 't"horas, prontos para par IClpa- riga ...Verde" festeJara seu OI'" i çao atarmense e· esportos.
I d "A A B '" V d"

autor o 'en o a VI ona, con-

rem da original pugna que, l,avo aniversário de fundação:' Taça ao Clube � lVIedalhas aos
a , . arn",a er e .

quistado, quando faltavam 4:

mere,cerá, estamos certos, ai ÁS 8 horas - Formatura dos atlétas vencedores. I Jantar e soirée minutos para o encerramento

simpatia de quantos deles to- atlétas para o solene hasteamento Ás -,00 horas - la Pnrtida -I ÁS 19.00 horas - Será oferecido da partida.
maram parte, as'sistirem, ou I da Bandeira Nacional e desfile. Eliminatória. ,11m jantar íntimo ás delegações dos Em nossa próxima edição'
mesmo venham a ter conhe0i-! Torneio de tenis ,

.

As 10.00 horas 2a Partida -. Clubes do interior ao qual se segui-I daremos maiores detalhes s{)-

lll,::mto. Entre a "A. A. Barriga Verde" e: Final. l rá uma "sdirée" dansante. bre o jogo.

PAULA· RAMOS X FORÇA E

LUZ, O JOGO DE HOJE I O ENCONTRO lWRÇA E LUZ
Conforme o programa de jo- X CLUBE A'rLÉTICO

gos que o Força e Luz reali-! O segundo compromisso do
zará nesta capital, hoje, no, Força e Luz será realizado

campo da F. C. D. será efetua-i amanhã, "Dia do Soldado",
da a peleja ent.re o clube gau-: Yizeta, um <los atacantes do contra a aguerrida falange do.
cho e o Paula Ramos. I Atlético Clube Atlético Catarinense,
Compromisso bem dificil te-' que, possui grandes valores do

.ná o grêmio das três cores! Salvo modificações de últl-I pebol insular.
frente ao possante esquadrão ma hora, os dois oonjuntos jo- Esta pugna se revestirá de

gaucho. -garão assim constituídos. sensacionalismo, proporcionan-
-

Integrado por elementos os. Força e Luz: Cláudio, Hugo do ao nosso público um espe
mais destacados do soccer cí-] e Povonovo ; Ernesto, Dorvali- tiáculo também de proporções
tadino, certos estamos que o' no e Alegrette; Jerônimo, De-i gigantescas, estando os atletí-

lUinéla, valoroso médio pau
Iaramense )

Bireçã. de PDlIO PAULO MA€HAIe

Preliminarmente jogarão as:

quadros efetivos do Paula Ra
'mos e 'do -Bocaiuva, em pros
seguimento do campeonato da,
primeira divisão, que será iní- \

ciado às 13.30 horas, sob a di

reção do 'árbitro Hubert, Beck;
Preços: Cadeíra-Crs 20,00;

Arquibancadas - Cr$ 10,00;
�eral - Cr$ 5,00

SEUÁ RECEPCIONADA A

DEIJEGAÇÃO DO FÔRÇA E
LUZ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MARECHAL GUILHERME
Naceu em São José, Santa

Catarina, em 3-VII-1.818 e fa
leceu nesta Capital, que ficava
.situada na conhecida" Chaca
ra do Hespanha" em .....

21-XII-1870.
Praça de 20-XI-1834 no 8°

Batalhão de Caçadores.
2° Cadete 17-XII-1834. Al

feres 14-IX-1837. Tenete ....

20-VIII-,1838.
Capitão 2-XII-1839. Major

14-III-1844. Tenete Coronel
2-XIl-1854 .:
Coronél 2-XIl-1861. Briga

deíro 22-1-1865. Merechal de
Campo 1-VI-1867.
Oficial da Ordem da Rosa,

Medalha de ouro da Campa
nha do Uruguai, Comenda da
Ordem de S. Bento de Av
Medalha do Mérito Militar.

Foi, quem substituiu o Ma
rechal Duque de Caxias no

Comando dos Exércitos em lu
·'ta contra o Ditador Solano Lo
pes, na guerra do Paraguai.

IEra Oficial de Infantária e

sempre se destacou pela 'soma
de serviços prestados á Pátria .

.É o indicado para Patrono
,do 14° B. C.

.::--- _-_ _ -,.- -.-.- -w

Real ·S. A·.

/

Trsmsporres Aéreos
Aviões para: Curitiba - São
Paulo - Río de Janeiro e

Porto Alegre.
As 2a8., 49S., 6as.-feiras e

domingos.
Agência Rua João Pinto 18

-rer. 1358 End. Tel VIAREAL

Café Otto tra.duz qualidade.
Peça-o 00 seu fornecedor !

•

.......�. �..

IIblll8mOJjJít(/)J Ot1ll'a7
porque compramos tudo em grande escala!

VENDEMOS ARTIGOS

// PARA A AGRICUlTOR 4:

Arados, grades de disco e de dentes, cultivadores arner ica

nOS, tratores especiais para hortas. Moinhos de pedra e

de disco para todos os fins e capacidades. Máquinas e ve

neno para extinção de formigas. Amplo sortimento de tôo

das ás ferramentas para lavoura. Consulte nossos preços !

PARA A INDÚSTRIA:
Tornos paralelos e bancadas. Máquinas para diversos fins.

Completo estoque de ferramentas .._Motores Diesel indus

triais, marítimos e grupos electrogênios. Grande sortimento

de canos, material para instalações sanitárias, banheiros

etc., utensílios e material para construções. Fôlhas de serra

para engenho, braçais para aço e metais, circulares � de

fita. Bons preços para atacado e varejo 1

PARA A FAMíLIA:

Artigos úteis e indispensáveis ao equipamento de um lar

moderno, como: fogões de todos os tipos. rádios de diver

sas marcas, filtros, utensílios para cozinha, geladeiras, má

quinas, de costura, ferros de engomar e outros. Seção de

fazendas e artigos de confecção, capas para chuva, capo-

tes etc.: drogaria, perfumaria e um variadíssimo estoque

de artigos finos para presentes - tudo a preços convidativos I

rP;�� ...." ,.. r r:

-

�
.. ",-

1-
PARA o TRANSPORTE:

Pneus Gigantes Goodyear de tipos diferentes, es

pecialmente construídos para a natureza de cada

trabalho. Câmaras de ar, mangueiras para radia

dor, correias para Ventilador e Baterias Goodyear.
Ferramentas e macacos para qualquer capacidade .

. .

CARLOSHOE
'"

CKE%
éOMÉRCIO E INDÚSTRIA

MATRIZ: Florianópolis. FILIAIS: Blumenau - Joaçaba - Join:-rile - Lages

Laguna . São Francisco do Sul - Tubarão

AGÊNCIA EM SANTOS - IESCRITÓRIO EM SÃO PAULO E CURITIBA

***************�*************************�*************

'l'ransporte de cargas e passageiros entre os portos de Laguna e Rio de Janeiro. Fábrica de Pontas "Rita Maria"(Pregos de ferro)

Fazendas e Ferragens e Máquinas " Produtos Químicos e Farmacêuticos e T E L E G R AMAS I'HO E P CKEII

ARMADORES - COMERCIANTES - INDUSTRIAIS

5MPORTADORlES E ATACADISTAS

-

Estabelecimeat. Gráiic8 :, Brasil
'o E

NICANOR SOUZA

Papelaria e Tipografia
Material eU010r e às escrit6rio.

Livros!" l:!i'jeuterias.
Aceitam-s'e enczomendos de improssos em

Rua Tiradentes, li. - Florloné-poMs.
I

geral.

QUf.R VESTIR-SE (OM CONFORTe E UE&AN(IA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Fel ippe Scbmidt 48

Henrique �todie,ck
ADVO&:ADG>

Rua 'Feijpe Schmé'dM:l, sobrado- T�lefone 1062
(Altos da íCASA PARAIS(» - Flo'rialMf1Ô1i1S

Dr.

fala o pae da da televisão
/

Rio, 22 (A. N.) - Em en- lizará hoje, ás 17 horas na A.
trevísta concedida á imprensa, B. I. tará projetar um filme
o professor René Barthélémy que dará á assistência uma vi
- o pai da televisão - falou. são. perfeita do muito que pro
sôbre essa nova maravilha, in-I grediram os franceses no as

formando sôbre a grande ca- sunto.

pacídade da estação- instalax:lal--------------
na Torre Eiffel, em Paris, que
emite tramsmíssões.diárias da
Televisão, Prosseguindo, o pro
tessor Barthélémy declarou

,que s,e houvesse alguem inte
ressado em construir uma es

tação transmíssora no Rio de
Janeiro, dentro de um ano te
riam os cariocas a televisão em de

casa. A instalação de uma e's
tação transnrisson-a fica ape
nas, 30 j{, mais cara que uma

estação de rádio comum. A
televisão - expl íca - só se

propaga em Unha reta, sendo
de 50 quilômetros o limite de
visibil idade, o que obriga para
enü'ssões, a distancia marores Ao escolher seu perfume iV6l'm
a construção de estações re

UI'ansmissoras.
Concluiu o entrevistado di

zendo que, na palestra que rea-

STUOEBA
HER

Siniliml Mundial
excelerrcí e em eru torno
veis e caminhões.

Cl\lnce..ienál'io. :

Sociedade Intermediaria de
AutoB'loveis Ltda
Ruo Felipe Schmidt 60

Tel. 15·77 End. teleq. SINTERA
FlorianÓIJolis

Senhorital

que se trás a marca da perfumaria
-JohaR Maria Parina" qne já en

preferida pela corte Imperial .,
D. Pedro fi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Pedlmoa _,. DOMOa diMiBtIM leU.., o� • pt'Unooer ()

..... abaIbro •�'D.OIM BedaçIo .,im 1II.�

....., __f o ao.o _W 0adMà'0 SocIId.

C8ttasfr•. Social do (O Estada)) REAL S. A.
�----------,'

«( T P ! O C' A »

-- _ .,_

\

... �........................ JI81. m.a �. D. � II " .. .. .. .. .. 1
.,... Cf .

....... .., .a •••••••

••....., f)IIJ � ••••• � •••••••••••••••••••••• 8 ••• 1I •••• 0 ••••••••••
-

••

T ransportu Aé eo s

Avi.es para: C�ritiba São
Paul. - Rio de Janeiro e

Por to Alegre.

.1i*'Ie-' do Pã. fmie) � CI .. "........ .. M .

8MerY•..• • •• · •••••• ·.� •••••••••••••••••••••••••••••• _ •• o •••••••.••••

.•••.•.................••.•....... -- ..., ...................•....••••••

Acradeoeriamoa. tllmbém,.� dê o.tidas de�"
� • Olli1Iru. de p.vea_ eIS .. peIIDOU amipa.

'

Tre. (3) ca.•a. de material, de
cOlIstrução rellente, �or conjunto
ou s.paradamente, aos segui_tes

r'ARMACIA ESPERANÇA preço.: 2 ao l7alor de Cr$ 18.000.00,
r cal.. uma, e a outra por

0.:-$ 76,(:)00 00, compreendendo osdo Farmaoêu.tteo lfILO LAUS 'l'espetil7c. terreno., em ponto pro-
Hoje e alllanhA ••rã .....referWa ximo do centro.

Dr-cu a.cf.Baia • "rlUlCelru - Bo.eepittu - Puta- Tratar ne.ta Redação ou à. Rua

__________._a.rfu_._-__.Itrtiao.II__.-••-.-.-en--u�
..

-L- -_1 ::r��e:':�BTE:,?U�S.�'FI�L�mH.'OJS: • �.rQ���r,
_

Garaa... a .ata elteerri.... receltú.rIe .Hlee. .

aplaudirão teu resto,
quando souberem que cerla
boraste pró Restabelecimeaa
to da Saude do Lázar••

DI. NEWTON D'AVILA
�;.... 'V1iJi·U�
.DOeInç.U d� l:ntest1n().l,' r6t.o •
__ - Hemorroldaá. 'l1r.&tUDIIl-

to dia coUte �eblü.L
"!o!-erapla - Iafr.a TermeJhO,
OonJfulta: VItor Me1reltll!. 28.

AWIIitle dlartàmente, la 'll'.-o JI8.
.. II tarde, daii 16 hs. em 4fânte

Buld: Vldel Ra.moe, H.
1'__ 1067

DR.A. SANTAELLA
{.»1omado p'eJa Facul� N.·

!!fteBd de Meu1c1na da UDtver.l_
....C. Brutl). Médico por ()OD.C1II' •

.. CO Berv1ço Nacional de DoiD-

E:KentaiS.
'Ex interno da santa

_ M1Ierlcórd1a, 'e HollmaJ
dtrklo do Rio na CaptW ••

deral
fIU:I10A IIiIIDICA - D�lllll!l'o.u

NilRt70SA8
- eon.w.tóiria: Ed1flcl0 �

NETO
- ... J'el1pe Schm1dt. con.ultul

OU lIi ia 18 hora. -
DlIII'ClJDrIa: Rua Ãlvaro de Carq.o

1liiio III."' 18 - J'lorlan6pollil.

lia. POLYDORO S. THIAGO
lilIIiIHUoo do Hospital de OBrlda..

de Florianópolis
A.IIIII8tente da MaterniC1ade

II!lIWII'!OA !.UDICA - DISTO&
JIlOB DA GESTAÇAO 11: DO

PARTO

l!liMISilu <dos 6rgâ08 tnternOtl, ..
peclalml!nte C10 conçAo

i iIoer.ç&s da tlrolde e demaJAt
i sIAndwa:s internas

INIIIGWBJlAPIA - ELECTltOCAJi.

IHOGlU.FlA - METAIlOLISIIIO
\ BASAL

�.. dlAriamelÍte cI8JI ll! l.õI
18 horas

tIMIUl. chamados. a qualGtuet'
!ll:IIR. l1\ClUB1ve durante a noita.

Ii!Q!IIJI11LTOlUO: Rua Vitor Metr. 'c

les, 18. Pone 700.

�mA: A v en i C1 a Trom·

pows)ti, G2. Pone 7&1

,D;R. MARIO WENDHAUSliN
Clínica médica de adultes

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
Fel íp-s Schmidt n. 38

Te!. 812

CURSO· DE
Serviço de Pronto

DR. ROLDÃO CONSONI
iJW,\vaGlA GERAL - ALTA Cl·
:I�IA .,- HOL:éSTIMI DIli _
.••• l!I'IORAS -oPART08 ..

Iwmado pela Faculdade ce X.m.
.:Wnl! da Universidade ue �o

ft1I1o. QiIlde foi asslsten te por '1'1\,
lJlI& _011 do Serviço Cll'1lrgiCO tU

Prof. Alfpio Carreta Neto
�1rI& do estômago e VlIi. elo
.INII, intestinos de�ado e (P'OIIIIO,
tlr6!de, rins, próstata, �.,

U-O. ovArlol e trompu. VUlCO
..... Jddroeele, v�s e b-.

CONSULTAS:
.... la II horll8. à Rua roJ.,po
�t, 21 (�tol da Ca.. Pa-,

raJso) . Tel. 1.598.
�NC14: 1,,1I1 Esteve. "a·

1IJ0r. 17.; T'!!l. :y 7M

Dr. BIA'SE rARACO
DOlINCA8 DE SENHORAS -

llIPIL18 - AFElCÇOES DA
PIILII - RAlOS liNFRA-VER·
KarUBQ8 E ULTRAS-VI'OLETMI
o....: B. lI'eIipe flebmJdt, .. -

Das·9 ã. 11 e de. 5 à.s 7 hr•.
RH: R. D. Jaime Camafa. 47

J'ONiE l6M!

·DI. UNS NEVES
;; Jlpl6BtlIaa de senhora
, Ooeeult6t'1o - Rua Joft.<> Pinto II. .,
:. - 8ó'bt"ado - Telefone 1...w1l·
� - Rua sete de Setembro
- (IldWc1o I. A. P. da EJIllft)

Telefone M. 884

.. PAULO FONTES

MOTORISTA
e
Socorro de Automóveis'

Ensina-fie a dirigir automóveis
Amador e ProfISSional

,

j I Teoria e prática - conhecimento do motor.

AtelYdem·se chamados para reparos de urg�rJ.cia.

I Al.:Jto-Escola 1-47.77
I I

GARAGE UNIAO--PRACA GkL. OSÓRIO. 40.

,li I �'o#L

: I
,�

1 I
melhor••

AI'! 26113., 48S
.. 6as:-feiras e

Idomingoe.

Agência: Rua Jotro Pinto .18 ITel.1358 En d , Te lg, VIAREAL I

F,rm l PXllortadora de São Paulo des3ja entrar em
eentat i com produtores de Tapioca e derivados,

pa\lando bons preços.
Cartas com I detalhas, p rer;os (Pasto Bordo) amostras

e fontes de referência à

Comercial e Importadora Los Andes S/A
CaiK i :?ostal 56'00 - São Paulo.

;..,

ESTA
FRAQUEZA
ATINGE
PESSOAS DE
40 ANOS

MAIS DE

S�gt�ro§
Uma d.. maiores e mais conceituadas Companhio.s brasileira.'

_a seguro (ramo. elementare.). tem vago para um inspetor no Estado. .

de 'SaRta CntarinQ. '

OrdenC!ldo e comis.õe". Deapesos de condução.
CQrtQ'. c',m datolhell paro MACHADO & CIA. _. Caixa Po.tal •.

37 -- Florian6poli...

Inspetor

••••IiI•••••�Oik•• .,...$iIf••OS ••••161.'" II •••&lL.�•••• iQ ....

VI J TE
Diz-se que o organismo muda

completamente de sete, em sete

anos. O certo ê que com o passar
do tempo a saúde. se modifica e

em muitas pessoas de mais de
40 anos começam a aparecer dis
turbios, muitas vezes de natureza

séria. Entre estes o principal é o

disturbio da bexiga, uma fraque-
za cujas exigencias, que se ma

nifestam principalmente á noite

quando se está bem quente ns

cama. são muito irritantes. Essa
debilidade da bexiga ê um resul
tado de disturbios renais e si fôr

'desprezada, poderá tornar-se pe
rigosa, transformando-se em cal- \

culos, pedras ou cistite (inflama
ção crõnica da bexiga).
Não ha meio mais rapido e eficaz
de conseguir alivio desses perigos
do que uma série das afamadas
Pilulas De Witt para os Rins e

Bexiga. conhecidas em todo o

mundo.

PILULAS

DE WITT
, '

Para os Rins e a Bexiga
EM VIDROS DE 40 E 100 PILULAS,
o) GRANDE É MAI.< "CONOMICOI

STUDEU81ER .

Siuôoi.mo Mundial
de e�c:eJencia em autOlJlo.

veis e caminhõee.
Conce.. ioRérlol :

Sociedade Intermediaria de
ÁutOJl1oveis Ltda
Rua F.lipe Sohmidt 60

Te!. 15-77 End. tele;; SINTE ttA

Flonanópolis

.

P_oi.amo., para o E.todo de Santa Catarlna. Ramo: InleticidG'.,
e produto. químiCO".

Ordenado, �omi.. ões, Delpaao. de o on ducéí o ,

Carta., com detalhaa, para MACHADO & CIA_ -- Caixa Po.tal •.
f,7 -- Floriaaópolis.

, ......

Nem se perguntá"

Kolynos!
*"'

* Só uso
'k-'

* *,
"

* *"'
* diz *'
*'

carmenMiranda
*

* *.
* *
* o famoso "8RAZILlAN 80M8SHELt"

*
* *,
* *
* *.
* *
* *-
* 'k-

*'

...

'k-

'k-'
*

*.

*
.-

*

*

*�.
*.

*

*.
**"'

"'..
"." Faça como eu;

Use Kol.,..... chu_ por'dia

CASA M1SCELANEA

distri-I
APENAS Cri) a,H

lMliàoI'a dOI Rãdios R, C. A CoX!! esM fniima qllaDUa V*fl4'
. D·..eu iUI.:rdüenGo • sell ,ró::dnCl,��r. Vãlvul�l!l � lacos. Contrlbu palra. Caixa t. Eua.�'Rua Conselheiro Mafra ..�.. f1l\ltlliP.êU!'.'V ........"'ri ...1II6l!'líIlif.'l.

Vendelll- se

..................... \.. _ ...

A GRANDESA DO' BRA:SIL
Depende da insLnução. de seus fi

lhos. Fa.zei com que Lodas as 'pes
soas ama.1fabe'ias frcqTUentem um

curso not,urno e tereis eonrtribuido
l'la,ra o ,progresso do, Brasil. Escola
:Industrial ou Loja MaçoI1ica.

- tM!

Fabricante e d'i9tribuidor"l9 dali afamada. con

fecções -DISTINTA" a RIVET. Poasue um grana
).de lIortimento do ca!J9mirol. 'rtacados, 6rina
bona e barato.. algodões. morina e aria.m.entoll
tpalli'a alfaiat... que recebe diretamente doa

eA MPITAL· ahoma G �� do. S�� Comel'4lpt8. do tntuicK' no ••nUa., d. lhe fa.nl'e� 'ama

�Ii'!m au.am G1H:'nPraat� 'lan�_.. � ..... em Bhamanau e�L.ajea.
Idb:riaa..; A"'o
� anta d.

J

\.
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Em nossas e$tradas há mais Chevrolets em trânsito do que qualquer outra marca I

, ,.,.,

CHEVROLET E O CAMINHA0 MAIS
,

P,ROCURADO NO BRASIL !.,;
,

. ,A� estatísticq.s revelam que, uma vez mais
em 19.46; Chevrolet foi o caminhão móis"
vendido no Brasil, assim como nos Estados
U�idGls 'e em todo o mundo, não obstante
as sabidas dificuldades de produção com

que as -fábricas Chevrolet se defrontaram
no primeiro trimestre dêsse ano. As esta

tísticas provam,' também, que no Brasil

sempre houve preferência pelos caminhões

.GhevroJe't. Desde 1930 até os dados já obti
dos ãõs primeiros meses de'l947, o Cami
nhão' Chevrolet obteve maior preferência
dos compradores, em relação a qualquer
outra marca, nesse mesmo peziodol As ra.

zões que levam a maioria a preferir os
Caminhões Chevrolet são o resultado da
sua, experiência universal sob as mais di
versas condições de serviço.

1.0 EM VENDAS! Pelos daelos oficiMs dos últimos anos, os Caminhões Chevro/et
foram os mais vendidos no Brasil, com mais de 6.000 unic!ades acima de qualquer
outra marca! Chevro/et é o caminhão que mais se vende - em tcx/o o mundo!

CHIVROLE'
Produto da General Motors

O CAMINHA0 MAIS POPULAR NO BRASIL E EM TODO O MUNDO!

Para vencias e serviço procure os concessionários autorizaclos cla

•
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GE'NERAL MOTORS -'DO B.RASIL S. A. *

--
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I

Transportes Aéreôs
. Aviões para: C urit:iba - São

Paulo - Rio o e Janeiro e

Perto Alegre
As 2as., 4as., 6as.-feiras e

domingos.
Agência: Rua João Pinto 18

. Tel, 1358. End, Tel. VIAREAL

LEMBRA-TE I
Inúmeros 'leres humanos,

que' já foram felizes como

,tu, .guardam teu auxílio pa
ra que possam 'fOliar á se

ciedade. Colabora u Cam
panha Pró Restabelecimato
da S.lRIe. do Lázaro.

,.

Iniormações com os ..�gente.
Plo� _r>oH�, - Carlos Hoefl'!ke S/A _'CI - Telefone 1.212
São FIIBD�iscofO Sul - .adas Hoqcke SpA - CI - Telelone 6

\

•
regUflares

sitt rR4Nc,ISGO DO SIJL!�para NOVA feRI{

I End, teleg,
\MOOREMACK

·SIUDEIA
lER

Sinônimo Mundial
de excelencia em. ou torno

veis e caminhões.
€once.. ionárioB :

Sociedade In termediaria de
Automoveis Ltda .

Rua Felipe Schmidt 60
Tel. 15-77 End. teleg. SHiTERA

Florianópolis

"Quem extraviai:- ou inuttUzar _

eertálioado de alistamento pqalrt
anIta de 10 a 60 crazeíres, OU�
elm incorrerá em multa de 20 • I"
ertazekes .(iueIe que ext�aviar ...

inutilizar o Cêrtifieado clle Bes�l'

vista".
(Art. 129 d. Lei do Se-rriço MI.

.

t.'.
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Sampaio, da Infantariapatrono

SIUDEOIKER
Sinônimo Mundial

Faca com que o seu
renda bastante

o leitor deseja obter uma
de excelencia em' au-tomo' renda mensal, semestral ou

'Veis e caminhões, anual, á razão de 12% ao ano?
Concessionários :

I Sociedade Intermedíar-ia de
Confie então os seus negó-

A utomoveis Ltda.
cios ao Crediário KNOT, á rm

Rua Felipe Scnmidt 60 João Pinto n. 5, que, em com

'reI. 15-77 End. teleg. SINl'ERA binação com o Escritório Imo

Florianópolis biliário A. L. ALVES o em

pfl'egará, proporcionando - lhe
com isto uma renda anual, se'

SI CADA BRAISILEJ.R(} gura de Cr$ 120,00 por Cr$ ..

.
CClIIMeglUir alfabetizar um patri- l.�OO,OO empregado.

CIO, �onv,ence.rud(,)-o .

'a. frequentar Melhores informações e deum curse) Jaoturno, 'em breve &e-! . , .

reraos UJffi dos povos mais
. adia..-I t�lh�s nos escntOrlOS de Cr�

tados do mundo: Gnu.po Estlolar S. diáriO KNOT, ou nesta reda-
José ou Escola Industrial. ção.

.

i

.Preclsa de com
prar algo?

T'.nspo�tes Aéreos
. Aviões para: Curí�iba - São! Falta-lhe dinheiro �

Pau lo - Rio de Jaaeiro e !
Perto Alegre

As 2as., 4a9., 6as.-feiras e

domingos.
Agência: Rua João Pinto 18
TeI. 1358. End. TeI. VIAREAL

Procure então Crediário Knot,
que .mcdiantê a módica percentagem.
de 10 por cento, resolverá o seu

proolerna, facultando-lhe a com.

pra da mercadoria que v. s. necessí.,

tar, pejo preço corrente tia praça
sem qualquer outro aumen te.

CREDIÁRIO KNOT.

REA L S_ A.

'"mu'u., G·rovata., Pljamee,
M·eis. da. melhores, pelo. me

Dores preçoe IÓ Da CASA MIS
CELAIliJEA - Ruae.," Mal..a, t;

Rua João Pinto n. 5 - AllexE) i
Redação de "O ESTADO", Telefo
ne 1022.

Livros Técnicos
em geral

LIVRARIA ROSA
Ru cr. Deodoro, 33 - Fpolili •
Atend", pelo Serviço
Reembolso Po.toL

"

"·.Jimp'onlelnr�e, espada reiarnpejando, os bordados do unifocme ele
glraI1id'e gala ohiépando aJO .sol vivo ela. Larrle " se TIlOIS apresenta o Briga ,

deito AIl1Jtô,ni'Ü' de Sampaio, PàtTQnO ela Arma de Iní'antaeia.
É EI,e o Patronn porque, de simples S01e1a,do a:Li:ngiu ao Geruerala.l.o,

por méritos pessoais e bravura: porqane, 'toda a sua vida mi'liLar foi
IlUlmla jO-l'nada coroada iS,emIPI'IEl pela vitória; porque, onde se achava o,

.lPtEll'igo, ali era enoontrado, para conjurá-lo!
Porque a sua vida foi uma aseenção constande culminando C-O!ll1 a

apoteóse ma,g'llIIfica dos heró is - a imrutailidadel
Sendo a Infantarja a a nma uo sacrs f'ioio, ela, encarnada cm ,Sam

paio, rmrito se orgmdha e guarda .no sacrár.io de sua honra a memória
de seu bra.vo Patr-ono!

Nasceu AlliLômio de Satll1paio na Vila do Tamboril, no Estado elo
Ceará, em 24 de Maio ele 1810.

Já era Soldado, quando em 17 de JILlIlil10 de 1830 é promovido a

f)alrgeru�o qnartel-méstre. Galga todos os postos Ida hierarquia militar,
rmiítos dos quais por merecinnemto tO hruvura.

Prestou relevantes servíços na pacid'icação (las Provtnciàs do Cea
�'á em 183,2, do Pará em 1835, do lVIaranlhã rlesde 1839 até sua conclu
são em 19 de Janeiro de 1\H1, onde comandou 46 cornbarcs,

Palra 10 Rio Grande do Sul, r elbella:do, 'Cc'<ipeeli.c-ioIliOlu em 6 de :\0-
vemhro de 18/14, al

í

permanecendo até ser paoif'icada. a Pt-ovímcia em

l-ITI-1845; esteve IBm operações no Sul ele Peruambuco ; marChlÜ'�ll pa
Ta o Unuguai, asststindo a Batalha de 3 de Fevereíro de 1,852; fez a,

calm\panba do Estado Oriemal de IBM a 65; fez a célebre passagem do
Paraná, a 1-6 de Albri'l de 1866; tornou parte rias Batelhas d-e.2. e 21 do I JACINTO 'MI'-('1lfIAnO .RIT-
Maio de 1866, cm r.Duilutí, sendo nesta údl.ima, dia ele 'seu natalí CIO.. agl'a- TENCOUT
ciado com três Jletrimentlos que o jJ'l'ostariam mo r to a 6 de Julho do I

V"T" . -, =>, tme.smo lli1110, no riavdo-hospntal "Eponsna". _

en lCOU 1", '

.

"J
<

a a-

SiIl1[�I,e.s· e humilde" ti llh o' de pais humildes, Joi um dOI� grandes lhao?e CaçaQOl'�S c_"l ..j :!.-1�23.
vultos de nossa História PáJl.ria,·.e o Exército, tesremunnaedo o reco- F01 reconbecído 10,Cadete
rehecimersto de seus mérirtos, o 'elegíellt Patrono ela Inf'antaria! em 5-4- 1823. Alferes em ....

De todos os seus feitos, I'oosallltatilllQs o. da Ba,tallha de. T.ui'L�Lí onde 12-X-1827
fo,i Jerido três vezes, qararido comandava a 3a Divisão de Inrfantail'ia do I

. '. _

IExército Br-as ileír o, representando "p,ap.el idêntico ao de -um rochedo 'I'enete 20-8-1838. Capitão
lia Uruha ela COISita, conera o qual se vão despedaçar impülLC'llibes as vagas 22-4-1840. Major graduado
(.[113' um mar revolto " ele, bravo entre -tantos: bravos, recomêndava herói- 14-3-1844 sendo efetivado em
co: - '�tmorraill1, mas não se rendam !". I

3-3-1852. Condecorado com aMuitos mOl'l�ell'a;m ... m,as 11!l1lg1Ll<.-'1I11 'se rendeu ...
A "Divisão Encouraçada" soube resistnr valorosamente, soh o seu

Medalha de O�ro da Campa
Comando, miaturando o f'ogo rins JUilÍS à. 'smtilação das baionetas! Ela nha do UruguaI em 14-3-1852.
se c.wraiCLet'.izava p.ela extr'errna mobil�ida;elle e on;cl,e a, rue0essiclatde �'e. com- Oficial da Imperial Ordem da
dJatle,_ünlde, os malOres ,Dengos, ,1l1aJ� ardulos o" Lraba,lh'Üs, cllillCllImas Rosa em 29-7--1852. Tenenj'�-
.1l1Is'S'oes, aI ,e.stava, a Infanlana de ISalnljpalO, se,m,pre eI·es!pl·'e,za,ndo as be- ,

,
.

'

lezas da vida ,efême>ra p,�la g'lól'ia ela PálJt'ia Bmsil-eira! E OIS SClllS Sol- coronel por mel,eclmento em

daelos era,m o I'efl.exo de qLlJe/m o� coma,llIdava: fOl'l!e,s, impá "i,dols, va.lo- 2-12-1855. Coronel por mereci
lI'OtS'O-S atnlL.e a meltrallha, ,sublimes allllü o sl1!cl'ifí:cio, bClITl me.r,ece,llIe1o a menta em 2-12-1861.·
honwa d'e �,;etl'errn g�uiad>Ols I?,elo hJ'a,,?, na .escalada: l',e'fi.Ll'lgle11ILc da ,:iJLória! Brig'adeiro por átos de b' _

O BngrudeN'o Antomo de i':iltJmp::Hp Vêll feiSit.e'JC\ér o "eu 560 alll-
"

...

Ia

Y,C'11&.:-'l:rio naLa,lício. O dia de'S,ponLoLl' 6oll1 trl,ema n.e,bli,na, que aos po.U00,S VUI a em 17-8-1866. OflcIaI da
S(\ foi, dClS1falZlellliclo, d;e.ixa,ndo �.ul'gi'r o s,ol para l1wstl'ar ulm céu, �er.(}no Orden do CrJlzeiro en1 """
tll ililll1\po... 17-8-1866. Ordem de São Ben-'

A MIa Lrajédia de 'l'niutí ia trl' c,ompço e 1)l'i'lllcipia:'ía a saraban- to de Aviz em 16-1-1867 Dig-dadamorLe!...
t" d Od d

.,

lim foguete riscou o ·E:s.paç.o., o coohão ribombou... a fuzilar.ia na ano a r em a Rosa em

c,reIPHQLlI ... e Le.v·e inÍc1'0 a batlaltha ... a maiO!' ,batalha LTavada em 13-4-1867. Diagnatário da Or
,LCtl'l'alS ame,l' i canas, empe.nihando ...&e os EX!érc1Los aglJlElrridos de q'll!3,lro dem do Cruzeiro em 30-1-1867.
Na'çõe-s. v3,llo1'Olsas! ,.' .., ,Medalha d M' ·t M·l·t "

E,sjta'hel,ecido o conlLaClLo com O· aI{!", e I'&ano, prlllCllp:lOll o 1'o.lar das '. � en O 1 1 ar em.1
vrugrus hluman'as e TIÜL1ltí ".aslS'emelhuva-s'e a íl)[I()Joelo&o ma1' batido p,elo 29-2-1869. l''aleceu em Assun-
,'erudaval". çao (Paraguai) em 4-IV-1869.

.o Di,LllielOl' L'OIpes, [llT1lc,iarm10 pOl' vitót'jai', akllcinado pm' glória,; jo- Será o Patrono da 1° Com-
ga na ba,ta'tha 2,5.000 hÓilTIens agilJil',r·l'ldo.s, Janaltlza.elos, pretemeliell1flo es- panhia do 140 B C
1fna@alr os a,lia:cIIos. Uma Gava,lal>HI ele 8.'t00 thomeJi,S, em cargas da,nt'es- . .

cas, at<1Jca o Exéncito a·lliado.
A br,aJ�UJ'a, e o he['oilsill1o são jg\lalwuü:; dr ambas aoS pal'bEl;; ...
tlllllTIipaio, com os S:8lUS bl'a,v,os da "EllIC:OI11'ra({a,da" vai ue,r a pala�.Ta!
A 3a Divisão é wLacadlt p.clos pa l'wgulaiüS, StulPodanldo impáyido ao

{"emei1Jd1o aho.que ,e p3Jssarrn a comba.ter p,eito a. .p>ril,o. como só sabem
pelejai!' os irrl:fanlve.s. Os .q1wadradols, não >:e 'Lrarl1sfol'tll1a�. não c-ed'erJl1 'um
passo, 00.0 ,l\(�eiuaill1 11m paLmo elo terr,eno!

.

",Sob ü Olill3Jl' S'ev'ero e mrugllJléti-co do imonlal -c>ea.remse, � ,es.!'óica 1.11-
fan.t3Jria SlulP'Ol'ta a a'vala,lliche que ]'ola, que '&e trl.E)s/p(·nlha, sô-lwe Se'lJiS
qUl1!dra.dos; cm Loelos OIS ,s.enibIwllIL-es' esl.allllipa-'Sie um 'prof;uncro despre
zo plella Vlvda, em tOdOiS os olha,r'es :lê�se llima única e irnevüg:ável resu
lução: - V·ülltCiPl'!"

,Sulb:hime netsolução... sublilln,e com�('.mOtl·ação d.e ani v'('rsário lln
talÍlcio,! ...

,sa,mlPai-o I'coelhe ürdem; de o,&óri.o pall"a I'csist,ilr, poi,::;. delE' rj.p,p.r.rl
(J:i.a, ÚJni'Üa e e::wllulsivamenILe, o Jitllia,l ,da baLa,llha, embora cILl'3itasse o sa
Ciri.fído de 'loda a 3a Divisào. E SalÜlipaio, o CO'll1allidrunrJ,e qlue lulava d-e.:i
'Le/merosalmelllll,e, 00QlIfumlCli,ndo-iSe com s'eus va,J.enlt,es .soldarias, já cob,cl'lo
de sangule, em 1',e'S[lCJ,s,ta .a o,rdem, l'ell'nuca, ao lfiensageÍlrü: - "Diga ao
Geln'elra,l Qlue ,pstO'l1 0wmIPrindo o meu dElver; .mas como j;'1 ��e0ebi dtois
:fle!rimemilJO's e estOlu p'€Il'd'end,o muito sangue, seda conlV'ClIlJielllt.e CjQJ,e me

matn!clalS'Sle SlLlbsILitmilr!" e pO,UOOl,; mOllnetnLOIs alpÓS, ainda IPl'es,elnlJe o Aj'LJ
damlte elo General üsório, um Lertcletill'o fe1'i;menLo reoebe S,vmpaio, qlW,
�a1�maImenIL(\, 11l1{�SlLlra:nd:o-()<, a0�letR'OBnla: - "Dilg-a ao General Os61'io
qlUJEI ÉlstlEl é ü Le,I1ceilroF... camball'ea Isóbtle a· s,e,la, Lnclina-Slc para
um lado e, cai, mOJ··talmerruLe lie.rilcl'o!

Tomlbál['a üDlde s'emlPlre elslLi'\flern, pela ca,usa ela PáL'l'i·a - na van-

guanda! .

A [luta 'Ü'Ollltill,oU ilrrilp,etUlo,sa ... ,c o. atalCJ-LJ·e paea,guai,o ':€Im a, fa.llhar· ...
Ao e.nltaIlde,0eJ' OIS Laimrbor,es começa.m a j'uJ'lar, os 0lari.n� e comletas

a glang-o,nar, aTliLl/Ci>ando mais nma vitlória rio Ex,ér'Üito Brasi'l,e.il'o. des
Jra,ldallld!o-s,e, no allo, a BaJlIc!'e.i:ra do Brasil, .pl'es'e<Il.be aos sac'l'ifíci.os de
S-BIU's fi,lho s !

E na maroha vil[.orios,a rI,e nO'StSO ·E;xélr-c.i'Lo éssle ISímbo,[o - Rarnlpa,io'
o PartronKJ, deverá Iguiar, pr',Bcedl(:mdlo a Infan:La.ria, fazendo srlnlir n"

IPenlSalmE'into P na. a/lima de cada inrt'amt.c'. a si.nlésE' flH, pl'órlri'a vida (' o

ú[lJico· i.cl'eall da Pá úria!

I
�

TECHICOS
o Brasil para seu

..
des.envo 1vimen to

necessita de técnicos
em todas

Fofissões
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Focalizajnd'O o .espir ito folgazão Em certa reunião, uma senhori-
de Osório e a sua inonia ferina, ta, contentissirna por estar dansan-IIcontam-se muitas anedotas, das do com o eleito de seu coração, ern
-quais destacamos as seguintes:'. dado volteio da dansa. passando

I- O General Mitre, em certa oca- junto ao General resolveu fazer
.síão, escreveu-lhe '0 seguinte bi., uma gracinha e indaga: - "Gc11'e-'
ãhete, em tom de pihhér ia : - "Meu ral, n.ão dança lanceiros"? E o in
caro General. Empreste-me tantos trépido 'respondeu: - "Como não, I
ibois, senão irei tomá-los a viva for- minha senhora, se fui comandante I
.ça, tal é a necessidade". Não que- de um regimento dêles 1" ao mesmo

r�ntdo ,perder a 'Oportuni?ade Osó- tempo que se levan�a para da'l!-çar 1\.rro respondeu: - "Querido Gene-, com a moça. Esta sao pode deixar
ral. Para poupar-me o pezar de I de traduzir seu desapontamento
derrotá-lo, mandarclhe-ei os bois por ter de deixar o namorado. �al:::
..e que precisa". dosamente Osório diz-lhe baixi-

- Individuos existem que nunca nho : - "É assim na 'guerra. mi-
-tomam atitudes decisivas e na hora nha Senhora; quando mal espera-
.em que devem dar alguma opinião. mos, sai-nos o tiro pela culatra 1".
Jtrocuram fugir. Pois bem. No Ga
binete do qual fazia parbe Osório,
.exisLía.um certo nüní,s(;m nestes
anoldes 'e que iámais se metia

.

e.m

-complicações, Quando o ambiente
;fi.cava carregado o tal Ministr'o
'liava um geito e abandonava o re

ointo. Numas dessas ocasiões, o

Imperador fitando Osório sorr-i ...
'fi o Bravo dos Br-avos, não se con-

tendo, respondeu: - "No Paraguai, G'«isparava sempre que ouvia tocar' Dr. CLARNO • " Patrono da Engenharia
-a enci l'har ... " GA�LETTI Nascimento: :30-XTI-1820.
- D. Pedro também experírncn , Praça: 13-l-184'0.

tau o sarcasmo do Soldado. Em A D 'ti O G ADO. Promoções: Alferes 3-XIl-1842.
uma reunião, como o assunto 101'- Crime e cível 2° :I'enente 1l-IX-1S43. lv Tenente
ftara-se enfadonho, o Monarca ador- Condituição de Sociedad.. 23�,-1844. Capitão 30-IV-185,2. Ma-
meceu, Osório, pão perde a 01)01'- NATURALI,ZAçOÉS jor 2-XII-18G2. Tenente-coronel .. \1unidrude e deixa cair a escada. O Títulos Deolarat6rió. 2·2-1-18{j(j. ,

.imperudor abre DS olhos c -indnga:

I
Condecorações: Cavaleiro das,

"General, na guerra o senhor dei- E.crit •. -- Praça 15 de No". 2�.

lor?ellS
de

('.,risto
e

de.
S. Bento de

xava cair assim sua escada?" Ao l°. andar.

,
AV1Z. ,

Il(Ue Osório retruca: "Não, Maies , R..id. - �ua Tiradente. 47. Faleceu a lO-lV-186li. ,

iadc, 11'0 Paraguai, ninguém dor- FONE •• 1468 Patrono ela Engenharia por De,
:alia". I ._.____________ ereto 2.553 de 4-4-1938.

- a vida anedotica de Osório

EBTle ao seu amigo dista.
11m DÚmel!O da redsta O V.A ;,:..;;

LE DO ITAJAf, edt�o dedl
cada a Florianópolis, e aSMu

estará contribuindo para
maior difusão cultuaI

'''fI n01l8. t�.... JOÁO CARLOS OE VILAGRAN
CABRITA

,

o MELHOR MAQUINÁRIO DA AFAMADA FÁBRICA INTERNATIONAL PARA INDUSa
TRIA, AGRICULTURA E TR�4.NSPORTE_

-MATERIAL DE ESCRITóRIO EM GER�L ..w ARQUIVOS DE AÇO FICHÁRIOS
MÁQUINAS DE ESCREVER: CALCULAR, SOMAR. COPIADORES

N. It. - Ás sras. donas de casas aconselhamos visitarem Comércio, TranspurLes C. Ramos S.' A. a J'im de apreciarem os modernlssimos móveis de cosínha ·"tipo
ATlllfll'icanG"

\

1 Resolvido, enfim, seu problema financeirl,1
Adquira TUDO 4e que noo••1I1'ta.,

4e 'UMA SÓ VEZ,
p&\gando PABCELADAM'BJln.IlI,

eom. ... VAB'TAGEXS da. compra à n.ta,
••rrindo-.. do

� ,

SISTEM,' CREDIARIO KNOT f'1

Lhros
Cha;,té••
�lIStalaPea eIitrIeM .....
Artll" ·,.r.· ....

Pel..
c..... ti

G.......... lDI"tIpI

......
êcIIp....
......
tidle.

.GeI.d......
••cld....
J61a.

IND(JSTRlA, cOMáaO I IIGUIOS KNOT S. A..

.. ...... .. ... t' ... ,.. as ti'r ...
-----

"1( • ..._

DATILOGR FI'A
Corresponde'oe i a
(omerclttl

Confere
Diploma

DfRE�Aa:
Amélia M. Pitolzi

METODQ:
M6derno e Eficiente

I
I

RUA AlVARO DE CARVA LHO. 65

• • •

COFRES •

Válvulas - Peças e acessórios
em geral. para �'âdios

Importadora. Americana
SUCUJlSAL"-- DE cUe'tTISA

Praça "Tiradeates 337 '1

J

o maior «ortunento do

Oficinasespeciais. .,para e

elo Brasil

Revendedores

Aceitamos pedidos por reembolso postal
Remessa corn urgência.

ou aéreo.

E' mesmo
. "contra" I•• STUDEBI�

,Ij'" KERLake Success, 22 (D. P.) -

A Russia empregou o veto SI-.IA II-mO Muudl·al.duas vezes numa rapída suces-

são, para obstar os ingressos de excelencia em automo·
da Ita.Ila e da Austrta na Orga- veis e cotninhões.
nização das Nações Unidas. CClnce•• ioli't-io. :

Estes foram respectívemeu- Sociedade Intermediaria Be-

te o sexto e o sétimo vetos da Auto.noveis Ltâe,
Ruo Felipe Schmidt 60Russia, nesta semana e elevam Tel. 15�7,7 End. teleg. SIXTERA

a 18 o numero de vezes em que Floria.illOUS
a Russia tem se colocado con- .

tra. decisões da. maoría, no

Conselho de Segurança. Tanto
no caso da Italia como da Aus
tria e votação não foi sobre a

imediata admissão mas sobre Transportes Aéreos
as propostas australianas no Aviies tJara: Curitiba - São
sentido de que se deixasse esta Paulo - Rio de Janeíre e

decissão para a Assembléia Perto Alegre.
Geral que se reunirá, em N.

I As 288., .48S., tias." feiras e
York a 16 de setembro. proxí- domingos.
mo. A votação quanto ao. caso Agência Rua João Pinto 18
da Austría, foi de 8 a 1, com

a abstenção da França e da ��J:. �3�� .�n�:.\:T�� ..V�����.�
Polonia.

do

Real S. A.

I •'
eONTA CO�RE-Nq'!E POPtJi;,AR

Juro. S.l/t 8.

8.'
- Limite

e.,
r$

30,
'.000,09

Mov�ment8ção com cheque.
\

BaDca do Distrito 'ed8NI. S. A.
. CAPITAL: CR$ 60:000,.000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua �ja,.o, 23 • Florianópolis

Costureira
Aceita roupa de creenças

e senhoras.
Rua Silva Jardim n. 258.

APENAS Crt .,H
Com esn infbaa ,.1Íatla '...

eIIU allXtllaDdo • •• �_:da..
Contribua pua a f:aba .t. Bill ....
... Ia"eatu ti Plerlaaj..u..

/

QUNNlO '1tJS FlLlItS
• �OUlW

J;a j.�ltIlU.tã:O está a. alcn.t'J'
81,. l.üdos. Dá esse tesOUJ'B a. t ...
ami.go analfabeto, levando-e a L*

cur"o d e a Ifa.betizó),çã,G no Gruit.
Es.colar São Jo�é. TIa E�cola Indus
trial d. FlorÍ>anópoli.. Ill'U lia Cat.8-
6lra I M.trOi)4lli1:.u.

.

te perguutarem o que é
um lázaro, dize-lhes que •
DIU eDfêl'll18 ...e poderá re

cuperar a .aude com .. te.
allllilio •

,
.
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, o' 5 I T I V 1.5 M 0\
A especte animal oferece ao observador os mais varíados

eontrastes, comparáveis ás trevas de uma noite com as '�'uti- i
lações dos dias primaveris. \Pretender que todas as creaturas interpretem uniforme
mente as manifestações do nosso pensamento, é egoismo e Iousadia. ' I

A luz, existe em todos os cérebros e esparge claridade
limitada e compativel á força do motor que a gera. i

Tudo, porem, é últil na existência. ,\
Os sabias, dependem dos obscuros: os ricos, dos pobres i ] I

os angelícos, dos demoníacos: os ateis dos inúteis, os podero- I I

sos, dos impotentes; os fortes, dos fracos, os belos, dos feios; os

grandes, do" pequenos; os heróis, dos covardes; os atraente), i
dos repelentes: os alegres, dos tristes; o departamento de hi-I
giene, do que deslisa no encanamento de esgôsto ; e, final-;
mente, a revelação do bondoso, depende da existência do mal-,
vado, 'porque, o Nazareno, talvez tivesse desaparecido nas I

sombras do Jardim das Oliveiras se não houvesse um Judas

que o beijasse para mostrá-lo ao mundo.

Contudo, taríto quanto possível, é dever do homem ser

'sincero nas suas manifestações, servindo de, guia ao seu se

melhante, como serve a bussola ao naufrago perdido 110 tur-

bilhão das aguas., I
A sabedoria, não se confunde com ilusíonísmos provln-'

dos de um passado já quasi secular e aformoseados com ditos 1ínadatáveis ás exigências delicadas e sutis do espirito da nossa,

época.
'

'I
Ela deve atatar-se ao meio, emanar-se do individuo, obe- i

decerrdo o gráu �de cultura e de civiliSaçã�, num sentido prO-I!veitoso e educacional, onde e quando manifestada.
O meio-termo da idéia, n�o conduz O' corpo para ó fim de-tterminado.'

.

O positivísta, crê por merecer crédito; confia por Inspí-.
rar confiança; ama, para F"" amador respeita, para ser res

peitado; louva a honestidade, por ser honesto; honra a vir

tude, por ser virtuoso; vê na dôr, a proteção da vida; acredi

ta na .sinceridade, por ser sincero'; evita o sofrimento, por
ler sofrido; vê no sorriso um motivo justificavel e não induz

a rir como faz o 'palhaço.
OLDERICH

o sofrimento
. dos pés diminue ii

vitalidade, envelhece a lp'essoa
e altera o caráter

Não descuide dos males dos pés!

Pua isso mantem o Salão Record um

G�BINETE ESPECIALIZADO,
com o método do Dr. S C H 9 L L,

sob o cuidado do esasetelísta

.üsweldo Goulart
Atende de segunda a sexta-feire, das 14 às 16 hrs.

Praça 15 de Novembro, 21

Florianópolis - F O N E, 1 696
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Para pintura de ohras de madeira, ferro. maquinismo etc. A
melhor tinta protetora contr� a ferrugem; deatrói e impede a

sua formação.,�;Produto altaIT1.ftnte Ílqpermeahilizante. Ruilte a

, àç�o de qual,quer "ácido e 'água do" mar.

Prolpetol e,mais informaçõel com:
, SANTOS;&: PINHEIRO 'LTDA,
Caix'o P.)�tai n . 366 -- Sio' Paulo

:1
I
-,'

Caixa Economica Federal de Santa
Catarina

Matrjz Floricmópol is
Ma';a RS. EO-6� (TERREO)Rua ' Conselh@iro

_-

AGENCIAS: Cresciuma - Leg u r:« - I te is i - Blurnt!nau .:.... [oinv i le
raies - e São Fraricisco do Sul

A INSTALAR: Tubarão - Rio do Sul - Porto União e Jnaçahe
OPERAÇõES - Depósitos - POp'ulal'els (cadernetas ,e cheques) . juros

Comerciais (limite Cr$ 150.000,(0) ju ros
À Disposição (sem liro itcs) .. ,... .imo,;
Prazo Fixo (2/� meses) ... , ... '.. Juros
Prazo Fixo (12 meses) ,......... j Ul"OS
Prazo Fixo ( 6 meses) ,."... jiuos
Cauções .,...... '

'

. .' , .• ,. .iu rus 2

, Aviso pi-évio até .. ' , , .,. , . , ' j u rus
EM Plh;STIMO - Consignações - Funcionár ios Públicos Federais,

Estaduais, Municípa is, Bancários,
Autárquicos ·0 Militares, l irnit e
Cr$ 5.126,00 .. , ... ' .. , , ...

_
... , ,Í.lU·QS 12.% ano

Jl ipotecáiios - Financiamentos de construções re-

sidenciais "'. ' .... , ,.',...... juros Al e !)'i(,
Prazo r-esgate até 20 anos

�impJes ... ,." , ... , ... ,.,... juros 9 e 10'10
Prazo resgate até J 5 anos

Penhôres - Objetos - Máquinas - Jo ias -

Mercantis, Móveis, ele " . . .. juros 1 % ao mês
INVERSõES até :30-G-l!7 - Oonsignações .' ', Cr$ 5.819.117,'to

Hipotecár-ias . .. '... U"$ 2.R04.0R1I.oO
Penhores .. ..... Cr$ 207.:310,00

Os Depósitos Populares (limite até Cr$ 50.000,00), são imuenhot-áveis na forma
,

tia lei e lodos os depósitos Lem a garantia do Govêrno Federal. '

1JEl'OSITAR SUAS I<�CONOM1AS NA CAIXA ECONóMICA FEDERAL DE SANTA
C·ATAHTJ".;,\ É COOPERAR PARA. O ENGRA:'-iDECL\1ENTO DO ESTADO E P(iGNAR
PELO BEM EST_\R DA COLETIV!DADE, PRINCIPALMENTE NO TOCA;\TE AO

PH.OBLEMA DA H.A..BITAÇ.W

CARLOS MACHADO BITTENCOUT
Patrono do Serviço de Intendência
Nascirnéuto : 12-IV-1840.
Praça: 1-1-1857.
Promoções: 2° Tenente .. , .. ",.

2-XH-18(iO. 1° Tenente 1-VI-18l17.
Capitão 20-IT-1859. Major --------------

12-TX-187G. Tenente Coronel 1881.
Coronel 18.85. Brigadeiro 20-:1-1&90.
General de Divisão 18,2, Marechal
12-VH-1895. .

Condecorações: Hábito da Impe
rial Ordem do Cruzeiro. Medalha
do Mérito Militar. ,

Patrono do Serviço de Intenrlêu-
ria nor Decreto 2.112 de 5_IV-1940'l1 Falereu ia 5-Xl-1897, assas-sinado,
em defesa do então Presidente da

;_ ------..,........,....---------:------ República.

lIttJI

'TUFPI, 411N & ·IRM40
Concessionários F O R D

SA1JDAM
o glorio�o ExércitoNcrcionrrl no
Dia do Soldado

fpolis., 25 - 8 - 47.

'-

SIUDEBAKER
Sinônimo MRadial
de excelencia em automo .

veis e carninhões.
COlilceslionário. :

Sociedade Intermediaria de
il utomoveis �l..tda.
Rua Felipe Schrrdd t 60

Tel. 15·77 End. teleg. SINTERA
FloriilDóPotiS

REA L S. A.
Trens po�tes ' Aéreos

Aviões para: Curitiba - São
Paulo - Rio de Janeiro e

Perto Alegre
As 28.S•• 4a�., 6as.-fdras e

domingos.
Agência: Rua João Pinto 18

TeI. 1358. End, Te!. VIAREAL

I8belos Brancos'

Sinal de velhi(e
A Loçao Brilhante faz vo�.

tal' a car natural primitiva
(caltanha, loura, doirada ou

negl'Q) em POUIO tempo. Não
é tintura.-Não mancha e não
•uja. O .eu 'uso é limpo,
faci} e agradável.
A Loção Brilhant. extingue"

OI caspal. o prurido. a .ehor
rbéa e t6dal a. afecçõ•• pa
ra,itárial do cahelo, a..im
como combate a oolvicie, re

vitálizpndo .0. raize. capila
rei. Foi aprovado pelo Depar
tamen to Nacional de Saúde
púhlica.

��d��
Envie ao seu amigo cUstantf
am número da revista O VA.
LE DO ITAJA1, edição decIl
cada a Florlanó.poüs, e &sslft

estará contribuindo para
maior difuSA" cultural

df1 nossa te...

Capitania dos Portos
EDITAL

1. De ordem do senhor ea
pitão dos Pôrtos dêste Estade"
taça saber a quem interessar
possa, que se acham abertas
nesta Repartição, da presente'
ãata a trinta e um de agôsto
eorrente, as inscrições para os>

exames a 'se realizarem de pri-)meiro a trinta 'de setembro de- -

corrente ano, para ÇONFE
RENTE DE CARGiA., MESTR'ID
DE PEQUENA CABOTAGEM
PRITMEIRO E SEGUNDO CON
DUTOR MAQUINISTA, PRI
MEIRO E· SEGUNDO CONDTJ
TOR MOTORISTA, CONTRA
MESTRE, PRÁTICO, PRATI
CANTE DE PRÁTICO, AR
RAIS, PATRÃO DE PE�
CA, ATALAIADOR, MESTRE:
AMADOR E CONDUTOR M{)
TORISTA AMADOR.

2,. Também poderão se íns
erever nas Delegacias de SãO'
Francisco do Sul e Itajaí, 6'

prestar o respectivo exame?
com exceção para os .CONFE
RENTIDS DE CARGA. e MES
TRE DE PEQUE,NA CABOTA
GEM.

3. Para melh-ores esclareci
mentos sôbre o assunto em

aprêço, os interessados deverão
'procurar a Capitania dos Per
tos e suas Delegacias.
Capitania dos Pôrtos do Es

tado de Santa Catarina, em

Florianópolis, 7 de agôsto ds-
1947.
Nelson do Livramento Cor

deiru - Escriturário da classe
"C" - Secretário .

, 'li e ..

Café Otto traduz qualidade!'
Peça-o ao seu fornecedor.
..... � .

NegóciO de ocasião
Acham-Ie à venda dual cala.,

d. material. com fundo. 'para o'

mar, .ituadol em rua calçada e

com pa.seio, no E.treito. R8ceba m
le oferta., Informoções coro' o

Banco 'de Credito Popular e Agri
cola de Santa Catarina. Ru.cs
Trajano, 16. �

Senhorital
Ao escolher seu perfume "erifLo

que se trás a marca da perfamarl.
"Johan Maria 'Farina" que ii N'Il

,referida pela corte Imperial ..

D. Pedro II

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_NOVAS ADESõES NAS PRÓ-

STUDEBAKER PALUDRINE PARA ,EXPOR,.
XIMAS OLIMPIADAS DE TAÇÃOLONDRES L (Nondres, B. . S.) A
Londres, (B. N. S.) - Ele-

8
"Paludríne ", o único medicar

'ya-<Se já a trinta e Bete o nÚ-1 inõnimo Mundial mento sintético, eficiente' con-
.znero de paises que aceitaram tira, a malária, está sendo fa-
.,,1) convtte para tomar parte nas; de e xcalenc iu em cutomc- brioado em grande escala pela
próximas \ Ol'impiadas que se veis e cominhõee. Imperial Chemical Industrias,'::realizarão nesta capital. Há' de maneira a permitir que 100
"que acrescentar, agóra, á 11"<"-' . conc/e•• lt'olllár!o•.: .iJ.

S d d d de toneladas possam ser exporta-
i ta de adesões os seguintes paí-] octe a e n e_rrne uui«

das anualmente .
.

, ,I AutomoveIS Ltda
,! se�l .

-

cA:I�entma, Austn�, i Ruo Felipe Schmidt 60
.

A menos de dois anos atrás,
Bié gica, ei ao, 'I'checoslová-, Ta!. 15-77 End, telev SINTE,�A r a produção de "peludrme" era

.quia, India, Filipinas, Malta ei 'FlorianÓpolis nula. A descoberta desse me-
,,3. União Sul Africana. Se bem dicamento maravilhoso se deve
.<;(Jue não se tenha ainda recebi-I.,., •• , •• ,." ",." ••• , ••••••••••

-a tres notáveis químicos os
-do a aceitação oficial do co- ,Drs. Fi. H. S. Cu r, R. C, :pavey'
míté Olimpico Norte-Amer ica- R'E fi L S A! e F. L. Rose, que as dedicaram
no, sabe-se que o mesmo e11- , 'n . • a exaustivos trabalhos de con-
víará uma; equipe poderosa, T ' A -

,juntos, fazendo séries de pes-
eque talvez chegue a.4.00 com- ransporte,s ereos

/ quízas e experiências, tendo re-/ponentes para partíoípar to-._ . , _ ' cebido a medalha, de OUIl"O dai-das as prüva)3.".A'Tchecosl.ová- Av,:<Dejs paraR: . Cdurltllba -:- ss«: Britsh Society of Apotheca
'qui-a notificou sua participação re a til - Ia e anerro e ries .

-em todas as competições, de- l'orto Ale4re.
. , , . , .

'vendo suas equipes passar de .As 2as., 4as, 6I1.s,-feiras e V d:300 elementos. A Bélgica acei-
domingo«. 'en em - se-tou "errtusiást.icamente " 0('(;)11-

-víte e prometeu enviar o maior Agência: Rua leiio Pinte 18
.námero possível de atletas. Te1, 1358 En d, Telg. V/AREAL

o NOVO OORARlO DA VARl

TEUS FILHOS

Tre. (3) (laao. de material, de
cOII.trução rece.nte. por conjunto
ou .,paradomente, 008 segui-te.
preço,,; 2 00 valor de Cr$ 18.08000.
cad II uma, e o outra per

o-s 70,000 00, compreendendo os

reiipetivo. terrenoa, em ponto pl'O
ximo do centro.
Trator na.ta Redação ou à Rlla

Tirodentes, 42 A, com 1. FI.'ner.

r

Pu,." ( ()JI('l,t,.�O!\ 1�'.'iftldlt(Jis OU Federa 8 I
e Exõmes de Admissão

Estude por Cerrespondêneía
Português, Matemática, Ciências, Geogrofio,

História do Brasil, etc,
Inter••8a-o? preencho e.te cupão e rerneto-o para C, Postal 332

FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

28>s. - De FloI'ianÓ/polilS para Cocitiba, São Paulo e Río Oe J&III&_
Decolagem ás 10,40 horas,

3as. - De Flor-íaaóeolis para Por-to Al,egre, Deeolageea ás i2,30 bft.aplaudirão teu lesto, 4,'a5. - De Flori>llill.ÓfJoH'i para Ouritiba e São Paulo, Doool84Je1D
quando souberem que co.... is 13,00 horas.

boraste pró Restabelecimeao f)as. - De Florj,aoopoOlis pa i'� Porto Al,egJ'e. Deool�&'Bl ás U),20 Me.

to da Saude do Lázareo .

õas. - De Ftoeíanépolis para (:;urit�a, São Paldo e R�9 de J&n&i�

'I Decolagem ás 10.40 heras. .

',.,

.�' ��j��'�F)��' 'D�' B'R���J�'" Sab. - De Florianópolis para Poeto A)�. Depol!l,g-em ás f2,30' bre.
Dep,pnrl,p ela instrucão dI':! seus fi_,PAlSSAGEIROS - .GORREW - GAlRGAS - VAI.ORES - REEMBOLSO

lhos, Fazei com que Iodas as pes- '_ FRETE A PAGAR - SERVIÇO DE ENCOMENDAS - CARGAS PARA
soas l1;nalfll-l1E"I�s, t'req'uentlern

,

um! EUROPA PELA K. L. M.
'

curso noturno e 'ler,el's nn'!ltl'ltb1lldo' FILIAL V A R í G' _ EDIFlCIO LA PORTA -';PRACA Ui Hpa.r'a o 'l'J'[·ogres.so do BL'MH1. Bscola ]
industrial ou Loja Maçonlca,' NOVFMBOO - TEl:.ENNE: _ Ul26

PEDINDO
-------------------------------------------- ..---

INFORMAÇÕES:
Home __

Rua Hoo _

ltfade E,tac 0
_

DE P I O N E I R e S
R SERVIÇO DE V.S.

t.1(Q,tllJ>A.ÇAO
Para reforme do Prédio da «A MOOEI_.AR,)

Rua Trajano n° 7 fel. 1151. Florianópolis
Oferece por despedida de estação de iUferno lodo O sei estoque com uma redução de 28-8 ao·/0f,

,
"

t .

r
1
I
�

t-
o

I
i
1

I
I

Costumes de Pura lã a pn rt.ir do , . . . .. . .

Mantaux à partir de . . , .

Capas de Gabardine-ã partir de . , .

Ternos p/homens a partir de • • ,. ' .

Pulorves a partir de '............... • 'oe ..

Blusões d-e lã e gabardine a partir de ", o •• o. o •....

Terninhos p/crianças a partid d'3.... ..'. . .

Cr$ 300,Oe
Cr$ 160,00
Cr$ 300.00
Cr$180,OQ
Cr$ 50,0-0
o-s 176.00
Cr$ t 70,00 ,

.. -

"; '� .

E uma infinidade de artigos de malha para

Visitem sem (OmpiOm;sso cA
s cnhores por preços do custo real

El R» • Trajano • 7

r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'I'o'dla,- a Niaoão. Br-asileira comemora ,no rha de 'amrunhã o "Dia do 1.:. '.t+Soldado", ie,,>colllüdo POI)' ser 'o cio aniversár-io riatalíoio de Luiz Alves de.+..
96 ...Lüma e Si·lva, Marechal do, Exéroito, Duque de Caxias e Patrono do t flnr." .::l.DO'.pOII-S-C�I-X� Posfal,' ....Exéroíto, +:.+ 'lU' U U U

tÊ nesta 'd'ruLa que a gra.Li'di[W nacional comemora, os feitos de seus +.. C·
.., .,

O S �:So'ldoov,s, ela({lue,Le's que luita,r-am·e morreram 'P'el'a, defesa de nossa Pátr-ia! ....
. ft n. C e S S I o n a r I +...Foi criado êS'Le, dia, paa-a evocarmos o heroismo, da nossa gente do : U

. •••passado c oLêr;mos €xo,rl;aç,ões para as, gerações do IPr'eSi�1lJte, principal- +..

'tmeruVe nesta epoca sombr-ia qiUJe at.ravessamos, quando fôrças rna.lé íícas ••• '

o oDa"
proeurarn 'COIlI10lITl1)el' o es,pÍII'i-to cívico doe nossa gemte para implanta, .:. -.,.,

.

. rj
,

....ção de- ídeolognas 3!nrurq'llicas e vergonhosas, arrontando todos os nossos t
\

.

'I
I'
). '.' '\"

"

f' ...-t.dVl'f.li,Los de Nação Livre! ••+
'.

�..
'

1'000 brasileír-o eonscíente sabe que o NxiéI'cicto, esteíado ln'!! fóq;a ••• -+i+moral de- seus .soldados, est-á de v.Í'gili.a perúríanent.e, para. que a Sobe·- :
.I-+...['aIllÍ<:h.e a Lndepiendên.cia do Brasil esbeJ3!m a salvo dias elIllIpl'eiLadas • +:.+conclúíos que aIS incertezas IPOSiSall11 propiciar. .+

A· til. C'
.

4!

h o,."es 'I'Discipbínados, conscíentes de seus deveres, vivem os Soldados li. .:. ' II omovels e
.

am'D
'

'.
.

.�vída d:� Oaserna, eníeixandc ,inV08Il1Cív,el energia no, 'mais' acrisolado dos : � "'U .

I'
.

.tsacerdócios, - o das Armas -' pugmando IPrazelll'OSalffi\ente pela de! esa +:.+ C
·

d d· Ih·'�fOb��V:Lssnmo Patríanónin H�stÓI'iCO, que Êle consj,cJera",e manltiel'á in-

+:.+ InstruhlOS pa rI' pro, uZlr ore Dr, serviço ::.Eia, pois, Soldados do :Brasi'l!
_ .:.+. :No día, que te é consagrado adcandora-Le mentalmemte, elevando o .+ Pe��s ilord ítbülrolet e Dodge .+'+

flOC.l espü-íto para bem te compenetr-ares de Lua. missão sublime! A p�- .t. '0 ,I' ,U u . .' .• .:+tl'ia d1e.posi-ta em Li todas as suas esperanças e euplioa Ipara que .(.e .nao: A
,. -+' .

.....esqueças da legenda :
.-.

. _
+.+

. CeSsOrlOS para au ,,,O rnovelS :"ISoLdlado! Ennbora estejas cento de qu.e te despedaçarão a carne e....
.

••+de .q,U1e a cinzas te .redUlZirão· os OSSIOS, busca salvar a. Pátn-ia das cala- :
��.... , ,mildades ql1'e a a!l:nernçar-em!" '" , .",' ':
�'Pl'ooura .cu!tl'wlir sempre a d,,-Clip).lfTlI8 ()lue ,conduz a v.JtoIJoa! Obeele- +.+ ,

,.,,., ,.,,.,,.,,.,,., ... ,.,,.,,., � +. +. +. +. �+Icep��s$&oomm�r!�y��w�aoor��m�!O�aea�lm A � �
as ,qualidades de Leu ,LnnlvldalVel PI3IU1'0Il110!

.

�
-

Que lU 'sua imag1ean e,g,veja BeIl11lPr,e ,pl1esenLe em teus atos! Que na �1IIlII.. -.c,amlpre�Dlsão de telUis d-evel'eiSl miliiLal'es 'esteja o espírito die Ganas!
I...emlbra-iDe q;u'e JllI'e s'eIDlP'J',e manJt.eve a 'Pá:Lrjla. unida. EIs teja:s alel'ta,
pronto iPal�a 'vanre!' do só].o sa,gra,do do Br,asi,l, não, só � ini'�ig'o externo,
senão tarnlJém os fomel1ltadores de desol'dens e mqUlet:açoes..J

Salve, ,pois, 'Süoldado d-o Brasil!
P,ensand-o em ti eu pensO' na hi'sLórila de minha Páctria!
Vis�Ulmbro aÜ'av'és o .p,a,'ll'eJamento da Bandeira auri,-verde-esll'e

laodra os 'feiltos �de nossos anLe/passados. O lndio pelejaJrelo co.o'(ll'a o in
va�{lr! :F'e'li\])e dos Sml1(.os, e Ttn8ldJe.n!ues aillcirundo pela Ube'l'drudé, da Pá
trilad AnLÔlDio João< e ;s'eus 1,5 cOIDpa'r:,heiros eslimu'l'a?-OIs ,p01'9 _cum

JlI'I�m0nLo do d,(wer ti)roclamamJdo ao _J1WflIsor. -estra1ng;elro.: -:-, I&el que
morro 'mas o \nJEm ,SlaIlJg!ue e .() de meus ,cO'mpRl1ihell'-Os sel'VIra de ,pro
rtEls,to ,�olelnc .cÜJI1IÍJra a invasã,o do Isólo f.Le ,milnha P,á(;rila!". Jt F-eI'll:ando
:Maohado -tombando ;na plilrSlsagem )'üsLórtca da POlnLe ele ,I-torol'ó!.:Ii: Ca
misãlo omlpül'goolo ])eilo ,guia LÜlpe� e ,cO!m os "s,oliClla,elos. da c'Oi11SÜm?la e

do \�a.lól''' ·escrevendo a mf\jls béla. e i'omnirdá:v1ol oe.pOIpéla. - a HeLll:ada
da ,Llaguna! Sã.o os iÜav.a.lai'l"os de Osório c os Infa,nLes De Sampa,lO" 08

AI't.ÍlFheilJ.�os de Ma.,Het e, os Pon(.ooei 1'08 ,de Cabl'llta, escl'e,y,endlÜ as éipICas
'Dágina,s da gUe/l'l'-a d'O P.ar8!g'ua·j.J ,são .os "18 do ;F0I1Le dlo Co.paM�ana"
:eetalhallldJo em pé1iI1bes ig,uaÍ's a Brundeira da Pát.na para l,eva:re:m Jun.to
ao fIH:li.to, a glUlÍza de 'es'�'U1do, :l11,aI1CJh,mdo ,sobranceiros ao ,eITl!CoIlltJ.:O �a
il.ncJlIlte! São' os bravos· e mJÍ,r8plldD.'. ded'e,nrS!Ol'es da üI1q,em. o do P:rogl'esso
toUru]JW'OIS amve. a sanha assas:sóna dos famigerados ag1EmLes cnmUlllS

tas 'o initJegral,j,sLa.s! :Swo. .os noss·os MlaI'ÍIl1!h,e,jros mer,ca:n'tes �oft'elJlJdo os

tOI1j)P.ldo,g dos 1C0!rs.árÍos nazi..lfws'cis'Í.als, l'evu,ndo _J)ara ,a,s pro.tuncf..eZlas ele
nossas ,liglUêl,g, 'LenritÓlr,ia�s a Bamlooll';l, dp Bnas11!

.. " "

São, 'oolfrÍlill, os IlI0SSIQ.S :patrícios.que 'r�p()iUl�aan no Ge11:1 beol'lo M llt�al'
de P1SiLóila" ,s:1o OIS 'hcll'óiI()QiS ,(l0ll111Po<l1!enLes da Força Ex;p,e.dlli)ll(),nál�l.a Bl a

!Si,l,eira <]Iue fórrum re,;'bfh�mrar em tetl�a<s da. Euro,pa a g;ra:nideza ,mü:al _e

.guBl'I'e,i!r.a, de nosso Povo ,e RS' quahda-elies méllscuh1s dos SoCig'Ull'c!O'I.'0S ele
Ca.:xiI3rs!

ISollClfJJd:os do Brasil!
El'gamo-!Il!os, diilspoot·üs a. todos os sacrúfíclilos, na d/81ff}Sa do- g'l'<w.

diaso P,aMi:m'Ô'IlIio Histórico, MOiral e Ma:te.rla.l, que 11.0S fOl lf'lg',a-do por
1l0SSiOS .antetP3JS'sados! ,

. _, . ,

,Ol1IIJip,riremo.s o nosso ,J)e\lel', 'que'lram ou nao oQ'S IJlllTIlgOS d'e 110S-
Promoções: Alferes l-XII-182A-.

sa; Nacliolla1ilc1ade!
-

O ','. "É' Ten,ente 12-X-1827. Capitão ... , ..

,Como ISOilJCiadlClis Oitllvire:mQiS sen1\Pl'{\ a. ,p'l'o'Clirumaçao Ide SOl 10. - J

20-VIII-1838., 1\1 a .i o r 27-V-1842.
'facil a lIDil�sã;o de 'oomandar homenls livres! Brusla a.pOintal'-1hes o ca-

Tenente-'coL"onel 23-VII-1844. Co-,minJh;o do dev,er!"! ,.... _.' .

h ronel 3-IIJ-1852. Bri.gadeiro gra-
E �eantbl'ai-iV,()!S, SólldadO'S do Bl�a�;rJI, (IrS 'Vossos ll'1l1aOS ela Malrm a.

quado 2-XII-18,56 e efetivo .. , .. , ide G'UeIl'·ra 'bamlbém ppsSlulem e 'esLao, .coilllPenetrados de �eus, deveres. 15-VI-1859.c Marechal de Campo \Êl'�s eSICui�aíl1l, ai'nda Jjoj-e, o Gomamj,o :de rseu P'a:twono, o 11Utl��p.bdo AI-
8-VIJ-1865. 'frenente General .. '" )

miiI',llUle Ba'lToso: - "O BnUlsil espera 'q1ue c.aclia, UII1l cmllfPI,a o s'eu
1-VJ-1867. Marechal (]le Exército I

dever!" graduado 2-VI-1877. ,

,so1dados do Bl'asil! Bralsileiros! Gonde.corações: Grã Cruz das
Vrumos percorr,er a. gla,ler-ia dos Q'llle llOTll'Ul'n.m a Pátria I Yamos Or.dens. de S. Bento de Aviz p do

pne<star-,1hes 'Il!OS'f>a/8 hamena:gens. �J\:OiS ,Militares ..na fiJgura ruL�la'llte' ·ele Cruzeiro. Comendador da- Ordem da
Gax,i'aJs! Aos Civís na ,abnegação do Guia Lopes! Ao,s M,arinheü'l'os na Hosa, Meda1ha. d'3 Can:lpanha do 11gl'al]Óii>osÍJdl3ide de BalI!I"og,o! Aos da Aoenlnáll'tica" em Santos Dumond! Uruguai, Medalha. ·d0 Exército em

Pres,Le,mos hOlIneoalge.ns ao Exér:ci!Lo, no '''<Dia do So1d,aldo". Não ,alPe- operaçues no Uruguai, Medalha do I
:nas .aos gTa'lldes ühafes le destaCiadios COIlldlvtores, mélls, e princilPa:lll11e[l- Mérito Militar, da Campanha (lo 1

te, aos que sOltber3!m 'IDOnr·er ,no ClUlIl1tpnimento do, dev,e,r, alq;lw�,les q'ue Paraguai com passador nr, 4. Ideixaralm 's'eu:So lanes' e fOliam ,n1Q>rrelr ,em ,Lm'\J.�aIS longínqua.s em d/efesa Barão, Co:nde e Marquês de Her
da PáLl'ia Brasi'leina, áq'l.l'e:l'es qU'e -ollhara:m pel.a ú�tima vez p'a:ra a Ban- vaI.
deil'a prOiCUII1alnldO' vel' o Bnas�1 dis'tanto, ,Duma dolOlI'osa cleiSipedid:a. Faleceu a 4-X-1879,

Br3iv.o.s que 'repousa,ÍIS ·em Pistóia, nó.s te. venerámos e tie s'aluldamos! "Ê fádl a missão de com.andar ho
ViVia 'e siga para a FreruLe, palra a gora,ndre jorna.da elo FutlUTo, o mens livres. Basta apontar-Iíhes o·

Soldado/do Bmsil! caminho do deVlCr!". de exeelencia em automo-
I + + + +..+ +..+ + +. <: i vaig e caminhõee..+ ._�-._.- ,.

, ..�+-+-+-+ + +1 Conca•• ioJ!lár!o.:. '

.:":.+ t ! Sociedade In termedzarla de

·.+l+i-. Automoveis LtdaI._...

I P h I & I
++ Rua l-'alipo Schmidt 60': Apo.sto O dlf_""".,.( ·oa· . rma-O ••• Te!. 15-77 End.t�l1Y,; -SINTE�A�t" ui.:. . FlorlanÔpolisT II

'

•:.+ +:+1································'�!: Atacado' e YareJ·o de Secos e Molhados =1: �!!!a �:C::::::E�. ��t�.
�.

+:+ V�r. Válvulal e Discos.

:::: I)E :+: ...fIR..u.'s.. co..m..elh.. ei�� ,.�.80�r�....:�: VENDAS 1 !'iial, XJiqHC, arroz, _açúcar. cerdas :!: __ . ._._
._

.1. bat'bttntes, louças e vidro�. A rt,igos de fel'l'agpus �i.1REAL S ..
· A.

::: e alunlinio.-Bebidas nacionais e est,.ang(:'ira�. :::1 Transportes Aéreos
� +.t. Eod. ·Teleg.: PASCHOAL - fo�e ,1.065 +i+ A�i:�;oPara�ioc��itj!�eicos:o

! .t. .:_+ Porto Alegre.

11' :1: Ria COlselkeiro Mafra, 62 -Florianópolis :!: As 2as" 4a5. 6as,-feiras e

, .:. .i+ domingosQ .:. ' ��t' A4ência: Rua João Pinto 1811 �� �L13�.En�Te�.�AREALlI' ,t_ ...�.....+......"A.."""'�.Ã..""'�""''''''''' ......�..... ��-'" ......:._+-+�+�.�.. _ .. _ ..�._�_ .._��._._ ...._._"-._" __�_._+ .. "';.:Ã.j

MANOEL LlJIZ OSóRIO
Patrono d,a Cavalaria

Nascimento: 10-V-1808.

Praça: l-V-1823.

Para indudrio. leve .. pesada, fabricada p.jo técnico FRAN
.CISCO BIGNANI. tem .empra em estoque de todc8 06 tipo. e

medida., tipo fixo osc!lante. 5e118r8 de 3/4 e 5 poteqaàclII. todo.
com lubrificoçao automáticQ,

VEli"rl'URELLI
Sol,drudas! im�La,i vooso P,alt rQno
aquele. bl'a,vo de legendMios, di/as.
F.Àn \"ossa ,a;lmlil faz'ei urm ,régio Ü'0l1IQ,
Ipama e,l,eva,r .a im�em de. Caxias.

-x-

Nüo, deixe1's nossa ,Pál!ria, ;nroi abamtdono
á iill€Tcê de esf.rangeÍol'as Li rllin.ías;
Ih'().'[H·élIC o' l'Ultado,l', q.L1\e�r e,tenno .sorno

fac.l ja�er 'emlb�e �á,pirdf)ls So,ID!bI'1a's.
-x-

:E, si ,no,s vier sanguino,lenLa gU!e·l'I'a,
vihI'C -e le6hle êst.€ Exército aUl'e-o -e Imoço,
,em d:e1ieza da mossa all11,ada �er.fa!

IA'$(/. ''.. I" .'

,
.

[
.

\ "

SOBRINHO

..

-x-

,Soldarelo pnr s.oldado ava,llic,e ,e di.gla
cad'a c!'1..l'wl como disse -o herói-colosso,
polis '''qu.em fór brasilei'I'o, que me ,s.j�a",

SlUDEBIKER �

Trate das vias ,I
respir,atorias 1

t
�
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.�
J
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Sinônimo Mundial
'-.A. Bronquites (A.matica.,
CronicalJ ou Aguda.) e os

Guas mllnife.taçõo. (ToNe.. ,
Rouqui.dão, Catarro.. etc.•).
a.sim como a. GRIPES, IIÔO
mole. tias que atacam o apa
relho' respiratorio e devem
lIer trutados conl um Encdi
comento energico que com

bata o mal, evitando com

plicações graves. O SATOSIN
cOiltendo elementos antíslile
tico•• peitorais. tO!:\iCOB, recal
sificante. e modificadores do

�rgani.mo é o remedio
indicCldo.

Procure hoje o seu

Vidro de SATOS!N
ndS bôas farrr.ac'as

e drO�élrtas./

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

COMERCIANTE, Dâ um J!.
vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI die Fevereiro, Con·
tribllirás, �sim. psn a forma-

'

ção cultural dos catarineWNlll
de amanhã I

("Cli!IDJPanha prÕ·IiW8-
C. A.. XI !te Fe.vere.!.rl'l-l.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o EXÉRCITO é uma organzação nacional permanente, que se des-
,

í.in» á defesa da Pátria no exterior, ele sua Soberania, Integridade I, ,

Honra nacionais.. e a manutenção das leis, instituições, ordem e uaiã ... I
no interior do País. '

Seu objetivo pr-incipal r o preparo da ,Nação para a guerra e .lI. Ipaz é uma Escola de Ctvísmo, de üUILliUJ1"3. 113.110a e moral.
A GUERRA é eterna ,e enquanto existir o homem ela existirá COI\lll

(lle. O maior dever de lodo o cidadão é esta!' pronto para defender sua I

Pátria em caso de guerra.
O TRABALHO militar ou civil tem uma mesma finàlidade hoa-

1'0<:13, que €l!1JObToc,e. o homem para engrandecer a Pátría,
O DEVER do militar é dedicar-se inteiramente ao "serviço da Pá

tria, cuja honra integridade e instituições defenderá com sacrifício da
própr-iu vicia" e o cidadão só assim poderá s-e!' considerado depois de
prestar seu serviço rn ilitar.

,�oadado e Cidadão, fOl�mi<lJrão em torno da Bandeira do Brasâl •
alicerce da Nae íonadídade; onde virão esboroac-se as ondas ambícíosae
daqueles que colocam suas consciências á sôldo de país estrangeiro '"

as suas necessidades pessoais acima dos sagrados deveres paru com :ii.

Pátria! .'
Cada soldado qU:f\ marcha, filr\mIe. ei-eclo, garboso, parece que le

va, na expressão ineliv idual d própr-ia Iórça, uma parcela da Pátria nos

braços". Assim o ser Soldado é nohr e. é sagrado para todo o Brasileire
que presta pequeno tributo á Pátria.

"Namorado elas armas, amoroso tia Pátria, olhos fitos na Bandeira
(\ coração erguido" em holocausto ao Brasil, vihrando de emoção cívi
(;3., pruJ'(�e diar-iamente, mormente nos dias de .ínoerbezas, a

ORAÇÃO DO SOLDADO:
. ,. "Diante do altar da minha querida Pátr-ia, eu, Soldado, me

Djoelho contr-ito, oheio de fé nos destinos do Br-asil e orgulhoso da
grandeza ela minha terra ,i' da minha gente.

A minha alma, também genuf'lexa, implora a Deus, que me guie
pelo caminho do bem -- que f'ortalece o caráter - e me evíte a estrada
(lO mal - que abastarda a consciência.

Eu me penitencio das más ações que desdorrnrn p envergonham e

prometo perseverar na pn\l.iea dos gestos nobr-es que dignificam �
elevam ('

, ,
De.3-ejo com tôdas as fÔl'�'as do meu coração tornar-me digno da

minha Jarda, cultuando com civismo e carinho as virtudes militares @

prometo contribuir com sacr iíício rle todos os meus interêsses, para a

glória do mel! Exército e para a honra do meu Brasil!"
"A guerra é urna luta flp nuas vontades, em que triunfa amai!!

1'01'1,8. A vitoria caberá aqur-le que conseguir quebrar a voutade do ini
migo e impor-lhe <� sua". E assim, meu Soldado, a vontade extraordi
ná.r·ü1. é .força moral q;ue te uonmttírá demmar o adversário oe os meloa
.cuo irás dispor são as fôrças qU€ inculcarás em teu espírito pela apre
eusão das virtudes - ·patriotismo, cumprimento do dever, bravura "

coragem, heroismo ,e honra militar, responsabilidade e dever militar,
constancía e valor, disciplina e camaradagem - tornando-te Soldado
cídadão. pois nennurna separação há eIll'l.l'e a moral mi\LiLa,r e a moral
c Ivica , Como cidadão ama lua Pá rria, respeita suas Leis e Autor-ida
des, não transijas ·eÓm os cosi urnes do povo, não faças mal ao próximo
p rw�!Liea, o bem, culbua a njemóeia d06 <rJJlt�aJssadüs, nunca cooperes
para a desordem renegando os credos políticos importados de outras
LHI'(lS. combate u unalf'ahecismo, abandona teus interesses pessoais em

pI ól ela assistência social. Coroo Soldado, dedica-te á instrução, sê dís
ciplínudo, carr2arac1a dos tens camaradas, amígo . dos teus superior-os,
asna (J Ba'L,a,IIIHw 13m que serves, .aQ)iretlld:enlclo. o sem passado e rsunca f'u-'
Ias a reSp()!hoifllbilidaide de teus átos,

Arnannã. na comemoração do "Dia do ISo�dado", lembra-Ite de :t;\]/�
FalmHi,a, ol',glr�ha-Le, da lUla condição de bmsÍ'IIoilrD e prefere com tõda
convicção o sagrado cornprorníso ii Bandeira do Brasil.

1� êle o ;allo maus solene de itôda a lrua vida. GÜim o p'l'eferires t.
e:n.cjlfa.cli!"wr:1;; IP'eemlanmàtl:�me.l1Le lna g-I'atrtdle Família do Brasil, compo,;
ta. de qUél'si c).nque,nt.a miLhões, d<e sere.s, que, falam a mesma liIllgua, qu.
v,brem 0:8 mesmosl COStUll1'8S.

O Bra.Slil, iSo,laados do Qll'ailorze, SCm1ttH1e fOiÍ digno- de IlreI' amrudo ,e

sellIlil);!'f' o será. Desde' <os Glla,['\a,ralPéls �M a Re,ti'ra;da da Laguna, el�
'r�liÍUt.í á Monte CalSt€:I,o, de, LlOlffias Val,fm{;iln�lS' á Ca'soolnuo:vo, d!e Itol'or'Ó
á Mont.eSle, di('&de Vida,l d,e NegTClirQS aM ICa;nüsão e Gui.a Lop.es, d,es
de Osórioo ,e Smml)a.ilO mLé OIS hT'IllV'ÚS Que dOll'lIlllem IlIO ,Cemi'véri'G de PilS
tória; dHsde <OIS rpr�ClUl�gOol'e$ do aJ' - BaITltü!'om'eu d:e Gusmão e Santos
Dlumon.t alté o g:ênlio dlirplomáJtli,(';Ü' de Rio Bramloo; da haÍluta incolIllfundí
vifl,1 d� Ga,rlo,s GOIIT!;ClS a,té 'O má.gi,co Jl.ilniC'él de P'ecliro Amérioo oe Vital'
Mleü'Clle.s; desde o ideal dR, FelilPle dos Sanlt.as e T,i;racll8lThlies às leglendá
rias ]\ig>1_unas de Osóri,o, e Oaxi-as; dleJsde TmmalI1d'wré ,e Bm'roso até os bra
V,OiS MaliLljos de hoj,e. lE é ul11Ienso o COl't.êjo d:e. fáltO's e vu l,t.os qu e 1}I1-

gl'aTlic1ecem a JlJO<SSla, p,áitni'a!
.

.

SaLUdaooo 'a Bandeir.a :l1liri-v�J'(:le-l8JstI'BI,ada, q.ue desde peqU.elllG
w[Jl'endeS'Úe a amar e Iél vel'. como s'ím'bÜllo '&algrrnttss1mo da. P'Mria" pre-
1'01'0 o' tem jlU'r3lme'Ilioo e te dig'niIfÍlCa no cOllIDeito naóonla,l: "Incol'lP()II'an.-

te perguntare. o fIM • Da insümção esth ail. alClU1Ge diO-U'TlO ao Ex,ército, Br.asilelÍoo, !prometo C!umlP·'nir riÍrgor'oslamem:te as< Dr-

1IJD lázaro, dize-.. __. d.. todos. Dá esse tesouro a. to dons dla.s ,alu,LoIiid'ades. a que eSIti;v,er subordilIlia!do, a r'eSIPleirtar OIS s.uipe-
,- "'''''j'go aoolf,,·h .. 'o le 'a�'''o " • dores hiel'álrquic.Qsl, a h'atar com afeiçào ()IS iIrul11ãOiS de ,armas ,e oom

Potrono da Artilharia .ai _-�-:-- ,;_ ,_.1� re-
"">u .

wJJvb,' :V ·uiu -0 .. u

NaJssime,ll.to: iü.,.VI-1801.
...:nav -- -- curso de alfabetizaç'ão, no GFU.,. hOlIlidade ,OL':l flIuiboll:'!dinwdios, e a, derd\ilC..a,l'-m� intelirame'I1te ao slervilço, da

_.1_ ... Es"ola" Sa-" Jo é n I,' I 100.0 P,ál'rj',a, nll,ia" ,hOlnra, inLegridalCloe e· inSlllÍ'tJlllilCões, defél1ic1�'!t'ei com' Sloor'ifí-
'

Praça: 13-XI-1822. �ar a IAII1IC .. • "., 'V S, a üsco a . Uo- u v V "
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trial de Florj�'l1ópóli-s ou H·a <Cats- cio da, 1)ró[)ria vic1Ia.!"
. rOl1lüçoes: c 'eulen e ..... ' .. , C,A f' l' 'S 1d d' d Q ""tor�'e SOII"UiCl'o ''',o Br·'·�j"ll

12-X-1823 .. 10 TienclIlte 17-II'-li82J5, dral Mstropolitana. '00
' e,lll, O'.al 'O 'Ú' .uw """, U!' U ' w"

"

"f:�g��ll�.XB��:;d�;�ol4�vii�i869.••••••••••••••••••••••••••••••••••••'i,�

•�JUDEBI-Marecha,l de Campo 16-I-1879. Te-I.
.

f.i) II
nente Gen,eral 11-X-1884 sendo efe-I• " �

lERtivado em 15-VII-1885.
. I

.

Condecorações: Comendador das � (I
,Ord'e'lls de Cristo ,e de S. Bento de •

P d BIS (\
•

��.� �!g��:,:'i� �i�S g��eei��. :;��= • �, I' ai" .. ' o l"a�!· • Sinô.imo Mundial
lha de Ouro ela Campanha do Uru- • «ll.. ,

' k _ .. L ,. ce de exc":l"'ncl'o "'00 automo •

.ghoi de ouro do Exérdito em ope- '\.
'

"
'l>' .. '" "

raçúes no Uruguai e Ger-al da Cam- • (I vaia fi conlinhões.
,panha (lo Par-agdai. Mé!'ito Militar • AGENTES • •••celeionárioll :

, com passador de ouro nr. 5.
.. ,_

tIIII.. Sociedade In termediaria de
Rarà'O de Ltapevi. .. Syrl-aco r A"er.-no R Plwm3.o Q' Auto_oveis Ltcla
Patrono da Arma de AI·tilh-a-ria A .

'
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ALíR.liO BOSSLE
Hoje q]U'8 desfraldando dêsde o HUll ao Nonte
A Bandeir-a do Brasdl permamece elI1g'Ujilcila
Lembl'emo-'nos de .caxias e esqueçamos a. 'mo.rlte,
Em. >pról da Nttria q'U'8c já.m�i.s tombou v{lTlloida!

- x-

DêIe herrclwmos n,ós ,o desltJemôr à IJUfLa,
lrufitwma-lIlos adnda dos sleis f,etLois, Ia I!l'lória.
E 'creTlldo nêsse nome qUIB () Bras,ill il'epwta,
,Tl'amúla Ia. Bandeira; Cié1ln'Ílail11QS nós,: Vitór,ta!

�x-

Bri.llhallllte p,a,b'iÓlta., delstemildoo brav,o,
Jlwmais rug'indo à h'Ülnr,a, j'am.él.is de Uioovanc1an.lldo,
Foi da Páü'ia, f'ioll1D herói - slulbmisso ,escra,'Vo!

-x -

E 'ao l'ellermlhrail' agOI'il: iacLo ,s-ou p.a:ssaclo,
Nã.o Slei .q.ua.l mai,s su!blilme: ,si morrer '�l�lamido,
Ou SIC jlltlgar () Ol�ulb{)o dlC ,selO 'seu Sold3lc!O! ...

- _ .._�------------ -------

QUANDO TEUS FlLHIS
I
\

EMILIO LUIê MALLET

As 2a8.) 4as., 6as.-feiras e

domingos.
Agêlcia Rua J(,ân Pinto 18'

"Te. 135.8 Eni. ;Te.l NIAREI\L

•
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o rltrola da Cavalaria I
ravo entre os que mais o Iôram,
andando sempre pelo exemplo,
aramos com MANOEL LUIZ
'óRIO, Marechal do Exército.
trono da Nobre Arma da Cava
ria, o "Bayard Braei.leiro", Mar-
ez de Herval, ,

ascido na vila de N. S. da Con
cão do Arreio, no Estado do Rio
ande do Sul em 10 de Maio de ..

08, verif'ioa praça volun tar ia
nte na Legião de São Paulo a 1°
Maio de 1823, contando, pois,
anos de idade,
rocára, então' os brinquedos
'p.eios á idade, para. se entregar,
corpo e alma, áJs cargas de cava

ira, aprendendo a lutar, lutando.
"Cavalgando seu' bélo ginete de
ena, chapéo die tieltro, negeo, pon
e-pala flutuando ao vento, dei
ndo apenas entrever a gola bor
da a ouro de sua farda, empu
ando uma lança de ébano incrus-
da a prata, em cujas presilhas
ejarva uma bandeira de sêda ver

elha, olhos magnéticos, fascina
res: sorriso meigo' bondoso' "Ele
alvo das aclamações da Soldades,
que delira com a-sna presença,

Do fundo sempre revolto das
andes batalhas, da confusão dos
tadores e acima do fragor, sempre
destacava o vulto do ginete já
tão lendário, proclamando em
tusiastica ordem do dia: - "E
cil a missão de comandar homens
vres ; basta apontar-lhes 'O cami
ho do dever"!
O caminho do dever, o mesmo

.minho que êl'e sempre trilhou,
nnilde, não se envaidecendo com

s glórias e as homenagens que
e tributavam, foi inquestionovel
ente o traço de rua personalida

,e destacando-o e apoutando-o co

a um verdadeiro símbolo nacio
al, sendo então considerado, jus
amentc, corno o Patrono da Nobre
rma de Cavalaria,
Ele sempre soube se conduzir,
endo a personificação .da coragem,
a bravura e da impectuosidade.
areciarn naturais esses predicados,
ois desde menino se ha:bituára a

ranejar a espada ou a lança, mon.,
ando fogoso corcéis, quando se

ira seu velho Pai Coronel Manuel
.uiz da S,ill;v.a Borges Das. Irut<tR :para
independência do Brasil, na Ban-
a O rien ta l. "

Éra o bravo e indómito guerrei
o do futuro que se estava moldan ,

o... ,

Seu batismo de fôgo foi junto ao

,1'1'€ io M irglu,e-l,e;te, d ias após seu
listamento e os projetis pareciam
espeitar :no jovem recruta o futu,
o e legendário Chefe que se co

riria de glórias eternas.
Em 1824 já éra Alfieres e em 1826

foi sagrado como um bravo em

'Saraoldi ", q.uando para salva,r a
vida de seu Comandante e Chefe
ão trepidou em ex,pôr a sua; e são

,anLars, os SeUls. ép-i.cos atos qrue Ben
to ManueI, ao terminar a peleja, as
im falou-lhe - "Hei ele legal--lhe
a minha Ia.nçà, por que a levará on

de' a tenho levado"; em 182.7, no

Exército do Visconde de Barbace-
1a-imuegr.<1Ioldo o 3° R<egime.nlo de
Cavalaria, toma parte na Batalha
e Passo rl'O Rosário: llJess'e mesmo

ano é pl'oill1ovido a 'DÜJD'Ü'ulie'.
Dul'a,nt,e a Revo1ução :p1a,I'lroupi lha

toma pa'rte, politicamente, iTltegran
do -

'O Partido Liberal inclinado pe
la revolução. Marchou em 1836 eon

ira os revolucionários, já ,no posto
de l\ifa,jor rem- comissão e em 1837
destacava�se n,as "Coxilhas" contra
os cavalarianos de David Canlarbar
TO, e qurulldo, nesse mesmo ano

,
Bento Manuel se passou para os

farroupilhas, Osório não o acom

panlha,
Em MOOile Cassel'Os, na C3Ill1rparrha
do Prata, opéra prodigios, cobrindo_
se de glórias, É promovido a üoro-
1l1!e11 do Cruzreiro, - Em 1864 segue
dem do Cruzfiro, - Em 1864 s'e,gUIe
novamente para os-...campos de lu
tas, Em 1865 é 'nomeado ComandOO1-
te em Chefe do EXlército Brasi.lei
TO, para operar no Paraguai.
No fragor das pelejas, montando

S€u Ibélo cONile-1 de glll'erra, o Cen-
1:áuro iny;encivel parecia asseme

]har-s'e á alma da Pátria, no propó
sito firme e inabalável de vencer a

maior batallla travada em terras
americanas. Tuiuti foi ° dia de gló
ria para Sampaio e Manet, que sal
va,rarrn o K\'ércirLo da derrota,
e OrsoÓrio m::11'COU com a ponta de
sua l<1lnç,a, pelejanrdo hombro a 110m
bro com os MU& comandado.s, a

mais bóIa p{Lgina de nossa, História'
l\hlitfllr.
Critioo momento; pa,recendo per

didas todas as esperanças d� vitó
ria, Sampaio se sacrifica, resistindo;
estoicamente aos ataques do inl-'
migo, jorrando san.gue de seus

fe_,rimentos, dando tempo a que Osó-
.

rio refa,ça e e(JUilibre, a sua 1'e-.
serva, para entrar no pandemonio",
no auge da luta, ,em danteseas car.'

gs:s, em meio a confusão reinan.tJe,'

comandando os seus bravos
"Avante! VÍ.Jva o Brasil! Avante!
Avante!", E todo o Exército se

lança para a frente, partindo todas
as resistências que se opunham a

avançada homérica, pondo o ini.,
migo em desabalada fuga e firman
do rneís uma das muitas vitórias
de nossas forças!
Em 1866 or-ganiza o 3° Corpo de

Exército, nos 'Pagos queridos para
em Março de 1867, ainda doente,
movimentar-se, fazendo a vanguar
da na marcha para Tuiú-Cuê, ba
tendo as forças que procuravam
opôr-Ihe resistência, É promovido
a Tenente General,
Em 1868, com 60 anos de idade,

no apogeu de sua carreira, é eleva
do a Visconde do Herval e agr-acia
do com a Grã Cruz da Ordem - de
São Bento de Aviz.
Comandar o reconhecimento sô

bre Hurnaitá. Em Itororó, tem a sua

marcha retardada e só depois de
vencer muitos obstáculos, em san

grentas jornadas, consegue se jun
tar á persiguíção e passa a fazer a

vanguarda, Vai se travar; por res

lução de Caxias, a Batalha de Avai,
a 11 de Dezembro, Osório que não
pudera tomar parte em Itororó está
ancioso pela batalha,

.

Tem começo a batalha", trôa o

canhão.; . crepita a fuzilaria .. ,

todas as armas são jogadas' na lu-
ta", \ '

Desaba sôhre o campo de luta
tremendo temuoral. O terreno tor
na-se escorregadio c dificulta as

manobras impedindo os movimen
tos, mas os Esquadrões assim mes

mo avançam!
Osório é ferido. Mas o gên.io dos

cOimlbaLPs 't',stava Pl'PS(lnI[oP, Carxias
domina a situação e a gloriosa Ban
deira do Brasil não se enrola no

travo da derrota!
O Conde d'Eu solicita o seu con

curso em 1869, nomeando-o -Co
mandante do 1° Corpo d'e- Erérci
to. A 20 de Maio desembarca em

Buenos Aires e recebe as rnads ar

dentes demonstrações de aprêço,
sendo-lhe conferido, por Sarrnien
te. a "Cidadania da República Al�
gentina" ,

Regressando a Pátria, volta � Po
litica, para prestar relevantes ser

viços. É então solioitedo, pelos
maus políticos € emprestar sua in
fluência em uma resistência pelas
armas, a-fim-de vencerem. E Osó
rio repéle tão nefasta ínsínuação.]
declarando: - "A minha espada,
que desembainhei nos campos da
guerra nara defender a Pátria e

a Ordem, nunca a desemha ínharei
no meio da paz para derramar o

I
sangue dos meus compatriót3ls", I
Ministro da Guena enferma, a 26

fide Setembro de 1879, para não mais ','s'e levantar e a 4 de Outuhro morre

o grande So1dado, o -Cidadão im
poluto, o Herói magnifico, a "Lan- I
ça do Império"!

STUDEBIKER
Sinônimo Mundial

)

de excelencia em eutorne
veis e caminhões.

COl'lces.ionárioB :'
.:.

Sociedade Intermediaria de
� utomoveis Ltda.
R40 Felipe Schrrdd t 60

Tel. 15-77 End, teleg, SINfERA
Florianõpobis

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

REA L S_ A.
Aéreos

Aviões para: Curitiba - São
Paulo - Rio de Janeiro e

'Perto Alegre
A� 28S., 4a�., 6as.-f�iras e

domingos.
Agência: Rua João Pinto 18

Te!. 1358. Elld. Tel. VIAREAL

: A�TôNlO DE SAMPAIO
Patrono da Infantaria

Nascimento: 24-V-1S10,
.

Praça: 17-VlJ-183p,
Pr-omoções:

-

Alferes
do, 29-V-1843: Major
2-1X-1839.
Tenente 2-XJI-1839, Capitão ....

ll-U�1843. M,�jor 29-VH-1S52. Harb Ferina.
Tenente Coronel �:-Xn-,18i55. Coro-,nel 2-XI,I�1861. Brigadeiro ,. ""

18-I1-1865_' i
Condecorações. 1. Comendador

da Ordem da H.osa; 2, Cavaleiro da
Ordem de São Bento de Aviz ; 3,
Medalha de prata da Campanha do
Uruguai e ele Buenos Aires,
É o Patrono da Arma de Infan

taria, a "Rainha das Armas", a Ar
ma do Sacr-ifício.
Em Tuiuti, a 2�-V-186:3 foi 1ll01'-

taltlll�e�n�t�<e�fe!r�i�rl2°t'�!!:;__IIIIW__.l_]�����:�����__Faleceu a (j-VIf-1866.
_.

comissiona; A primeira ,Agua ele Colônia fei$l
:.!!l-Vl{..J852. no mundo foi fabrieada fia ci4i.é.

de Colêma pela FilHtica 41. lo...

�.�ltg� -� �;7' ".;: 1U9: ta A 3 A
,> fflÚ�lt�.. m T��".Ha

ei'fru do BeiaDCo d. 1-944:

CAPItI'AL E NI&$ERVAS
Rt&p()n'BDrHq!'ld...�
R*c�te
Ativ",

ar.
Cr$

80.,900.6(1,6,30
5.978�401.755.97

67.053.14'5,3'0
14a.H6.603�80

•

"

SinilJ,trPI pagol fiel. (Íltiroo. I\) ImQ.

ReSpOnIJ8bihda1ea "

98.687.816..30
76.736,40' 306,20

Dlret@ces;
Dr. PamphHo d'll'-rJ Freire de Carvalho. Dr. Francisco
,te Sá, Anisio Mal.or.ra. Dr. -Joaquim Barreto de Araujo
e José Abt'eu I

Eia. CltariaSlse di
I N I
DENTRO

T"115PlrtH A,érees
C I A l� A'

"flta.

DE POUCOS DIAS

Y'iIag_$ rápidas utre Florianópo!íll - La.gHUl's - 'J.'t,}ballão - Ara-
ra.z.aguá.

E'Àlf'rilillóp@lis - Ita.jaí - Blumenau J6i.rwilio.
Fll'$!�J)�i}$ - BtllllRf\'naU - Maf'ra - CfJn�inb>a.s
J"l'w:iaJKjJlClIM - La;-e.s.

Ganhe

P. boião.

TEMPO e DINHEIRO, viajando- com

RAPIOEZ-,CON,FORTO-SEGURAN'ÇA
aY, õ�s da «ClT AL»

t

Faz calor, mas, de s'Ú'bí

to, cai um temporal, e

V. chega em casa enchar

cado, os pés molhados!
Eis o momento ele apa

nhar um resfriado! ...

11: também o momento de

aplicar algumas gôtas de

Mistol em. cada narina.

Mistol espalha-se sôbre

as mucosas irritadas e

diminui o congestiona

lIIBento, desobstruindo os

condutos e permitindo
<.IMa respiração normal

..

Mistõl
PARA A HIGIENE NASAL'

Use Mlslo1-Rub Unguellto.
para fricções sôbre a gar

ga�ta, o peito e ai costas.

IA·. M' -10
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Distribuidor exclusivo
E. G. CAJ__,DEIRA DE ANDRADA

804 OPORTUNIDADE!
para quem tem muíto
ou pouco dinheiro
Deseja empregar bem seu

capital a juros corapensadorea
de 8, 10 ou 12 por cent-o?

Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário de
CREDIÁRIO KNOT, á rua João
Pinto n? 5 (anexo a redação
de "O Estado" ), f{ue tra

balha:ado em cembínaçâo com
° IDSCRITÓRIO IMOBILIÁRTf
A. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de

pratica no ramo, poderá ore

reoer-Iae a máxima garantia
e eficiência nes lleg.,cies que
lhes forem confíades,

J

Ag�n�r,: Ru� P��r� Mig��linh�, . ��
Com» tod0808 produtos de

fabrcaçã» RENNER, as máqu inas
RENNER, tambem repre�entanl

. QUALIDADE.
.

�"'�'U ��m�Q� I 'râ�i! m�n�j� fium �, ���lUrA um �r�nr.
M�M�NT� MA�U1NA� �I�r�N!vtl� PAR� PR�NTA �NTRt�A_ DR. JOÃO SEVERlANO DA

FONSECA
Patrono do Servico de Saúde
Nascimento: 27-V-í83G.

.

Praça: 29-1-1862. ,

Promoções: Tenen te 2° Cirurgião : '.' '';
-

29-1-1862. Capitão 10 Circurgião ..

'

29-V-1869. Major Cirurgiâo-mór dei
Brigada 11-VI-1881. Tenente Coro- i
n e! Cirur-gião-mór de Divisão I

15-1V-1885. Coronel-mór de la
Classe 2·7-11[-1890. General de Bri-.

garfa graduado l-V -1890 e efetivo
4-X-l890.

\Condecorações: Comenda.dor da
Ordem de S. Bento de Aviz e da
Rosa. Cavaleiro ela Ordem Imperiul i
do Cruzeiro e da de Cristo. Medalha
da Campanha de Guerra do Para
guai. MectrlJla Geral da Campanha
do Paragnai e Medalha da Campa-
nha do Crugllai..

'

Patro Patrono elo Serviço de Saú
de por Decreto-lei nr. 2.497 de
16-8-1940.
Fale·ceu a 7-XI-1897.

.,
•
�
�
•
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Real S.A.FAZl'llL VE�DtIL:R li: COMPIR...\:H. LIIVIWS

Dr. (LARNO G.
GAL'LETTI

ADVOG'ADO
Ilri.omra e eivel

COIJl8tituiçíio de Sociedad••
NATURALIZAçõES
Título•.Deolarat6rio•

Eflcrit•• - PraçCl 15 d. No... 2�.
10. Clndar.

Regid. - Rua Tiradente. 47. IFONE .- 1468

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

TEUS FILHOS
aplaudirão teu gesto,

CJuando souberem que CVIaM
bor�ste pró Restabelecime•
to da Saude do Uzar•.

�NDEIRAS
NACIONAIS

So.]) êsto ULulo, <�fpa.l"eCO,U rE.lc,enIJenleQlite 1110 "Diár-io de S. Paulo"

h�Lle['es"S.(mrtÁ) crônica- sóbre o sempre IpalllJ_)it.a�l·j,e pr··olbI.ema do livro, no

qll.m,l o- comJllecjt(jlo hunnor i SILa. Camarada Lorotoi] faz oporãunas obser-

ções :
.

"JllJtstaJfl)tEmte agora 'q:l1'e o gü�êIm.O ifedm'al ('ISlLã IPlmp€liltadü em uma Aviões para: Curitiba - São
grande campanha d-e allaibelLzaçao <dIe, aduLtos, vem a Cfumal'a, Bl'83llm·- '.'

Ta do L,j'Vl�O, como. �'L1.e aa)f"Ol\:,ei-tU'll[.lü"él.. onda, flJ.e,iILe.al'. a isenção de

!.m-j
Paulo - R 70 de [eaeiro e

postos paoa o comercio de Iivros. Neste send.irio, dtn'Jgm um memorial Porto Alegre.
à'Asseanbléí« CemstitutI1!t·e de .sãó Paulo, pois, se a coisa pegar nu'es- As 2as 4as 6as - f ire
tado llllU1d,eâ.l'aJnLe, pegará também mos outros é lógico, Com esta gente I

., "
et s e

Qe livros não se .J:if'i.lllca, - ou a:l:gueim ignora que IJ:lJO'S livros se encerra domingoe,

iODa, 011.1" rnejhor, todas as saJbeldoria:s?..
. I Agência: Rua João Pinto 18

FÔ:s.SCl1110iS nó.s goV'e:m'liOt, e não um 'S,ii01lpillCls Boletim Oficial dos ]<;"5-

,1,OOIOIS, a,IIPlm ele não cobramnos impostos sôbu':e livros, ainda dar-íamos Tel. 1358. End. Telg, V/AREAL

por/cjma um lwêmio -a quem ICOD:"eg11ülsso passar das IlJl'ailéleira,s para I
as rnaos cio freg'ués, um livro, um livro qrLlra].qluor. Q!l1'an,l,o, a passar o -------------

Ijvro das mãos para. a. o::lIbeç:,a Ido l'e·i·lol', i;sLo já é outro assunto, � ::WOIll

teoerta mais tarde � caso o li vro nâo rõsse muãío maçudo e mUI lo 1111-

pemcírúvel a caheca do referido lejlor.
. ..

Jüntg'ai(la-Se quem d'c,fellde .a le�le de que o 1l1Vil'0 rria tirar a ferrar

mlClnll.a das mãos do LI'all)��llha{lol", a caça,rolla leias mãos Ida dona. do casa:
ao contrário o livro só poderia melhora,r o :&OU maneío, tornando mais

1)l'o.cllutiyO o trabalho ·e mais ,apc;lccívlell a mesa. O que ,0 ��Vl"O' pode fa.

Z'�W _ e que para algmus talvez ,polStSa ser um mal - e tJrlllr o. baralho

dais mãos dü jOlgtaücn' d·e pil"-j)t�Lr; o co;pü de caclha.çl::1 llliClOTlJal O'u.,estra'll- de excelencia em automo-

gieil'a, elas mãos do bf',bC'l1rão; a garI'ilreha das müns do dleSOftcl'ela'Cf; as.
veis e caminhões.

ill,ãos do g-ranfino, das mãols da maUJ0ure. ..

. . .

. "lindo iIS:SO e"tá (\·e1<[.u ..[lois qllP qtuem se Vlcm :no. llv,ro, ac�.�a ruba.n

dtOTh(u'nJc!o .0 ha,nalbo, a ca,c.ha.ça, .a g';j'I'['LlIClha 'e a manlcul'e..: ... Iuelo 1.:,tO
por Ll,ma o'lllLra. e únilca. _cach_aça: o tlivw. Ve:l(ftE';I' livro,s _na? e so�� nao:
É ,d,ilfücil. Os vlicia,.-lu'S llla-o' ,:,an mmilo.s e.m llilUmero f' SilO POLl(IU1S:SI-010."

iOlOS e,obr·es. Q.uasle toel·o mUllldo é illgTa.to com os li\'rqs. N�ICrs,. aQ}l'0111cJ.�m
-cloi,sIH'S q'lIle dão' dinheiro, ma;s ,a,8s�m ,C]ue o ga,l1ihal[)1, o _prm1-el'I'"o a.m1g·0

quo csqule:Clem s·ão jILlISIDaiDl"ellll.e os liv.ro'S, OLt_ meLhor, ll1Jlulslillmen'Le, os

,liVl'lO'S.
V.cnclelr Id'Vros .110 Bra.sill ri .a mel"ma COlSil '_(Fu'e ventOel" sOl'"eles rua.

.. Sibér.ila, _ só pana os ('x Lravag·allILes. ISe pOl";SUID1l0'S vrniLo ,auIlOTes dIg

nos cJ.e ser �idÜ's, po·&sh'r'lmento, Iclle'Sll,es, V'lllte, ap,eIHtS uma Inem cllllZJa

.com:s'eguo vis.e.r ela }J'P1n3. Sim, da [pe:na., e uma [l'ena, 111�S acol:fleco. Infe�
lizllneJ�Le, já o c1i"se'lllOS mUltas w::z:es ·e g.os'LamCls (le lerp·e�n, �1W.lo de

g'eIDIl,e não vale Iliaüa nrp'�lla 'I e1",ra, YIOIil"cJ.er mlOlos ele vacla da. mlULLo maIs

dinheiÍ,ro. . .' L t' d
lVlas, COimo !1<Clrn toclo mL1'nido éaçOlJJgILl:e,ltl",o, al.gluns ICOl a.dos em �

viver ass:ilm mesmo: ,cspl'c,mc!ll:do os S"8'UlS Pl'O})D!OS m l'OllOiS', p'alr.a, v�ndeI
quotirclía"l1lillmell'te e':'I[I('; ,ca.klin,l1·o cJ.p;;:,prozÍ\�Hl Ique se c]Jwma �n;Lel:Lg�l1cl'�,
_ o cru há demai.sbunlllolll!oBl.a.slll. i\II'UllltO })Iae.wto o pouco abwndanle .

x x x

QUAlLQU.ffiR LTVtlH}, DE Q�A:L.QTJJ!),n 1�!)l'TlOnA
pode ISPl' obl relo ,Jl!a. LIV,RAJ�rA, R.OSA
,Rua. Decdo,r, 33. - Flo['Jano,po�;�

ATENDE PETJO RFiIDMBOIlSO POiS 1AL
\

( l

'1
I Combate (l tosse, o

bronquite e 09 resfria

dos. João O Xarope S.

éeficoz 110 tratramento

dos afecçõelli gripais e

dos vias respiratórias,
O Xarope São João

solta o catarro e faz

expectorar fàcilmente.

ISI CADA BRASILEIRO
.

GOIThseg1uir alfabetizar um patrI
cio eonv.encendo-o a, fr,equentar
urm' curso noturno, 'em breve s·�

remos tlim elos povos mais adian

tados do mundo: Grupo Escolar S"

José ou Escola IndustriaL '

!!!i:Jr#ir#ir#ir#iêêr#iêêêêr#iF-lêêr#i'r'#Iêê@8§1êpPr:ihl
li I

)

SIUDEBAKER
Sinônimo Mundial

€:once..ionários :

Sociedade Intermediaria de
Automoveis Ltda.
Rua Feli"e Schrhidt 60

Te!. 15-77 End. tel�g. SINTERA
Flor !anonolis

,
• ••••••• ir •••

A GRANDmSA DO BRA:SJ)[..
Depende da instoução de seus fi

lhos, Fazei com que todas as 'pes
soa.s au1à"fwbe'las frequentem um

curso noturno e rter:ei's contribuído
paI'a o (>í'ogresso do Brasil. Escola
IBdustrial �u Loja Maçonica.
.

.

A primeira .Agua de Colônia feltll

no mundo lei fabrieaà na elà&éd!
de Colônia pela Fá-Itriea 4. 11....
M'aria Faria&.

Carlos Boepcku S� A-.
Comércio e IndústriaCUTIS

CANSADA
.

e sem ViÇO

(P'tMINHÓES TIGRE E GIGANTES
Produto1j-'de G-entetal Motors do Brasil S.A.

As pérfidas ruo

gas na testa e ao

redor dos olhos.
as sardas. man

chas. cravos e es-

pinhas, são traiçoeiros inimigos da

beleza da mulher. Quando surgem

estas imp_erfcicões, la!)ç;;lndo. J.I_I!

vens sobre a sua felicidade. con

fie nas virtudes do Creme Rugol.
. Rugol corrige rapidtamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em·

belezador, usado todAS as noites

em suaves massagens no rosto,

pescoço, e todos os dias como

base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, f,ortalece os tecidos, dá vi

gor e mocidade à pele. Com ape'

nas uma semana de uso do Creme

Rugol a sua cutis poderá ficar ma

cia, limpa e acetinada, aumentan
do os seu� encantos e protegendo
a sua felicidade. A felieidade

de amar ... e ser amada,

1
·1

Gasolina--Querozene··Oleos
. Diesel e

·Iubr ·ficantes em geral da

Shell-Mex-Brasil Limited.
CREME

'RUGOL
Alvim & Freilas,ltda.·C.P. 1379·5. Pa ..lo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CUSElHO ADteflS'fRA11..0
DO ESTADO DE SANTA

CATAIUNA
PARECER N. 649/<17 .

Luiz Osvaldo d'Acâmpora apresentou,
dentro do prazo legal, os documentos
que comprovam as afir'rnaçôe s constan
tes dos itens I, II e III, do parágrafo ún í-

60, do art. 2°, do d€creto '11. 3'.0002, de 2
de junho de 1944, que regula a forma de
-sxecuçâo do decreto-Ieí n. J,022, de 29
de .maío do mesmo ano. .

2. A vista do exposto, opinamos pelo
julgamento da comprovação, nos têrrnos
do § 4°, do art. so, do Citado decreto n.
3AJ02.
S: S., em ri Ide agôsto de ,1947.
Carlos da Gosta Pereira, presidente.
:r. Batista Pereira, �'elator.
Gustavo Neves
Elpídio Barbosa
Aprovado.
8-8-H.
(,A,es;) Aderbal R. da Silu
.Parecer n. 65'0/47 -'- Waldomiro Ma

chado de, Lima - [demo ,

Parecer n, 6El1/47 - 1R0dolfo da Costa
Furtado - Idem.· •... , ..••

Parecer n. 16J5I2/47 - Maria Iraci Pe
reira da ISilva - Idem.
Parecer n. 653/4'7 - Eurico de Olivei

ra 'Boef l I-- Idem.
Parecer n. 654/47 - .AJbel Alvares Ca

bral ·JÚmior - Idem.
Par'ecer m. 16155/4,7 .- Luci Silveira da

Maia - lIdem.
.

Parecer n. 1&1'>6/4.7 - Anct-ré Corsino
Yieira - 1!dem.
Parecer. 'no 16'57/47

.
.Maria Olívla'

Sou.sa :da SiLv€iora - Idem.
" ....

Parecer n. 6158/47
Pamplona - 'Idem.
Parecer n. ,6059/47 r-r Iolanda Dagostin

.Saví � Idem.
Parecer n. fH3ü/47 - Vicente Antônio

Vale - Jdem,
Parecer 11. 661/-4'7 - Joaquim de Sa

les - Ifdem.
Parecer 'n. 6'&2/47

F1f'itllék - Id-em.
·Parecer 'n. >660/�7 - Conceição Wese

li de Sá - Idem.
Parecer, n. 66:4/47 - Naeír da Silva

- 1!dem.
Parecer n. 66'5/47 - Ar'Il'nd o B. Zim

:merma-nn - Idem.
Parecer m, 006'/47

Sohl1eider - lidem.
Parecer n, ,007/47 - Olívína B. do

Prado - Idem.
Par'ecer n. 6H8,/47 - Cecílio Rocha _

l'dem.
Parecer 'no '009/47 - Dunélio r.':anelato

- ruem.
Parecer n. 6'70/417 - Osmar Sebastião

Caetano � Idem.
Parecer n. &71/47 - Oscar Luciano

da Silva - Idem.
Parecer m. '6'72/47 - Alexandr-s Muniz

de Queiroz - Idem.
Parecer 'no '67'3/�7 - José Domingos

da Si lva - Idem.
.

PARECER N. 6177/47
João 'Francisco de Oliveira, ;1° Sargen

to da Reserva Remunerada da Polícia
Militar Ido Estado, 'requer pagamento do
aalâr-io-fam ilia relativo à Idependente
Carmen. Maria de Oliveira, a contar do
mês 'de junho "de 1944 ao Imês de dezern
bro de 194€, conforme declaraçâo apre
sentada a 7 de março do corrente ano .

. 2. Segundo 'a :informação da Coletoria
de Araranguá, a fls. 4, o a ludtrto paga.
mento já foi efetuado em Iursho último.
de acôrdo 'com 'a autor ízação do Tesouro
do Estado, de 26- de março de 1947.

3. Assím, pois, nada havendo que de
ferir, somos 'pelo arquívamento do pre
sente processo.

S. iS., em 13 de agôsto de 1947.
Carlos da Costa Pereira, presíden te e

relator.
Gnstavo. Neves
Elpídio Barbosa
Aprovado,
14-8--!!7.
(A8s.) ."-del·bal R. da 8iJTa

PARECER N. 1178/47
Jaime Srlveira Sand in, substituto do

Admtnjstrador- Ida Colônia Santana, pede
.pagamento da diferen.ça de vencimentos,
correspondente aos meses ide abril e maío
do corrente ano.

2. Pelo Ipagamento (Ia quantia de ..

Crl 2.240,00, de acõrdo com a 'informa.
çãó de fls. 2, do Tesouro do, Estado.
S. '8., em 113 de agôsto de 1947.
Carlos da Costa Peren-a, presidente.
Elpídio Barbosa, relalm'.
GlI'Stavo Neves
Aprovado.
14-8-47.
(As·s.. ) Aderbal' R. dI! 8iln

•

PARECER N. 675/47
Nestor de Deu.s Cardoso, ocupante do

cargo de -Por-teíro, padrão F, da Assem
bléia Legislativa, pede constar de seu as
sentamento' índtvíduaí o' tempo de ser-
viço prestado ao Exél.'cito Nacional.

.

2. ·Cqnforme a certidão de fls ..
· o .re

<}11erente "ver ífícou. praça em ;virite' e
quatro de janeiro de mil noveccn tos e
trinta e três, tendÓ:·,sido excluído do ser
viço ativo do Exéréit'0 em onze de junho
de mil novecentos e trinta ,e quatro".

3. Esta Comissão opina pelo deitll'i.
mento do pedido.

S. S" em 13 'de agôsto de 141*7.
Ca.·los da Costa Pereira, presidente e

l.'elato1'.
Gllstav" Neves
l"píilio Barbosa
Apro,vado.

.

16-8-47.
(Ass.) Aflel'bal R. da Silva

PARECER 'N. 67fi/47
O Secretário da Viação, Obras 'l'úbli-

.
oas e Agricultura propõe a admissão de
Leopoldo Cassuli na função de Classifi- .

cador dt! Produ,tps Vegetais, refel�ncia
XV. da Diret<ll'ia ue Economia e Assis
lência ao Cooperativismo, vaga em vir
tude da dispensa, de Rooerto Pedrini.·
2. Foram, apresentado,s os doeumen.

tos exigidos em lei.
3·. E-sta Comjssão nada terp a ·opor.
'f!:. S., em, }'3, de a.gôsto de' UM7.
(,a1']os ,da COsta Pereira, presidente e

Telator. •.

Gllst-aVO Neves
lUlpídio Barbosa
Aprovad'0.
1'6-8-47.
(Ass.) Aderbal R. da Silva
Salários-famílta despa"hadns :PelO 'sr.

GOTornadol' do Estado
"1'S DE AGôB'l'O

AntÔ1:lJo Lacer'CIa. Bittencourt - Conce
do o ,salário-família na importância de
Cr$ 210,0,00.'
Ester Fonseca Ukstin - Cr$ 2000'0
Fral1lcisco Meyer - Cr$ 3·20 00.'

.

Adil�s 'Viana de Moura - Cr$ 20'0,00.
Mana Al,bma Gonza'ga Simão _

....

Cr$ 1100,0'0.
João Moura - -Cr$ 160000.
Rosália Ta.rn'0vski - C;'$ 16>0 00.

'

Hercílio Rodrigues Maciel _
'

Cr$ :l6!O,oo.
. .

Etelvina Dealtina Viej,ra .:_ Cr$ 120 00
Veni,diomar Krug - 01'$ ;12000

'.'

Olmiro Mena Barreto _:_ Cr$' 1210,00.

Irmã Vitti

José Nico l o n

II

----_....... - -------_..,,- _ .............. ;:,�...--..--.....-

JOÃO l\'IU,NIZ BARRETO DE
ARAGÃO

Patrono do Serviço de Veterinár ia
.Nascimen.tn: lG-VI-f874. '

Praça: 23;-IV-19(').1.
Promoções: Médico adjun to ....

7-XIl-1900. Tenente Médko de 58
Classe 19-XII-1900. Capitão -.

27-X-1914. Tcnentc-cor-onnl :

9-VII-191-. -

.

Patrono do Serviço de Velerir:á
ria por Decreto-lei 2.893 de
20-XU-1940.
Faleceu a 17-1-1922.

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

M'ervos Debili
tados Provocam
a Heurasthe·nia

.

fil.im;(;2···I\'....-

,c

,

f

NAO DEIXE QUE o. EX
CESSO DI lRABAUIO
DEBILITE 0.' SEU Q'R
GANISMo., PORQUE o.
CANSAÇO. P'HSJ�
E INTElLECTUAl o
LEVARA', FATALMEN.
n. A' NEURASTHENIA

Os primeiros symptomas da
neurasthenía são .geralmente a

insomnia, pesadelos, irrjtabili
dade, dôres de cabeça e ner

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se centra as suas consequen-.
cias. Trate-se irnmediatamen
te, com um remedio de' elfeito
positivá e immedíato, Não
t�mê Eirogas perigosas: Vigoael
é o remedia indicado para
qualquer caso de neurasthenia.
Vigeaal revigora o osganismo,
restitrtiado ao fraco as forças
.perdidas e li e��I'gia c,la j!lven-
tude ás .pessôas exháuridas .

Viftonã'i
FORtiFICA ri DÁ SAÚDE
'Lcborotorlos AlVIM & FRilTAS • S. Poula

..,., ....

1oli1:a Ide Góss Cordeiro - Cr$ 80,00.
Elza Sampaio dos Reis - Cr$ 8Il,ao.
.J-osé G-onçalves de Lins - 'Ct'$ 80,08.
Hélio Dezembrino de Sousa' � .

Cr$ 40,00.
Maria Leocádia Staflel - ICr$ 40,00.
Dília Ulial10 Rodrigues - Cr$ 4(l,00.
Érica Kretschmer Fernandes -

....

Cr$�oo. ,

Nestor Ida Costa Gonçalves -
.

01'$ 40,00.
GeJ.:da Becke Machado - Cr$ 40,00.
Ennio IGOllga Parrela - Cr$ 410,00.
,João ·Gualberto da Silva >Neto -

....

Cr$ 40,00.
OrJandina Rebêlo Pa'uJo .- ICr$ �O 00.
Reinaldo Dias Ide Oliveira -

.....

'

.••

Cl'$ '40,00.
JOié iEsPÍi'�to \S�nto - Cr$ 46,1>&.

i Compre S!U RelógiO pêlo Servr�,o
de Reembôlso Postal

. .

,.

7/
de Ciarantia

�E�RTND@RES :

1El �$ 150.�,
1'3 1<8t,.� ,

17 (grande) i.(i�,
1'7 (pequena) a.l8.0>

IDE BiLSé): 18 f_t>·,
PARA H fJM'EM : 14 8@,00 Puluiof'/l.s extensíveis

4 1S0,OO 15 8(};.0@, Americanas:
1) s:�;�O 16 8f}'09 8 U.�®»'
s.tVA-� :'E �@lSS(i) MM OOGANI'ZAD(j) SEl'l.:VI�@ IDE VBNDAI8: ESGftEVA-Nes �:;

:illm.".e AEHiJlNn:S (j) N'úMiE 110 E PAmm e�.AiNf)0 RE� 9 PJJiB9t•

Relojoaria Progresso
JUGEND & FILHO

eVRIl'IBA - PRAÇA TIRABENTES, 290 - PARANÁ

Tado ftel-ógio éAcompanhado
PARA SENHORiA:

4i}p$ 220,00
3-5.0,00
2'20,QO
13fJ,OO

do Respectivo Certifica d o
200,00

€r$ 180',QI}'
.

2S@,.O�!
1tré;1lO

6
7

11
12

1
2 (·folheado) ,

3
9

Real S.A.IReal SI Transportes Aéreos;
Aéreo 5 .Tnn,sportes

A'V I 50

Aviões para: Curitiba Sjill)
: Paulo - Rio ps Janeiro e

Porto AJf#gre.
As 2as., 4as., 6as -Eeire» e.

domingos.
Agência: Rua Joã(i) Pirita 18'
TeJ. 1358. End. Telg. VIA1f.EAL

SEGURANÇA � L19'X:0 - e@NFtlRa'@ - ltAP]ln�Z·
HeRARI@S

FtL®RIAN�fP"�lS � @N1tlTIBA .:._ 8-Ã(l) PATiIA ....,_ RI.....
JAiNEI'Rf> �t1N�ÁS � Q'lU-ARWA-S -'- S9�s,..pJlllllC;A'S

PA�AS AS .2;3@ HOlt.A.S
Frb�ftilAN6F.L'nS ...::::. F'ôR':B6 AL_ftE

SEGUN19AS - Q1!JAR!F:A:'8 - SE;K'P'AS-J:i1aI:RAS ;{i'AlttlW'Ã.'
ÁS H;3ê HORAS

AVi·llES "BO:wGLA-B DC73", PARA.22 PASSAGBIMS· li
"BiRiIS!J.'OL" WAYi!FARiNR, PARA RG PASSAGEIROS - 1)1
MAlEi)R AVfÃO BM LINHA. eOM:EIRcIAL NO !Ht.A$IL.

.

.� N'Orv. PABR�� �E CONFORTO E �FtA�
V@E PBLA "REA:L", PR.1õEIÇÃ0 e_ l"�.

AGfmNTES: 9 L.I V E I,.R A ,& te, I A.
RliA J8Ã4) P:DN'P(i)-- 1S

Te19lfoD.e - 1.358 EIi�era:�e ;Telegr'álticQ "'W1tAIft!II& ..

STUDEBAKER
SiDÔoimo laRdial

de excelenci�. "m QutotnQ.
veis e caminhões.

6onc...i01'láii08 :

Sociedade Intermediaria de
Aute.T:rloveis L·tda.
Rua F�lipe Sehmidt 60

Tel. 15.:'77 End teleq. SINT�A
Florlanõpolis P'r

A EMPROOA �ON&f\RURfOR.A UNIYF1RSAL, A�A p .. }
. TODOI8 OS PORTADORES DE TITULOS DESTA BMPJtMl!.A\ \

REGULARIZAR SEUS TITU/I__",OS:DE ACORDO COM O :o.
CRETO-LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS M
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

PÀRA MAIORBS ESCLARECIMENTOS ,PEDIMOS O �
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTJt.M·
DESTA CAPITAL, CITO A: DfJA FRLIPiIi-SC:hll'll[.:mT .. �l---

• CIO AMÉLIA NlIT<f.

Atenção
Vende-se � metad9 do Prédio
situado à Rua Felipe Schmidt
n. 2 (Lado da Praça 15),

Tratar com Carlos Richard
-Avenida Trompowsky 52

Nesta

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTAD)--t.Om.nlo 24 de.gosto d. 1!��"

fa Otto bem preparado
Delicia seu' convidado!

.--�----�-------------------

Um ql.oJarníuimo .cv
í

d o . çi.3 p aas o q e i r-os , da co n c aí tu cd a Cio. de Tranuportos
,-:"tAéreos Real S A.

«Dia· do Suldado»·
,i

REAI� S'_ A.
Transportes A é,eos

As 2as., 4as. 6/As,-feiras e
.

domingos

,-DOoMiEil\W·RAÇõES A SEREM REA
LIZADAS EM O PRóXHVloQ DIA 25
DE AGOS'J10 DE 1947 - "DLA. DO

SOIJDAlDO"
A) - Sõlel1lilda;de.s Mili,tJare8

Local: Quartel cio 146 B. C.:

"iu\'a Alegr-e - ScleC[Ío - Fr-anz

Lehár.
Va,locl'('jliJna Silva - Valsa - João

J. Moreira.
Aviii5es para: Curitiba - SãtiJ
Paulo - Rio de Janeiro e

Porto Alegre.;?a PAR'tE
La Bohéme - Fa,TIIla'&.i-a - G

-(
Bandeira. .Esl,l'r.la Confidente - Romança
,8,30 horas - Furrnatura do Ba- - V. Rohandí.

tal\u·ão. P rmeesa das Czardas - Sel,eção
9,00 hOl1:lJS - Oonf'írrnaçâo dOI_ Kálmann.

Compromisso á Bandeíca. - Lei- La Paz - Valsa - V. Gi.at'cEini
tura do Boletírn Diár-io, alusívo á I Amér ica - Dobrado - H. Gue;'- C
data. - EnLflega de medalhas. -

re iro.
Desfitl'e nüliitar,

.

_

B) - Solenidades Desportivas -

EJ"LáJdio '''Den. CeI. Niol'Ü Chaves":

10,30 ,hor'as - Hasteamenío rio

.PlaJV.tbhão do D. D. E., no Estádro
- Ahertmca solene das atividades!
do Deparjtarnemo DespoeLivo do

Exército. - COIIliP,e-hção aüético

d'eol'{PÓ,rtiva ,el1itr.e as suh-umidades
do Batalhão.

C) - R1eLl'ela no Jardim "Ol ivei

i ra Beln" - Local: Praça 15:

, 19,00 hei-as - Banda de M'lIsi'e::t I

,....) «to 14° B. C.
.

,

1 a PAoWfE

8,00 U101'ajS - Hastearnento

Agência: Rua João Pinto 18 .

Tel. 1358 End. Telg. VIAREAL

H illloo "Duqtue d·e Caxias" - Pau

la Gomes.
CW!'Ia rias 'I'rês ::Vfc�ni,na$ - ::;chn

bert.
Guaranv (3° alo) - Carlos no

mes.

STUDEOAIER
.

Sinônimo Mundial
di) ex€elencia em cutom.o

veis e carninhõse.

Conce-..ioJuír!o. :

Sociedade Intermediaria de

Automoveis Ltda
Rua Felipe Sohmidt 60

Te!. 15-71 End. teleg SINTE �A

Flor.anópolis
_ .. _- - .. __ •.�-----

COMERCIANTE: Di um Moo

vro à Bíblíeteea tio Centro AeaL

démíco XI dle F�. Goa.

lrÍbuírás, "'Ssim. pal'Íl a forma·
"

çâo cuItui'al"''',d0!i eatariDeoael·

de amanhã!

("��. 40
c, ii... 10 ti." Ffle�.

NegÓ'fiío :
.

de'
.

oc'8sião
Acham-ee à venda dUCH c .8<l••

d. <naterial. com fundo. poro o

mar, .ituado. em rua aalçoda •

com paellei", no E.treito. Rec�De m
.e oferta. I Informoçõe. com o

Banco d. Credito Popular e Agrí
cola de Santa Catarina. Rua
Trajano. 16,
.... . ',," ,.._ ...

LEIAM A REVISTA
e VALE DO IT�AI

o super moderno Studeboker 47, cnmpaõo do Indulltria de Aut01T o llsis

Alem do maior conforto, assegure a

maior durabilidade e economia do seu

carro, lubrificando-o periodicamente
com TEXACO MARFAK, o super
lubrificante que dura duas e mais

vezes que as graxas comuns, prote

gendo eficientemente o chassis.

MAIS DE 3i ANOS AO SERVIÇO DO BRASIL

OlOR Oll*THU *

FERNANDO MACHADO

Eis um herói de Itororó,
Nasceu na valorosa Desterro

em 11-1-1822, na rua que tem
o seu nome e que fez esquina
com a rua Pedro Soares.
Praça como 1 ° Cadete em

rio do Desterro. 2° Sargento
em 1-2-1839. 1° Sargento em

26-5-1839. Sargento - ajudan
te em 15-8-1839. Alferes em

2-12-1839.
,

Tenete em 8-6-1842. Capitão
em 2-12-1847. Major por mere
cimento em 2-12-1855. Tenen
nente-coronél por merecimento
em 11-5-1866 e Coronél, tam
bem por merecimento, quando
fazia a campanha do Paraguai.
Cavalaria das Ordens de

São Bento de Aviz, Cruzeiro e

do Cristo, Habito da Ordem da.
Rosa e Medalha da Campanha
do Uruguai.
Na Ponte de Itororó, á fren

te de sua Brigada de Infanta
ria, no renhido combate de ,.

�- 12-1867, morre como per
feito Soldado, no cumprimento
do dever.

.

O nosso tradicional. Tido de
Guerra 40, infelizmente extin
to, o tinha como seu Patrono.
É o Patrono da 2° Compa

nhia do l40 B. C.

t
'1

1
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O..MI\\DO-Do....., 24 ... Agosto de t849- ,
,

Honras, I ítulos nobiliarqu icos ou
postos h Ierárqu icos, ou outra
.qualquer dignidade mais não avia
que se ldie pudesse oonrei-ir, pois
já era ludo quanto a Nação 1Ilf' ]lO
{lia dar! Foi o único que no Brasil
leve o título do' Duque e foi 'agra
ciado com a ordem de Pedro J.
Iniciando a sua carreira guer

reira toma parte nas lutas da In
{lrpendê.ncia, na Bahia. Segue pa
ra a Guerra da Cisplatina, no Pla
ta. Domina. com bravura alíade á
magnanimidade, as lutas internas,
a sedição de Mi,g'uel de Fr-ias: a Ba
taíada, as revottas de Barbacena e

Sorooa/ba, vem .ao !Sul e domma a
guerra dos Farrapos. Nas lutas
com o estrüngeir-o vai comandar as
nossas fô-rças contra Ocíhe no Uru
gui, Rosas na Argentina e depo.is
vai ao Paraguai, contra Solano Lo
pes, como Comandante em Chefe
de nosso Exércsto, para escrever
as belas páginas de nossa História
Militar, tais como: Humaitá ; . a
marcha sobro o Chaco, Itororó,
Avaí, Lomas Valentinas e tantos
outras mais, jamais tendo sido
V'EIDI0i,do, porltn!ldo concitar seus C0-

manoados : - "Eia! MarClheuIliOiS pa
['a a vitórila, porque o General ·e �llm-i
:go que vo,s guia, rutmca, aLé 'hoj1e', foi
vencido!" .

Foi Mini::;tr-o da Guerra por 11'ês
vêzes ,e igualmente Pr,esidente do
Conselho. Foi Pre,sidente da.s· Pr'o
víncias do Maranhão ,e IUo Grande
do Sul e Vice-Presidente da Pi'o
vincia de São Paulo. Cômandant,e
das Armas no Maranhã;,o, Minas
(lerais e, Rio Grande do Sul.
Lealdarle, sent.imento do dev,p,r',

obediência, amor ii ordem, coragem
íbr-avrura, ini,ciativa; cfi'S'Ci;pliiIl'fl le ca

maradagem, J'Of'am apanágio na al
ma do grande Soldado, Símbolo
inesqu.ecível, (lo patriota extrema
'do, do soldado digno ,8 do cidadão
modêlo.

PeTSonalidadt' inconfundível é
hoje um Símbolo Nacional!

Cada vez mai·s enaltecida., mais
destacada, sentimos, pelos Lempos
a fóra, a figura dle Caxias, a gmn
de Soldado, cuja vida foi consagra
ria ao serviço da Pátria!
Jámais s,e deteve na confusão

dos partidos e nunca enveredou
por caminhos tortuosos, pois se

gluia ,firme a rMa do cumprimen
to do dey,er!

Como Soldado souhe abater o

OI'glll'llho ins:opitáJVIe:1 e a iDls:olêillc.ia
dos inimigos elo Brasil, el,evando o
Pavilhã,o vitorioso, cobérto d,e gló
rias" em campos €strang·eiros. Na
fipoca soube 'el,evar o nosso. Exérci
to, reproeluzi.nclo toelos os gTande..�
l'eiJLo's da história lTl1ili.ta,r ml1lnrlial.
E era magnanimo com o vencido,
implacável com o inimigo.

Mas a sua ação, sem p[',ececJ.en
tes, é como ,esLadis,ta, Daí o seJ�
também venerado como cidadão.

Sua vida, sua capacidade mili
tar, seu acrndr.ado amôr à Terra,
sou respeiLo a Ordem, tornaram-

I
no, com justiça, a, maior figura de
enlLão, tonnando-se a "Estréia

l8"llia.
," Irio nosso Exército, pois sua esparla

jamais sentiu uma deITola, .iámajs
osLovp ao lado de inSlll'l'etos.
Dele ,se disse que "conVenC('ll

para veIlicer", que "serviu mais á
Pátcia que ao rrgime ", qUE' "ale
na morte comandou" quando pe-luiu qur "�ris praças rlf' 110m com-;

•

ensacional
..

Inovacão
;

" \

que garante MAXIMA REGU�ARIDADE I
ALTO WATCR, famoso pela quali
dade e precisão, orgulha-se em apre
sentar esta inovação: o balanço
"spectal", recente conquista da téc
nica r Iojoeira suíça, e que resolve
o problem a d� regulagern l Com o

b a l an ç o "specta t", sem parafusos,
(regutagem peio peso) obtém-se ex

ce pcion> I regularidade de funciona
mento. Procure conhecer a opinião
de SPU re lojoeíro, sôbre essa extraor

dinána novidade apresentad I pelo
ALTO WATeR "Special", 17 rubis.

Ao adquirir o seu ALTO WATCH

"Specia!", poâer« V. obter também. um boletim

dos ''Bureaux Officie!s de Cçmtrôle de

ln Maj"(�he des Montres", que atesta

os resultados "particularmente

bon," do funcionamento.

âêste relógio,0110Wa!ch·
11 RUBIS

.J.trt•• I ...r•• · ... tacadlst.s: R. & G. BLOCH LTDA. - R. do Rosário, 169 - Rio de Janeiro - R. lib ..ro Badoró, 911 . S. Paulo

lNTER"ANE.'NCAMA

ZfNITH9�

I NOVO RÁDIO·FONÓGRAFa

J

'

...

o Novo Método ZENITH de Tocar Discos'
A

C.III aRACO SONORO "COBRA" RADIONICO •
.

_cador ... Discos RÁPIDO.SILENCIOSO
Troca 12 discos de tlez
polegadas, ou 10 diroos
de doze polegadas em

3y. segundos cada um.

O Braço Sonoro "Ce
bra" pode se Qerxar
eair ou raspar nos rus
eos, Km causar tiBIIlII.

lo ...... F_IccmIe ................. ...._ &::luIv..... r�'
�,

Distrib'uidor Exclusivo
RlolQ Felipe Schmià.t,

FloriGltepélis.

Z. S. B À T TIS T O T TI
34, - Caixa Postal j 73.
-- Santa CcnaLÍna,

..

STUDEBIKER
Sinônimo Ilodial

I'I'ôda a Nação Brasileira come- . portamcnto lhe acompanhassem o i
mora no dia de amanhã o "Dia do cru-pu". '

Soldado". Sua gloriosa espada, sempre a I
E porque P. arnnhã a comemora- �·I'J'vi00 ela ordem e da lei, fOI de- Icão dêste díe ? scrnbainhadn nos campos dr bata-.

Porque foi a 25 de agosto que lha p serviu para guiar os Solda
nasoeu Luiz Alves d-e Lima e Si 1- dos do Império no milagre da uni
va, Marechal do Exército e Duque ficação na integridade da Pátria.
de Caxias, considerando, por ato rio Sua espada não tinha partidos.
Govêrno, Patrono do Exército. �ua espada consolidou a obra de

É Ele o Patrono do Exército . José Bonifácio e consubstanciou (J
porque foi o maior soldado de 10- apõlo do Imperador Pedr-o 1, nn
dos os tempos, dedicando ao servi- célebre manifesto de Gonçalves
{,'o ela Pátria 72 anos elos seus 77 Lôrlo -

.,Não. se ouça' entre nós
de "ida sóbre a terra. outro. gr-ito que não ,se,ia União".

'

Nascido 'em 1803 já em 1808, com Mas Caxias, o Condestável d(1
apenas 5 anos de idade, é dcclara- Impér-io, não vencia somente pel:!
rio Cadete em 22 de. novemhro, pá- rigirtez de sua discip lina férrea
ra o' 10 Regimento ele. Linha, pois nem tampouco pelo fuLgor' de 'sua \
era filho, neto, sobrinho e primo brilhante capacidade. ]�Ie sabia íde m ilitares .

-

vencer porque, antes de 'Ludo; 'sabia ICom 15 anos era Alferes. com 18, amar a libeyclacJ.e; com aquele seu I'I'enente, com 20 Capitão, com 25 j esp ít.itn democrata, que o tornava
Major, 3/1 Tenente Coronel, 36 (;0- respeitado e I) fazia .respeítador
ronel ; 38 Br-igadeiro 'e Barão, com cios díreítos do cidadão, quando
39 Marechal de Campo, com 4.2 dr-nt.eo da Ordem e ela Lei , E quan
anos Conde, com 119,Tenent.e Gene- cio vencia, vencia pelo coração.
1'aI e Marquôs, com 59 'era Mare- magnanirno que sabia aquilatar a.
chat do Exército ·e com 66 anos de di)!' que a derrota produz no C01'a-1idade era Duque de Caxias. cão dos vencidos!

Possuía tódas as condecorações
o

Caxias foi militar p homem ele
de então, inclusive a da Ordem de Estado!
Pedro f, que 111(' dava nnrn-ar-ias de Eis purqn e toda a Nação ,H'� ufa-Príncipe. na no teal1dCurs-o do "Dia do 801-

dado". fiomenageando o Exército,
cujo presente é a conf'irrnacão de
seu glur íoso passado e em' q uem
deposita a sua mabalável espet-am
ca nos dias incertos do Iutm-o !-

Sa lve Exérci Lo do Brasi I! •

-

Um�lo conjunto, à prova de temperatura
c urrudade. ProporCIona excelente recep
ção de onda média e rádio de onda curta
Internacional na extensão de 13 metroi.
O Novo Braço Sonoro "Cobra" suprime o

nüdodesagradavel de raspaduraou chiada;
IM com'que os discos se possam tocar cen
'. de vezes mais.

Real s. A.

de excele.ncia em automo'
veis e caminhões.

ConaeluionlÍ, in:
• Sociedade Intermediaria de

.Automoveis Ltda.
Rua Felipe �nmidt 60

Tel. 15-77 End, teJ.eg. SINTERA.
FlorianÓpolis

Reforce as suas
"

defesas orgânicas
Tesldo as suas defesas
or«ânic'as "naturais",

'

"�o equillbradas, os orga-""'_
" nismos fortes e sadios
r' encontram-se, natural ... -':i� mente, menos sujeitos
1, a doenças. E, quando
� atingidos por um

" resfriado ou gripe,
,.. reagem com vigor, libertando-se ta-

r,. _l cilmente. Mantenha, portanto, o seu
- organismo em perfeito equilíbrio _

Dê-lhe um tônico capaz de enrique
�: 'c cer o sangue e auxiliar as suas de

�h tesas naturais. Tome Vinol, às refer

� ções,: e continue com o mesmo es ..

;!. pirito aleg.re e saudável, disposto:
t. para a luta quotidiana. Vinol é uma
\,,.; verdadeira "fonte" de vitalidade. 'rO.'.' Vinol ajuda-o na convalescença de

;ti doenças ou operações, aum(.ntando
,

' seu apetite e proporcionando-lhe um " J

!l : sono tranquilo, Vinol encontra-se
ll,4< em tOdas as farmácias e drogarias.

ll� V!nol é à saúde do sangue 1
?� I

Iól'
:

i'"riI"'l.
t.:!�

Transportes Aéreos
Aviões para: Curitiba - São
Paulo - Rio de Farreire e

Porto Alegre.
As 288" 488" ôas.vfeiras e

domingos.
Agência Rua João Pinto 18

Te!. 1358 Enct" Tel VIAREAL

l'

\
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O' ESTADO
lledaçlo e (Miai... l ru JoI8

Piato Il. 5

Dlntor: RUBENS ,A. RAMa.
f"reJtrletário e .r�-GeI'e."

SIDNEI NOCEa
DiretCl<c de Redaçio:

Ao DAMASCENO DA SILV.&
Chefe de Pa�ol

FRANCISCO LAMoU QUJI
Chefe de ImpHSSio:

.m.tlQ"tM CABRAL DA SILVA.
RflQresentante'

RAUL CASAMAYGl'l
SUCU� DE
A. S. LARA

· �ila Senador Dantas. 40 - ...

I' andar

',;, 1'.j· 212-5924 - Rio de Janelr.

·

�JJa Felipe de Oliveira. 21 -
80 andar

.

Tet. 2-9873 - São I"alil.

ASSINATURAS
Na Capital

ADIO ............ Cr' 111,_
hm_ue ...... C� 45,0•
1'rimestre ......... Cr, 25,'>0
tlfios ....... ...... Cr" ',9•

�
NA.ero avulso .• C� •.a.

No Interlo ..

Aao ........... Crt 118,_
Bemestre ........... Crt A,oo
Trimestre Crt 15,00
fimero avulso ..Crt ....

],,(.
\�( ,bineloll mediante eo.�'.

Oe originais, mesmo ai.
IJublicados, não serlo

devolvidos. ,

.. direção não se" respo.
..biliza pelos conceito.
emitid,os nos artic8lt

aaalnado.

ON�� ••����••������:��
........................ lUI
O. P. Social ..• '.' •• ..... 151.

Ilatenlidade ...... : .. :............ 1151
.apital Nerêu llamoiI •••• o •••• Ui
.... Caea ••••••.••••••••••• , •• leU

), Cua de Saúde S. Sebaetilc ,..... UJli
�ia Municipal 1619
il&lllrital Militar 11§7
... B. C : 15.f
lIue A�r.. 1..
,. B. I. A. C 1!9J

V CQitaDia doa Porto. '...... l.$P

f... .. C. R :. 160.
l'IIrça Policial 128,1
�I'ria lU•
.., JCftado· ,... 18...
.. GIIHta· _ 61.
lWJ)f6rió da Tar:!=· 151t
i'&. B. A. 1'"
._.. ....--.na Ortip • • . . . . . . . 'IM>

/)
.. ..

farmácias de plantão
Esrorê.o de plantão, durante -

mês de agosto, a·s seguintes
Farrnti.cills:

2 ,- Sábado Farmá.cia '

Nelsfln - Rua Feli�e Sohmidt.
'3 - Domingo - Farmácia

Ne)s�m - Rua Flelipe Schm.idt.
9 - SáJbado - Farmácia Mo

derna - Praça 15 de N9vem
bro.

10 - D()mingo - Farmácia
Moderna - Praça 15 de Ne
V6IIlbro.

16 - ,sábado - Farmácia
St"" Antônio - Rua Joã-o Pinto.

17 - Domingo - Farmácia
St@. Antônio - Rua João Pinto.

23 - Sábade - Farmácia
8altarinense - Rua Trajano.

24 - Domingo - Farmáci,a,
611Jtarinense - Rua Trajano.

30 - Sábado - Farmácia
Rauliveira - Rua Trajano.
3! - Domingo - Farmácia

Rauliv<eira - Rua Trajano.
6 servioo noturn() será we

tuado pe'la Farmácia Santo An
Mnio, sita -á rua João Pinto.

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

I Dr. Lindolfo A. ;-1
Pereira

Advogado e Contabilista.
Constituição de sociedades.
PIGnol 'contabeis •• Organiza
gões -- Parecerell e serviços

.

correlatol.
Rua Gal, Bittencourt nO. 122

Florian6polis
Da. 1'7 hora. em diante .

•.. .

'';�;�NÇAS
.

RBV�SAb'
...

om Oll' prOrr�lJ8Ot1 4&\ .CMHe�
�, lU! rioençUl nerVONl!, q_a.1I1II

·
4atadu �m tl!mpo. do .al.. •...

feitamente remediávela. O cuuad..,
__,o. fruto da Irnorillcia, lIé ,..
(N'ej1I4Ilcar �s lncUritl_o. afe&atl...
laia enfermldafl.. O 8em�. N..
eIe••1 ela! Doença .OlltalG &.St
.... a. ÂJJIbulatórlo. qlle ateai. 1In.
t,diament.:; OI! .to.ntM J3..f'f'6fii8!J ilu.
Wt,\l••�, .a Ih.a DH4I.Q II. 11M e
.. ti � ..:ru.. darla1:a_re.

Ludantil, .Catar inense, associa

P<ÜLIDOROD,,\. F()X�EtCA QCI;\'L\.- ção que congrega todos os es-

�lLHA JORDAO. tudantes secundár ios, acaba de
õlarecluü: Visconde de San/a T'err:« entrar numa nova luta: "a
,
�a:süt\u 'na-Provínoia de Sanla CAMPANHA PRÓ-SÊDE SO

c�ta,l'ln,a, (�m S�o Miguel. .hoj1e d is- CIAL.LlltO de- Bíguaçú, a ,2 de ,Setembro de
1.802 e faleceu ,na Canita! Federai Quando, precisamente, há
a 1 I, ele Janeiro >dle 1879. dois anos passados, um grupo

:É, muito discuf.ída a questão do d d f
loca! ode nascirnenco, mas a J1JO'SSIO

e abnega os rapazes o orma-

hl'SlLoJ"lado,r H,ellJei.qne Borteux diz ram, seu objetivo foi, corno

que '0 ,11iÜSIS'O Estado r-eclama esta ainda o é, ter uma séde social,
IIJl'Jlmazl.a para .st e "onde, no estre- onde nos pudéssemos reunir,
ta,nto, tn:or.:nasei,cLo, seja qual í'õr o tornando-nos, assim, mais for
Estado, o 11'hho dessa Pátr-ia 'que é
nossa, mE"T'pee loas pelo muito que

tes e credenciados.
f'oz ". Após, enfrentaram grandes
Anós 'o lJocr,eto de 13 rie Maio de lutas, não foi possível áqueles

1817! orgunízando o Corpo (]:e Al'Li-
'

I,hanil: com duas GOlillrpilnlhias, sendo o concretização deste ideal,
uma a pé ,e nutra à Cavado, vecíri- agora, eí-nos aqui, contínuan- ...;. ._-:

ca Ij)l'aça voluruariarncnte ,r seguiu do a sua obra, e contando com

para o RIO nncle foi i'n<Cl<uitdo <1110, 12° a colaboração valiosa e indis-
R�egl.men.to ele ArLilllhar'ia a 2/1 de '

l''Ü'v,e,nell'O de 1823, ,slendto '<lm,tão ['(!_ pensável de todos vos, lutando

0OJliheci>r10 10 C3Jd'et.e a 8 üe Aln-íl ardorosomente, para conse-

segu irnte. gui-Ia .

Corno 2° T,(lne'�e confinou seus Muitas vezes, a persistêncla
es'I;Uldio;; na Academia ;\1 i,!ill aJO da I b h� 1Cúrl,l'. vence toe os os o SuaCU os, que

_

10 ']lpfiHmle em 17-2-1825., Cap i- o momento Se nos apresenta. -------------------------------"
ta,o ,(11m 12-X-1825. Major: em

12-1
ESTUDANTE!

':Jl-J�;37. Cavaleiro da o.l,(j.elfl,l do Ne�te imenso Brasil de nor'
Cl'llZelrO l�m 25-3-18H. 1'enl8'n 10-

u ,

'corol1'él om 3-8-841. Habilo da Ro- te a sul, de leste a oeste, os

.sol. ("1'i'J. 9·":�)081r2. Orileia.l da TmtrJ.e,riá'I
. estuàa:tlites "em tôda -as cidades,

Ol"d�!nl fia ,Hos:a em 26-7-1852. Ol1:8<1'e nos dias de folga, divertem-se,
�ü ]i,,,La:dro, MaIOr do Gomanldlo SU'P,e- num ambiente que lhe é pró-
11'()oT' da (tual'da ;'\ia;cIQnal da CÔl',ve. . . ,

('m 15-11-1851. GomelnJ[laJd,Ü1I' da pno; aqUI ne.sta ll1egualavel
Ord,f'(l11 Mi]i,ta.l' de São Be�lllo de "Ilha Verde", falta-nos êste
Avir, em .2-12--853. Bri,gald'edl'O

'

IYm recinto, que nos proporcione
2-12-18-\6. l\hmi"tro da GlI!PJ'l'a em

.

t' d' , d f -

30-5-1862 pe,l'maneclenlClo aLé J 2 d,e
momen os e lmOI"l e oura e

Nlaio de 1863. 'Comamdtal1lLe 'CIl11 Clw- licidade.
f(l das F.o:r·ç.as Bl'ilsi,l'fJ'i.ra,s na Guel'- ' Colabora pois, Estudante!,
I'a do Pa,l'aRUai em surb.8It�tU'iOã!(), ao ,nesta grandiosa campanha, que
Mal\E'c;hal de Ca,mrpü, Barao ,do H<81'- "o GR$JMIO ESTUDANTIL
vaJ, Comandante do, 1° Callpo Bm
15-7-1865.

' CATARlINENSE" está patro-
J)o'on!(,e e a.gra.vaTI:clio-�,e ,�'(j;U es'la- cinando, e estaráIs' contribuin

do d'E' saúde >dIeix'Olu ü Comando em do para a construção' 'da tua
1-5-867. .

.oons'ülh:ei.l'o de Guerra em . . . . ..

SEDE.
29-5-867. Tle.nerr1,te Gel1'eil'a I 'em, . . .

Da Secretaria do "Grêmio
1-VI. 867 e DigmaLári.o da OnJem Estudantil Catadinense".
dou GruzeÍl'o em 13 de AI11ril ,do mes- Fpôlis, 18 (le Ag·ost.o ele '1947.
mo ulno. (iu'ã Cm1lí: da o.rd'e.m Mili
LaI' ,de 18ão Bento I(}\e' Aviz ·enl .... • •• � ••••••••••••••••••••••••

20-VJ-1868,
'

A00!1111palllha o Co,nde d'�1l ao
l1ellitr-o .d·a Glllerra 1110 Pal'agll:ll,
sfmdo' l1'omeadü Coma,[]ida[IlLe do 2°
Corpo de EX'él�a�to e iIMiciolu a Cam
pa,nha da CordiI1lJe,il'a, pua onuo
,LorPIPIS Sle ha:vi,a N�J'ugialdlo. Ol'dem
do. ']\1,éri'Lo MililtaJ' ,em 28-VIT-B68.
Pa;ssa o Cam-ailllCllo aJo Genfldal Vila ..

rirno M..on1;l'lir.o., pOI' se achai' gl'an'
menk e11,f.ermo:
POI' Decr.eto de 2.7-/{-1870 fel

wgra,c.iado Coom o ti.l111110 de Vi5con
(1<(' de, Sa I1ll.a 'Dereza ,p; iCOIOOp,c.ora<]o
com a ·\l'l�daiJiha Gm'a;l po,r Del:I'<:ilo
(]n 6-8-870 .

Eis o Ca Lari.r:wns,e il'us.�l',e quI' a

,ColnpallJ<hia de Gomanurlall'Le r Si'I'
vi(.'Ü's dü nro�sn 14° B. C. a<dl)llar á
cuma Is,eu PatJ:QllO.

j
" O Comando do HO B.C. e Guarnição Militar de Plor iandpclis,

convida ais autoridades civis, militares, ·eclesiasticas e o povo em g,e

mi; para assístírem as solenidades em comemoração ao dia 25 de

Agosto - Dia do Soldado. que terão "logar no quartel desta Unidade
de,

com início ás 9 horas".-
Cornelio de Castro Pinto, Major Comandante.

STUDEBAKER
Sinônimo Mundial

DIA DO SOLD-ADO
CONVITE I'

I

QUANtO TEUS �LHOS
te perguntarem o que é

um lázaro, dize-lhes que í
um enfêrmo que poderá re

cuperar a saude com .. te.
a1lllilio.

I de excelencia e rn o u to rno-

I veis e caminhões.

I
C�nc9•• iolJ'lário8 :

Sociedade Intermediaria
Automoveis Ltd e .

I Rua Felipe Schmiclt 60

I Td, 15-77 End teleg. SINTERA
Florianopolis '

I

REMED;O
ANTISEPTICO

os
, .

PASTILHAS

ccmb c t e m os TOSSES,
CATARROS, os dôres de GARGANTA

as laringites, os Bronquites.
"'" <lIcença do. D. N. S. P. N0 186
r� • eI. 26 de F.verei ro �o.�,.•

�"I) .de 1935 or;I>S 9'

Iho10:OO2O EucClIYP!O' 1),

REPRESENTANTE
PrecUla-s.. para a cidade d. Florianópolis -- para trobalhar com

artigos de grane. procura e faei! coloeação.
Cartall i;ndicando referencias. para E. COLLl & CIA; 1A!PA.

Rua "Mendes J�nio; n. lif1f:::'-Slõ pÁü1ô.

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

Grêmio Estudantil
"CAl\'IPANHA Pró-sede

Social

Estudantes! O Grêmio Es-

"SILVEIRA"

If/IIS!11Áf!fI/LlfS�l(lKElfllS
,IXIrl/(/p/Ç1IIdi:s@!6r"tW�s

De acordo com os imperativos do
razão, do ciência e do bom senso:
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·'RACOS.
'

ANIMICOS,
TOMEM

iii fr!1$�ii f

Gr.nd. T6ftlco

Real ó�'Ao. '

.

Tran�portes Aéreos
Aviões' para: Curitiba - São
Paulo - Rio de Janeiro·ie

Porto Alegre.
'

As 2as., 4as., 6as -feiras e

domingos.
Agência: Rua João Pinto 18
Tel. 1358. End. Telg. VIAREAL

N.o 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidos, hemorragias
e suas consequênc·ias.
N.o 2: Falta de rllgr-as, regras,
otra,zadas suspensas, deminuidas.
e suas consequências.

PEDRA PARA AFIAR QUALQUER ESPÉCIE 1;)EfERRAMENTA

S
CAI)(A POSTA.L=139 .�. FLORIANÓPOLIS

-----------------------------------------------
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MAftECHAL MANOEL DE ALMET
DA DA GAMA LQBO 1 rEçA

Nasceu na antiga Dp�t(,lT!) orn

1';)-1V-1828 e faleceu; f'uz ilado ; na

Fortaleza de Anhatornh-irn r-m ....

2fi-[\"-1894.
PI'ar;n de 20-II-18't3 TlO 2° Bata

lhiio (Ir Infantaria.'
Cadete dE' 1 a classe H-\' -ISr, 6.

AlJeres-aluno 7-IX-18J,7. Primo ii-u
'I'enante 3D-IV -1853, Cal) itão ,."

2-XfI-1856, Major 22-1-186(j, '1'('-'
llf'nte Ooronel 8-1-18G8, Corou= l
por aios rI,p bravura r-m 25-n-1869
ltt'igadoil'O 8-VrU-1879. i\1ul'rrlrnl
<k1 Campo 3-VIl-1891,
Bar'50 do Batoví por decrr+o ""(

17-1\'-1861 p com graudozu IliI'"
secreto rI,p 8-\�m-1861, •

Medalha do mérito míl itai- pl'lo:,
combates de 2J ti 27-XTT-18(i8, ]\1('
dalha ria Campanha do Ur-uguai.'
(;nvaleiro da Ordem ela Rosa. Mr
.-taLha. da Rendiçãn Ui-uguaiana, ]\1('
da:lha da Batalha de Ja:Laí. Cavale í
]'O da O]'(JPI11 rio Cruzeiro, Cornen
�hdo[' da Ordem da Rosa: Ofir ia]
da Ordr-m do Cruzeiro. Medalhn
U('ral da Campanha dn Paraguai
1C,()!!11 passador n. 5 {' Gr5 Cruz ria
Ordem dr S50 Bento de Aviz .

Na noite dt' 2'1 ele abril (Ir 189'[
foi chamado pplo Coronrl Mor-r-ira
Cesar, qne havia tornado a nossa
})pstêt'l'o aos defera lis lflS . Préso
foi conduz irlo sem oonsidrrotões:
'Para a Fortaleza df:' Anlulllomú'jiJl1.
na Dana Noit«. Acomuanhou-o
sou Filho o (h'. Alf'rr-dn . As 7 ho
rus (lo dia segumtc flava ol'nLrada
na Forí aleza (' p,OUCO drpojs Linha
diante d(' si Il Pelotão que doveria
cumprir' a ONtem ele fuzilá-lo.

Quando os soldados apon taram
seus íuzís ouviram do velho Marc
chal a última ordem: - "Cama
rudas, atirem sôbrc o coração na
l'a não me fazerem sofrer muito !"
Após a .dcscarga seu filho COI'

J'I'll e não mais sentiu vida naquelo
heróico 'corpo.

.

O dr. Alfredo, de [oêlhos, junto
ao veneranoo g'rllif,o'l', tam/bóm roí
fuzill:n.do.
O Marechal Barão de Batoví será
Patrono da Companhia de Meti-a
Ihadoi-as e Morteiros' do 14° B. C,
\
.,....,..-_-.._..-_-.-.- -.-_._-_-_-.-.._-.-.-.

'

Maqtiin& a vapor
VENDE-SE

Com força de 8 H.P. marca

ing eZ9,

Tratar cem o sr, Aparicio,
Cordeiro em Ribeirão,

Real S.A.
Tramportes Aéreos

Aviões para: Curitiba - São
Paulo - Rio de Janeiro e

Porto Alegre,
As 2as., 4as" 6as -Teire« e

domingos,
Agência: Rua João Pinto 18
Tel, 1358, End. Telg. V/AREAL
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RS BOM BRASILEIRO? .,
.

Então coopera na campanha de fi
_1fabeLização de adultos, f'azeade a
que os teus cOI1ihecid.os que iJl�O sa- ..

bem lor nem es'cre"er, frequentem •
os cursos noLunnos de a1fab&tiiia- A
,ão: Hospital de Caridade ou Gru-l

..

po Es-colar Anchieta. fi

RESIDENCIA
Vende-se urr,a à rua

Bocaiuva.
Tratar a rua Alves de

Brito nO 20.

,.

Temos orgulho em ver

o seu

Estamos sempre prontos para
atender às necessidades do
seu Ford com eficiência e rapi
dez, e podemos fazê-lo melhor
do que ninguém porque:

Temos mecânicos
Ford especializados

Nosso maior empenho é o

bom funcionamento do seu

carro ou caminhão Ford. Fazê-lo render o máximo

para V. S. não é apenas uma tarefa comum

para nós; é parte essencial do nosso negócio.
Permita-nos fazer uma inspeção periódica no seu

Ford e verá como se prolonga sua duração, como
a gasolina e o óleo dão maior rendimento e como

aumenta sua eficiência. Conserve o valor que o

seu Ford representa: faça-o inspecionar em nossa

oficina, Aqui, êle se sentirá "em casa" .. , e o

senhor também!

,

i'
i

Possuímos equip'a
mento especial
para FordOUÇA MOMENTOS MUSICAIS FORD

ÀS 21:30 HORAS

As 3as. FEIRAS: Rádio Nacional, em ondas longas
(980 kcs) e curtas (30.86 m - 9.720 kcs).

As 4,as FEIRAS: Rádio Trtpi, em ondas longas (1.040
kcs) e Rádio Difusora S. Paulo, em ondas longas (960
kcs) e curtas (49.22 m - 6.095 kcs e 25.50 m - 11.765 kcs).

-_

-_

NÓS CONHECEMOS MELHOR O SEU FORD

,

J
t'

Revendedores nesta Capital: '

TUFFI, AMIN & IRMÃO
Ruo Duarte Shutel, n

II
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STUDEOftKER
Sinônimo Muodiaf'

Indústria Manufatureira· ·ScarpeUi . LIda. ie excelencio em eu tcme-:
veis e caminhões.

Glonc...ioJ\áriolil :

Sociedade In termeâier ia d6>j
AutomoveÍs Ltda.
Rua Felipe Schmidt 61}.

Te!. 15-77 End teleg, SINTERA
Floríanopolis

�onr�;ic eM g�r,l ��r� Aom;n:, :DftnOr�: D cri�n�,:
Fábrica e Escritório: Pra�a 15 de Novembro, II

Florianopolis -Sta-
.

Calarina
MANUF.ATURA

I QlflHtJ{AtS B� I
'I'

,PltE�A"'6 Ll!)fTe1t: s. o (iÚe jbfo
\I\WCl8fl é. rwmem:te, wna

prG:t'�'
�.

JKÚ". endireitar o Que estiver e!'ratl '

,ara qu�� falta IIÚ .e' rer <

NAO o e.oAudIIIo· q....... r� )/
n QOei_ pederi vir •_.�,
Ilhe-a • �. Hcx.�O.
d" O ESTA.... tiluo O CAIe _, l""adI
.""" demora I.a CODhedIll""''' ele tiI
de dkeito. recebe1l4o ... , .. uma lator_

;l9 de r""l!ltAdo. ...dborll em &l�n.,., CJ>

_ lI6t .,_ p1llllieaMe _ • reeJa.
� ._ • Pl'C"Ici_la .......

Telegrama:
f,aixa Postal: 247-fone: 1494
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"'Ys�da ·����oo�� �"�!.����t��:��!;·�,J::gc��tt�Medeiros

.
RODOLFlO VIEIRA I OÜln1iple<ta na data de arnan hã balhadores aLB o pagamento do OIbo-1 Esteve em nossa redação o .

"
Al1IIV,el'i;'a,na-s.e" hoje, o

nO';30j
mais um anrversar-io natalício o

no de natal e'SJbrube·I·Bmdo em decre- sr. AuO'us.to Medeiro cÍ C. RITZ _

..

, _

·i(II.sl]lulo coruterraneo, sr. Rodotfo 110SSiO presado cO'lJlberrâ'nleo Jornn- to-lei. Disse que eSLSa recusa Iôra l . b. S a osta, HOJe as 10 horas da manha.

Vien-a, runcíonér.ío aposentadn du li sta Palmér io da Foncoura aLua 1- apoiada na i,na,c.eill,apv.el alegação' attvo lI�.8Ipetor geral da Cia. J
Jornaes - Shorts - Desenho - Come-

luda'de e "AsIlo Ir.mã,o. Joaquim". I mente nas, f.utJ,ções de Elsm\vão' na ele q,Lve não �"Javi!a "fL1:JlIdOS pu:r.a o
. Inte�naclOnal de Ca'Pitaliza,Ção'l dl�o�e,'os: ,J' _

"
O venerando n.atallcl'a'llte1 .pOl' Delelga�la Regional de PoJí.cia em mencionado f'im, o que considerou nara os Estados do Paraná e

,ç $ 1,00
r

2,00

1IS6IO, sera alV10 de s'].glnlflcatllvas nossa Cap li tal., obsurdo em vrrLIJJd8 cio l.l1Ibe!Iliso mo- Santa Catarina . _RJTZ .

j),rovas �e ,respel'úo e apreço de seus
,

Moço ainda tem sabido se um OI' v!maIVLo po,I"UlJJário e por 81eI' com

r'al
,.' a:o��auhado I Ho!e as 2 horas

.

Delegacia FlsIClal·,e provedor da Ma- a' corusldel'açã:o el,e seus Ghe,f,es �e- LO'dU!s as regras do Dwei'L.o Adrni- do sr. Mano Gottald,.l, mspetor
De.anna Durbin - Robert Paíge -

termidade e "Asiio Iranãr, Joaquim". las suas virtudes ,� capacidadr, de nistrativo a existência de uma au- regional com sede em Floria-I David Bruce e Akírn 'l'amiroff

rJ1Ju�eI'Ols amigos e wellffili,ra�ones. tl'abalho e pelos seus dotes �onLa tarquia deficiiLál'ia.
. nópolis. Veio instalar a A ên- 1\0 }r a \'1".0 ,PARA �ANTAR

��Ibe jormal envia-jha efetuosus com vasto círculo ele amizades que
O trIbuno. pessedista apresentou cia para St C tarí

.
g_ I ograrna: Notícias oa semana - DFB

,.pawbElns. Ib� ,Vl'oporcionarão um dia festivo. ou Lms. cony�noelnrLes aegunnentus, _ .a. a anua sita a Preço umco <;$ 2,O()

IPrREFJDT'DO HUGO AMOtRLM O Estado "apresenta.th» f'el ici- sendo imediatamerne apoiado pe-
rua João Pinto I3-sob. ROX}'

li1e�-LeJa, hoje o ISleL1 aniversár-Io Ilu(,'õ'f'is. los deputadns Osvaldo Cabral, Sau- HOje ás 2 horas

natalício, O sr. Hugo Amor-írn, es- Na data cite amanhã completam lo lRamo,s e Cardoso da Veiga.
10 - Noticias d'a semana - DFB

j'orç.rud'o le dedicado P,re·fei,to Muni- maiJs um- anivensái-in :
. A. Assemoléí» aprovou, por una- I

20 - Dennis Morgan - Ann Sheridan

cipal do V�SIIIllho lVI1uniüÍlPi'0 d-e Bi-
. -. Sr. Arméllndo Sautnna, habi! e mnuda'cLe, a. proposta contida no �'e.pula.üo Joaquim Pirr1J�O de Arruda. AJex Smith

,

.guaçu,
"

" lin:l:ellg.e,oJ,e liIJ101ti:pi!sta da f'Il'lfPrensa magmíéíoo liill!pl'avlso "'d:y depudado CaplllUllo .IX - Do modo ele vateu' EN'l'HJiJ DOIS CORAÇÕES
<O amversar-íanto que e pessoa. OhCIWI cio Estadlo' Armando Cailil, tendo sido enviado coube 'ao si'. Jelierputado. Ríbas Rwmo-s: I .. :10 - Dearmn Dm-hín - Robel·t I>alg''''

Jargamende relacionada nestaCarpi- - Sr. Geu;éJsio' Luiz dos Santos, 310 s�r, Presidente da República o CapnGulo X - Dos pareceres de CO:.,_>4.killl 'I.'amiroff.. .. .. . .

ta!, estimado pelos seus murucrpes, JUllf'.ael,ente do DiJsVrill.a ele Barr-acão s,e.�llll,nt,e t'e,],egr'am,H míssõss, UallLGul-u XI - Da poHc.ia VIVO PARA CAN'I.'AR

j)'elo mUI!to que tem feIto em Ipró! }fl1Jücipio de Bom R,e,tiro" 'U,enerall Gasrpwl' DutJ�a, PI"e;.;ide.n- [rlJteI1l1'a, cOLllbe ao sr. dep1�tU!do Kon-I Preços: - Cr$ :::,60 - 2,40
,da COl11'luna bl:guaçlU<e,TI:Sle, Decehe,I'á, - Exma. Sra. Mar-ila Souzá Vi,eira' te ftelpublitca - Rio. der H·eJ�. Xlf -. Da cOIT.eSipo[l(lêI1-! ,r.

Hoje
'pO']' cierto, as homeln1agens que bem' 'EXima. Sra. E�(elvina Gosta' ,Seslsão hOj,e As-semJ.üéia L'egisla- Cla da .A,�slemhléJa com o GOlv'erna-! RlTZ e

mereCle 'e �s C]1u'ais "O Esta.clo", com e'lposa rio, Sr. Mário Cos,ta'
., liva Estado Santa Ca.t.ilil'ilna vg po-r,

dor do E<SIla'f!o,.; CapI'uulo XHI - Do ás 4-6,30 e 8,45 horas - ás 7,30horas
mu,l'ua 's'a:t�'Sifação, s'e élIs.socia.

.

- Exma. Sl'a. Maria A:nália Ven- UllJalnimi:dwde
.

vg decidi'll Apelar! mo:elu de. p,l'allCar ....s1e, q'lla;nrdo o g_?-' Sesses elegantes
DR. M [L rON LEITE DA CO:::>TA Lma; E;:,pll'llo JustIça voss-Ollcia slelIlJtido vel nwdo:, elo .Estado l'.8Jcus,ar s'Blnçao Claudette Golbert - George Brent

pa,ra 'os que oonhecem o Sr. D!'. -Genlilís,s:imas SenhodtJas Ma- oSleja a,uto.rizU!do pa,gamenlto aos
aos 'proJeLos que lhe são env1ados; Orson Welles

\WilrLon Leite da .costa a data de 110- ria Claudete, fi],ba ciro f:\r. Arlirndo Tl'ubalhlador·es Porto Laguna élIbo,no Cap1tJ�I,0 XIV - Da A&s.e.mhlJé'ia� cO-I' O .UIANHA É ETERNO

,,]'8 é dle neg'ÜzJJo, pOl'S marca a pas- Al'UllljO'; Hi1da Luz e Anrea 80a- alÍI'azacl.o qU:1Sie qJuatro mêslas .

mo tI lbL1IIl1a,1 de J'LJlSlLu;.a; CWIHLu!'o PREÇOS:

sagam elo sou. auiv'ers·á:ri.a natalício. res de OliNeira. ReS'peit.osas Saudaçõ,es XV :- Da 1',efóDma. ela CO<llJstl,twiçao-; RIl'Z - ás 4 e 8,45 horas - Cr$ §,O()
M�.ço estudi,oso, já formado ·em MENINA MARIA LIGOCKf .José Boabaid _ Presíden:/e (}a;pIILLll�), XVI, -:- Do i0O<mpar.ecirmen_ 3,60;' - á� 6,30 'horas - unico Cr$ 6,ou

;r DH'e:l'tos e exeroe'n.do as eleva.da,; CARVALHO COlVIISSXO REG·LM"ENTAlL to. dos :::'1�c.I'.e,j;arws; ,Cap.lltul,o XVII - ROXY � as 7,30 horas - unico Cr$ 4,80
Í'UIl!ções de P,DOClUT'wc}or do Estael.o, O la-r já bem ave'll,LlJJI'Oso do Sr

I So,b n presi1elênrcia cio iS!r. de.l]:lLl'ta- DJ.S!PO's'lçÜles g,erais, co:ub'e a.o S1'.
' . .. .... ..

te:Il'1 swbido s'e impô.r ,entre s,eus Pll- José G. Carvalho e de Sua. Exma: do Rilbas Ramos, r8flJ.l!'iiLJ-Sfl a. Co- dl8'Puta�cI?� - O<I'Ly MWClhaJelo. I
Ire.S, pellas Sluas el'evacllal'3 q'ualIdad,es Espolsa Dna. Ce,cilia Ligo,cld Cal'- mi,,'são R.egional, para ia .tel' td.ilstri- ,CUiVHS�AO l<JLkBOR.AIDOHA DA I
de eSiPíl'ito e vasta 'Culüna, des,l.a- \�alho ·e·l]galana-'s.e florido, no dila Imi«ã,o da .maLéria, a-.fim-de que

LEI ÜHUANfCA. l\1iUNICLPAJ. :

'ÜaIJlflo�s'e l!-'Ü's iIlllel'OS mbelectual·S ele ele amal1Jhã, Icom a comemo'l'ação do s,e,j.a eJabol'a,clo o Pro,iéto d.e R!egi- .Ku.� a jJI1esllrl,ê.ncJa. dI() sr. diElp'LIta-
nqssa Oai{:l.�t.al, onde g'o'za el'e g-eral lraJ1lsüUJ'&o de mais llma j)l'imavera D1!f'il1lio lnl,eJ'Ilo da Ass'e,mblé.ia Le- do N'1_me,s Varella, 1'8'11llHl!-'s,e, em

C�'l1ic:eI:to. . ",

de 'sua graciosa Jil_!1im.ha Maria, gislatiya. A matéria roi aSl'im dis-j Llin;,�. :d�," �ala.", c1a,,;-A'ssetmbJ-él'U Le-
Ot' 'crue mour,e,yam em o O Es- completando amanha cinco -

aJl'Os : Lnblll<Cl!U : gl,sla.bl\ d. ,'I Coml-��ao e,labo.rado.ra
'{U!do" stm(;em-,se sUJtilS<fei'(;os _em pu-' Aos g,pnJirt,ores. "O Eslado" cu;r;- CAPTTULO] - Das S'I'Ssõ,e,s pr.e-

i da LeI 01\gâllÍ<ca M-ulüoip'a,l, OUIflSLl-

?Ierem ap�es.eIltal' -fehCltaço-es au ])['imenta ,por {ã,o albspiciosa elata pa'Nl.llól'i.as; CUipiLulo 11 _ Da Mê- l.mrla d(' ouz.e de,pulados, plwt.cn- T 1� - O Esporte em Marcha nO l3!)

Ül]stl'e an.lv,erSarlalIl'1Je, - 'ex1Jell�l- e a gahmLe Maria apr.es(:'lnlu illú- sa. -coube ao SI'. dep.ulta,r1o F'Pl'nan- c,�rrlltl)S a·;:, COTl'f,\nl!'e'S iJa.rtiflwri'ClJS,
Nac. Tmp. Filmes -

-va,s à EJJma. Fwmília. meras f,elirciela.dles. I dn J\llélo. Ga,pj,['1I10 rn - DUlS GOII1ÜS- a/11I1l ele >:lerem ,sor!'oU/elas as rnate- í
rJl.!Z QUE SE APAGA

Na. da:ta 'de hojle tranlslc'Ü'I're o aui- PAZEM ANOS 3a J<',eira: sões: ,capi'tiul-o IV � Da-sessões, rlaS paiJ'a a apl'es·en:t.ação elo h'oje-
- com -

'v,ers'ário nalJali-cio·:. - 81'. Geml'lslÍO Mi.[·.a:nJda. Lins, ecm}).p ao sr. dIClput.a;clo Ca.['lCÍ'oso, da fu �dp).ssa I.el, á lVl'es'a da_Asg,emil}léia, Ronald Colman - Ida Lupino
- Sr. Dr. Jowqmm GUl?de�s Pi'nü.l, muito cltglIlO e operoso Dil't"l.OJ· do. Vei�a. 'Ca;pifmlo V _ DaIS s,elSlsües C�IJO p'l'a�o, na CO'lllliStSll!O, ,Ler'l11ma- PRINCESA· BOHEMIA

pl'Qlvécvo, Ders:8Imbar,gadol'; B,1Jl,c',o, [NIÜO' I Sle'Cil"Pll<a's' VI - na PJ'orrno'ação .e ra. a. 30 do c()!I'/I·,el1lLe·.
.

,

- c'Om -

-. SI> .RodoLfo 'Manoel.,. Vi,ei,l'!'l.. _ :'.r. João BO'l1iifácio i'Yehmidt, i a;cli.ail11<eI;to,s daiS gessõe:s; VII _:_ Dos Os capitulas d i'Stri�Ll'1c1u;; aos j
Antolllo Morena e Jacqueline Welles

f:UThCIOUarlO da Delegacn(j E IscaI, J:l qu ím ico,- industI'ilal; pr:ojéltos d1e l'ei ou l'eso!uçãH, d�s s,r·s. >dÜ1]JlutaelOis, gUie s'e,1'ao os f'ela-! '
.

PlREÇOS:

aposeultado; - Sl'. LLliz Adolí:o Boml agri- i.J1Jc1�cações 'e ,cios reqJue,rimelnltos dO\�i'LOl'es p'ad'lJHlJ,S, S(10 os seg'll'in,LeJS; -

Cr$ 3,00 (Ul1lc,o) - Geral - 2,00

S J ''1' , ·'tall·s'�
, Do "fllll'n'p' R'l R P S "LIvre" Criancoo .

-:- ,I" a;co
. �vaJ['Jes, calpl', I li". culto!' residp.nte em Palhoça; dep'l1t!alEi,(}s couDe 'ao sr. depuJtado .. ,1' ,:Ivl LU, I· 'las rumos,.: .

,

.'
anos. ;- ....

- malOres de 5

lleslid<e.nbe om T1Juea1S; - Sr. José Cav.alllazzi. a""ü Jun- Raul Schaüf,eJ'. Capi,t'ulo Vfn _ Do D, Da compptenm,a do Mmucllpw, poderao entlar.

- ,Sr. Edmullxd;o Bnvst, 00me:,- cionário elo T·esouro Es,ta>Cl'lla.[ e moelo el'e rJ.elhb,f'f1a.r '0ouIDe ao sr. Braz. Alves·, .P, T. B; Do,s, ca·rg·os IMP.IDRfAL - ás '2 horas
c,i.a,nte I'\esilde'Ilite .em lVI'Üudaí, mUlH- Ileslacaflo espo.rtista;

, ,

mrunnlClpals eJ.eL'ivo�, ÁllJlenúr 'I'a- 1) - Uma ArLer'ia PlrogI1eiSJSO _

.cípio .de Oharpe.có, IlI8Js'b� .Est.ado. _ Sr. Hpl'cílio Vaz yjp,ga;;, co- V1a·l'es. P: B. D; Do Gov'el'rl!O M1runi- Niac. limpo �ilmffl; 2) - O 'l1ocadoI.'"
- E-xma. Sra. OnelIa Cunha me['('iário.

I
cLpal, WaJ!.t·t�r M'uHel', L. D. N; Da's de Hal'mofJJlca - Des. Colorido.

P!ra�eres, eliginíssima esp'Osa do ÔI" JOV<8l1S: Nilo Hocetti e espõsa, Fill]runça!s Inulnicipais - DefSlPeziU, 3 - LUZ QUE SE APkG.A
J?J'HlnIClilsco ,Praze.r'e's. cl,esiLaoG:i'c1o I'llll- . -P,auLO_ e. Bil\'i:o. rilhl),�

cll),
SJ'. J,orsé

Marif.l C,'aldo,
so da V,ei,ga, P. 4 -

ES'I:RA'D,A DA BliRlVIANIA
<úi,(j;nál'io da S. A. Comar.cml Mo'e'!- João M,eireles Junior. ex-,gr,r.enle participarp aos paren tes R, P; Do, rOl'(;Wmen.to, ffistiva}I,(et Pi- UnI - 0.8 :rAMBORES DE FU-
Imanm; el:o Banco .do Brasil nesl:a CUlJ.litaI. e pessoas de suas ·rela- 1'e$,. P-: S. D; llasjjjçl'l,nbUlç.oes elo

., .MAN-GHú
-- -&xma. Sra. Ofélia OUJIlleO ela _ f{,uv Ca'dus Bati'sta filho do ções o nascimento de .pr'eh�J'Lo, :\'unes \'c1't'.elia, P. S. D.; ;q e 4° EJpUlÓdIO·S.

rCosla, eSlposa do ,sr. Mwnoe,1 GOlSta; :-)]'. Gar,l:os .TolSlé BaJi.sta,' 20 Te- seu filhinho
I Das ,a(·J'i,buições ,da Câmara Muni-. Pl'eços: Cr$ 3,00 ·e 2,40 .

...... Ex:ma. Sra. Bêbê üordle;ilI'o, es- Ilente da HeseJ'va' fie 1a clas'sf.\ do cipal, Virgrum! P,e.['Is,n]ln, P. S. D; Da "1mp. 10 (Dez) anos".
posa elo .sr. Jos'é Cordeiro, fUlncio- E.xé,rcito: N I LSO N amvlação dp Atos l\1Lmicipai;; e dos ODEON I'lVIPERIAI..
,·ilJário dos Cor,reias '8 Tel,ég!'a.f'Üls; Seuho.ri.tas: imlVenlde-nles rnuniciI)ai<s, \V'alldeilTl,w: ás 4,30, 6,30 ·e 8,30 - ás 7,30 hn;_

- Senhorita .LeÓIlia Oliveira - Margarida St,eppat, ['ilha do Fpolis., 21/8/47. RLlJp�, y. D. :-I; Da fn.l�v,e.nção nos
r' �EGRIA, RAPAZES!

San:tos fi.lha do nosso s'audo,;'o SI'. Joã'o ,sLeppaf.; Mumc,lPIOS c DlIS,pOS'l.ço.eE; Geral''>, I (r,eomco.10r) c.om, : Ca'rmoo Mi-
.c>onlHr;â:o'eo T,aulente Beli.s,ário San- -Nilda da Luz GOJ'dcit·o, run- A·rmam:do Ca!ll'l, P. S. D. roodla, Mllchalel O'Shea, Vivian Blay-
to,;: ci'Ünál'ia do DepalltameiIlto E<sta- Aipl'(lSel1JLaldos os tnUlbaHw,:, pe- ne e Plerl'Y Como.

'

.

_:_ Senbal'Ha \Vla-Iki.ria Me,riziu, L,I,u!U1 de Educação e fii]'ha da Ex'!na. cu l,a r do Hospi-Lal de Ca:l'idadle, o rall1:te a Gomi'ssã?, ',,:s,ta, é\JP�S, 00, ida-I '

No,. ;programa: 1) -:- A MMüba.
filha do Sr. Ped,r.o Jo.Slé Mt'rizio, Sra. Vva. Corma ela Luz Co.l'deu·o; Sr. Gilber,Lo _..\bdala, viiaga<nil.e co- rOSlo eX_é\Jme, {mlV,.lara o PrOjeto p'aTa ela Vld:a - Nac. Imp. FI,lirnes; 2) -

'Üomel'ci.anLe em BruslqUie; - Menina O!j,nrlina, filhinha cio merda!. liS'clls,sao, I'e-cebl'mento de 8Jme.n.das Fox Arr,plam. Ne\\lS 29 x 62 - A1tua-
-Sen:horiLa 'Camne.m 1\1elo, há- Sr. Murio Oliveira. .com graIllde aco,mpa.IlIhamemto vO'lJé\Jção pelo p'!,ena,rio, Id8JV-Ellflod.o liidwdioo·.

�bi'l e destacada da�i1ogr:afa. �RA. NESTO!) 'l'EIX.IDPRA l'ealiz.ou-,se sleX'Da-fiei;ra última, no 'l3IerpI'omulg'wdia Ia J.Eü Orgâni-ca Mu-. PneÇio,s; Odeon - Cr$ 5,00, 3,00 ,e

- Jov.cm Ev,aJIlIelro Luz, fi.lho do NI'l di,a 2H vê. Ü'a,J}.s'cor:l',er mais Ciemitiél'i,o elle Biguaçú, o s.epullta- 'lJlic�pal wLé 23 de OuLlJJbro, 0'U se- 2,00; - ás 6,30 - Cr$ 5,00 'l1Thico .

.Sr. lDv::melr.o' Luz Moma; um aniversário natalício a Exma. iJ11len:Lo ela profa. Nill,a Sal'á, Jaleci- jam 90 diws, cÜlnt,adÜ's. da pl'Oill1ulga- I'Il'lfPlel'iUll: - Gr$ 4,00 (rmico).
- Jov,em AlTl'lôll1io A.}mend;ros Pa- Sra. Genésia Teixeira, (Ji,gmís,sima da dia 21 do 0orreIllte. I çruo d-a CCnlistit,ui,ção do E<Slta,do, 'S-8- Livr,e - Crianças maiores el'e 5

laclirno. fi,llho elo Sr.' Jit.alo Paloo'ino, e:;p.o&a dQ nosso. C1ont:er.râJ_nleo Sr. 19n1l.re UiS pessoas pnes'mlltefi, nos\-I gUl2'dlO tI,aLel'mina o Ato das Dispo-; a.nos pode-rão ,entrar .na s'essão de
f.lJJnci'olIl!ál'io dia ALfândega des,ta Ca- N-esj,or T0JX,elra, fU'IlCliÜ1nano . da. sa 1"etPor-Lagem naLou os IST'S. ten. SlÇO'E'!SI TranlSl,to.I']a·s. . [4,30 horas. •

piltal; .. AlfâJn.c1eg·a desola ,CaptaI. I;;;a,tomão de Anuida Câmam· CheJ€ I A Lei, ürgâmi,ca MU11icirpa,l, no, .sulS(pe.nsas 'Do,das as ent.l'Clidas de
- Jovem HamtLton Praz1el'e:;, (1- Dama de per',p,g'riulls. YiI'llLll:l��1'i do- da ·Casa M�lillJaJ' do Go,v,êrno, re-I mês enltr.ant-e já .se eTIloontrar,í 10m fava!'. - EstlJJdUll1Les sem C1adenne-

lho do Sr. F,r,anrc,:s'co PI"�.ze:l'es, des- laela de um coração. bonis'simo', se- ·p],(�sE'ln(an,cf.o o SI'. (j-ovpnnaldm do IPIIEIDáJriü. 't.a não iJerão abU!timento no píl'eço.
tacwelo fllTllciooárJO ela hrma S. A. rá por corto a;lvo ele mwn.i,feslbação E'S.taelo; O' Sl·. Celso R.amns, repre-IIM.o,ellma'11l1; .

rl'e apl,pço dI? quaIlltos' lêm o privi-,spntando a COín1iJs;são Exe0ultiva dOI Agentes no Inl
·

- Menuna Lila T·eTezluha Ca�ela, légi'O de gosa.r ,sua anüzade. I PRn de Sanita. ·Catal'ina. . .dic cujo'
. , 9rlOrfi,lhiniha do Sr. OeLsü Ca:pela, fun-, "O Estado i'

u!p1',eSP'Dlta suai:> l'e8- PaI'b�do a exti.n 1m era 1'e.t·\,Ü'eosa"
'

'ÚiOll'ário do MiIIJIistérlo da F1a�ellRda. J'1"iLu.',as saUldações. ,con'eli,gionrárira, I? o sr. Alntôui·o IDmpl'esa Editora de o-randes estranjeiras e nacionais téc�i-
MAH.TINHO ü.Aif:7LADO JUNrO VlAJA:NTE: II A.pós(nl,o. I'Iepnes.enLanelo O' c!irefó-

.' d
.

d
b

l' '
., . '.

TraOlsoor'l"el'á, ,wmanhã, o amver- JOR . .TOH. ENNS rio MunieiJpal de Floria,nójpo.lis d.a

I
recUl�Os esenJan o am.p. l.aI a cas e 1.lterana�, .p.rOrporCI?�a�-

: "ário Illa:talíe;i'o do .sr. Martl'J?lho Cal- Es'l.á em FlorÜIiIl(�poli<s, a :"Jervi- Panti'elo Soci'a,l Demo,cr.áJLi'00. Ao sua rede de agentes. no mte- I do aSSIm posslbllldades Illml-
laelo JUI1i,o[" aluo FUIlICIO[]arIIO �os 00, da fiema fn:oula S. A., cliP ln-' baixar o COl';pO a sepul'Lur.a, fala- rior, oferece oportunidade a' tadas ao seu corpo de produto-
CO'T'I'ei1os 'e 'DeIég,rU!fos, !1IesLe E<s a- elaiU!l, 'ele que é ati\'o g,ereI1'Le" o sr. mln, o Rev. PUleI!'P Rodolf.o �achu- elementos ativos e hen'l rela-I res .

•10, e nOSISlO brüha'O!te -comll?anlh��ro Jnh . .Joh. Enns, d'Ü', s,ns. TaI'VJ.HO Souza, Stl'VlO Ma- .
•

_

.d,e traJba]ho,s, pois, como Jornahs- ENFElR'MO: J'·eiso e professor OSl1i Si Iva, cujas clOna;dos.. .

Ex.celente remunel açao.
.

La tem derrnOOllsltm.cJ.o l�ma cuiltura GILBERTO ABD,U�A ol'ações bem s'ig.nificarrum o &en- Alem dos llvros de sua edl- Cartas com dados pessoaIS
.

[l!'iYi!egiada.
. 'T RA.. 'l'em.elo-:�e ?ubmetic\o a pequena Li.mento e a .sruudaldJe, deixU!clJa pela ção, conta aom a distribuição completos á. Caixa Postal n.

RiEY. DR. JOAQUI� ALCAlNTA. mtervençao 'slI1Urgl,r;a, acha-se 1,11- Pl'Of,ell'isoI\a.NI,la SaI1da, ep'Lr'e os qu'e exclusiva de centenas de' obras 65 - Florianópolis .

.DOs.. SANTOS, ternaDO ,em a:panuament,o PUirtl- lhe conc.ILl'JIam e a estamavam.
]�l1itre júbilO de qualll1,os tem.. a

\

Ji5alLi,sfação de gozar sua amav�1

am,lzáde ,e oouvívi,o, v_ê traIl1Jscorre.l"
,

alia data de mmanhã, mails Lum a;ol

, Vler.sál'i o nrubalíci'O, o. nOls·so 'pI'Ieeza
, do amig'O Sr. R'ev. Dr. Joaq:Ulm AI

cânllal'a dos ISa,nLo.s, eleli�el1ite. �
belnqui,sto P<,tSÜlT ela Igreja Grlsf a

Plr,e'sbiterialna e Lentle do Ins.tJtu to

de EduclaJ;:ão de nos�a CapIla!.. .

Cultura pri·vilreg·iada e ,vastIll'SS:
ma, ,p.ossuidor de L]m bOrl1lSS1iffiO co·

. raJ;:ã.o, gosa de g'rrals .s'llTIpa LIaS em

.110"SOS mei'os clllbUlrals, p.�lo quI'

será muHíssi'ffi{) CUnliprImenllado
} !por 9ua, nativiclad·e, a,o Cj<u.e, prazel
� ro".amrnl'e. "O :ills,tado", ,)Un.11U cs
•

6{�US saudare·s mui l'e,s·pe�to.sQ.s.

(A)
Impol'[.ant,e OI'ga:nização necessita d'e lJJm (a) que seja haJJiI dati<

lógrafo (a) ,e t:e,nha MnIPI·os '00nlhleciilTJ.ffil'tos de correspondência cOlIller

cial. Dá-se pr,eJerÔll1lcia a quc:m 00Thheça este.llogl'afia e o idioma in

g·lês. ótimo sallário. CU/rias pÇ1r obs:éJqi1l'ia ,para a Caiu. Posta! 02, indi

canelo idade, ·estado civil, habilitações, referências e pl'etensõ<8s.

\ I

I

ROXY

A Fla:mHi'a ela Professo,ra NILA 8A.ftDÁ,

para· o Interior
Firmo c::.tacodi�ta de Rio de Janeiro, importadora de relagie. da
Suiça, ocd Q r"·p'8sentante. por ce.tll pr.prio para o interior.

I·
Tombem hm cetros artiqC>1ii que oferecem otima margem do
lucroll inclu@in caneta" esferOQ'l'aficaa. Carta. paro. caixa

postal 3796 -- RIO DE JANEIRO

�!i,,';'J):"''''''''''''::

Representantes

, 08W:\LDO HABEH.BECK
.

.

D,'f!Jue na data de amanlhâ· o anJ

\ner",írio, naolalíci,o elo Sr. Os�ald9
Harj'rl>beck, honra.elo oomp:rclan�l.\
.em rc:ssws Ca.pital e bengu.lsto c_l
darl!" '. poi,s Cjne. nn. Aell111l11straçao
p\íj,l' n::J. dr nossn. Terra já pre�to'l
.a�,,;·'�'ados sen'iços.
"O Estado" ·c'lJJmpr'imenla-o.

Agradecimento e Missa
P'llQFEiSSORA \ NILA SA'RDA

'Sensibilizada pior lôdas ws homenaglell1s q:uie fOl'am pl'·es{adas à. sua

'mrui qlJlericJ,a Ne'llleIO, po·r ocas'ião do s'eu s:(".pulta,mento. vem expreslsar' o

]1l'i)fuiIl1c!0 l'ec01llhecimenlo 'ao Emelf'ntíssimo SCeTlhol' Govp·[lna'flo.I' (lo Es

t.a1clo, (]lUe se fez representar, ao se. Maj'Ü'I' GelS10 Ramos, Priesrirllcu:te da

OOlIllÍJSsão Ex'ecuLi\'a elo PSD. U!O Dir·l�lório :\hl'nicipal do PSD, ele FIOl'ia

'llJÓjpOlli's, ao Dil'et6rio elo PSD de Biguaçú, ao Sr. Direto,r elo De'[)arLalJ'npn
lo clIe Bclnoação, a,o Dinetor, ProJ)els'sol'a's e a.ll'UJlIas do Grupo €soola1' .José

BriasiHc.io, ao. Revel'o. Vi'gáwi'o da PaTóquia, ao Apostolado, a todOs q'l.lUin

I-o-s' cO<J11lParecpra,m ao ·enltêI'ro c, ele qualqner modo, 00mungaram ela

g'I'a:nclle dôl', qUlE' a a'cabrul1!ha.
,

.

kgraldece. ainda, aO Dr. PoücloTo S. Ti,ago, cujas cOIJ11lP'8tênci,a e

dlcdio(1ção foram a'té ü limi.t,e da Ciênlcila.
A ,Lodo,;, os 98'1.I'S ami'glo'S ,e aos amigos ela sua ilIl8'S'qu,ecíve,1 Nene·n,

conYi>cla par'a a missa cle 70 dia, quP, a 28 do, cor,vente, às 8 h()lras, slerá

rezada, na l\I::tJriz dE' B,igua�ú, ,�, a,n(JecijpaclameTllf', cOl1féB!,�I-N' muilto

SECRETARIO,

!;i·aln.
Bigua�ú, 23 de agosto de 19'17.

Pedido
I

PurnanS':le aberta a �*pol!iç'io e venda do. 'lprimorada. apa-
ralholil de I10va inv'!>"lção, atA o dia 30 da QÇOfltO.

BORD�SO Para bordar um bastido, e �em aor�nd91". Cr$ 10/)')
B!UNH�SO. Fa'!:9T h:d,,\h� f];,�da, .ó ... ,,,tu-,,"\·lo ", C,$ 251'1'1
Na CaJio. Pdrr'Jr.�. Ru(\ C.J:na:hairo M1fra, 11. -- Flol't:1n6poli.8.

Por do Publico

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



É ele A.EtNOLDO CANDfDO RAiOLINO.
Fülho de nosso Estado. tendo nascido Dlesla Capital em 19 d·e Julho

de 1923, verhíicou praça no 14° B. ,C., onde servia quando foi dl'sig'nado
lJara incorporar o ConLÍll1Ig'omlte destinad» à F. E. B. Seus, gp.nilo1'p,,: "Pe
dro Cândido Ranulino (já falecido) e Dna, Maria das DO,l'e8. R.auLino;
sellis irmãos Mário, João, Hélio, Ni'lsa e Nilda, 'são pessóas rrtactonadas

-e henquístas em nosso Imei.o. ,

ü SOILdwd.o ARNOLDO CANDfDO RA!ULTNO rnorr-eu orn combate a

8 De Janeiro dp 19/15, sendo agraciado com as IMedalhas "'SanglVl' do Bra
srl" par ter sido ferido em T. Nornne (Itália) onde (ah':cell, di' Campa
m,]1a 1)1)1' ver part.icípadn Üp operações de guerr-a e Ol'UZ de ComlJwLe de

Segunda Classe por uma a\,1l1J de teíto flxcEll1cicmal na mcsrna Campanha
da Itá!lia.

Saibam honrar li sua memériu lodos O� Calal·inrllli'f':'.

O, deputado Ribas Ramos, do P. o f'r-z com rara (' conhecida e,lrga,n- IllOl'iUO de Laguna no ns't'l)rço do re->

C; • .1), - com a pnla vra, recordou à c ia pai-lamentar, não cousegu iu
' cuperacão econórníoa do país. o de

Ca::"a que' a data que pussava era derrubar urna só palavra do cole- p.utado Armando Cal il a,lludiu á
.las que mais :iol' ugigaul am na lüs- ga que o aparteava. I'poça em que o citado porto era

Iór ia nacional, pois é aquel-a em explorado 1)0'1' urna nrguntzação de

que comernorurnos o quinto ani- Antenor Tavares: Lemlu ou <l (contmúa na ::: pág.)
vea-sár io da entrada dia nossa Pá- Casa a COlll'rrpnciJl Internacionar """'-.........................__'V'V."V......,..,.-..-..r.t'"w-....."

tr ia na segunda hecatombe mundial. que ora ,,1' processa no hu1cl QU1- 4, Vlll 71 .ri.�.,! �-:;'.'ainda dentro (]('sLe scculo em que tanrlimha, nas Iproximidades de Pc- � 'UI' I/ú U�· .;::i
nascernos. A nossa bandeira nos to-

í

rópolis - Estado do Riu LI0 ,]a-

pes dos llJOSSO� navios, nos nossos ·nri�'o. perl indo Fosse clhmo;::,II'<1na (,mOCtI1hlJ,§)aeroplla.u'Üs e nos nossos batalhôes a, ,'i. Excia o, SI'. Gpn�,ral (1;1,,;;,,1"
, .

que comoateram contra os 'nossos . Dun-a c ao nosso insigne putric iu A polícía gaucha acaba .de.
adversários, hem, disse a todas os R.alll Fernanrtes, ,no��o mil1j,�fl'() do empreender enérgica campa
povos que o s,pntliomemlo de alma do Exterior, ..a 8êÜ)slaçao da l]a,<1 1101'Inha contra os "mocinhos" que'
povo Brasileir-o não r,ra nem podia ver rru 11l(],\), neste colendo concla-

.

- o

ser subsmesí.inado por povos que \'P. ') (.[·nr ha dr: ma is sinee�'é) " [1l'0'- no CInema, no teatro e nas ruas

estavam no firme propósito de Ju fundo rm f)·rspjlo ele paz l)�l!'�" o
I
costumam atirar piadas ás mo-

gu lar a líhertladc dr outros povos, nosso contjnenl«. .

ças ou aos transeuntes em ge-

I
1ft

M
ft

n 1-
A nossa gente que também derra-

'. IraI ou prejudcar com apartes

l-rUl n�1 urro no O' ao
mau sangue gJEll1!OI'oOSO e nobre nes- � "11l,],�'r" 1Id:en:",I<1 dpP_IJta'-�,') ,�r.' -

� ·.i
�

IL '... I sa. guerra..
bem ]Jade,. orgulhosa, ,!�a,o �u,,�: apol(�lldL), <'."1 tCJ<I.:!, iJJlI1�', bobos as sessoes .de cinema ou

U ' _, IpI' Ja agol'a o he.lo ca,pllnlo de. mUl- ao; pala\ I as do �e!l I ul:)�,l p ',,".I1�- de teatrG.
�

, ., . tas glorias que pSCl'(wrm na histó- Ia Cl}Dl a� nlll1S ulogl I';cl� l)al�:Y:';)S'.1 Qualquer "piada" meSIno a
Por iniciativa ela Irmandade A InIclatlva merece o ampa-'l'ia.dos povos. Assim, pp'dill ao sr. rl1sse �e·l' rllgna .r{p aj)lllr) ,H ::ilH:: j)a- ..

t
.

t' d.

d d 'd d-
.

1 'd t d C Il 1 1'1\·1..,., 1J01" o 1°0S�0 Jê., 'do \"a 'a']} maIS Inocen e, no ln erIOr as
do Santíssimo, ·devidamente 1'0 e to OS os CI a aos, pOIS r1'·�SI ·en·e a a,sa. consu <lJrJét a '<,' L'.,,' '., 'c �,"d' ,

•
LC' :-

,
'" _ ,

• ", '. ',' i l'm de se relacionar a umlfo'Sse délJdto em honrarlü:s q.n,e tom- IJPlll,. naqllplp ,clJnclave. I;m �1'1l J1- ?asas. de dIv,e'J:soes, r�c�bel1aautonza�a por 51" e�cJa, levr_n0'!�.: <::
"

_ banum a s.(wviÇlo do BI'asi,J. um mi- lho .111118LI·P e II.USt.l',l:!O CIIIC � (), �J". ImedIata corngenda ,polICial.
d: Joaqmm DO�llngues; AIOe-j �,ra.nde �arco d�. nos�a hIS:O_ nq,lo de silê,rvci,o, rlandO-.Rof) parte rrH�lll�[�'O F.chlTIllil'l'do _,ia ,L'lll. :)!il;O;'! A educação socaI hoje não
bIspo MetropolItano e das au-I t1a, SeIa um dIgno melhora de.8i�a homelnaO'em a.o Sr. Pr·8;Sldeu- I o,., I a, ('Illl vülaçao a plo,po<;,a m't

.

�
.

h .

1 l'd d ' .'" -

I" '1"1 1 ' 'r" 'a' ," ·r··· ,
. I e maIS e;:;sas graclll as sem

t 'dades civis estã.o sendo mento a aumentar a rea I a e te da RepublICa o exmo. Gen.,era ....
, ,.('1 (II «\,I·PS. Dl. a nlColl�a

.O�l ,

, . 1 nosso' 1'0 resso Gaspar 'DuLl'a, Minisrtd'os da Gueit:'- a,pI'[)\'nrla po/' lorla a CaRa. graças com que ceItos elemen·
feIto� ?� necessanotS l'eparos I

(O P g.
ra, ;\'Iari,nha, A.,ero.nállll.i�a -e ao pxmo. Co.nJ()]',mr .pr�mel eramos, dwmoR, tos pretendem mostrar "espi-

na hJstorlca Cruz do Mon'o cl o) l\larecll aI Masca l'Ie11l11a,s. a s('g-mr, 1'r J PI'enCJaS
_

a,o d 1 �·ClW:iO rito".
Antão 1 MOLESTlAS BD CEREBRO' Com a palavra ,o depuiado João prOl1Jl1·ncIaflo. na sessno a'I1II€I'II)1' U t 1 '1 FI
No iocal foi levantado uml José .IJj.cl-c�·" ude.ni.�.ta, derll o s'eu ,lel·o :/l't>utado .\nnando Ca.I r!., . r:1a .a, cam_pan l� .em

j 0-

" .' .
"

_

E O O S N EftV 6 S apoio 'Ü o rlp sua banca,da á l.em-
.

O Jll1Sll·.P p,wlamp'Q..[.Rr fOI a i r!- rIa�o'PolIs SerIa dIgna dos
a?-?aIme de.12 me:IOS pala fa

I bra.;nça rI,.p' .'>B.ns col,p.gas ·pe�'5P,di·sta.s, IllH:a '�ê�ra ]lrÜlP,Ol'J,�e_dlrtgl�3{1 n.IW- m�I_ores aplausos de todas as fa
cllltar os trabalho"" que con- - Esgotamento Nervoso· mas ,PCclllldo .Q-lW aos Ch,'ef.i"s lVIJII- ln, elO I xmo, SlH. lle"lde.l1:be. da yr- mIlIas que -frequentam os llOS-
sistem em obras de ferro ruas- taI'0S nesLa cl'clwclr I.ambem, fos,s'e pu!Jilca .110 s,entLldo (J.e qnp ,s. Excw.

sos cinemas ois . 't mb
si o devendo ser a Cruz toda

O sistema nervoso acha-se
co.munâc,ada as hOlmenlag,r]}s :pr.es- dc.!.r!'l1llllir I) pagam,rnlo rlo abono de ,p

, aqm. a em.
"ç ,

. equilibrado e perfeito quando ta,c]as. Aqui conv.em lembrar ou.r o lamlllCl ao� jllJrLmu'/Os I ag'1ll1lf'Ill<S'Os, ten10S desses taIS nlocInhos, e
pIntada de preto. a pessoa sente-se sempre dis-

rl,rplIita:do Hibas Ramos, e o depll- alllJl1lO ,cs�o() atrazado faz q'U(l,!,,{' qua- bem ousados alguns, como ain-'
Tambem foi consertado o ��<::a a� �!ti���i�a. Lado João Jos'P l.ev(!!I'am o s,e11 p,1'O- tm meses. Amparando �al PI'�)lp.osia. da Se verificou no festival de

l)edestal que se encontrava Este estado é tã0 t' ,roo P<Ísil!o cip Sl' commúear á AsslÜoCÍa- o depuLado
..

Cal�l s'e 1',eifcrll1 as Il·Ll- estreia do Teatro d E t d
bastante danI'fJ'cado pelo tern-I cão dos Ex-combateu[ps. -em Sta. mero.sa,s ·c!I.lIclJi1da:d'es ]'lar qllle já o s u an-

Previna-se fortificando seus 'I teCa /Iarina, as ci lada,s ho'mp,u,agellis. p<lJssa.1'am
. a9ll'e :E'i� trab.a,lllIUiCI.olt,cs, .

po, I ne. vo; e seu cereDlo com:
O 'd'ep11üudo pcl,o Pa,rti,do rir He- flL8'se da,s ll1Ju8tlç·as �'Üfnda,.:;. polns I Mostrar boa educação em

Até o presente foram gastos presernt.ação POifmlar, Sr. JO'sé l\[a- meS'mos, sahenLand� o 1f'S[JJI'Jto rle publico tambem faz parte do
mais de 2 mil cruzeiros nas P + �� � � ria Cm'rloso ela V,eig·a. c·om a pa- fllSc'kpilrna com que el'Bs pr·osseg'1.JIoll11 (

�
.

f�.,�'';;'i.,.'>\,. �"". ,-�ft.S (1 �S laYTa. falanelo em Spu nome pe5- no ."{'IU Irahalho diário em faval' ela' progres!"lo, y merecem castlg,oobras, que representam um tra· Cl'i �� �. � V nc 10 1 I I os qlle se mostl'al'eln b ldsoai p no rio "eu Partido.
.

clisse oe (lI �1:l1< ,1l�CI.IJ�l'� .

.

,
.

.

'

.. ,

re e e as
balho de maior valor, pois h 1, T&nico da I.\fMl1fIlft e SISTEMA MUIVOSO do I)['§mlho rle que �r tomam p.reso Apo� (].( SldC,U tl ImpOl ta.ncla do boas regras de CIVIlIdade, -.

lnui.tos olperários que se ofere- Produto Ii,') r aúoratoIio da lpyanrlo aos �ç:pns nobres rol,rg'Rs I ()_
ceram e estão trabalhando gra- ItfrAHt�,a '1. s. nA PENHA do o s,pu apoio. As ralavras cio "Ii-

tUJ'tamellte, dpT" 1l0puli�la. ()ll'Vida� com a.tp,]}-
A "W' do FígadO ção como as dos �IP'WS clOo].pga,s, fora,mA Comissão pretende dar Malorss esc.lrrecimcntos escrevam: um belo e mOfocic!-o hin.o de 1'.peo-

profusa iluminação á, Cruz, o Caixa lO'.tal 3.061 - Rio nhec,i.mrnLo .p lom'or a OIS no,s,s'Os

que representará oub'o grande 11ravoi' soklarlOos que, como sem,pre

melhoramento, o !'izpram, cnnTIpri1'am o ·scu dever.
ARNOLDO ,SUAREZ CUNEO O depn[arlo pelphis,ta ,�r. Sa,ulo

Tambem será planejado um Clinica Odontologia Ha.ll'10S, a,poiando ás home.na.gens,
jardim junto ao Sagrado Sím- NOTUR:\lA dÍls�,e mais ou 111(111)<8. o "egnin.te: A
bolo. Das 18 'ás 22 horas, (}om hora hlanc,a·da do PTB, a,'lsori<mdo-se á'l

A inauO'uracão possivelmente l1?-al:c3Jda, ót cargo de abalizadGl pr6l- comen1(}raç5es do quinlo :miy,ersá-
,

I:> > "

I
flsslOnal rio na nossa pnLraifla aja guerra,

sera em 14 de .setembro do cor- Rlta Arcipreste Paiva 17 por iUDrr'médi,o 'nosso lembra qUb
rente ano. T,elefoo,(t 1.4.27 no_<; coube, como pl'irn·eira nação elo
-----------------------------.. cOl1Jtinente "hil-ail1le,l'ieano, o envio

de. kopas· ücg:l11izrurlas para comba
ter na v.e1ha EILJ,I1o,pa. Por .iSRO, sen
tia-'se be;m em anoial' as palavra:;;
cio "eu co.leg-a Ribas Ramos .

erol ca arlnense

,-�----- .. _--------
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LEIA lEGI!SLATIV
4 sessão de ante-ontem -Homenagem á FEB, sob intensa CO'
mc�ão -- 4 'Conferência Inter-Aluerjcanil-Com os porhuirios·\

lagunenses -- O deputado CaiU e o abono famili.r - Nas
COUUS8ões-Ouua� notas.

Saí hoje pela manJhã, .cti·s'posto a vel' as coisas
pelo seu verdadeiro aspecto, Calmo, observando
tudo e todos, num exame minucioso, procurando jus
tificar as anomalias que enconrtra.va, cumprimentan-
do e recehendo cumprimento.s,

'

De tudo que vi e a;predei, condui, que a eter
na condição do homem na terra se resume numa só
eoisa: - Esperar. Si isto é eistirada filo.sofica, não
sei.

No Mercado Público, onde entrei, toda a gente
esperava. Até guap'éca magro e repulsivo, movendo
lentamente a cauda, olhava par,a o açougueiro, es

perando dele a caridade de um osso. Pelas ruas,
homen.s, mulheres e crianças, ao sol e sem abrigo,
es,peravam o ônibus. " A idéia fílOlsóf:ka começou
'Por dominar-me inteiramente, Era mesmo assim.
De fato, tudo na vida, tudo mesmo se resume numa
só coisa - esperar,

Co.meçamos, antes mesmo de nascer, sendo com

anciedade, esperados. Coméça, então, a luta, A
criança espera. a chorar que o,lavem, que a enfaixem
e que ponham á boca, a primeira nutrição, Espera
depois, que lhe nasçam os dentes. Cresce e quanto

'\

I

j

Conflito na
. Pu'_!' 1'�lzões aind,a igmo.rad a,.;, dois p.rIsao, nã.o Cfu.is s,e ElIlJ(nega.r, sle.nd!GlUnClo,na.nos' :da Casa Hoe'j)ckr. os l)(Jo!'r1TI p11eso e;nseguiela em sua 1'eSl'S. Manoel C(lelho p OLt<o \Veikert' ,si cl ê'lllcia.
!?rOI�IO\'el'a:n; lima luba f'Den[:e á A l'eSrpeito está SellJL10 aberto in-
mcgao dr ], az,pnda rJ.aqu!ela 1 wma. qurri1to poliicial.O ,SlI'. Marnrwl Coelho., ao sair du
C'scl'iIt,ório, foi agl'ediclo p-e,lo outro,
cru,' "'10 vi.IJI.'Oll um soco rlllllma \'i6-
ta. O ag-l'ed i·(/I() \'OH.OLl á c.a�·a. apa
nhOl1 um ]'·e\·oLvel' calibr.e :32 .r' al
\',Pjou. () an[agolliÍ<sta com 2 tiros,
ell'l'ando o ohjoCLho,
Foram wmbos [Jl'C:SOS c sll,bmeLi

dlos fi, ,pxwmC' de col''])ü do rlcliLo.
.\ vÍl[illll.a. a·o l'CÇ,P.lWI· a YOZ de

alra

Segundo nos informúu {) sr. Al'Í:S
Lides de ,Bouza, comis,s'ário rlp, dia
q.ue JidalgamenLc a:t,onrltcn a Il'os&a
rc.pO;J:La.gem, o pa·letó do sr. vVei
fuen1. (I,pl"es'enLa um furo, não .s(')
sa,bendo pOI>ém, s.e foi ca,U/s·ado por
algum dos pl'ojetis disj)<lirados. O,
fato .será apreúiwdo pelil ll;()'s:"a [JQ
Ikia téc,nica.

que passem os anuncio:;;. a propaganda e o filme, Soe
este é um abacaxi, es'pera que no próximo domingo
seja mais féliz. Termina. a sessão. Espera que os •

,

I
outros saiam, Chega. de volta lá casa e espera pelo i
café quentinho. Cansardo afinal de tantas es,peras,
o homem atira.,se na cama para dormir, Tem que'
esperar, prime.iro, que o sono se resülva a chegar e
fechar-lhe a;s pal,pebras. Acorda no outro dia, e'8-

perando por ·co"i-sas boas e horas mais camaradas,
Si adoece es'pera ·pelo médico e o que é pior, espera.
pela conta da farmácia e do médico.

Está velho, imprestável, apüsentado. A<Íc-ec.e.
Peiora seu estado de saúde, dia a dia, Sem poder re-. !r
sistir mais, €os·pera., arfinal, que chegue a morte.

., .

morte vem e seu último pensamento no célebro j\tl
quasí vasio. é o de esperar que a familia nãJo fique .�
desamparada.

Assim, queiramos OlI não queiramos é em vell'

dade, a eterna condição da vida.

Após todas estas considerações, que, natural
mente hão de ir para á cesta dos papeis velhos e im

pT.estáveis, acendi um ciga1To e ... fumando, espe
ro.

.

A aCl.',rLn:da e felicissil""'ê1 lembran
ca do clppuLa,clo l)es'sedis'la RiJJa<: I
R,wmos, ],emibrança esta cllCia el.) I
m.ats são e ·eloqucnte PélJtriOti.sll1'l, I
me.neüeu ruprovação ele loda Casa,l
que, de pé, pl"esllc]IU a homenagem de.
um milJ1iuto d'e PI'oJruln'rlo silê.ncio
3!OiS nossos mloDlos d:1 gue rra.

o df'IP1l.f!Wclo !11,dlenl'i,slLa se. Ferrei
ra rI,e j\I['(',]IO, r.m improviRO um La,n
Lo, longo lpc,cu aI0\.lJSaçõ·e·s á E. de
F. Sarilva CaLm'ina, que c()rre de
Bh]lTIIl1na,u ao Tr0il11lbQ�do - nOo m,l

n,idpio d.o Ri,o-do-SllJ. Conswnf.p.
mffilte aparteado pel,o seu colega
pcs.seclisla SI'. P'ers,]1;l.11Tl, qlh' �Clmipre

.....................� .

• ••

IEsperar... A eterna condiçãn!
:.............. . :
! !

Osvaldo llIelo
mais vae entrando na vida, vae e,slperando sempre.

Entra a estudar e espera... pelas férias. Antes,

já esperava pelos exames. Esper.a 'pelaiS notas. Ven
ce. Matri,cula·se em es.cola superior e espera pelo
diploma. Diplomado, espera péla primeira Pro

motoria, si é bacharel e quasi sempre é bacharél.

Espera e,m todos os casos e em todas ais pro1'is'sões,
impacientemente pela suft nomeação, que pleteia
com ou sem pistolõe-s,

Casa·-se. Espera 'ás primeira horas pe.}o padei,\
1'0. Espera por tudo e por todos. Espe,ra pelo pri-·
meiro filho e e.spera pela mulher, até mesmo para
passear. Sae de casa. invariavelmente vae ao cine
ma, Entra e oh terrivel realidade ... Está na sala.

de-cspc!O�l. Vae começar a .sessão. Enerva-se espe
rando que passe o complemento nacional. Espera

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


