
Na história política do Brasil, o Sabendo que o Dr, Carlos Gomes
movimento' armado de 3 de Outu- de Oliveira, Diretor Geral do De
bro de 1930 é um' dêsse episódios partamento das Municipalidades, Sugerimos aos poder-es munici-
através dos quais reagem as vir tem realizado palestras em varres pais que dei ermi nem dessa impor-
tudes de civismo de um povo, Não '

Lancia, CI'" 35.000,00 para a cons-
. rnunicipios peranle PI'e.feilos e " ."

-e um falo de que nos possamos en- Cqnselheil'os sobre assuntos de in- aljluição de um fundo geral que
vergonhar, mas, ao revés, uma em- teresse municipal, procuramos es- pernrita, Lodos os anos, a constru-
.polganle manifestação da nossa vi- '

clarecer os temas dessas palestras, ção em tres municípios, de Campos
rilidade democrática. Por mais I.

ouvindo o Diretor do Departament de Cooperação Rural.
que uma certa sinuosidade na bus- / Estes campos permil.irão dar as-LO que acaba de chegar de uma das' Ih

ca dos rumos em que devera asseri-
suas viagens pelos mun ioipi os. sisténcia mais completa aos nossos

Lar-se a nossa r-ehahi l itaçâo repu
_ É certo que estou procurando .lavradores, podendo ser entregues,

blicana houvesse de importar em
debaler com os senhores Prefeitos com o tempo ii administração de

.ôrr-os que as contingências humanas
A data de hoje recorda-nos que:

" _

Ii ti ti
e Conselheiros alguns assuntos en- cooperativas, que alem de cursos - em 1645, os Hiograndenses do

e as mjunçoes po
í

tícas jus if'icam, tre os quais' ressaltam a utilizaçâo de pratícos agr-ícolas, cooperem Norte Estevão Machado de Miran-
o certo é que a revolução de Outu- '

I d da, Vicente de Souza Pereira FI'aII-
da percentagem orçamentar la q com maquinas na avoura a re-

bro de 1930 marcou uma divisãode'
' ue cisco Mendes Pereira, João �la Sil-

, lhes cabe aplicar na construção de dondeza, preparando nosso homem '

S'
-

C" b
estágio na evolução da polilica na- veIra! 111laO orreia, Am rósio

cional. E nem só no que esta ti-
Casas Populares e a quota constí- do campo com mater ial e noções, Hodrigucs Ferro, Antônio Villela

tucional do imposto de renda, na modernas da agro-pecuaria. José Pôrto, Francisco Bastos Dio�
vera de estruturalmente viciosa, 0°'0 Per-eira, João i\1aI'tI'11S, AI'ltOAlll'O

parte que devera' ser plicad S50 estes os assuntos principais
�enão ainda nas praxes que se vul-

' a a em Baracho, Xlateus Moreir-a, Manoel
beneficios de ordem rural. que Lenho procurado' debater nos ÃI III A tA 'F

'

.gar izararn contra os mesmos pri-
.'" vares la e n amo ernandes e

As verbas para esse f'im municipios visitados. outros que se 'I
'"

cípios liberais que presidiram á
I nos 01'- " 'ac lavam prisionei-

t
'" -

I
ros dos holandeses, foram entre-

feitura da velha Carla de 1891, çamen os mUnICIpaIS, sao, no gera gues na Ioz do Uruguaçu, aos sel-

Quem pondera sóbre o vulto e o
insignif'icantes. vagens chefiados por Antônio

sentido das conquistas populares R, salvo Ttajaí que consignou As at·lv"ldades POli-ti· [Maraupaba que os assassinaram

Incorporadas ao regime vigente e o-s 50�000,09 os mais não v50
.. depois de sacrificios vários, CO'11) OS 'cegos e o voto

d T
cortando a língua e outras partes

muitas delas, senão quase tódas, além de c.s 30,000,00, sendo co- "as o sr'. ruman do corpo, abrindo o corpo pelas
t d 'I U IUO. 2 (A,N.) - A Lei Eleitoral

razi, a,s dos, ideais que se agitaram, I mun vertias de CI'$ 5,000,00 e, Cr$
costas para tirar o coracâo sendo

') 000 que o loi rlti "t
' Vigente só permitia 'Voto para cego,

-precipitados, nas elaborações dos I é- ,00 resultando numa media de WASHINGTON, 2 (U, P,) _ O presi-
S ( OIS li imos, por '2\'<:.111 con-

C
sigo facas de ponta se rebel rram e alfabetizado pelo alfabeto o 1

nossOs códigos de relações políticas, 1'$ 10,000,00. dente Truman voltou hoje a Wash í

n-r-
...', C 1111111,

d 'I
morreram lutando; ficando desta maneira excluidos de

é inegavelmente levado a bendizer Decorre d':li, que raramente se ton, depois duma viagem e treze 111J
- em 1653 partiu de Lisboa, che-

as í'órças que, deflagraram, então, cumpre o disposi
í ivo constiíucio- quilômetros em propaganda ele sua cc n- gando ao Lamarão rlo Hecife cm �O exercer esse direito político os que

I
' 1

dic1atura, Uma quantidade enorn12 rle de dezembro, a frota anual da (:om- se instruiram pelo método Braille.
aque e mOVImento, nascido de uma na, npm pod,erão os municipios trabalho aCl'llJulado espera o chefe do panhia Geral do COl1lel'r;Jfl ,lo Bra-
{'on.�ciência dos 110"08 imj1eJ'ulh'os tnmpri-lo com as rendas de que GovêrnJ na Casa Branca,

•

Mas, al)e,m 'I 'I'
Ao que se informa, querendo san:lr

SI , aUX1 lando a luta >20111 f:l os ilu-
da nacionalidade, O \'oLb secl.'c( U t.l [.,piiem,' A " I (lissO, 'l"rUlil<.Jl ja ""lá planejando "0'12' làndE'st's;, essa irregularidade, o senador \Val-

baslaria para compensaI' as v'icis- 'E enquanto i�so, o problema da viag",n3, I,,, �J1l pl:""neiro I liga,' ao F3' - ('111 17:�5, começou novo :l"tc' demrr Pedrosa apresentou emenrla
tado de Nova, York, baluarte tlo seu ::hl- (III" 'I ('01 ')' I SI. I

,situdes ,dos primeiros ,passos de habitação, s'Obretudo para a popu-
� < • t ma (O ,acramen'o, «(�- ao projeto qe lei eleitoral rnandan-

ve"sin'io Dewey, fl:'ndida heroicamente ]JcU Briga-
após 1930, Mas a leg-islação

Lraba-llaçfiO
operaria ou que vive de 01'- cieiro Antônio Pedro d� YaSCJll-

do incluir o voto geral para ceg0S.

lhisLa, com a criação da Jllstiça do de.paàos, cada vez se ag-rava mais. sellos; podendo assim votar mu,itos deles.

r.reabalho e do respectivo Minislé- ProcurarÍlos enLão, estudar o 'E' comuDt·sla
- em 1816 travou-se' � célebre Adianta-se ainda que quando tive-

.

I f 't
-

'd
combate de São Borja, tendo ,) en-

no, va e por ,um per eI o

reaJU�-I'
melO e aproveitar essas pequenas tiio Tenente Coronel Jo�e ,,le Abreu

rem de votaI" 'Os cegos que apren-

tamento das normas do nosso du'e1- yerbas num plano de con.junto en- -I-I 1 derrotado a Divisão do Coronel deram pelo alfabeto ,Braille apenas

to constitucional ás indeclináveis, tre todos os municípios para a mi I an e Andrés Artigas; da defe';f, fazia apresentarão certificado de bab:li-

exjgências dos tempos moClernos, constvução de casas populares em
parte grande número de sü:(\ado�; tação do Instituto, ficando dispen-

Na-o qlleI'e o
A

t ',. d RIO, 2 (A, ' N,) - Pela portaria númr.· do Hegimento de Linha da Ilha de
, Jm s, com es e reg'Is- cO os eles, num determinado peúo- S sados de assinar o livro. Com tal

t
-

L
' 1'0 202 ela corrE'gedOl'ia ela Justiça, pu· anta Catarina, os denodados "bar-

.

o, senao acen uar a SIgnificação do de tempo,
'

blicada no "Diário ele Justiça", o :1". rigas-verrles"; medida, desaparecerá a rlificuldade
,de um acontecimenLo histórico, não Em o boletim do DrparLamento sembargaol' Nels,on Hungria Hoffbauc"

- em 1836, continua a Bat:>lha de se precisat tomar um ledor brail-

menor qlle lantos ou Lros ele cujos "A vida dos Municipios" prestes a afastou do, cargo de escrevente, c;)m do Fanfa, entre farroupilhas de le em todas as mesas eleitorais.
r 't b f"

Bento Gonçalves e le,p.:alistas lI:! �ofa-
e elOS se ene ICIa a coleLividacle sair, sugerimos uma formula de perda das vantagens respectivas, o �r, '

bras 'lel'l'
Daniel Brown, presidente da Associação

nuel Hibeiro;
] a, cooperac,a-o entre tod'os, dentr'o eln 1818 'f t' d

dos escreventes do Distrito Federal, que
-

, a ln �111 3rIa e nas

Nem haverá que insinuar, já aliás do, ,pensam€mto dia Consti- 'servia no Cartório do Primeiro Ofbo peça� de artilharia rie Hegilllento
ag'ol'a na l'ememoraça- d t 1

de LlI1ha da Ilha de SaDta (:a',':'ri-
, 'o e um a tuição que preve, a assoeíaçã'O de do Registro de Títulos e Document,,",

c,

I L' d
na, sob o comando do c<;Í,cr: nense

passo evo u IVO a nossa vida re- ml111ic1'1)]'OS. Essa medida do desembargador Hungria Major Camilo Machado de Bitten-
publicana, as divergências que se

foi tomada em virtude de parecer ema� t t
, O mesmo se pod'erá fazer q'uanto d d M" t-

,

d J t' d
cour " omam parte no sangrento

estabeleceram, como era natural,
na o o Jms eno a us lça e ocumen· assalto de São Carlos, nas Missões

t I'
à construção de predios escolares, tos firmados pelo major Adauto Elsmc� d� Urilo<JilaI', cobr'I'n"'o-se "'e g'l.o'I'I'as

en Te os Cjue ,raZiam o seu idealis-
v li li

Til'ando FloI'I'ano'po'I"s qil C raldo, diretor da Divisão de Polícia P'Ü' e sainclo ferI'do o COIllaIldante,'
mo como credellc1"al de' capacl'dade .

1 e on- .'
lítica e Social o Departamento Federal - em 1838, Bernardo Pereira de

cívica e -C:s 'que persistiriam na �IgnoU para e:te ano Cr$, ,

_'
, , . " de Segurança pública, documentos esses Vasconcelos tomou posse da cadei

conservação' de antigo eslado-ele ! �91.�50,00 paI a a construçao de qtle evidenciam ser Daniel Brown fiPa· ra de Senador pela Provincill de

'coisas, ,fechados ao sôpro dos

ven-I
predlOs escolal�e�, Hlumenau Cr$" do ao Partidoo Comunista 'do Brasil, Minas Gerais;

_
_

" 1106,00000 ItaJal _ Cr$ 70 149 o mesmo depoiS de lhe ser cassado o Te· - eIn 1844, O Tenente-coronel
tos da renova"ao cons lan te p a n('- .' , . ,0,

, J d SIC" gistro, e vir prestando ao mesmo parti .José da Silva Mafra foi escolhI'do
. , ,-

dI' araglla o, L1 - r,,; 68 000 00
.cessana reVIsao os va ores polI- J I')C '

' , , do, na atualidade, o concurso de oua Senador pbr esta então Provi.ncia

ticos. �aJes - 1'$ 60,000,00, Tlmbó ação militante, Ainda determinou o de· de Santa Catarina;
U'l'$,:i)6,372,00, Canoinhas ....:. Cr$ sembargador Nelson Hungria a abertu· - em 1851, no Hio de Janeiro, fa-
33_000,00, os demais municípios d') ra de inquerito administrativo, pois, "0 leceu O poeta José Eloi Otoni, nas-

Eslado, determinaram para esse que se diz, o acusado tomou·se passível cido a 1° de dezembro de 1764;
[' b

de exoneração, Mandou, outroSSÜYl, - em 1867; deu-se o combate de
1m, ver as inferi0N'S a Cr$ "" fôsse oficiado à Procurado,ria.Geral de Parê-Cué (pelos paraguaios Isla-
30,000,00, perfazendo a media que Justiça do Distrito Federal no sentido Taji);
nfio vai al�m de Cr$ 8,000,00, de que fôsse designad�' o promotor pa,

- em 1874, nesta então Desterro

Ora" conl verbas Lais, não se ra fUllCiç'l1ar no referido inquérito, bem �1l�'�i,lI O jOl'nalisinho literário "O

'cGlnstroi casa nen'huma para escl)-
com� que se intimasse o acusado a apre- ,

sentar sua defesa,
- em 1847, no Hio de .Janeiro,

la, Ilem vejo como aumenta-las pois nasceu CarlôS Maximiliano Pimen-
a sua receíLa o não pprmite. A R

e t� de La,e�. escritor insigne, jorna-
E pouco s,e lem feito, na reali- DSSla recuou lIsta emento e uoligrafo notável,

elade.
falecendo em 1927;

PARiS, ,2 (U, P,) _ A Rússia modif;
- em 1881. foi assinado em Tien-

E, entreI anta, LI'aLa-se de yel'bas cou boje, de maneira sensacional '" im. tsin, O tratado de comércio, amiza

que completam os 20% que a Cons-I prevista a sua orientação no �ocantf' ao
de e navegação entre o Brasil e a

China;
ti tlllção d estíl10u á educação, problema ela energia atómica, DepoiS

- em 1930, iniciou-se no Rio
Só porLanto, denlro de um plano

dum nov,o ataque às potênCias cciden- Grande do, Sul, com ramificações
d

' tais, o chefe da delegação Russa, Vi-
e conJun Lo pela forma lembraela em outros estados a Hevolução Na-

nhisky, apresentou na comissão po!Hi, ,cional chefiada pelo dr, Getúlio
pal'a a consLJ'ução ele casas l:iopula,- ca uma resolução de dois ponto�, :) pri- 'T

'

D
,argas.

"

.

estru,edos OS a'rqul·"
res é que os municípios na sua gé-, meiro manda que 'Ü Conselho de Segu·

nel'alidade poderão d:H aplicação rança e a comissão de energia atômic,}

VOS da, UON conveniente a taís, verbas. prossigam em suas convenções, proibin·
do as armas atômicas e estabelecendo

OLltro assunto que consLiLuí ob- um contrôle Internaional. Ambas es�as
(U, P,) - 'Um incêhelio jeto de nosso exame é o da apli- .convenções seriam assinadas e postas

de grandes pr,oporções destruiu comple· cacão dos. 50% da quota ele impo�- em vig>or simultaneamente .. Até agora,
tamente o ,prédio da firma Solon Be12'

, to de renda, qlle dn,ver',"lo ser apl]' _
como se sabe, os 'l'llSSOS exigiam a de",

n�on, No sinistro também foram perr1:
"

cados etn beIlefl'Cl'O� de ol'eJ.em
trllição pl'évia das bombas atômicas

dos todos os al'Quiv'os da Ul;)N .Amaz:> - ru- exi,stentes, paJ'!l" só então estabelecer o
nense, 1'a I. contrôle Internacional.

Eropl'ietál'io e

Q MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES
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O 3 de Outubro'os municipios e os problellas locais
Sel'ão pelo menos Cr$ 10,000,00

pa ra esse f'im.

\

.

,
•

O que, porêm, não mecece escu

sas é o despeito de quantos, venci
dos mas ainda não cOl1\'encidos de
todos os s,eus equívocos, andem por
aí a aproyeiLar ocasiões pl'opícias
aos extravasam en tos fi e rancores

mal recalcados, ao sabor dos quais
pretendem reduzir a estatura ele
}10111-enS a quem o país tem o dever
de respeitar e o po"o o direi to de
estimar e .venerar, como ao pl'ecla-
1'0 Calarinense sr, dr, ).Ierêu Ra

mos, ill)stre Vice-Presidente da

República, cont1'a cuja vocação po
lítica, ainda bem, não têm preva
lecido os ódios e as �ampanhas elos
seus injuriadores.

MANAUS,

,

'Concórdia na liderança'
de .produçôo do trigo

.. ,

<

'Q. j'" jose Boabaid, Governador
em ex e rcicio, recebeu o seguinte
telegrama:

-cI'O trigb na safra última, orgulho
me sinceramente em levar ao co

nhecimento de V. Excia, as perspec
tivas da presente safra, ainda me

lhores. Cordiais saudações, (a) Fio

ravanti Massolini, Prefeito Munici-,

pal",

"Concórdia, 25 - Tendo este 111U

nicipio alcançado a liderança sôhre

os demais do Estado na produção

Moinho de trigo DO municipio de Vid�ira,
O sr dr. José Boahaid, Presidente da Assembléia Legislativa no

r x or-c ício do cargo de Governador, recebeu o telegrama seguinl.e :

"Videira, 23 - Com prazer comunicamos a Vossa Excelência o

runeionamento, hoje, em fase exper-imental do moinho de trigo de'

Perdigão, com a capacidade de 150/200 sacos diar ius, pelo sistema Bhu
lC1', Ampliando ,a nossa organização industrial, sentimo-nos honrados,
ele poeler enriquecer com mais este estabelecimento o parque industr i
r,l progressista do Estado de Santa Catarina. Cordiais saudações,

(a) Po nzo n i Bt-an da lisc, Prefeito.

o projeto de aumen
to de vencimentos
HIO, 2 (A,N,) - Foram lidos, no

expediente da Sessão do Senado, os

pareceres das Comissões de Cons

tituição e Justiça e Finanças sôhre
o projeto e 'emendas referentes ao

reajustamento' de vencimentos e sa

lários dos servidores públicos, ci

vis e militares da união, O proje
to, emendas e pareceres vão ser im

pressos e ficarão durante 48 horas
sôbr-e a mesa, como manda o regi
mento, Na sessão de terça-feira a

matéria deverá ficar na ordem-do

dia, em discussão única,

Hoje, e amanhá,
no passado

3 DE OUTUBHO

Hio de.Janeiro em 15 de Julho de
1.866 ;

- em 1.816, o Capitão Paula Pres
tes, com 230 honiens, alcançou à
barra do Botui, 700 dos vencidos
de São Borja, peleja e obriga-os a

fugirem d.esordenadamente;
- em 1.819, procedeu-se a pri

meira viagem com barco a vapor
no Brasil e que pertencia ao Ge
neral Caldeira Brant (mais tarde
Marques de Barbacena);

- em 1.831, instalou-se nesta en

tão Desterro, a Sociedade Patrió
tica, sob l presidência do Capitão
Jerônimo Francisco Coelho;

- em 1.836, continuava a Bata
lha do Fanfa, entre tropas gover·
nistas e farroupilhas, durante, a

guerra civil do Rio Grande do Sul;
- em 1.870, faleceu no Hecife, o

Senador Francisco do Rêgo Bar
ros, Conde da Boa Vista, nascido
no Engenho Trapiche a 3 de Feve
reiro de 1.802;

- em 1.879, no Rio ,tle Janeiro,
faleceu o Tenente-General Manuel
LuÍíl Osório, Marques do Herval,
nascido no Rio Grande do Sul, em

Conceição do Arroio, a 10 de Maio
de 1.808 e que foi o vencedor da
célebre Batalha do Avai, travada
durante a guerra do Paraguai em

11 de Dezembro de 1.868;
- em 1.889, um prédio da Praça

F.1oriano Peixoto (Praia de Fóra),
então Praça dos Navegantes, foi
alugado pelo Govêrno para insta
lação da Escola de Aprendizes Ma
rinheiros, nesta CaDital;
- em 1.905, em Floria.nópolis, roi

distribuido o jornal de propaganda
4 DE OUTUBR O "O Progrei)so";

A data de hoje recorda-nos que: - em 1.939, na eidade de Curiti-
- em 1.501, ,o grande Hio São ba capital do Estado,do Paranâ,

Francisco foi descoberto DO]' An- foi fundada a Academia de Letras,
dré Gonçalves e Américo Vespucci, "José de Alencar";

•

quando exploraram pela primeira - em 1.946, o autor desta coluna
vez a costa brasileira; tomou pOSSe como Sócio-corresufln-

- em 1.8117, nasceu em Paris Pau-I rlente da Academia de Letras "José
lino José Soares de Sono'!, rlepois de Alencar", de Cllritiha-P::lr'!n!Í,
Visconde 'elo Uruguai, falecido no' André Nilo Tadasco ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A, beleza é
Gbrigação
A mulher tem obrigação, de ser

bonita. Hoje em dia só é feio quem
quer. Essa é a verdade. Os cremes

protetores para a pele se aperfei
çoam dia a dia.
Agora -já temos o' creme de alfa

ce "Brilhante" ultra-concentrado
que se caracteriza por sua ação ra

Jti�a para embranqueeer, afinar
refrescar a cutis,
Depois de aplicar este creme, oh

.serve como a sua cutis ganha um

ar de naturalidade, encantador á
'

vista.
A pele' que não respira, resseca'

e torna-se horrivelmente escura. O
Creme de Alface "Brilhante" per
"míte á pele respirar, ao mesmo

tempo qUE:' evita os panos, as m» '1-

chas e asperezas e a tendência pá
ra pigmentação.

O viço, o brilho d.e uma pele vi
va e sadia volta a imperar com 0-,

uso do Creme de Alface "Brflhan-]
te". Experimeate-o.
É um produto dos Laboratõríos

Alvim & Freitas, S.IA.

.... ; r

,
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A �ais alta qualidade!
• O màis variado estoque'!

o Mau Està'r do Figa co - enerva, depaupera.

A Dispepsia
,

impede a as.imilação do. alimento.;
faz emagrecer

Veja nesta lista os artigos
de que necessita e procure

corihecer os nossos preços.

PARA A AGRICULTURA -, Amplo e mo

derno s?rtimento Ide máqu.nas e ferramentas

agrícolas: tratores especiais para hortas. ara

dos. grades de disco e dentes.

Máquinas e veneno para extinção
,de gafanhotos. formigas e outras

pragas. Mangueiras Goodyear.

PARA A INDÚSTRIA � Dispomos da com

pleta linha das famosas correias e m anguei

ras Goodyear. Motores Diesel indu,' riais.

marítimos e geradores' Materi�I' para cons-

trução. instalações sanitárias, banhe ires, erc.. "

Tornos paralelos. bancadas e rnáqtn-

�nas para os mais variados fins. Fôlha< ,f!�
de serra para engenho, b açais � ar?

aço e metais. circulares e de Irta. ,

"

PRODUTOS DOMÉSTICOS - Desde fo",õ:s de todos

os' tipos e equipamento para cozinha até produtos para

toucador. drogaria. perfumaria e um variadíssimo es

toque de artigos finos para presentes.' Fit: ros,

--------------
•

I
. i

Trate das vias 1·
respiratorias

g�ladeira,. máquinas e' rádios das melhores'

marcas. Secção de fazendas e artigos de con

fecção. capas para chuva, capotes. encera

dos. etc .. Mangueiras Gcodyear para ja.dirn.

c O M É R C I O E I N O LI S T R I A·PARA TRANSPORTES - Autom6veis. caminhões.
camionetes. Possuímos um' completo estoque de pneus

Gcrõdyear especiais para cada tipo de serviço.
Câmaras de ar. correias de ventilador e

baterias Goodyear, Ferr�mentfls e macaccs

até 5 toneladas.

d;..

, ,

A Pr'são de Ventre.atrophi.a o cerebro,
memOrlG, .nerva e

sua. vitima•.

fllz perder a

embrutece a.-'

"

-J

PREÇOS C O NVE N'I;E NTES.:

PARA ATACADO E VAREJO: i

, :
tO

.. t
, ,

.A. Bronquite.' (A.mQti�a.,
Cronicas ou Agudas) e a.
suas manifestações �'1b.....,
Ropquid�o, CgtaD.',o., _�,tc.,.),
a."iOi écimõ â. GRIP&3\ lJã'o
inóleatias que atacam o lJIpa
ralho reapiratol,'io e de'll'em 1••1,' !!:��S'-! l� ��

"

�ft\Qnto .nêrgu:õ qué com-

Ibatll o mni, evitando com

"Utlo,ções grave•. O SAI9�I�
eOlltendo elemenfo. anti... -

tico., peitorais, tonicos, recal
.ificante. e modificadores 'do

ol:gani.mo é o remadio
indicado.

CARLOS HOEPCKE S.I•. ,'

Mctr'z: Il cri co ó ccf i s - Filiais: Blume nc u - Jcccebc-e-:
.Io'n. ille -- Lc ç e s - Lcç uvc -. Sôo Erc ncts co do Sul �.

Tub c r
õ
o. - AGÊNCIA EM SANVoS -' ESCRITÓRIOS'

EM �Ã:) PAULO, CURITIBA E H'O eh J'ANURO' l,

As pilulas do Abbade Moss,
.formuladas exclusivamente 'para
combater as molesties do figado,
estomago e 'intestinos, . fazem
desaparecer em pouco tempo, o

mau estar do figado , a dispepsia
e a prisão de ventre. r

f�M� DOi,IS - LOMERCIAWHS • IKnU�IRinlS:

Procure hoje '0 Seu
Vidro de SATOSIN
nas bôas farrnacias

e drogarias.

"

1:
.7ronsp'rrfe do? c c rq c s e' oo s sc qetr c s e n+r e os po(tosdEtl
Lc ç un c e R o d� .j o n eír o. - Fóorica de Pontos IIRita

Merio" - (Pre�os de ferro)

'i

,PIIJUIJAS DO A66AOB M()SS

GRIPE O TOSSE O BRONOUIT!
" ,

\
iii'

lABORATOR,lOS PRIMA: C. P. 1344. 'HO

i

�cl!:endàs =-.. ferragens - MÓQuinas - Produtos Ouími

�o'S 'c Fcrmc cê utic c s -lelegromcs IIH:JEPCKE"

!CUTIS
CANSADA

e sem VIÇO

j

1:

E4R

AGRADECIMENTO;

,!
,

! �

As pérfidas ru

gas na testa e ao

redor dos olhos.
as sardas. man
chas, cravos e es-

•

pmhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições. lançando nu

vens sobre a sua felicidade; CDn·
fi� nas virtudesdo Creme Rugol.
Rugol corrige rapidamente as tau,

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

belezador, usado todas as noites
em suaves massagens no Tosto,
pescoço, e todos os dias como

base do "rrraquillage ", remove as

impurezas que se acumulam 'nos

poros, for ta lece os tecidos, dá 'vi
gor e mocidade à pele. Com 'arfe
nas uma semana de uso do Creme

Rugol a sua cutis poderá ficarma
eia,limpa e acetinada, aumentan-'
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade

Henrique Artur Müller e família ainda abalados com o rude: gol.pa
: da perda inesperada de suas três filhas, vêm por meio dêste torrrar pú
blicos os seus agradecimentos à Polícia Civil, desta Capital, Irmãs, médi
cos e enfermeiras do Hospital de Caridade, à -imprensa e em partícular
ao jornal o "O Estado" que lhe abriu uma subscrição para qual muitas.
pessoas contribuiram, e às quais tambem agradece, bem COl!1l'O 'as qu.e

mesmo fora da subscrição lhes deram o seu apôio material, a todas :'s.

pessôas que os visitaram e os confortaram com pêsames e aeompanha
ram nesse transe doloroso, e de maneira especial ao sr. Silvi'no Dal-bõ,
que veio especialmente de Cresciuma para os amparar metertalmente e

ainda à família Pinheiro por tudo quanto fez além da acollrída generosa

dos corpos de suas filhas.
A todos confessam-se eternamente gratos.

Seu processo de naturalização
ainda não foi despachado?

Escreva sem demora ao Escritorio Jurídico e Administrativ.:.
Oa.ixa Postal 4.132, RIo de 'Janeiro solicitando informações. Esse Es
oritorrio se encarrega de acompanhar e requerer no Minist,ério. da'
Justiça o que neoessar lo for á sua conoessão, bem como, de registro
de diploma, divórcio ,e novo casamenta, certídãõ de nascímento ,e de
saaamento .de qualquer parte do Paíz. '

'0 ..

REEMBOLSO POSTAL
de amar ... e ser amada.

Para casemiras, ;linlhos, brins, etc. precisa-se representante.
Ofertas dando fontes de referencias a "TEOIDOS;'. Guarda-se sigil0;..

Gaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital. )

..

"

CREME

1ttIGOL
•

Alvim & Freitas, Ltda.·C:P .. 1379�S. P.O,I!}O\ �--------------------Q�I����.�.��
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Vida eocial'

.

Justiça;
SR. ARi\1ANDO BLUM, - a graciosa senhorinha Zl.ll!11U

A efeméride de hoje, assinala 'O Rosa, filha do sr. João Hosa ;
; aiatalicio do nosso prezado conter- - a distinta senhorita Di yil Born
-ràneo Sr. Armando Blum, um dos hausen, filha do f'i narlo sr. Bornhnu
Diretores da conceituada cornpa- scn. e da alta sociedade de Itajai;
'uhia de seguros "A Equitativa". - a distinta senhor-ita Elsa Car-

A aprimorada educação, que faz valho, categor-izada funcionária dos
Aio nataliciante um verdadeiro" geri- Correios e Telégrafos, filha elo !10';

.tlema" e os altos conhecimentos co- so e�tiJ11ado conterrâneo sr. Luiz

merciais, somados a invulgar capa- de Oliveira Carvalho.
cidade de trabalho, granjearam-lhe * * '"

rios mais adiantados centros -lo DR. PLACJDO OL1;VIPlO DE
país, o vasto circulo de amigos e OUVE IHA
.:,-a,dmiradores, que como nós, certa- A data de amanhã assinala a pas-
mente sent'!)r-s'e-ão jubilosos em sagem 'do aniversário natalício: do
:prestar-lhe as homenagens de flue nosso coestaduano dr. Plácido
ué merecedor. Olímpio de Oliveir-a, ad vogado re

sidente cm Joinvile.
FAZEM ANOS AMANH.'\.:'.E:'I PEREIRA DO NASCTMENTO
- a exma. sra. .d. Alcides Carnei-

ros, viúva do nosso saud'Oso c()I�

ga sr.,., J 01;0 ::Vledeiros.

•

SENHOBA VTTOH 'A. BARBOSA
A ,data de amanhã é a (�o ani\'er

,ário "ia exma. sra. d. Francisca dr
Assiz Bal-bos<l, elignissim<l esposa
do sr, Vital' Angelo Barbosa, agen ..

te da "�Colul11bia" 'nos Estados do
Paraná e Santa Catarina.
A distinta aniversariante, que, na

50�.iecla.de l'Ocal, é muito benquista,
é irniã do nosso prezado �oestadlla
no sr. Jall Guedes da Fonseca, dire
tor da Caixa Econômica Fe'deral
neste Estado. c' ,do nosso compa
nheiro ele redação sr. Herlllc's GLle
eles da Fonseca.

Completa hoje mais um aniver

sário, o il1telr!l'enLe jovem Eli Pe
reira do NascimenLo, leFceüo anis
ta do Colégio CaLarinense e llm

: dos'mais- salientes alunos de sua

:turma, Lendo conCJuistado galharri::l
mente cal'Lões de honra e menções
llOnrosas, sendo como é o primei-
1'0 na lllatel'ia de matemálica.
Filho ue 110SS0 contel'l'âneo Jai-

•

,me Pel'C'il'a do :'i'ascimenLo, Fllncio- "O Estado" apresenta à exma. sra.

11ár'io Postal e d. Dit10rah Silveira (I. Francisca rle Assiz Barbosa os

d('. do Nascimento, Eni darll [lOS seus seus respeitosos cUl1lprimentos
amiguinhos na data de heije, uma fe1iz aniversário.
JesLinha intima, com saborosas elo-I. -0-
oCes e muitas guaran&s. VIAJANTES
A f 1"t

-

d'O ESTADO ao CRONJE SANTERRI GUIMARAES
. s, e ICI a�oes ." Procedente do Bio de Janeiro,.lJllelIgente Jlwem conLenaneo.

chegou ontem, por via aérea a ,es-
ta capital, o nosso estimado patI-l-

DR AUGUSTO ACCIOLI cio Cronje Santerri Guimarães, que
CABNEIRO foi aqui, por muitos anos, Agente

, ." 'o· I Fiscal do Imposto de Consumo, ho-l:ra'nscorre, hoje, o alll�ersa.lO I je gozando merecida aposentado-
. illatalicio do apreciado eSCrItor e ria. ,

prilhante advbgado no Rio de Ja-I Do largo círculo dé sólidas -ami
�leiro, elr. Augusto Accioli Carneiro, zades que aqui cultiva, tem o de�

tac.ado visitante recebi,do as mais,..autor de "Os Penitenciários", "Ima- expressivas. manifestações de rega-,_gens e Poesias" e História cla Hepú- sijo, pela estima a que faz jus pc-J)J'ica e a Triplice Aliança". la concluta irrepreensível c.om que
ÁS inul11eras homenagens .de que se houve no desempenho das suas

árduas funções entre nós.sem dúvida será alvo somamos .jllbi- Associando-nos a essas homena-,losamente as nossas.
gens apresentamos ao distinto visi
tante os nossos melll'Ores votos de
feliz estada nesta capital.VERA TEREZA DE ABAúJO

Transcorre hoje a data n'atalicia
->tia inteligente e graciosa menina VENDE-SE DOIS TEH.HENOs:
Véra Terezinha de Araújo, ,dileta fi- Um na Ponta do Leal cl 24m x

']1' I S l' I
30111.

. 11n la do r. A CHies Bastos LP Outro a ;Rua Irmão Joaquim clAraújo, digno Chefe du Serviço dI' I 20,50111 x 44m. _ Tratar cl Ten,
Fiscalização de Explosivos, Arl'laS I Sam� - Policia �ilitar.
e Munições do Estado, e de slla
eXl1la. espôsa Sra, -:'I1arina Lautert

I MOURA E SILVA
,de Arnújo. AYisa aos SI'S. proprielários dRVU nlla, que é aplicada nJfln:.l (lo '

onibus" que acei til ag{1ncia. InforColégiu Coração de Jesus, rellni�'::!, maç'õ,e�: Praç'D. 15 de Nov, 24.

COM: Tyroric Pownr -

Tierncv - .l oh n Payne -

Bax ler - Herbert Marshall
r� .nais difícil trilhar o caminho

Dr. Alcides Acioli de Vasconcellos
Avenida Rio Branco n. 103, 10 andar, sala 3.

�EGQ,Cr_I\NTES DA CAPiTAL E DO I:\,crERIOR
,

O ESCRlTóRIO DE ADVOGACIA E PRo.CURATÓR!OS d.o
Dr. Alcides Acciolí de Vasconcellos, insLalado à �vemda Rio

Branco n. 103, 1° andar, sala 3, no Rio de Janeiro. ,=ncarr,eg�
se da defesa dos seus Interesses junto às Bepartições Pu>bl�
cus i,eelel'ais e todo o serviço de àdvocacia relativa aos I?Stl
lul os de Aposentadorias e Pensões, assim como do Registro
de ,Patentes de Invenção, Marcas de Fábricas e Chamadas de

Extrangeiros,
. .

Oferece outrossim, os seus serviços como Intermediár-io

entre Ex,po;tadores e o Conselho Federal do Comércio Exte-

r ior.

QKR
JMS

I

ANIVEHSÁBIOS neste dia, ao lado de seus extremo-
•l\:[AJOH JOSÉ ROSAHIO DE sos pais e afetuosas irmãs, suas inu- TEÀTHO ÁLVAHO DE CAHVALHOARAúJO meras amiguinhas.

hoje ás 3 horasDeflue, hOje, a datá natalicia do
Grandioso Vespcral.nosso estimado patricia Dr. José FAZEM ANOS HOJE:

Lrna notável apresentação de'Rosár ío de Araújo, Major-Médico da - o sr. Afonso Peter, alto f'uncio-
lHACE:VI ADE ALENCAB e suanossa tradicional Policia Militar. nário da conceituada firma Hocpc-

! grande Companhia' de ComédiasProfissional competente e dedica- ck.e ; "

Com a hiJariante peça:do, espirita esclarecido e cavalhei- - o sr. Joaquim Encs Tôrres, Of'i- ESTÃO CANTANDO AS CIGABRASro como os que mais o sejam, den- cial do Registro de Imóveis em Cru-
3 Mos de Viriáto Corrêa.tro da mais adorável simp licidadc, zei ro :

Preço : Cr$ 6,00 único
-<O anive'rsariante se impôs Iacilmcn- '- o sr. Júlio Paulirro da Silva, al- Censura livre. Creanças maioreste a, estima e a' admiração ele quan- to e dedicado funcionário da Dele- 1 5 1

-

t(�e anos PO( erao en raro.tos privam do seu convi vi o, razão gacia de Ordem Politica e Social; Hoje ás 8,30 horas
por que é licitas prever-se as numc- -- a ge.ntil senhorinha Tlca-Mar ia

O maior sucesso teatral do mo,
-

rosas homenagens ele que hoje se- de Oliveira, filha do nosso prezado
zá alvo, ás quais '''O Estado" se .1S- conterrâneo sr. Eurico Oliveira, ze-

. -socía com prazer. loso Bihliotecári o do Tribunal de

•••••••••••• ••• 0 ••••••
_
•••••

o ameaça
EVITE

CONTAGIO
corn os

PASTILHAS

VAlOA

200,00

DEla anônima
. Urr:a anônima
"O Estado'"
Funcionári'Os do D. Esta
,dual de 'Esta tística

M. H. C.

435,00
50,,)Ó
40,00
100,00

Amer,icana� de
S/A

União
Capitalização

c.s <l.100.QOO,oo

XMY
KOS

Capital
Resultado do Sorteio de Seternbr o de 1948.

ru da Cunha Luz, digna consorte
ela Ie hcidadc do que andar sôbrc o Censura livre.

do sr. Prof. Eduardo Pio da Luz, fio de lIllla navalha .. , , .

muito relacionada em nosso meio; No progr-ama : 10 Brasil em Foco H iTZ, hoje à 1,30 horas
- a exma, sra. d. Érica F. Grams,

_ Nacional 20 Fox Airplan Ncws 10 Brasil em Fóco _ Nacional. 20
digna espôsa do s r. Cassirnir o .l. 30 x 74 - Atual idades Alberto Casti lo _ Per la Mux _ Al-
Grams, funcionário do Cinc Hex ; Prcços : Cr�i <1,80 e 3,00 berto Vi lla

- a gentil srta. Olga Firmo, alta Ãs 7,30 horas Cr!íi 4,80 único ADJOS, PAlvIPA MIA
c-- d-e-rl'i-eúcL, I'I.l.ncinnária da Tes��:'o Censura livre. Crcancas maiores Cm terno romance de ainõr i ns-do Estado; de 5 anos porlerúo entr-ar -

nas 'ses- pirado no famoso tango- a eXl1la. sI'a .. Emilia D. :.vIce?Í- ;fles diurnas, 30 \Valtel' IJ'Avila _ Dercy GOl1-

, U 111 belo romance inspirado

811 nr�lqDe Mu··ller I
famoso tango /I(

, 4° Continuação d:o seriado
A subscrição popular aberta por O MONSTRO E O GORILLA

este jornal em favor da fami�ia, do Preços: Cr$ 4,44 e 3,00
sr, Henrique -:'IUiller, que no ultImo

Censura até 10 anos.
desastre de caminhão, perdeu suas

. .três fi]has, alcançou hoje a impor-
tância de Cr3 1.326,00, assim discri
minados:

Contribuições recebidas:

Comp. Telefônica Cr$
Funcionários da mesma

menta:

3 Mos de Bolivar Fontoura
OLHAI OS URlOS DO CAMPO
Adaptação do romance do mes-

mo nome da autoria do grande t"s- Icrítor patrieio: Érico Verissimo.

Preços: ICadeiras numeradas Cr$ 15,00
Camarotes . . . . . . . . .. Cr$ 75,00

ILugares avulsos •.. ., Cr$ 10,00
4 d

.. ��.n.s.u.�� a�� .1.4.. �I��� j
__S_é_d_e_p__oA_ft_o_A_le_g_r_e_-_-_A_v_._J_U__li_o_d_e_c_a_s_t_i_lh_O_S__,8_�':_

lMPEH1AL, hoje ás 2, 4,45 e 7,30
horas

Vesperais e Suirécs Elegan tes
O

•
drama de um homem que do

minou a própria alma
Ela o perdeu para sempre .. , num

deli rio ele egoísmo c perversida Ic :

O FIO DA NAVALH,A..

Total Cr$

331,00
170,00

1.326,OD

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

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

BEGENEBAÇÃO E5tados Unidos da América do Nor-
A excitan te história de um cri'11Í- te e paises visinhos, o Dr. Cid Ró-

cha Amaral reabrirá seu e5critórÍ()
lVrux O{ua Presidente Coutinh<- n. 22).

nos primeiros dias de. agôsto, espe
rando' continuar a merecei" as espe

neste ciais atenções de seus amigos e

cliel1te5'.
Pedro Medeiros. Auxiliar

ANB
MNY

KIZ
VBX'

!'tUA. VOLUNTARIOS DA PATR..... N.- 68 • 1,·' ANOAR!

C"llI"POSI"'l..�l·. TEU'FO ..5eUQ· rUtGII" ..... !h _oreClOMIoo

Agencia Geral para S. Catarina
Ru l Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal: 69· Te!. «Protetora»

FLORIANOPO!--IS

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
EscritórÍo: Rua João Pinto

n.O 18 -. Flóiianópolis

QUEM -PERDEU 1
de oculos, pode
nesta redação.

Um par
procura-lo

................ ·················-1

•.. reune som ... acabamento ••

solidez... no piano perfeito!

Além dli vário!! modêlos para
pronta entrega ... êste me,raVl

lhoso piano pode ser seu hoie
mesmo. através -do plano da

pagamento a' longo pI'azo!

SubwartzmiUU
REPRESEMTANTE
para Santa Catarina

KNOT S/A
ex. 134 '_ Tel. KNO'T

Florianópolis

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

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAlAI

GeIle
Arme

lUTZ, hoje ás 10 hor-as
•
da manhã

Matinée da Petizdcla
Jornaes - Shorts - .desenho

Comedia
Preços: c-s 2,00 e 1,00

:çah'es
CAlDOS DO CÉU

A mais agradável c original co

média nacional com os melhores
azes ciG nosso rádio e teatro.

Preços: CrS 4,00 e 3,00
Censura livre,

lWXY; hoje ás 2 horas
1° A marcha da vi,da - Nacio:1ul.

2° John Gafield -,- Geraldine Fitz·

gerald

noso., .

3° Alberto Castillo - Perla
- Alberto Villa

ADroS, PAMPA MIA

RITZ, hoje ás 4,15, 6,30 e 8,30 h5.

H.OXY, hoje ás 7,30 horas
-

Sessões elegantes
Lorett,a YLlng - Joseph CoHen -,

Ethel Barrymore
AMBICIOSA

Nem .0 escandalo a atemorisava .

Sua Méta devia ser alcança,cla de
qualquer maneira •

No programa: Noticias da sema

na - �acional Imperial Filmes :M�
tro Jornal - Atualidades
Preços: lUTZ Cr$ 6,00. e 3,00. Às

t5,30 horas Cr$ 6,00 UI1lCO. Às 8,30
horas Cr$ 5,00 e 3,60.
HOXY Cr$ 4,80 único.
Censura livrc.

_ _ ",..-lt�'i�

Prof. Walter
d<

oãõk
.

. \
.

Famoso ,QuiromaD'te NorLe Americano, {ie passagem
esla capiLal oferece fSeus serviços a.o distinLo Publico.

T<le consulta-lo nl' boLeI cenlral quarto n, 6.
CU'ilsllllas Cr$ 20,00 confeccionam-se horóscopos.

por
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,

Transpor,tes Iregular .. s ,de corgas do pôrto de
-

. S40 FRANCISCO -DO SUL, p�ra NOVA I08K
.

•
Informações como. Agentes. .

Florl8n6po'is - Carlos HoepckeS/A - CI- Teletone 1.212 ( En i. t eleg .

l

São Pranciecc do Sul- Carlos Hoepcke S/A -CI __ Telelone i) \1:00 � d:M ,,�KI
Larga-me.,

,
Deixa-me gritar!

.�
�#� ...
" �- ( iJ� ""

" ....��,

XAROPE
S .. JOAO

Combate. a tosse. a

bronquite e os resfria
dos. João O Xarope S.

�ehcaz no tratramento

das afecções gripais e

das vias respiratórias.
O Xarope. São, João
'301hl o co torro e faz

expectorar fàcilmente.
/)l/tlSrdRjlfI/LlfS�I(FRE#lES
�íll'i1blSlIltIht#jerewks

De acordo com os imperativos da
razão, da ciência e do bom senso:

N. o 1: Regras pbundantes, pro-
I .Iangadas, repetidas, bemarragio5 •

e suas consequências.
N.'O 2: Falta de régras, regras
atrozadas suspensos, deminuidas
e suas consequências.

I
.

I' o •••

TERRE?\O
.. o • o • o •••

Vende-se' 11m Ü rua Irmão Joa

quim, nesta Capital, medindo 10x'iO,
For Cr;li; 25.000,00.
Tratar à l.lU Vitor :\Ieireles, n. i

• 39. IVAUMART

I

o,.

.

(

I

�'
'-'f .�

bem barbeado ... disputado!
Uma barba· por fazer desagrada! Barbeie-se
diariamente .. Compre um aparelho Gillette Tech
e passe a usá-lo, tôdas as manhãs, com lâminas
Gillette Azul. Ser-Ihe-á fácil e econômico apre
sentar-se, portanto, bem barbeado.

'--=.

��

..

Gillette\ AZUL

, A-18S

.• =: "!.
.

AVó! MÃE! FILHA! TODAS DEVEM USAR A

o •

·

·

·

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evita dores:

ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS

Emprega-se com vantagem para com- •

bater as irregularidades das fun.ções pe- •

riódicas das senhoras. É calmante e re- .'

gulador dessas funções.
FLUXO SEDATINA, pela sua" com

provada eficácia, é m"uito receitada. Deve

ser usada com confiança.
FLUXO SEDATINA encontra-se em :

.;.

toda parte. (87297)

................... "
' " ., ,

TOl1icardium-Jonico do coração
O Tonicardium vigariza o coração, combate as aflições, cansaço..

palpitações a alivia os rins.

i\tI.olestias das senhoras - Colicas .

Usem o Sedantol contra a irregularidades nas visitas, dísturhíos

e mal estar. Evita complicações.
Cactusgenol - Regularizador do coração.

.

O. Cactusgenol tonifica e regulariza. Combate as sufocações, aflições.

inchações e falsa asma.

........--..._._-_-_-_._._-_-_-.-..-_...,._._._-_...-:-_-.-_..._-_._._-.-_-....._-_-_-_-........_..._-_-_._-_-..-",..

DURANTE TODO DIA

n05 V!lPCJ05
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1'0 Escrit6:�A�;���o s��a�I!�oc������Á!��? Schimidt
N. 42, atende aos seus correligionarios para qualificação eleitoral

, das 9 ás 12, e 'das 14 ás 17 horas todos os dias

Siniltrol pagol noa. tíltilbOI 10 .no.

Reepon.at ,!idade.
98.687.816,30

• :76.7'36,401.306.20

CAPITAL E RESERVAS
Reaponlabilidarie.
Receb
Ativo

Cr, 80.900.606.30
Cr$ .. 5.978�4oL755.97
I. 67 .o53,�45,130
\. 142:176.603.80

IOIIPANBlA •ALIANeA . DA lAIA·
........ 1178 - .. :; 1111
PClIDIOI • DAlIIPo:anl

Cifr.1I do Balanco d. 19441

� �•••••••••••••••••o :
• •
• DR. :•

••
•

I A. 'DAMASCENO DA SILVA � I
• ADVOGADO •

: j .l:f;;::'" :
: AÇ6ES CíVEIS E COMERCIAIS :
: jj�" :
• Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando •
• •
• •
• (EdifÍcio Pérola) •

: �

. :
• •
A Fones: 1.324 e 1.388 •
i •
• I •

.Terrenos eIn Coqueiros i .

Florianópolis -

san,ta Catarina i
'por i:������� :i:��S���a�oc�a::::�:r:�sá I:S������s�r; diretamente ou

···M"·I-·n··I!·s··t·e!·r·�I;
..

O····d··a···;i·e··r··o··o···a'··u···t·l!c·
..

a'
•••

Planta d informações - Rua trajano, 16.
'

N

Quinta Zona' 4érea =: Destacamento da
Base Aérea de Florianópolis

Edital

. Díretoresr
" Dr, -Pampbilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr: Frsncllco

:1 de Sã, Ani.ia Mal.orra,! Di. Joaquim Barreto de Araujo
e Jo.� Abreu.

BOM NEGOCIO
"para quem possue de Cr$ 10,000,00 até Cr$ 100.000,00 renda'
. l:.rta de 10).. 80 ano com recebimento de iuros mensais.

,

Informações nesta redação.
O Comandante do Destacamento da Base Aérea de Florianópolis,

avisa aos interessados que estarão abertas de 1 a 31 de Outubro do

I corrente ano, as inscrições para o Concurso de Admissão ao Curso
. Prévio da Escola de Aeronáutica para o ano de 1949.

Outrossim avisa que as instruções reguladoras para o referido

concurso, são as mesmas que vigoraram no Concurso anterior.

Destacamento de Base Aérea, de Plorienópollsv Lt üe Setembro 1948.

CA.HLOS DA CpSTA DANTAS _ 1° Tte. Ajudante.
-----_ _-----_ _, ""'.--""'.., .

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

"A Voz das Terras de Anita"

Fr�quência .1530 klcs. _ Onda de 196 metros

TUBARÃO _ SANTA CATARINA .

QU�R VESTlR·Si COM COH'FORTO E ELECiANCIA 7
PROCURE A

Alfaiataria ello

Empeze de

CME
navegação
�EM

Viage com' conforta
pelo

,
"

«RIPIDO SUL' BRASILEIRO»
Diariamente entre

Fpolis.- -Itajaí_.Jeínvíle-Curitibá
NAVIO-MOTOR "ESTELA"

msxima rapidez e garantia para transporte de auas mercadoria,
.

Agentes em Floriaríéoolis CARLOS HOEPCKE S. A.

AGENTES

Fiuza Lima .

& Irmão.Carros ,para o
.
interior' dO Estado

'0 horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada
. firma -Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RÁPIDO SUL BRASILEIRO -- Diariamente - Curitiba - 6 horas
RAPIDO SUL BRASILEIRO _ Diarian�ente _ Joinvile

'

- 13 horas
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente _ Brusque _- 16 horas

cf excessão de sábado 14 horas
EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a" 4a. e 6a. feiras _; 16,30 horas

TINTURARIA CRUZEIRO
TirHdeotes 44 ,

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chopeos

. Profissiona competente - Serviço rapido e garantido
Nova-Trento

, E. A. VIAÇ.W ANITAPOLIS - 3a• e 6a• feiras _ 12,10 horas .

o Sabã,oi'

1
I

,

ECIAllD
� lA. WETZEL: INDUSTRIAL-JOINVILLE (Merctl

TORNA A 'FOUPA BRANQUISSIMA
regia:

Cada época crie»
'

o relógio que se

adopta às sues

exigências L.

Ne-rvOSDebm:
tadcs" Provocam
it Neurasthenia!

NÃO DEIXE QUE o EX
CESSO nE TRABALHO ,

DEBILITE o sru OR
GANISMO, PORQUE O'
CANSAÇC PHYSICO
E If<tTEllECTUAL o
LEVARA', FATALMEN •

TE, A' �EURASTHF.N1A

Os primeiros syrnptomas da,
.neurasthenia são geralmente a I

.Insornriia, pesadelos, irritabili-
dade, dôres de cabeça e ner-

. vosismo. Ao sentir quaesquer ,

destas manifestações previna-'
se contra as suas consequen
cias. Trate-se' immediatarnen- ,

te, com um remedio de effeito i
positivo e, immedíato. Nãojtomê drogas perigosas. Vigonat:
é o remedia indicado para;
qualquer caso de neurastheniaf
Vigonal revigora o organismo, Irestituindo ao fraco as forças
perdidas e a energia da juven- i
tude ás .pessõas exhauridae,.

,

Vie-onal�
FORTIFICA E DÁ SAÚDE
LaboratorieM ALVIM & FREITAS - S. Paulo

�w ...

==-- ue

..
, .

� I
I
l

i.
•
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6 o 8STAUO Domlng,o 3 1:Ie Outubro Clfs ,,$a
-----------------------------------

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

calarinenses aguardam com entusiasmo as competições
corrente, promovidas pela Federação Atlética Catannense
14· Bit C, gentilmente cedido pelo seu digno comandante

. CtJfooel Paulo Vieira da Rosa ..

Os desportistas
d.as 9 e lOdo

dto do

atléticas dos
no está-

o íoso entre os quadros infan

to-juvenis, marcado para as 9,30
horas não será .ef'etuado, visto o'

Ava
í

ter feito a entrega dos pon

Los por motivo alheios a sua

vontade oonforrne comunicação ao

Departamento de FuLebol.

I Providf.ocias oficiais para o Sul All!eric�tlDO
Rio, 2 (V. A., - A Con.í'edc- janeiro, os Jogos serao realizados

ração :-;ul Amer-icana de Futebol no Rio e São Paulo e que o nume

atendendo a uma solicitação da: ro maximo de pessoas será de 25

CBD, remeteu as suas filiaclas um e que as delegações serão hospe-

I oficio deterrnínanrío que, o proxi- eladas por conta da C. B. D. nas

I mo campeonato sul-americano de duas capitais,
'futebol terá inicio no dia 16 deDireção de PEDRO PAULO MACHADO

c;aiuva
a ·vice-lideranca

F�stlval do C. de Intp.rcâmblo (�ultural B;la·�-
...

·c....._a
...

·..--;-u��-i-õm-
.....

á..--U;à
Promovido pelo -CenLro de In- - l:! ornenageado : Prefeito To!en- a n � . li

Iorcârnb io Cull ura l, realiza-se 110- tino de Carvalho. Compra-se uma em boas con-

jc na 'cancha ela Associação Al.lé l i- 3° jogo - Voleibol feminino - dições. Informações nesta redação ..

ca "Barriga-Verde", com início ás Vonccdor cio 1° jogo x G. C. P. A.

8,�0 horas, int.eressan l.c fesl�\'al B. - Hornenageadn : Dr. Cid Rocha

espor livo, cujo programa está as- Amaral.

sim organizado. <\0 jogo - Basquetebol rnasculí-

10 jogo - Voleibol feminino - no - U, C. P. A. B. X G. C. C.

C. S. T. A. X C. L. i\1. D. n. A. - Homenageado: Ttp: CeI.

2° jogo - Voleibol masculluo l An lôn io Lara Ribas.

� G. C, P. A. B. X G. C. C. n. A.
.

pinho, Nízeta Piniío Tião),

Motocicleta
Vende-se uma motocicleta

í �'vce�$U$'�
.

O prélio que hOje decidirá
Huje, à tarde, no estadio da !.C. rança elo certame. Ambos os clubes [IS duas falanges formarão no gra

D., encerrando o p rimeirn turno estão com dois pontos perdidos, macio no seguinte ordem:

do üampeonato Ciladino de F'ul.e- Bocaíuva - Luiz, Honduras e

nol ProfissiÍ)nal�Misto, assisli!'emos Dinarle, Getulio, Mafra C' Pacheco

� pel-eja ,enLre o Avai e o. Bocaiuva. Medinho Américo, Ari e Careca.

, O esq'uadrão "azurra" entrará n.a Avai : Adolfinbo, Fateco e 'I'avi-

Ilça como ravorito da pllgna.dom!- n110, Bitinho, Boas e Ivaní ; F'eli-
nical desta tarde, mas com assa a

firmacão não queremos dizer que

Yrnce�'á com facitidade. O Bocaiu

va é considerado adversário peri

goso, hajam vista a sua última par

tida, quando c,oniS,eguiü surpreen

der o mundo esportivo local ao der

rotar o forte' "onze" do Figueirense
'Duma peleja em, que demonstrou o

quanto pode realizar ainda .nesta
c1tmpanba de 48. Ainda mats, o

grêmio da faixa amarela, sob a

magnifica cri eiilàçãLr 'de ,\rlad ímir
Strllelkunoff, treinou com afinco

durante 'duas semanas, preparan

do-se a luta que logo mais apie

daremos. Segunelo a nossa repor
.

Lagern lioulde apurar, todos os

• "players" hoquenses s,e encontram

cm excelente condições para impor

sei-ia resistência ao famoso pelo
tão avaiano e se possível derrotá-lo,
como derrotou o alvi-negru.
Grande. f'lguras das mossas cao

chas estarão em ação logo mais.

Nesse grandioso espetáculo Iutebo

Iístico ap reciaremos novamente as

qualidades técnicas de Ado l í'i nho,
:F.aLéco, América; Luiz, Bráulio Saul

ATi, Nizeta, Dinarte, Medinho Boas

Ivaní 'I'avinho, Pacheco e outros.

O embate irá decidir a vice-lide-
...,.,...,._ ._.... •__....__"V'�...._• .._.._......W"_ • ."..,....,... _, -a _ ....

IribuaB-1 de Justiça Desportiva
Processo n. 52/48 - Avai x pau-l c) reformar o item III do ci- O guapo goleiro 8íh'io 'Cosl a

,
ria! [lo ano em C Lll'SO.

la Ramos (Aspirantes) - "Resolve tado acórdão para anular a decisão Silva, mais conhecido por "Talú", 'I OnLem 'I'alú endereçou um tele-
o T. J. D., por unanimidade aplicar que, por sobre proferida em pro- 1 [ I
ao Avai Futebol Clube a pena de cesso irregular não encontrar apoio que estava sendo chamado por cd i- grama ao seu cube, inforrnanr o

multa de trezentos e setenta e c�nco. na prova dos autos", tal para se apresentar mgenle-j que está dispas lo a regressar tão

cruzeirus (Cr$ 375,00) de acordo

I mente á diretoria do Paula Ramos, logo lhe seja enviada passagem paI'
com o art�go 281, do. C. B. F.". DISTRIBUIÇ.�O DE PROCES'SOS clube pelo qual se acha conlraLa- via-aérea.
SlIspensao Preventiva - Pro.cess.o I PROCESSO n. 29/48 - Paula Hs.- 1

-

n. 56/48 -:- Paula Ramos x Flg,uei- mos x Olímpico (Infanto) ao "r. cio, em dPclal'aç�es ao ,malulin� Ao que apuramos. o tric,o ar nua

rense (Infa?t?). "Res�lve? o 1. J.' Secretário para, atendcr ao solicitn. ".\ :\oile�, do RiO, elesmentm . a atel1lfE'rá ao pedido, de forma qLle

D. por �n�lllmldade aplicaI aos ama-I' do pelo sr. dr. Auditor. lloLíc,ia Cjue lenha fL1girlo e sr en- o gLlarda-Yalas deyerá viajar 'por
dore� Juho Moura Camargo, doPau-. .

,

..', 't
1 1" E C e Dagmar Corrêa PI!0C_ESSO n. 45/48 - BocalLlva c,onLra\'a em ex'penenclas no ]> lll- sua propna con a.
a "anl0S . ., '. X Fianell'ens (P f" 'I) A ' .

- --

Filho e UmbeHno José Meirelles, do, ,'" .

e 1'0 iSSI?�a - G minense. DIsse que se enconlra- . HANULFO NO AMÉRWA

Figueirense .F. C., a sl!spensâ;J. p�e- \ sl'p�r6tEI�S�r :.a��/�J�lltll: �����;�Sl� I "a no.
Rio a passeio com o �on- Rio, 10 (V. A.) -- De há muito o

ventIva d� ClllCO (5) dias d� �ClJr\lo d L R D _

'

F CD" ,rnLimento dos mentores palllall10s "caso" Ranulfo vem fisrurando. co-
cam o arÍl"o 148 do C, B. 1<. ' I

a
: . . A.." pala (/lU, .

,

�

JULGAMENTOS s� dIgne fazer s.atisfazer as exigt'n- e ti seu desejo permanece!' la, alc- mo a "ordem do dia" esportiva da

Processo n. 63/48 - Sociedade I Clas do sr: Au.dItor.
,

I gando Cjue o Pallla Ramos lhe at!'a- c,apiLal. Chegou mesmo a ser nGti-
Estivadorés Espor�e _

Clube - Re-! PROCESSO n. 51/48 - Avaí x!
za a remuneração mensal de," ciodo, qUE' havia 'surg'ido um novo

cm'so contra a declsao' da J. D. D." Paula R.amos (Infant.o). - Ao se.
," ','" 300000. tdr A d I Cl ,0 "c,aso Gringo", tal a sua ,na ureza

da I iera Blumenallense de Despor-' . 11 I ar para enutU' parecer ' ,

tos:
''''

, uma vcz satisfeitas as exigêllcia,� Ontem tivemos ocasião ele OLl- e procedência. :'lIas, quando .menos

..Hesolve o Tribúnal de Justiça reclamadas. \'iI' di vel'SOS direlores do lricolor se pensava qLle não seria enc,ontra-

Desportiva, por llnaninü�ade de vo- PHOC.ES?C? n.
_

54/48 - Denullch t Il'e o assunlo, e loelos são ullâ- da sod uçã-o para o "impasse", eis
tos, conhecer e dar .provlmento em con�ra falsIÍlcaç.ao de assinatura - s:) ,.' , , '., [, a N

_

parte, ao recurso 1I1terposto 1wln DeSignado o Jmz .Oswaldo Silvei�'a Illmes cm aflImar que de f.� o que.Ludo ficou resolvido. uma so

S.osiedade Estivad.or�s _E. C., rIa dt:· para, presidir ao inqUérito, previ�t� diretoria do Paula 11amos"nao cleu palana: encenou-se a comédia em

c�sao da �Llnta DlsCipllllar fk;por- no C. B. P. consenlimento ao "player . tôrnú do ,jogadOl' baiano. Indirela-l
tIva da LIga Bllll1lena;lense clt.! De�- PHOCESSO 11. 55/48 - Ao SI' Sc- t '[) 'I R'anlos tenha menle, ele terminol,l batendo com

t ,. 63/48' l)ara' t" ,

. . Desmen e o aLi a < '
c

, por �s, no PI acesso n.
,

' cre ano para cumpl'lr ao reclama- .
,

.' eI "t 1" C' S 1
o efeito de:

.
' .

d'O pelo dr. Auditor. 11anela a Ll'azo no pagamen loas os cos ac os em ampos a es,

a). - con.fIrmar a validade. da PROCESSO 11. 56/48 _ Paula TIa- \'encimenlo� de Talú. Ainda m.ars, Ontem, a C. B. D., remeteu o "pas-

:partIda, �ealizada entre, as .'eqmpps n�os x Figueirense (Infanto) _ 1)\0'- o espelaculal' g'ua l'dião ausentou-se se" desse elemento para o Madul'ei

!Ec�nddar�as �Q g..
E. 'Ol1mplCo e S. slgnarlo o Ju,iz .Tau Guedcs -da Ff)11- ela Capital 110l' longo lrmpo, cle!- ra, clube esse CJue conseguiu a sua

stIva ores .

". seca ,para relataI'. 'I
-

t. o á aqllisieãe ,junto ao grêmio da
b - reformar o Item II do aC0t'- PROCESSO 57/48 _ P l}{

xanelo o arco pau all10 eD I eone
_

.

. .

dão recorri,do para o efeito d� m:w- mos x FigLlei/��se (AsPi]'a��e�) .� perícia ele Brognolli. Assi� ,en,do, "l:oa lp,rra". �m alo Imedlalo,_ �dar cO,ntar dOIS (2). pontos Jegulil- Ao Departamento de Futebol para lão logo é!rix()ll esla CaplLal, fa- LllColor submh.ano COm1ll1lCo.u � }.
mentaI,es ao. S. EstIvadores E. C. os deVIdos fins. I

Lú deixou ué' fazer jús á l'eml111e['a- M. F., que ceelia Lodos os dll'ellos

POrtle! ventcldo aG PEugnOal..de �ampe, PH.OCF�SO. n. 58/48 - Paula Hil- � O Paula Ramos pag'ou-Hle as

I
CJue manlinha sôbre esse jogador,

ona o, con ra o . . iJ;llp1CO em mos x FIgueIrense (Pr f"
. ,\<10., " ',' ,

'

. f' 'Ic I .

ItajilÍ em o dia 10 d a"ôsto no A D
o 1sS1Onn15). "I 'as" rxiO'lda� e nem au mel,()S ao AmeIJCa. Com ISSO, Dl C <lC o pOI

, , e '" .•
- o epartament'O de 'Plllebor'1)'l' u\ . '" -

.... 1 " "

'('orrente ano; ra os devi,dos fins.
'

o jogador compareceu a um ofI- encell a( o o ca"o .

Adoijinru», guarda-valas
avaiano

ditanciados apenas um ponto
líder que é o Paula Ramos.

Salvo allerações de última hora,

(ou
BI'aúlil) e Saul. Juiz Manoel Paixão

'I'ourinho,
Pr-cl

í

mi nar -'. As 13,30 horas jo
garão os quadros dc Aspirantes cios

I1lt'SIl10" Clubes, sob as ordens do
sr. vValdemÍl'o Melo.

, marca "YTTóRIA" de 5 H. P.
.

Ver e Lraí ar a Rua Esteves Ju
nior n. 28.

------------------------------- :

ES P O RTIS T A SI
Ãguardem O MAJESTOSO FESTIVAL. promovido pelo IPIRANGA

Escritório d�
Advocacia

DRS.
José Pinós Pereira

Sebestlãc Adroaldo Pereira

,Gabriel Pereira Borges Fortes

Rua Vigário José Inácio n. 358

Porto Alegre »> Rio G. do Sul

F. C. à realizar-se dia 31 de outubro

SACO DOS UMõES

-0-

PRó-CONSTRUÇ10 DO ESTÁDIO
-0-

Tornarão parte nesta grandiosa festa esp�rtiva,. os maiores clubes
do futeból varzeano

Cooperai conosco esportistas, comprando tômbolas ou ações e

lereis transformado' em realidade o que vos afigura um sonho .

,
.

o ESTÁDIO será vosso _' Ele está em vossas mãos

do

Tatú Regressará
CO�PANHIA

INTERNACIONAL
DE

CAPITALIZAÇÃO
Amortização de Setembro

No IiIortplo realizariQ em 30 d�·1

Satembro de 9lf8 foram 80rte&
ua� '1.11 segniotefi! combin açõe

H B R

Q S 'T
D f, f
O Z R
V B X
V U V
W • O O

If E H
I
Escritório à Rua Conse-

lheíro Mafra 122. - Nesta.

Inspetorias e agel'lcias nas

principais cidades do
Estado

,
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Da Fábri�a ao consumidor e .; Grande estoque recebeu a firma distribuidora

«Fiuza Lima ,& Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565 - Fpolís.

�la·belo s Urao·co s �

Sinal de velhice
A Loção Brilhanta faz 901.

tal' á cal' natural primitiv;J
(caatanhaj laura, dqirada ou

negra) em pouso tempo. Não
, tintura. Não mancha e não
auja. O .eu ueo é limpo,
facil a agradável.
A L( çio Brilhante axtingue

o. ca...ae. o prurido, a .abor
rhéa e tada. a. afecçõe. pa
ra.itária. do cabalo, a•• im
como 'combata o calvicia, re

.. italizando, a.' raiza. capila
r••. ,"oi aprovadc;a pelo Depar
tamento Nacional da Saúda
Pública.

"

,

\

)

#'
r f.1arc.i "rqi�ff6dlt'

im:s um produlo 'LAPA'

LA"C.UI<A DE:

0,90 1,40 1.60 1.80 2.00 2.20 MIs
.

,?ci'la f'umha. , eenfl'iJ e Clmj.'f'IeI/lnas
em b�OIlCD e CO"'11 'lndonthren'

..

, .

Na ourela ou etiqueta
.exiJa a marca "�A.PA·

"11DA em técidos de
� ,

CAMA e MESA-
é sarantia de

,_

'PéR'F'E ICÀO
e �lTA QUAllt>ÀD'E

lDEPARTAl\IENTO DE SAúDE PúBLICA
.

MJ!:S DE OUTUBRO

Plantões

2 _ Sábado _ Farmácia Noturna -

Rua Trajan.o. ,

3 _ Domingo - Farmácla Noturna _

Rua Trajano.
9 _ Sábado - F'ar'mâcla Sto. Agostí

nho _ Rua Conselheiro Mafra.

10 _ Domingo _ Fanmácia Sto. Agos
tinho - Rua, Conselheiro Mafra.

16 _ Sábado - Farmácia Esperan
ça _ Rua Conselheiro Mafra.

17 _ Domingo -=- Farmácia Esperan
ça _ Rua Conselheiro Mafra.

23 - Sábado - Farmácia da Fé _

Rua Felipe Schmidt.
24 _ Domingo _ Farmácia da Fé -

Rua Felipe Schmidt.
30 _ Sábado _ Farmácia Moder-na

_. Rua João Pinto.

3� - Domingo - Farmácia Moderna
- Rua João Pinto.
O serviço noturno será efetuado pelas

Farmácias Sto. Antônio e Noturna sitas
às ruas João Pinto e Trajano n. 17.
A presente tabela não poderá ser al

terada sem prévia autorização dêste De
partamento.

--
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De porta a porta, com eFic'iência e economío l CHEVROLET
apresenta 'uma ampla linha de Furgões e expressos tomer

ciais, com �ipos que se adaptam perFeitament� ao seu

ramo de negócios, paro eliminar o problema de en�regas!
E como sempre, CHEVROLET oferece em todos os mo

delos as características que o cõnsagraram corno líder

dos aperFeiçoamentos mecânicos. CHEVROLET é o comi

nhõo' que mais se vende - no Brasil e em todo'o mundo!

I ,

\.:

'_

PRODUTO 011

GENERAL
MOTORS

"

MOTORS DO BRASIL S. A.'ARA Y.ENOAS E SERViÇO PROCURE OS

CONCESSIONARIOS AUTORI1ZAOOS DA GENERAL

N e 9 r· o I� i n
Impede e destóe a ferrugem. Impermeabiliza obras de

madeira (Postes, cercados, grades, ele.), telhados de f'ibro-e i
mente ou zinco, fundamentos, caixas d'agua, terraços, elc.!
Resiste aos vapores de acidas, enxofres, salitre, amoniaco e ou

lros corrosivos! Resiste as Altas temperaturas! É de alto rendi
mento devido á sua elasticidade, um ligo éohre de 10 a 12 mets,
2 de superfície.

Seca em 1/2 hora nos materiais absorventes ê em 1. hora
nos POllCO absorvenles! Resiste á agua do mar, ao iodo e demais
sais nela contidos! Resisle as mais baixas, temperaturas, por
tanto o seu uso é indicado nas fabricas de gelo, f'rigorif'icos,
ele. Brilha como qualquer esmalte Negro Diamante da melhor
marca!

DEFENDE A SUA PROPRIIEDADE contra o desgaste e a

desirwiçiio!
Distr ibuidorcs: - Carlos Hoe'pcke S. A.
Blurnenau - Joinvile e Florianópolis.

O.A.F.
A Diretoria da C. A. P. tem o prazer de convidar seus associados

para o banquete que-será oferecido, domingo próximo, no Lira Tenís Club ..

aos capiários. Falarão, ao "Charnpagne", vários oradores, e, na mesma

ocasião, será eleita a nova diretoria, para 'o próximo semestre.

Florianópolis, 10 de .outubro de 1948.
A diretoria

FUli.veis e Laminas, marca "O K"
Tipo Standard Americano

Tipos especiaes mediante amostra ou croquis
DISTRIBUIDORES:

ATENAS COMERCIAL DE FERRO LTDA.

Av. Treze de Maio, 23 - 16° ando - Sala 1626

Ed. DARKE -- Rio de Janeiro -- Aceit�m-se Representantes.
Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das 17 às 22 horas

RaDIO' TUBa' ZYO 9
MISSA DE 1° ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

EUCLYDES SCHMIDT

A família do saudoso Euclydes Schmidt- convida aos parentes: e

pessoas amigas, Para assistirem a. missa, que será 'celebrada dia 4, is 1

horas, na Catedral, no altar do S. Coração de Jesus.

Antecipa agradecimentos a todos que comparecerem a êste ato de

fé' cristã.

1530 kilocielos ondas tnéâies de 196 metros
,

.

TUBARÃO -� S. CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Flo,lan6pOlIs, 3 ele Outubro de 1948

Areão Junior

! Câmara Municipal e o Prefeito de,
Blumenau agradecem ao 'dr. Nerêu Ramos

cQuando Manuel Luiz' Osório, Mar
ques do Herval, General do Exér
cito, Vencedor da Batalha do Avaí i'oram endereçados os seguintes telegramas:
(1I-XII-1868) viu-se acometido de .N. 69, de 21-9-/18, Dr, ;'jPI'êu Ramos Vice Presidente da Repú-·uma pneumonia a 26 de setembro
de 1879, recebeu a visita de um

blíca Rio de Janeiro - Tenho a honra de comunicar a Vossência que-
amigo que indagou: - "Como vai. torres sondagem margem llajaí-Açú há dias vêm trabalhando com,

Marques?" O bravo respondeu: - grande eficiência, ,e assim quero mais uma vez' agradecer-lhe, em,
"Águas abaixo, para a eternida- meu nome é no da 'pupulação desta cidade, a- sua valiosa e paLrióti�de "," a 4 de Outubro, muito cal- '

mo, fumando um charuto, chamou ca. colaboração, Atenciosas saudações, Busch Júnior Prefeito,
os filhós aconselhando a trabalha- Exmo. • 'nr,
rem pela pátria, balbuciou: "Tran- :-ienaclor Nerêu Ramos.
quilo ", Independente Pá- Rio de Janeiro,
tria '" Sacrificio '" último, infe- ,

C
'

lizmente" e expirou, sendo consi- Em nome ârnara lenho honra presidir comunico decisão una-

derado nos dias do presente e para níme, aprovou sessào realizada quinze corrente um voto can
o futuro como uma legítima glória gratulações vossa excelencia pelos serviços prestados junto poderesnacional e aclamado Patrono da
Cavalaria do nosso Exército.

c rmpetentes iniciando maneira satisfatória serviços visam minorar-

Saibamos honrar à sua memória, efeitos causados enchentes periódicas a que está sujeita nossa cida
nos dias negros que se avisínham c�e. Câmara aplaude providênélas tornadas vossa excelência e aguar-
para os destinos da Pátria que êle I da confiante resultados preciosa colaboração, "Cordiais RaudaC'Õe�,'
tanto amou e pela qual sempre lu- '" C did F" ired P id t d C' \1'

,

•

tou como verdadeiro brasileiro,' "'111) , an I o < Lguelre O - "reSl eu e a amara, nnlclpal.'
compenetrado dos seus deveres cí-

'

Yi�Órias ao -bravo soldado de ca- P.·f-paf de ecO. (,Es,t'adoJ�'valaria, vencedor do Avaí r!! .,.-
ANDRÉ NILO TADASCO

Ao sr. dr. Neréu Ramos, preclaro Vice-Presidente da Hepública,

A morte de'
um herói

Entre a Iria, Ciência e a
/

Razão
esclarecida pela Ciência

Por Arnaldo S, Tiago
O mundo de hoje é essencialmen- guiute referência, que encontrámos

te esclarecido pela Ciência, Fora por acaso numa revista do Rio, de
tia Ciência não há salvação, pois outubro de 191,7, a proposto do

que'; a divina Caridade, em sua novo e poderoso telescópio de 200
essência acrisolada e sublime, ten- polegadas do Monte Palomar: "O
<lo por fulcro o Amor, substancial- gigante de Palornar pérrni tirá que
mente decorre da Perfeita Ciência, se determine, de uma vez para sem

Esta, portanto, em absoluto, so- 1)l'e, se o universo, como parece,
mente quem' a possui é- Deus. está crescendo. Fornecerá os ele-
A legí.lima Ciência - lógioamen- mentes a favor ou contra a teoria

te deduz-se é espi ritua llsta, por de que o fim do mundo virá com a

dsso que há de ser, forçosamente explosão do sol. E fornecerá bas
deísta. tantes dados sôbre quais os astró-

O que eslá empecendo a que a nomos ou outros cosmologtstas,
Ciência dê-os seus esperados e mag- que podem calcular se, o universo
níf'icos frutos de felicidade huma- é finito ou se continua infinita-

26 - Domingo: Enquanto cm 'Be- foi resotvido o "caso, dos estudan-:
.• lém do Pará, era descoberto o cen- tes brasileiros prêsos em Vigo, 'lS:

A "ademla de Let.mas tI'O do mercado da planta maldita, quais foram entregues ao nOS8(;·"U a mac<?nha, e, era,m presos varres consul naquela cidade e encaminha-:

José de 4.eo"ar» COl11erClante� implicados na sua, dos á fronteira Hispano-P,ortuguêsa,.« l U 1 venda, a �ussla propunha �os Es-
I mas tudo isso não impediu que os»

P , I iad l int I t
' tados Umdos, o restabelecimento, i membros da "Shino Rumei" o'raa-OI uma p ela e C e In e ec uais,

I
I" t ' d indr t" , , "

,

I
"

' de M t f _ sel�l, 11111 es, a m, us na, Japonc,sa, nização terrorista composta por ;a:'·"me usrv e vener an os j es res, un
pOLS em Araranzuá I11lutO bre e

' -,
,

da-se em Curitiba, Capital do Para- se', -

- dO' J b te
': 'poneses radicados em São Paulo..

,

Acaderni d J "J' d
ra Inaugura o um a ora orro f' d d

. - .

na, a ca erma e .etras .ose e
para a f'abri aç-o d

'

tr
ossem con ena, os a prrsao por-em

AI�ncaL�", 1'111 4 de O:Lt:lbro de 1939, ii raiva e o Pré�den�e v��I��P�3::�i�� o �Iube 14 de Junh�, da. cidade' 0!:CUJos ,Esta�utos, apI,o'\ados em 13 já determinou providências no sen- Lajes.' resolveu" nao apresenta.
d2 Agosto for�l,ll, reglstrado� sob n. tioo da intensificação da produção candidata ao titulo de MISS Santa-
2,�1, no 10 OfICIO de Registr-o de da cera de carnauba. '

' Catarina. alegando que tal con'cur---
1 ítulos e Documentos daquela Co- 27 _ Segunda-feira: Dentro dI'

I
so não lhe traria qualquer compen-·

marca cm 17 de Novembro, tudo pouquíssimos Ii a f'lori I' sacão!
de 1944 ' CI<S os orranopo 1-

? Sáb dO, O '.

"

,

, tanos terão ensejo de apreciar a I �
- a a o: aument�., au-

Conta com 40 Cadeu as sob o Pa- , ,

E
,-

Fil t 'I' l mento de vencimentos continua no'
t t d J 'd • I C prImeIra' XpOSIÇl1'O I a e lca l e < '

rona o e' ose �.'l. en�ar.' .ruz e
FI

' .

]'
, I cartaz e segundo afirmam o caso-.

Souza AlbeL'to de Ollvelra Ruy onanopo IS.
I', ' .'

,

•

B b' J
'

I' d C t j 28 - Ter.ça-feira: Apesar de teL' est,ar,a encerrado ate o cha qUl��C'''
Balrl_osaH' ubla t da COS a, aRyme solicitado demissão do caro'O --'e prOXlmo, entretanto prossegue o m-
a ao, um er o e ampos, ay- " o " ,

't CI f, d pr' fimundo' Corrêa, ,Gonçalves Dias, OfIcIal de Gabinete .do Chefe tI'e �l!en, 'O �led o

I
1e e

d
e � l�la, o

Antônio Camargo, Miguel Couto, Po�icia do Distrito Federal, o sr, i
lstnto � era man ou a ,r�r, pa-'

Manbel Luiz de Matos, 'Ildefonso Lmz D, Medronho, 1.500 emprega-
ra apura�ao, das r�s�onsablhdH",Jp,<;

Cordeiro, Francisco Negrão, Euzé- dos da Usina Metalúrgica de Nite- das ocun enclas v�nfIcadas na p��
bio Mota, Dia� da ,R,ocha Filho, Ma- rói, e?traram em greve, entretanto, ça �arecl;al, Flonano, em a nOlle::chado de AssLs, Juha Lopes de Al-, nohcIas procedentes de Belém 0(1

de :3 proxll1�0 :oas�ad?, enquanto
meida, Emilio de Menezes,' Fran- Pará dão conhecimento de um 1)a- •

aqm em Flor�anopohs e 'agl_l�rdada'
cisco Carvalho de Oliveira, Uriel voroso incêndio verificado a bordo I CO�ll enorme ll1te�esse. a pel�Ja Bo-·

Tavare_s, Afonso Arinos, ,Newton do navio "Manauense", causando �I c�lUva versus Aval; l?OIS a Fel;,a MI'

S�mpaIO, ,C,astro Alves, J, ��epce da morte de cêrca de quarenta pesSôas I Xlcana, em beneflC!�. aos 1��aros.,SIlva, Enllha�lO Perneta, JU�I� 'Wan- pois as discussões em tôrno da J1f'[': c�ntando com, o ma�1ll1O, apolO da
derley, MartIns Fontes, Dano Ve- ticipação d'Os trabalhado' , i boa gente flonanonohtana, 'P'Or ccr
loso, José do Patrocinio, Olavo cros das enlpre'sas ao' (

L eSt ndPs ,ll, • to, será coroa.da do mais- absoluto'-
B'l R I P b J

.

F M ' lue u o ln-
1 ac, ,o� 'la 0111 C?' ase , an- dica� acabará bem, mas o caso é

sucesso.
SUl' Guenos, EuclIdes da Cunha, que a farL'nlla de trI' o'

' ,

t' 1----------------'.-L'
,

F' d C t M" , 00 la es a C'lS- .-
ISll1laCO errelra a os a, j �no tando menos e um '",-

.

i'de Andrade ocupadas respectIya- "
novo orupo f e

mente pelo� sócios efetivos I uiz brasIle,lros que se 'ençontrava no es

Silva e Albuquerque, Antenal' Luz, trangelro, acaba d� ser repatriado, I
Milton Condéssa. Cid de -Oliveira 29 -_ Quarta-feI-ra: ,Apesar da
CercaI, Laura Santos, Luiza Sten- c'Oncessao de lotes .�e terras a (!lHl

l'
deI I,verson, Lourival Portela Na- renta e �ete 'ex-pracl?l�as, na balxfI-'
tel, Heinaldo Steudel, Jade Satur- �a flunllnense, o Mlmstro da .lHS·
nino, Gabtie! Fontoura, Metri Ba- tIça, baseado no parecer do profes
cilla, Helena Kolody, Oswaldo Nas- sal', Haroldo, Valadão, baixou pnr
cimento, Francisco Schleder Ne- tana deternllnando 'O fechamento
grão, LUIZ Anibal Calderari, Inaura .ela Igreja Oatólica Brasileira, pois
Carneiro Leão, Vasco Jose Tabor- no Senado, o projeto de aumento Ida Ribas, Mal'l_a Nicolas, Colombo de vencimentos dos funcionários ci
de Souza, Leonardo Henke, Pedro v�s e militares da União já sofrell
Saturnino, Benedito, Nicolau dos várias emendas, emenda; essas 'lue
Santos Filho, Durval Borges, Gra- derain um aumento de mais de tl'r
ciette SalmoJi, ��yon Ni�pc:� da �il- zentos milhões de cruzeiros além
va, Adalto AraUJO, E,nI 'Calde�ra,.ela proposição apresentada pela Câdo Carlos Gonçalez, Ozeas SaraIva, mara,

nascimento do grande espírita, no Cen, losmar Ltiz Silva, Geral,d? Gun- 30 _ Quinta-feira: Enquanto ostro Espírita "Amor e Humildade do ther Arnaud Veloso Rosano Fara
" ,', "

'
-

J
'

-

produtor�s cinematográficos norte-
m Ma?s�r ,GuerlOs, ,Nelson Salda- americanos não se conformav�lllnha ri OlIveIra" fIerbert Munhoz

com as severas condiçõ .' 't "

van Erven, LaercIO Brunto; Padre, ' , ,

es Impo" a,

Lindolfo Es'teves, vaga;' Nestor de p�lo gover,no bras!I�IrD, em reh

Castro, ocupada pelo sacio Sotero ça? aos fIlmes eXlbl,dos em n05�;)

Angelo; e, Casemiro de Abreu e Fe- paIS, o Gene!'al Dutra, ?unha a J�,
linto de Almeida, vagas, O, a barulheIra do I?etr�leo" auton

São sócios correspondentes, Mary zan�o a, cO,mpra de refmana par3
Camaro'o Alceu Bochino Ernani aquele lIqUIdo,
de Ca�t�no Julibio Tupi Barreto De interessante, hoJe, é só,
Francisco -Pereil'a da Silva. Erna� Out. 10 Sexta-feira: N'Oticias

Vi1'l-1ni San'tiago (le OliveÍlia, Leoncio das do Rio, confirmam a COlllpra
Corrêa. Raymundo de Menezes, Ge- de três refinarias de petróleo e no

nera1 Liberato Bittencourt, Augus- venta locomotivas, entretanto já
to Conte, Silvas do Brasil, Odacir
Beltrao, Andrelino Na:tividade da
Costa e muitos outros,
A Academia tem editado seu

Antúírio e a Revista literária' "Pra
ta oe Casa", fartmnente ilustrada
e de reais proveitos para a nossa

Cultui'a Geral. .

Ao justo e significativo jubilo dos
intelectuais de Curitiba, "O Esta
do" se associa apresentando felici
tações -pelo transcurso do 90 ani
versário da Academia "José de
Alencar" COll'l votos de feliz exis
tência sempre colimando os ideais
a que se propuzeram,

na, pela adoção das Dou+rinas do mente",
Cristo, é a impenitêncio cio mater ía- Eis o resultado a que chega a

lismo que se apossou da Ciência orgulhosa materialidade da Ciên
para torná-Ia susbsídíánia dos seus cia, nublando' o raciocínio humano
maléficos e subalternos !pro�ósi- a tal ponto que suprime do espíri-
tos, Para a felicidade humana, to a própria razão esclarecida pela
materialismo e Ciência mantêm Ciência! Se imaginassemo" um li-
entre si incompatibilidade Iu n dn- mite ao universo, o q�e viria de
mental, que sômente não dcsc«- 1 pois dêsse limite? Não é meridia
brem os epicuristas de lodo gênf'- namente claro que seria o Inf'ini
TO, os que fazem da bela Ciência Lo?",
apenas um meio para a conquista
de bens f errenos, destituidos de
espírito publioo suficientemente Aliesclarecido para torná-los elemen- 'aD
tos de ação, conscientemente ben
fazejos, no seio das sociedades hu- ceu, na cidade francesa de Lyon, ç

grande sábi,o e filósofo que foi Lé')n
manas, Conscientemente, dizemos, Hyppolit'1 Denizard Rivail. mundi'll·
porque inconscientemen lodos êles mente conhecido por Allan Kardec,
O estão sendo; mas isto não cons- Faz, hoje, pois, exatamen e 144

titui privilégio de homem,porque anos do nascimento do contemporâneo
. e 'amig,�, de Flamarion, discípulo e cola·até os mineraLS inerles, bem apli- borador dileto de Pestalozzi, e que, pc·

cados, tornam-se úteis, O q\le di- lo absoluto sentido raci,onal e científico

gnifica a espécie, é ser homem
conscientemenLe benfeitor da hu
manidade; saber .por que está fa
llendo ou' deixando de fa7.er qbal
quer\ cousa, Tal estado de espí:-i
,to só se pode conciliar -com a hu- ras obras didáticas que produziu, só a06

miIde certeza na Paternidade Di- 50 anos de idade Allan Kardec se dpdi-

vina, E esta certeza decorre lLl ra

l:ão esclarecida pela ,Ciência q',H�
nos ensi!ioll a raciocinar com lÓ-

giea 'e concluir 0'0111 a eloque()nia
da Verdade.
Ü homem que c-onquislou pelo ra

ciocínio, alicerçado nas demons
trações posi,livai, da C,iência, a cer

teza sublime da Divina P!'l.ternida
ce, sabe pôr limites ,ao seu próprio
'arrojado pensamento, à si-l11ples
consideração da sua humílima si

tuação no infi.nito do eS})al;él c na

eternidade do Lempo - infinito
que ,Lanto mais lhe 'amplia as lin
des do Universo, eternidade que

> tanLo mais lhe suscita amplas pers
ipec li "as de saner e de virtude,
(luanto

_

mais o ,homem avança 00

conhecimento, científico da Verda

de, isto é, na positividade do seu

sf/,ber.
A Ciência caminha a pa:ssos lar

gos para o alto cla montanha, ele
onde lhe será dado ver a sublime

paisag'em da imortalidade, não
'essa imorta!idade fantasmagóril\a
e orgulhosa das aeademias, mas a

divina imortalidade do Espírito, lla
,perpetuidade do seu Pensamení o
conslrutor,

,
A 'êst€ aspecto é doloroso veri

ficar-se 'que ainda predomina;')')
tremendos i.Jogismos nas conjectu
ras da Ciência, jung'j,da aos cercea

mentos do materialismo impeni
tente, como se depreende da 'se-

Kardec
Foi a 3 de outubro de 1804 que nas·

que soube imprimir às suas observações,
mereceu a designação de "o bom senso

personificado",
Impondo'se ao conceito e admiração

de seus ooevos pela capacidade pedagó·
gica de que era dotado e pelas inúme·

cou ao estudo oistemático e à observa·

ção científica dos fenõmenos psíquicos,
comuns na época, e que o levaram fi
nalmente à codificação do corpo douLri·
nário conhecido como ESpiritismo, hoje
difundido e divulgadO em todo o muno

do,

Até aos 65 anos de idade, quandO fale·
ceu aos ,31 de março, dedicou-se o sáb',;)
francês aos estudos espiritualistas, dos
quais resoultou vasta bibliografia, 'enl

que se coordenam e. expõem os prl'ncí
pios da religião espírita, e que é hoje
conhecida em todo o planeta_
Em comemoração ao aniversário

Apõstolo", l�ealizou-se, ontenl, sessão CQ

memotativa,

,CASA
.•

Pessoa que mora em casa

grande proximo à graça Getulio
Vargas, deseja mudar-se para
casa menor mais proxima do
centro, fazendo permuta.
Cartas a esta :�dação.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Cirurgião-Dendista

Raios X - Infra-Vermelho
Diatermia

Curso de especialização em

dentaduras
Exclusivamente com hora marc'ada
Rua Arcipreste Paiva n. 17 - Te

lefone' 1.427
Florianópolis

NUNcrR EXISTIU IGU�L

CI-'

DE TRANSPORTES A[P.EOS LTOA

I!
Linha Fpolis. -- La ;es
2as. 4as, e 6as.-feiras

Cargás -- Passageiros
-- Encomendas

,

In'o rm8.(Óes: -

Praça 15 de Novembro.
22 - 2° andar.
TELEFOl'vES

"

De dia: 1324 e 1388
De noite: 1483 e 1536

Telegramas «CITAL»

no Clube 12 de BgostoCoquetel
Foi Ll'ansf,erido para dala posterior a ser marcada, o coquetel que--

iria ser r�alizado hoje nos salões do Clube 12 de Agôsto, continuan-
do o pl'ograma para o' mês de Outubro sem outras alleraçõe,s,

É o que nos pede avisar aos seus associados, a Diretoria do vete-'

rano centro de brilhantes recreações sociais.

FRECHANDO •••

PARA FERIDAS,
ECZ:EMAS,
I N F LA'M AÇO E 5,
COCEIRAS,

O sr, Governador, se vez por outra, Lama a direção de

um calTO, dá até exemplo democrático, Ning'uem dirá que

S, Exa, se aprovéita do cal'go para dirigir automovel. Se aJ- '

g,lem disser iss:o, será nal'igndo tipo U, D. N.

E essa especi� não, forma.
Para essas -criticazinhas serem feiCas "no Diário, esquece-se

o proprieLário daquele órgão de que se valeu do cargo para

sonegar impostos e declarar, em eserihn'a, que a sua profis
são era a de governador de Santa Catarina.

'No caso do sr, Boabaid nem desaire há,

No oulro caso há de tudo: de patifaria para baixo.
Guilhej'me Tal.,

fRI'EIR

ESPINHAS,

A S,
ETC_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


