
. ..

agora, o Juiz de São Pedro" dr .. Clevis Alves Pereira, E' o

selícitára garantias de vida, O Tribunal de Justiça e' a'

seus trabalhos, em, virtude 'da intranquilidade reinan te

udealsta". Informa-se que o assassi�o�o (�A�aA ,��ç�!���' Soares Filho, este 00"'0 membro

iense, quando aind� longe de so- da comissão ínterparjídária, ao Dar

mesmo ma

Assémblêta(

Tombou;
gi�trado que
paralizarãe. no "paraiso

Afirma-se que a
. e cresce ... ,

..

·U .. D .. ,N .. está disposta
baixo!

a

lução, veio a agravar-se nova e in- das ocor rencias.

tensamente. É que foi assassinado, Ao mesmo tempo, 'o sr. Adroaldo

ôntern, naquele Estado, o dr. Clo- Mesquita da Costa, facilitou ao sr,

vis Alves Pereira, Juiz de São P(,- Soares Filho en,t�\dimento com o

dro. Foi êsse o magistrado que re- governador do Pjaili, por intermé

centemente se via obrigado a dia do rádio da policia. Inf'elizmen

abandonar sua comarca por ter te porque não houvesse energia
sido ameaçado pelos capangas eletrica suficiente em Terezina, n ío

udenistas, interessados em que foi possível a entrevista radiofôni-

o J uiz não cumprisse urua ca.

rlotcrminação do Tribunal H(>- O govêrno federal aguarda escla-

gjonal Eleitoral. Mais tarde, quan- recimentos necessários para as de-
I

do as testemunhas nesse processo vidas providências.
demandavam, a Capital do Estado, Terezina, 11 (A. N.) - Os depu
foram metralhadas cpelas costas. O tadosdo P. S. D. 'e do Partido Social
dr. Clovis Alves Pereira pedira ga- Trabalhista no Piaui resol veram,
rantias de vida e que a força fede- em sinal de protesto contra 0,5 re

ral garantisse as determinações da centes acontecimentos verificarias
Justiça Eleitoral. neste Estado, não comparecer as reu

Rio, 11 (V. A.) - O sr. Presidente niões tla Assembléia Legislativa.
da República, tornando corihecimen- também se informa que OI Tribu
to do assassinio, determinou ao sr. nal de Justiçaestá disposto a parulj

vencer Ministro da Justiça que pusesse os zar seus trab�lfros _ em virtude do
.r srs. Nerêu Ramos, Prado Kellv � ambiente de In tr'anqui lidade.

para
A U. D. N. está disposta a con- representantes no' Senado. Nú»

POU-'18.
PSD - UDN - PR - 2, PSD -

quistar o Catete ... Exatamente

co-I d_e
eleger um só s_enfld,l)r., 'Naqll�la PTB - UDN - PIl. - PRP -_, 1.

roo em 1945, mas sem o concurso Casa a representaçao mineira esta a PSD - PTN - UDN - 1. �SD -

da "esquerda democrática". O sr. cargo de 2 senadores do P. S. D. Ae I �TB - PI� - PSP - 1. PSD -

Monteiro de Castro - e nao o sr. 1 do P. H. Mas passemos pela Câ- UDN - P1 B - 1. PSD - PR -

Prado Kelly -. é quem ? afirma. a II11�ra dos Deputados e procuremos ,PTB - 1. PSD - PRP - UÇ)N -

um jornal udenista do, �'l�o, de o�lde: al� o� representantes da U. D. �. 1. PR -,UDN - 23. PR - PTN -

.carinhosameme o "DIana da 1 ar- rnmerra : apenas 7, enquanto o nu- PRP - 2, PR - PTB - 1. PIl. -

de" transplantou a novidade para mero de deputados federais minei- PIl.P - UDN - 1. PR - UDN -

as suas colunas, Tudo faz crer, por- ros pelo P. S. D. é de 25. (Além des- _PTB - 1. PH - PHP - 1._ PH -

tanto que a U. D. Nise decidiu, ou ses há mais 2 do P. H., 1 do P. S_ T. PTN - 1. UDN - PSp -r-r- PTB - 1. O artigo emendado diz, em sua

que �l(fuél1l por ela decidiu, O Se- e 1 do P. T. N.)_
.

t;nN':- PSP ...... PTB - 1. PTB - 1. redaçãb or-iginal, que todos os ,e-cretári�-Geral (e não o Presidente) Na Assembléia Estadual de Minas

I
PTB - PTN --;- I. PTB - UDN. 1.

. -

t ,1" o PSD 41' C
A.... - l'es.. humanos nascem "iguais cm riJfala em tom de quem nao �1l1 uu- e o.l11esl11 o panorama: . _. ,011l0.se ve, e preCISO nnagmaçao

vidas sôbre a atitude udenista e e Ü. D .N. 14. para criar o panorama duma su- rei tos e em dignidade".
sôhre a conquista do Cate.te. Quanto às prefeituras, a situação. posta e enganosa expansão udcnis- O Brasil propôs, por seu lado .qne reitos Humanos, suspendeu seus tra-
Nós é que levantamos daqui as é a seguinte: PSD - 112. UDN - ta, especialmente em terreno pesse- constasse da Declaração dos Direi- balhos ele hoje sem chegar a qualprimeiras dúvidas à cêrca da auto- 81. PR - 23. PTB - 4. PDC - 3_ dista ... Assim, a U. D. N. cresce

ridade do sr. Monteiro de Castro pa- PSP -1. PTN - 1. PSD __:__ UDN - como a cauda do cavalo: para bai- tos Humanosa afirmação que "o 110- quer conclusão sôbre a emenda brâ�
ra falar em nome da U. _D ..N. B não 25. SD - PH � 9. PSD - PTB- - xo,.. ,sileira ou qualquer das outras.
estamos desacertados. A f rente da

,. h
' , . .

- - - -.-. ...,. -.._ --.._..-.-.-.-.-.-.-.- -.r.-•..,..- _

�·oD;'�_·._�r:��o���f).�I�;u�O��.;��n��� ln a «carater POlitiCO e subverS'IVOn Churcbill é contra a uestruicêemente nao tem f'eitio para ::;"l1ch� '. _,

���'?:taed��rJ�I�:�::trl�i�al����r��li��' a assemble'l·a do pelro"leo do depósito, de bombas atômicas
leclarações . assentadas "no fllld;'O

.

. .'�uvidoso, J{ão têm apôio !1U i)�;ss:l- Londr�s, 11 (Umted) - Wl�1St(1ll nha onde os representantes das na..

do, que .foi .Íl;;piedoso para a "i'�er; Uma Dota do comando da m IT do R ·,e
Chur clul1, no 'discurso prOl1lll1�W� ç,ões .?oder�sas e dos paises de civi-

na vigilância ..

;, '. ,'. r , ,". 1). 1'. eCI perante o Congresso anual do Parti- lização antiga se trocam. reproches,Repare bem o DIaIIO da Tal de.
Ri 11 (A N) O C d t d ',' '1 f'

.

" .i..'

lit it Ie ido I}OJ'veJl o, . I . oman an e a mente que nem o comando da Base do Conservador, declrou que os Es- ironias e lllSU tos, a 1m d'e dUI!!ll a-penc 1 a o respel o a II
.

-
- '. -

. . _ '" :� _tura à palavra do sr. Montein de Base Naval de RecIfe deu pub1:I6- nem qualquer dos seus oficiais prcs- tados Unidos terão a culpa da perda oplluao púbhca e lllfJamar palxoes
Castro, guindado embora pela 101ha dade da seguinte nota: "O Goman- tam apôio a atos ou palavras de c:rí- das liberdad�s Iíumanas e pratica- populares, tendo como objetivo pre-do udenismo local às altura� da dante da Escola Naval de Recife' Ab

_

d d
' .

"d'"élite montanhesa de hom m�' lJúlili- -tIca so re o assunto, já decidido pe- rao um ver a, elro smCI 10, caso para os povos para uma terceü-t
cos", e periclita porque nãf) rstão comunica que, tendo recebi,do um lo g'ovêrno, a \

quem cabe, exclno,i- consintam na destruição dos seus guerra mundial que parece se aprocitad'os por êle com fi.dt'i.t,lad� convite para uma reunião na Esco- vamente, resolver. E aproveita B estoques de bombas atômicas. O ex- ximar irremissivelmente,.·
aquêles números eleitorais, nem os la de Engenharia, em que se deveria oportunida,cle para declar�r que u primeiro' ministro britânico, num Disse ain.da que "a Hussia bolchc�-interpreta com propried�,-;]c.
Senão, vejamos: tratar do estudo do petróleo, fez-se Comandante da Base Naval e <;eus tçm1 sombrio, declarou que '''ni'ío vista já está fortemen.te armada",
Fez s. s. questão de afirmar "c<;)11: q�presentar a essa assembléia, jul- subordinados darão todo apôio ás vo� posso encorajar com falsas esj- Churchill aponotu a Tchecoslova�

seo'urança" que o seu parudo "se gando tratar-se dum estudo técnico, aecisÕ'es do govêrno, combateJ�do peranças de arhistosa eolaboraç':1o quiá como um exemplo de como St::,�te�1 ganho terreno" Como? O sr.

Monteiro de Castro, Secretário-Ge- sem saber que a mesma assumiria energicamente quaisquer ideologias com a União Soviética". .lin "perpetrou os mesmos atos de
l'al da UDN sofisma, então, depois de carácter politi�o .� subversivo d'2ste

I
eK.ót.icas e _estrel�1Ís�as. (a�s�na\:lo) Churc�l,ill ainda, afirmou que a agressão que Hitler, quando d� �L1il

acrescentar que o terreno !Jcfllido modo, torna publIco sua desaproY:l- Mano Falcao OlIveIra, CapItao de AssemblelD g('ral das Nações Unidas lJlarcha sôbre Praga, em 1939. E
era do pi. S. D. e do P. T. 13.: e '>0-

ção à noticia, publicada pelo ]'ornal Mar e Guerra, Comandante da Base

1
"f'OI' l'edl·IZI·(·I:l a ulna al'ella ,de' 1'1'- aCle f

.

t 'f t dfisma estabelecendo 'JI1l conf:':mto - -

'

scen ou-·que JS o 'az par e 'a

arranjadinho a jeito de tOrCei' a rea- "O Popular" e declara categorka- Naval de Il.ecife". técnica pré-estabelecida de �'glle,Ta
lidade. Assim·é que o confronto se fria" que os russos desencadearam.
faz entre a U. D. N. e o P. S. D. em'

O d d d
· ", . "contra nós todos".

i���:ãOÉ a�faroPI.e���: ade ni;l���én�' • eputa O u enlsta e estrangeiro Mais adiante declarou que "ist!)
Importa ir consultar os quadros é tão claro diante dos nOSSQS olhos
oficiais referentes aos pleitos pa-

como foram dê conhecimento an.ra verificar se aquêles nún'leros Ped'em
.

a ca
-

d
.'

d" Asão exatos; mas tôda gente pó- . ssaçao . O seu man a.o na . ssem,. t.ecipado os planos do próprio Hi-
de saber desde logo que o não , tler, expostos em seu livro "Minha
,são pelo seguinte enunciado: a U. . bléia Legislafiva de Sa-o Paulo luta".
D_ N. perdeu fragorosamente as

eleições para a Presidência da He- Pela primeira vez, na Assem- ABL\iDANTE DQCU;\1ENTAÇÁO lhou, pacienle_ e deliJ01'adamcnte, Esp.ero que as nações -ocidenta!s;
pública e para a Constituinte Fede- bléia Legislaliva do J)'sf',ldo "aí A flesintelig'encia entre os depu- na remuao de documentos que especlalm�nte n�ssa �átria e os E�
J'al- Mas, por ocasião do pleito para ser pedida a cassação do mandato lados Juvenal Sayon e Sidney D,e. l-o pudessem l)!'ovar a naeioilalidadtl I tados Ullldos nao Calam numa flr.governadores dos Estados, a U. D.

I I 1N. foi vencedora em 5 Estado5, ele- de um parlamenlar com assento cides de Avila data de alg'uns meses' libanesa que afirma ter '0 depllúdo madilha eta, pe a segun)1a vez. De
gendo os seus governador�s. naquela casa. a Lnis, (Jllando o representante nd.e- Juvenal Sayon, tendo agor,t em

uma coisa estou bem certo, ê de que
Daí para cá, qual foi o terreno A que,stão deverá roer levada nisla f'xibiu, da ll'ibuna, uma car- I mãos abundante documentaçR') rc-

se os Estados Unidos consentiremconquistado. Não houve. �

f' 1 A.

O que houve e há é cada vez maior esla tarde ao pl·enario do Palaeio l�, em paprl timbrado dos .C�m�os lr:tiv,a à· ':naLeria. Essa docU,�18ni a-I
em .lr.m::r qua quer, acordo par'l a

área eleitoral perdida pela U. D. N., Noye de Julho, pelo deputado J�llseos, com aS�JllaLura atrrbUlda çao Il1clm cerca de cem papelS alu- des.trmçao dos seus estoques de
que, tendo feito os 5 governadores Sidney Delcid·es de 4-vi1a, represel1-- ao sr. Sdney Avila que Ir o chefe da sivos à questão ,e procura1n 2','i-1

bombas atômicas, serão culpados do

�� ;;t�I�4'�ê�s:� �J�s���sos�eguin- tante do Partido Social Progressis- casa civil do Go\'�rIlador Adhemar deneiar a orig'em libanesa do par- assassinio das liberdades humanas e
Falemos, por exemplo, de J\Iinas ta, que fará tr.emenda acusação de Barros e que teria" no mencio- lamentar udenista, afirmando que estarão praticando um suicidio�',

Gerais, onde o sr. Milton Campos, contra ,o depulado udenista Juve- nado documento, autorizado uma esse deputado não é brasileiro. O orador em s'eguida expõe 11 m('
aliás sufragado por uma coligação nal S�YOI), proc. LU'ando provar na-l tI:aJ.lsação ilegal em nome do Exe- TERIA NARCIDO EJI[ HA::lBAYA didas posHivas que a Rllssia deve rãde partidos, foi derrotarh nas elei- I I L

.

�ões municipais de 1119.[leira estre-
que e par amen ar o CrIme de du- 'cutivo. De c-onformidade com o que O tomar se deseja ver Tiíternaciona1.i-

pidosa. A U. D. N_ miu')ira 11'10 tem pIa nacionalidade.
. 9 'sr. Delcides de AYila traba- Con.tiriua na 8a. pag zado o controle da energia atõmic<l.

,/'

Pediram que o Brasil retirasse
a referência a 'Deus

Iparis, 11 (U. P.) - A China (' .) mem foi cr-iado à imagem e à scme

lhança de Deus.

.Bl'oprietál"io e

, O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

D. Gerentes SIDNEI NOCETI -'- Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAltIOS
Diretor de Redação GUSrrAVO NEVES

Ano XXXV I Florianópolis Terça-feira, 12 de Outubro, de 1948 I N. 10.36b
.......

-

Sonhando com a conquista do Catete

Reino Unido pediram ao Brasil que
retirasse a referência a Deus, ,:!a
emenda apresentada ao projeto de

Convenção sôbre Direitos Humanos.

A Argentina, a Colômbia -e a .Bo�
livia apoiaram a emenda br-asileira,
porém a Rússia se apôs, procurando
mostrar que se trata de uma prova
de "atraso social".

.

,A reunião da Comissão Social, em
que se 'debate a Declaração dos �i-

II

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Escritório Técnico
Cid RochlJ Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs, Interessados que.,
tendo regressado de sua viajem aoe

Estados Unidos da América do Nor-·
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro-"
cha Amaral reabrirá seu escrítóríc .

(Rua Presidente Coutinhc n. 22)"
nos primeiros dias de agôsto, espe-·
rando continuar a merecer as espe-»

,ciais atenções de seus amigos e �

clientes.

o RSrADO-Terca 'elrll 12 de Outubró IJ.� '9.8

Informações
_......".."..".."..• ..".."..v.."......"......- ..•......"-'

Horario das empre ..

R�açã��!�s�?ua sas ,rodoviarias
João Pinto n. 5

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Proprietário e Dirv-Gerente

SIDNEI NOCETI

A 'DIVULGACÃO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro IPublicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.

.CAIXA POSTt\L, 775 CURITIBA

Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES
Chefe de Paginação:

FRANCISCO LAMARQUE
Chefe de Impressão:

JOAQUIM CABRAL DA SILVA
Representante:
A. S. L1\RA

Rua Senador Dantas, 40 - 50
andar

Tel.: 22-5924 -'Rio de Janeiro
RAUL CASAMAYOR

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

80 andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano .' Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Crs
Mês ...........•. Cr$
Número avulso .. Cr$

No Interior
Ano Cr$ 100,00
Semestre ...•.... Cr$ 80,00
Trimestre �. Cr$ 35,00
Número avulso .. Cr$' 0,60

Anúncios mediante contráto.
-

Os originais, mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados.

Viacão Aérea
�

Horário
Segunda-feira

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 ...:..... Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte

Terço-ieira
I' \l\:\lH - 10,40 ..,.. Norte
'I UZEIRO DO SUL - 12,00

Norte
VARIG - 12,30 - Sul

�ANAIR - 13,50 - Sul

Quar-ía-feirll
PANAIR - 10;40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 1 t,OO

Norte
VAiUG - 11,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

.

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR -'- 13,50 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

. Norte
CRUZEIRO DO SUL - 15,30

!ul

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

�orte
PANAIR - 10,40 - Norte

I
VARIG - 11,401- NO'I'te
1M.NAIR - 13,50 - Sul

K
Sábado

VARIG - 12;30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,5'5

Norte
, DC!mingo

PANAIR - 1Ó,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00
PANAIR - 13,50 Sul. '<

•

I

Escritório reõêm organizado...

E.���6!'��rQ�.n�::id:;CiQ
I
Departamento 6 de Estradas de ROdagem i::�!� ::st':P�����:S: ::r;nt�r�:�:

• F_O_N_E_"_"_1_4_6_8 -=

.

A V I S o com artigos de fácil venda, e COIll"

boa margem de lucro.
Por necessidade de serviço ficará interrompido, no dia 18 do flU-1 Informações á Praça 15 de No

ente, por 24 horas, o trânsito na ponte sôbre o Riu Bonito, no trêcho -íe vembro 22, 20 andar, das 8 ás 12:'·
estrada compreendido entre Angelina e Rio Bonito.

. . . . • . . • . .. . •..•••••. ".

1). E. R., em 5 de outubro de 1948. 'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON.
(As.) Eng. Félix Schmiegelow, Diretor da Divisão Técnica, respon- TA P. FABRICAR)

dendo pelo Expediente ,do D. E. R. " Vende-se

Maquinárío Cr$ .250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,09
Situada em Campo Alegre - S. G..
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmuth

Brusque - Santa Catarina".

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

nteí«
.

.

SEGUNi>A·FEIR.A.

Ministério da Aeronáutica

Irmandade do S .. Jesus "os Passos
e Hospital de Caridade

JoInT�

CONVITE
De or.Iem "do Irmão Provedor, convido todos os Irmãos e Irmãs para,

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

benção da Imagem ele Nossa Senhora de Fáí irna e, em seguida, lomarem
parte na procissão dessa Imagem para a gruta, recentemente construi
da, em terreno do Hospital de Caridade.

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

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

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

'. Auto-Viação Catll1'l.nenH LaguIUI
.. • - 6,30 heras,
'" Rápido Sul BrasUelro - JolnvUe - li
I. 5 e 14 horas.

.; Expresso Silo Crlstovlo -- Lagun. -

.. 7 horas.

i Expresso Brusquense - Brusque
.. 16 horas.
.. AutO.Viação l,tajal - ItajaJ - !tI ho-

j
ras.

Expresso Brusquense - Nova �nto
- 16,30 horas.
Rodoviária Sul Brs,sil - P6rto Álegre

- 3 horas. LOJA OIS CftSEMIRASQUINTA·FEIRA
Auto .. Vtacão Cataeínense

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catarínense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarlnenee

- II horas.

Auto'Viaç!o Catarlnense - TuibarAo
- o horas.
,Auto·Viação • Catarlnense - Laguna
- 6,3P horas.
Expresso Slio CrlstoTllo - .ltaguna -

7 horas. I
Emprêsa Glórla 1- I.!!guna. -" ti 1/2

e 7 1/2 horas.'" _

Expresso Brusquense '- Brusqu. -

16 horas.
Auto·Vlação ltaja! - ltajal - UI bo

l'II8.

Râpldo Sul Brasileiro - JotnTile - b
15 e 14 horas.

'

Empresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - is
- II horas.

SEXTA-FEIRA
RodoTiãrla Sul Brasll - P6rtd Alegre

- 3 horas.
Auto"Viação C&tarlnense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarlnense - Jolnvtle

- II horas.

Auto-Viação Cs,tll1'lnense - LaJruna
- 6,30 horas.
Expresso São Cl'IstovAo - Laguna _

7 horas.
Auto·Vlação ltajaf'- ltaja! --- 111 ho

, raso

Expresso Brusquense Brusque
16 horas.
Rápido Sul Bra,sllelro - JoInVU. _

às 5 e 14 horas.
SÁBAD('
Catarlnense - CUrItiba

1530 kilocieloe on des: médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

POrto

CUritiba

Especializada em artigos para
homens

RECEBEU VARIADO 'sORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANlI'EM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

� PARÁ HOMENS I
I

.

.

ARMARINHO EM GERAL' - CAPAS, CAMISAS, 'GRAVA-
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

.

Tudo 'pelo menor preço _a praça
Fa�a orna visita à' nessa Casa e verifique

nossos preços e artigos

Jolnv1le

CUritiba

Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das 17 às 22 horas

RaDIO TUBft' ZYO 9
Auto-VlaçAo

- 5 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Jolnv1le ...,..

às .'; e ]·9 horas.
- II horas .

Auto·Vlacão Catarlnense - JoInVUe.
- 6 noras,«
Auto-Viação CatarmenH._ TubarAo

- 6 horas.
EXDr�sso 8Ao OristoTAo _ Laguna _

7 horas. '
.

-'. Ex>preseo Brusquense - Bruaqu. _
14 horas.

.

Auto·ViaçAo ltaja! - ItajaJ .... la bo .

raso

Expresso BrusquellH - No"a Trento
- 9,30 norae.
Expresso Glória - Laguna - • 1/2

e 7 1/2 har...

Quinte Zona Airea.-Destacamento da Base Aérea
em Florianópolis.":lnscrição para o concurso de

admissáo à Escola de Aeronáutica
O Comandante do Destacamento de Base Aérea de Florianópolis,

avisa aos interessados, que se encontram abertas nesta Unidade, no cor

rente mês, as inscrições para o Concurso de Admissão à Escola de A(�·

roriática, a reaizar-se em Janeiro de 1949; neste Destacamento de B'J:;r

Aérea.
Outrossim avisa, que os formulários para as inscrições em apreço,

serão distribuidos por esta Unidade.
Destacamento de Base Aérea de Florianópolis, 4 de Outubro de 1948.
Saturnino Barbosa Lima, 20 Tte. - Carlos da Costa Dantas, 10 Tte,

Ajudante.

I Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGAnO
Crime e cív.l

Coa.titulçíio de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES
Título. D.olarat6rio.

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

REEMBOLSO POSTAL
Para casem iras, linhos, brins, etc. precisa-se representante.

Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guardá-se sigilo,
Caixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

t

Pedro Medeiros. Auxiliar"
................... ........ ;. ..

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

Dr. Antônio
Nodes.o

Médico

Formado pela Faculdade de
Medicina da Bahia, Chefe dos

serviços de Radiologia do Hos

pital de Caridade.
Cursos de especialização no

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

Montevidéu,
Especialidades:

R�I08 X
R4DIUM

RADIOTERAPIA
Exames radiológicos do Es

tômago, Intestinos, Pulmões,
Coração, Esqueleto, Vias bi-

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

Doenças da pele - Hipertiroi
dismos - Reumatismos -

Disturbios da menopausa-etc.
Atende diáriamente no HOS-

PITAL DE CARIDADE.

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

Representações
ou / Pracista
Oferece-se para Laguna e Sul d&:

Estado, ofertas com detalhes à!.,

Caixa Postal na. 1Q9
Laguna - Sta. Catarina

Pracislas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ODEON, hoje não haverá sessões

Cinematográficas.
.

'

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

IMPERIAL, hoje ás 7,3'0 horas

E o sucesso continua
EN'THE O AMOH. E G PECADO

(Forever Amber)
Technicolor

CO)1: Cornel Wilde' - Linda

Darncll
-

No programa: 1° A Marcha da

,Vida n. 17 - Nacional 2° Fax Air

plan News 30 x 76 - Atualidades

Preço: CI'$ 4,80 único

Censura até 14 anos.

.
.

FILMES DA SEMANA
ODÊON, 4" Feira

O PHISIONEIRO DA ILHA POS
TUBARõES

ODEON, 5" Feira
O R E [ DOS CIGANOS

BITZ, hoje ús 5 e 7,30 horas'
Sessões .das Moças

De'lia Garces a encantadora es

trela argentina ao lado de Hugo Del

Carri'l, numa prilllorosa prodnção
GHANFINAGEM

Um tel'110 roma;lce de al11Ol' el�
tremeados de béla's e lindas canções
No programa: O Esporte em Mar

cha 231 - Nacional - Po1iciae�

Burlados - desenho colorido

Preços: Cr$ 3,00, 2,00 e 1,20
Censura livre.

ROXY, ,hoje ás 7,30 horas

James Stewart - Denna Ree-d -

Lionel Barrymore - Thomas Mit

chell - Henry Travers

A FELICIDADE NÃ:O SE COMPRA
A história original de um C[llP

queria não ter nascido contado com

humor e emoção ...
No programa: Noticias da semana

- Nacional - Metro Jornal
Atualidades

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
Censura até 14' anos.

FILMES DA SEMANA

RTTZ, 5a Feira

AMORES DE UM TOUREIRO

RTTZ, domingo
MERCADOH. DE ILUSõES

O' comunismo DOS
Estados' Unidos
Washington, 11 (U. P.) - A He

vista Comunista "Problemas Poli

ticas, revela que o lideI' comuni�;ta

Negro Henry 'Yinston anunciQu 11m

plano da organização vermelha nos

Estados Unidos, no sentido de ser

levada a cabo uma campanha de g:,'("

ves e de sabotagem nas fábricas nor

te americanas. A campanha em qtl(,�

tão tem por finali,dade fazer frl'-
\

éassar os planos do govêrno.

_____________,-------------O--R--S-T-I-,,-O-O-�-T�e�r�c�2-��'e�I�?��-1�2��;��O==U�tU=b�rO=_:d:e�'�:4:8:_ _:3 _

Vida
ANIVERSARIOS

SHA. lVIURlLO H,AMOS
Na Capital Federal, cercada da

,eslima (' da consideração de nu

.merosas amizades, vê defluir ho

je, a sua data natalícia, a exma.
, sra, rI. Lígia Bauer Ramos, virl.uo
sa esposa rio nosso prezado conter
;['âllPO Mur i]» Ramos, destacado
serventuai-io da Justiça.

:\. dama nalaliciante, que pela
,excepcional dislinção e nobreza de

-coração, conta tarnbem, não só
nesta capital como em Itajaí,

: sua cidade natal, - com inúmeras
.seletas relações na sociedade, neste

prom issor even to, será por certo

.alvo das mais carinhosas e expres
, sívas homenagens, às quais' "O Es
,lado" rirazerosamenle se associa.

DH. CARLOS GmlJES DE

OLIVEIRA

A efeméride de hoje assinala
a data nalalícia do sr. dr. Carlos

. Gomes ele Oliveira, nosso prezado
-coestaduano e operoso Diretor do

Depar1Jamen to ,01"." Municipalidades.
Espírito culto, lhano no tratar,

-o aniversariante que conta n u rne

+r-osos amigos e admiradores
.
em

. quase todo o Estado, será sem dú-

vida, na data de hoje, objeto de ge
':rais atenções, manifestadas aí.ra

vés arctuosas Jelici'tações, enlre as

-quaís com prazer incluímos as nos

.sas.

DES:E}IBARGADOR A�1E'RTCO
:-;ILVEIR,A NCNES

Ocorre, nesta data, o an iversá
rio natalício do sr, dr. Américo

. .i)ih;eira Nunes, desembargador no

gôzo de merecida aposentadoria, a

-quern 'eleve a nossa magistratura,
inesí imáveis serviços,
Aos seus íntimos amigos c nu

merosos admiradores rios associa
mos nas .hornenagens com que lhe

f'esle,ja,eem O' auw.j_çjQSO aC011 teci
'w en t o.

DIt. OSLBI COSTA

Deflue, hoje, o aniversário nal a

'lírio cio sr. dr. Oslim CosLa, bri-

1hante advog'ado' residente em In

,daiai.
O distinto ani"el'sarianle, que

'niio só naquela cidade como nesta

,capital, desfrula dà melhor consi

,deração e' conta com crescido nú-,
mero de amigos e a,clmiradores, na
dak'1 de hoje \'Ceá cedatnente; pôs
"to em e\'jdência o alLo conceito em

,.que é li do.

D. ARGENTINA DA SILVA
I

FEHNA::'IIDES

D. ZULlVIA CANDEMIL PEREmA

Passa, hoje a data' natalícia da,
'exma. sra. d. Zulma Candemil Pe
reira, aILa funcionária do Departa
mento de Educação e digna C011-

.'Sorle do nosso estimado conLel'l'â
ueo Oscar dos Santos Pereira, com
petente TelegTáfista elo Cabo Suh-
maril1ll.
A ,listinLa ani\'ersariante

cllmpl'imentos elr "O Bstarlo'·.

,

eocial
MENINO PEDRO PAULO

Transcorre hoje o jn-irne iro nni
versárin na ta lício do rob us lo gal'o
linho Pedro Paulo Machado SC1bri-

•

nho, encanto cio lar do distinto ca

sal Antônio Nerêu Machado - Cli
vanda PereiráMachado.

MENT]\'O PA!GLO-CELSO
Em meio à alegr-ia e ao carinho

de seus pais, o sr. sarg. OLilio Sil
va e d. Mar ia Eunice Silva passa
hoje o seu 1° primeiro aniversário,
() interessante Paulo Celso.
Ao jubilo do distinto casalo "O

Estado" se associa com yotos' ele
Ce lícidadcs.

I * * '"

FAZE;\1 ANOS HOJE:
- o sr. Eugênio Sousa, velho e

ded icado funcionário da Polícia
Ci vil, - servindo no cabine te foto

gráfico do Gabinete de Identifica
ção Médico Legal;

- o sr. Manoel Alfredo Barbosa,
próspero cornérciante- no Estreito'

- o sr-, José Francisco 'I'olenti
no destacado Despachante adua
neiro, muito eslimado em nossa

sociedade;
- a interessante Neuza-Mari a,

dileta filhinha do 51'. José Nicolau
Faraco:

- a mimosa Yara, enlêvo do 'Iar
do sr. Oswaldo Lenlz, competente
Telegrafista do Telégrafo Nacional;

- o menino Jói, Jilho elo casal
Hermes Guedes e Jací Costa '."H'
dcs dzr Fonseca.

-0-

FALECIME�TOS :

WA,LDE'MAR BUSCH

Dr. E�o��do MUller Um estrangeiro, atrevido e esfúoido
<,;,', Rio, 11 (A. N.) - Noticias prece- do ref'ertdo Colégio, investiu com

dentes de Salvador informam que seu automóvel contra os esturlan

um desagradavel incidente se regis- tes, dissolvendo a formação de es

trou em frente ao Instituto Baiauo tilo e provocando pânico 'entre os

de Ensino, quando um estrangciru, espectadores. Nesse conflito foram

de nacionalidade Grega, não respei- atropelados o Capitão da Guarda

tando a solenidade de hasteamcnto Civil Claudionor Conceição, e um

da Banâeira 'Kacional pelos alunos aluno.

Sociédade Musical Amor à Arte
De ordem do senhor Presidente convido aos senhores sócios e mil'

sicos t1esta Sociedade e suas exrnas. familias, para assistirem a Sessão

de Assembléia Geral Ordinária de possed a Nova Diretoria e a Retreta

interna que serão realizadas na I Séde Social dra 12 do corrente, das 19

as 21 horas.
.

'A nova diretoria da
S. 'M. Amor à Arfe
Será hoje solenemente empossa

da a nova Diretoria da tradicional

Sociedade Musical "Amôr à Arte'

para o ano social 12-X-48 a 12-x-4n.
Será obedecido o seguinte' progrn-

•
ma:

ÁS 19 horas - Primeira Parte da

Retreta - Hino\ da Sociedade -

Maestro Penedo Un BaIlo in Maschc
ra - Potpourri - G. Verdi Três' Jo
lie - Valsa Waldteufel Cavalar iu
Rusticana - Intermeizo - Mascaní

Las Pérolas - Val�a - M. L
ÁS 20 horas - Sess.o de Assem

hléia Geral Ordinria. Posse da nova

Diretorial
ÁS 20,30 horas - Segunda Parle

da Retreta - João Afonso - Do

brado - Sebastião Vieira Quem ri

por último ri melhor - Samba -

Vespasiano Souza Uma esperança -

Bolero - Mário Cesar' Loureiro. Ele
Virá? - Samba - Hugo Frevsle
ben Pensando em Ti - Fax - idem
Nilza nisia � Fax idem Emílio Car
doso Júnior - Dobrado - Vespas ia
no Souza.

O bolero, "Uma Esperança" é de

uut?ria do. jox�lil. ,e esperançoso
musicista conter'raneo Marro Cescr
Loureiro.

.,

Expirou, ontem, vítima de ceue,1 d�ficuldades slll:gidas dia a dia, anos

cnfermiclacle, ° nosso distinto con-
a fio, no' Universo conturbado.

LCl'l'âneo sr. '\Yaldernar Busch, al- Incontestávelmente, que a NES

Lo fLlncionário do Ballco cio Brasil. ,TLÉ é hoje, deve, dil'eta ou indirc-

.\a sociedade local, o extinto
co!\ta"a lal'go círculo de amizade's,
que manLinlla grilças à sua bonda
de e à sua sllpeeioriclade espiri- grande interêss'e c compreensão pe-

lual.
'las boas causas, trabalhou também,

Deixa yiúva- e uma filhinha. durante a la Guerra Mundial, em

O sr 'Valdemar Busch era irmão pról, da Cruz Vermelha, tendo sido

cio lsr. dr. 'Yaldil' Bnsch, ar]vog'add nomeaclo "Delegado Permanente do

Transcorre, lloje, o ani\'el'sál'io nesta capital. Comité Internacional" daquela be-

'-naLalício ela exma. sl'a. el, Argenli- O enlerramento do cadáver se nemérita Iústituição.
'

-na da f'ilva Fernandes, virLuo�a efduará hoje, ,às 16 horas, saindo COl11preende�se, por isso, qu�,

espôsa do nosso distinto conlelTâ- da sua residência, à rua Visconde reine grande pczar, rrão somentt'

neo Sl'. Ticho-Brahe Fel'l1a,ndes, I de Ollro PreLo n. 10. em todas aS,organizações ligadas ao

-,desLacado funcionário do MinisLé- A família enlulada "O EsLado", nome Nestlé, mas também nos cU'

Tio da Fazenda, no exercício das apl'esenta sinceras condol()ncias. culos 'econômicos e culturais. Cem

funções de Delegado Fiscal.
,

efeito, como reconhecimento do�

Ao numeroso círculo de relações seus dotes inte}��tuais e da sua'

da dama anive'rsariarüe nos asso- obra 'humanitária, 'várias universi-

"eiamos' nas !1omenag'ens que lhe Horas de intensa dades ,da Europa, como a de Lati·

prestarem., _
sanne, na Suiça, e nO$ Estacfus Uni-

I -,
-

"', H l' I' como�ao dos: a "Washington and Jeffers,::lll

D. JADW,IC1A GRAMS ,c...E!'\ I rI., B 1 H", t 11 (A N.). I' College'" e "Lineoln Universit·"

A ciata de hoje consigna o [
e o Oflzon e, .

- h- � , '

� ,

na a- formam q'ue nas primeiras horas 'lu outorgaram-lhe o título de "dOllÍor

-lício da exma. s a d J d
'

-

r,. . a wlga dia dois do COl;rente a população de
honoris causa"; o govêrno de Cub�,

Grams Gentil, digna esp'ôs,a rio sr. d
cataguazes viveu instantes de forte

a ar em de Comendador ,da Cruz

_João de f)eus Gentil, 1° Pilolo do V
emoção, quando se eonstatou que

ermelba Cubana, e o de França a

no�sa 'Mal'i,nha Mercante..
um avião "teca-teca" havia pel.clid()

de Membro de Honra da Cruz Ver-
A dama nalall'cl'ante o' o

•

" b n ssos
t d

.

t d b melha Francêsa.
'volos de felicidades.

a 1'0 a e, esonen a o, so revoav&

a cidade. Consta que o aparelho e.:i-
Foi t�mbém distinguido com o

tava em perigo. Os populares sob a titulo, de Oficial da Ordem de Mérito

orientação do pi'efeito tomaram: to-
Intlustrial' e agricola do Govêrno

das as providencias no sentido ile Português, Cavalheiro da ordem ele

socorrer a trípulação, evitando o
Salvador cla Grécia, Cavalheiro da

desastre iminente. Já era noite' e o
Ordem Imperial da Turquia, Comeu

pilto niío teria conseguido 10calzf1.1' dador da Ordem Espanhola ao Mé

o campo de pouco. Os motoristas 10-
rito Civil, Oficial da Legião de Hon

cais, por sua própria iniciativa, COil-
ra da França.

duziram seus automóveis ao campo

os ilul11inandoo parq que o avião pu
lesse aterrisar.

O DR. EDOUARD MüLLER, P",:)

sidente da Nestlé Alimentana S.A.
e expoente máximo das diversas

emprezas, sociedades c companhias
que, no mundo inteiro, giram C'11

tôrno do nome Nestlé, acaba de fa

lecer na cidade de Stamf'ord, CI)j)

necticut (EE. UU.), como conse

quência de congestão cerebral que

o atingiu no dia 17 de setembro,
quando se achava no seu gabinete
de trabalho, em plena atividade.

Tendo dado grande impulso a

um dos maiores conjuntos de orgu

nizações de produtos a limentares

até hoje existente, ocupa va o. Dr.

Edoardo Müller posição relevante

110S meios econômicos e f'inancci

ros Internacionais.
Suíço, nascido em 1885, ingressou

•
na Nestlé, em Londres, em 1903, com
a idade de 18 anos. Mercê de seu 'es

forço e capacidade, aliados e inala

qualidade de líder, passava, cm

.1913, a se ocupar dos negócios em

todo o Oriente Próximo.
Foi nomeado, em 1919, Diretor da

Nestlé 'em Paris, em 1926, Diretor
Geral na �u�ça e, logo� após, eru

1930, Adrrrinistradcr-Delegadol pa

ra, em 1937, chegar ao pôsto máxi

mo de PRESIDENTE, pôsto no

([uál, graças à um dinamismo invul

gar e Ulll conjunto .de qualidades
notáveis, c<1nseguiu, sempre, en

frentar vitoriosamente as inúmeras

tamente, em grande parte, à perso
nalidade cio Dr. Edouard Müller.

Juntando ao espírito comercial

PASTA DENTAL
ROBINSON

,.,

O dedo de ,Moscou
na .t'raoça
Pans, 11 (U. P. - Foi inangura

da, hoje, a Assembléia Anual da
confederação geral dos trabalhado�
res da França, de cujos membros
500, mil se acham 'em grew' •
O Ministro do Interior acusou a

confederação de realizar as atuai�
greves por motivos politicas, 5e

gll�do determinações do cominform.

No transatlâo
fico Itália
Rio, 11 (A. N.) - Procedente de

Buenos Aires, lançou ferros ontem
na Guanabara o transat1anntico ita
liano "Itália", que trouxe cinqu(:;ll
ta e dois passageiros para esta ca

pital c seiscentos em transito mara

portos da Europa. Viaja com ,desti
no à Europa Juan José Amezaga,
ex-presidente do Uruguai, que vai à
França massear, devendo redres�'>r

,
o ---Q-

ao Ur�lguai no fim �'O próxil!l0 mês.
OUVido mela rep'Ortagem decla

rou que lamentav� a curta' demora
do navio nãó permitfr seu des�m

barqlle para rever os amigos e co

nhecer os progressos da cidade nus

1;�;h:mPd� chaves
Esteve ontem em nossa l'pdação

o sr. Antônio Kaisashi, morador da
Vila Opel'ária n. 30, decla1'ando ha
ver achado um molho de chave o

qual se encontram em sua resid6n
cia, à disposição cio seu clono.

CASA MISCELANEA diltri

b�or8 do. JRádio. R,:Ci' A
Vtctot, Válvula. e DilCo.�
Rua Conlelhe\ró Mafra

. '"
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o i.:�TADO-Ter<a ;elta 12,!:1fl Outubro d. 1948

íBom binóculo
Grande. visoo

"VI'R<iEM ESPECIALIDADE"
lA WETZEL. lNDUSTRIAL-JOINVILLE (MarclJ

TORNA A f.OUPA BRANQUISSIMA

IOMPANIIIA •AtlANÇA DA lAIA"
........ _ 11'1' - 1Ue:> lAIA
otmDIOI :. nAIlPo:anl

Cifr•• de Balance di 1944.

CAPITAL E RESERVAS
ResponlÉlbilidariel
Recete
Ativo

Cri
Ca:$

80.900.606,30
5.978�401 .755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

•

•

Sioiltrol pagai no� fíltil2l01 10 amei.

Relponlal. ilidao:iel
. 98.687.816,30

• '76.736.401.306,20

Dir.etórel'
Dr:-Pamphilo d'Utra Freire de .Carvalho, Dr: FrancllcQ
de Sã, Anilio M...orr.,! Dt. Joaquim Barreto de Araujo
e Jo.� Abreu.

"�"""�"" ���__nM�� ���

Rep rese'nta'ções
FIRMA IDÓNEA, ESTABELECIDA EM. SÃO PAULO (CAPITAL)
HA LON.GOS ANOS, E QUE DI.SpõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245'- SÃO PAULO.

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100,000,00 renda

'c.rta de 10'(. 80 ano com recebimento de juros 'mensais.
Informações nesta redação.

QUER VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGAMCIA 1
PROCURE·A

Alfaiataria Mello
Rue Pel ipoe Schmidt 48

Empeza de

Ct-IF:

-

navegaçao
REM

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

maxima rapidez e garantia para transporte .re suas mercadoria,
Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

Carros para o
.

interior do Estado
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba - 6 horas
!RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile 13 horas
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariament� - Brusque -

I 16 horas
el excessão de sábado - 14 horas

EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a• feiras
Nova-Trento,

iE. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a, e 6a• feiras

16,30 horas

12,10 horas

o Sabão

., LIRA. TENIS ,CLUBE
Edital

Afim de iniciar a distribuição de carteiras SOClalS e 'cartões de

identificação para filhos de sócios, 'solicita-se a todos os senhores as

sociados a fineza de fornecerem à secretaria ou tezouraria dêste Clu

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

reglal

Visão maior. e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrução,

Bons livros. sobre todo. oa

assuntos:
LIVRARIA ROSA

I��'r;t;�·;��;;�;;:�I;"

#I

..

t.

50 CONGRESSO EUCARISTICO
NACIOANL

Na qualidade de Presidente da:
Comissão Arquidiocesana do 50:
Congresso Eucaristico Nacional
todos os fieis e demais interessados
que o mesmo se realizará de 28 a:

31 de Outubro do corrente ano, na
cidade de -Pôrto Alegre, Rio Grande:
do Sul.

Outrossim, comunico as facilida
des ue viagem, .entre outras, as fOF�
necidas pela Empreza T'urismo.,
Pontual-Machado-Bensaude S. Ao.
com quatro tipo de perigrinação
a) uma Aérea, em aviões especiais.
a partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b) uma em navio;
especialmente fr-etado, e conduzin
do exclusivamente per,'grines; c)
uma terrestre, prosseguindo de
São Paulo em confortavets "oní

bus", através do Paraná é Santa

Catarina; d) outra terrestre, partin
do do Rio de Janeiro, pelo trem

I inte;nacional, diretamente a Pôrto

Alegre.
São essas as viagens obedecendo

ao tipo peregrinação.
Evidentemente, poderão os fieis

proferir outros meios ao seu alcan

ce, com viagem de auto, oníbus,
aviação, etc., na certeza de que 6l

nosso Estado, e em particular a

Arquidiocese não deixarão de se:

fazer representar naquela parada
de Fé e demonstração de amor a

Nosso SJnhor Sacr-amentado.

Fpolis, 1 de Março de 1948

Conego Frederico Hobold - Presí
dente da C. A.

..

'VENDE-SE
um terreno na rua An

tônío Matos Arêias, no Estreito, me
dindo 20 x 30.
Tratar nesta redação.

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

«SILVEIRA«

"I$f1@ § [<ü�
©�lli$iLfllb
�f�@llib�'A

-RHODIA
CO�\lP_t-\�IIL-\ QUI.'lIC\ RHODli\ BRl-\SI LEtRA. (
O�P,1a.U 'IEN ro AGROP[CU,\RIO Rua usmo 8..\DJ\RÓ, III) .4'and .Calxe Peste! 132Q, 54.0 P�IJl()

A MÁXIMA GARANTIA CONTRA A PESTE SUíNA

SENHOIUTA!
A ultima creação em refri
gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

Dr. Alcides Aci'oli de Vasconcellos
Avenida Rio Branco n . .103, 10 andar, sala 3.

NEGOCIANTES DA CAPITAL E DO INTERIOR
O ESCRITóRIO DE' kDVOGACIA E PROCURATÓRIOS do

Dr, Alcides Accioli de Vasconcellos, instalado à Avenida Rio
Branco n. 103, 10 andar, sala 3, no Rio de Janeiro .encarrega
se da defesa dos seus interesses junto às Repartições Públi
cas Federais e Lodo o serviço de advocacia relativa aos Insti
Lutos de Aposentadorias e Pensões, assim como do Registro
de Patentes de Invenção, Marcas de Fábricas e Chamadas de

Extrangeiros.
Oferece, outrossim, os seus serviços como intermediário

entre Exportadores e o Conselho Federal do Comércio Exte
rior.

D.ATILOGRAFIA
Correspondencl a
Comercial

METODO: '

Moderno e Eticiente

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

RUI ALVARO DE CARVALHÓ,· 65

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

"A Voz das Terras de Anita"
Frequência 1530 klcs, - Onda de 196 metros

TUBARÃO - SANTA CATARINA .

A Eletro Técnico
Tem o prazer de comunicar à sua distinta freg'I,-"ia e a» público em geral que

transferiu suas instalações para a rua Tenente Silveira, quase esquina da Trajano,
onde espera merecer

...
a preferência de todos, continuando sempre à sua inteira dis

posição -e agradecendo-lhes a visita,

". l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o BSTAOO::'Terca"'elra 12 cae Outubro de '.48 5

:8a410$ iDsle_e$ 4J4J.aIQo4,�.
Da Fábrica ao consumidor. �_. Grande estnque recebeu a firma distribuidora

«Fiuza Lima'& Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565 - Fpoli� ..

Dr. Lindolfo 4s6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civei -- Comercial

I Conlltituiçõe. de lioeiedada.
8 .erviços ceral:1to., em geral.
�Organizaçõe. contabeí•.

Regi.troe e marca., di.pondo,
no Rio, de corre.pendente.
Eaeritório: Rua Alvaro de

Carvalho ri, 43,
Dali 8 à. 12 hera••

Telefone 1494

o VALE DO ITAJAJ
Proeurem na Agêl1td&

Progresso;
LIVRAE.IA 43, LIVRARIA

ROSA
-�.". . .. .. .

'

..

Camball, Gravata., Pijamea,
::Meial dai melhorei; pelol me .

;llorea preçol 16 Da CASA MIS
CELANEA"": RuaO. MeIra.

)

.•.. reune som ... acabamento ••

solídez.s. no piano perfeito!
Além de vários mocjêlos para -,

pronta entrega ... êste maravi

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de
pagamento a longo prazo!

SuhwartzmaUD
REPRESENTANTE
.para Santa

KNOT
Catarina

S/A
Cx. 134 - Tel, KNOT

Florianópolis
..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Muitas felicidades pelo naseimea
<>to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melhei
presente para 6 seu "PIMPOLHO'
é

. uma caderneta 'do CREDITO
MUTUO PREDIAL.

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

ir
""

, ,.._
/lf

,/'lf
,lf-

*

DA RÁDIO-TÉCNICA MODERNA

o 'MODÊLO

I

hCA VICTOR

Completamente em dia com os últimos progressos da ciên
cia e da técnica modernas aplicadas ao rádio, o Modêlo

Q-109, construído especialmente para o nosso clima e apre
sentado em elegante móvel do mais fino acabamento, ofe
rece, em grau supremo, recepção mais fácil, clara e. pos

sante, alcance máxjmo e,maior facilidade. ,�:..JSintonização. -

Adquira esta obra-prima da rádio-técnica moderna!,._

UM MÓVEL QUE ORNARÁ SUA SALA.

UM APARELHO QUE LEVARÁ A SUA CASA AS MÚSIcAs DE SEU

AGRADO tM TÓDA A PUREZA NATURALI

Equipado totalmente com Válvulas RCA que as

seguram uma recep�ão perfeita e ofereceot o má

ximo, de rendinlento.

EQUIPE SEU RÁ
DIO COM O

TOCA·DISCOS

RCA DE LUXO I

/

.

C,.\.RACTEltíSTICAS:

VeDd.e-se

* 220/110 Volts - A.C.

* 9 Válvulas RCA, inclusive Olho Mágico .

* 5 Faixas de Sintonização: A e B, 31-25,
19-16, 13-11 mts.

* Desdobramento de Faixas, faciíitando a

Sintonização de ondas curtas.

* Alto-Falante de baixa ressonância, tipo
oval.

* Saída máxima em "Push-Pull": 6,2 watts.

'*' Contrôle de Tonalidade.

* Contrôle para facilitar o alc�nce das es-

tações locais ou distantes.

* Ligação simplificada para Toca-Discos.

* Elegante móvel de fino acabamento.

* Construído para o clima do Brasil.

* Dimensões: Comprimento, 46 cms.; Lar

gura, 28 cms.; Altura, 32 cms .

�@. I

RCA VICTOR
Plantões

N. 9 cr$ 260.00

Despertador de bolse
ilumina a noite

S'ÚiIiIlO de' qualidade

. _.----------------------�----�------------------------------

Reloio�ria Progre'iSO
de JUGEND' &> FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSb POSTAL

,Faça seu pedido por carta ou telegroma' e pague
sómente quando receber.

Ãcido sulfúrico; 2 Torres metálicas de, 30 metros, cada uma,
..

co antena tríplice; Gerador pará fabricação de hidrogênio; Ma
caco hydráulico, marca Blachlaw Jack.. para 12 toneladas; Ba

teria completa para 120 volt!' e 650 amperes, equipada com qua

dro e chaves; Bomba de ar, manual, com tripé; Manometro para

garrafa de ar comprimido; tanque de zinco, com bomba, para

600 litros; Lâmpada extensiva, com 22 metrns de fio flexível;
48 metros de fio flexível, para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé

trico flexível; Garrafas para ar comprimido; Jogo de mola,
completo, para auto Ford 1929; Balêes para hydrogênio; Supor-
te para pneu�; Pneu' grande e câmara de ar; bomba completa
para tambôr de gasolina; Máquina, de furar elétrica; VentÚa.
dor.

Ver e tratar no aeródromo do Aéroclube, em São José.

Informações no Escritório de Asteróide & Cia.

Praça 15 de Novembro nO 22 - 2° andar - Telefone, 1.388.

j)Jj;PAR'l'AMEN'l'O DE SAúDE PúBLICA
MÊS DE OUTUBRO

N. 31 cr$ 100,00

Uma maquina fotografica
americana de Eccí l

manejo

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

17 - Domingo ..::.' Farmácia Esperan•.
ça - Rua Conselheiro Mafra.
23 - Sábado - Farmácia da Fé -

I
Rua Felipe Schmidt.
24 - Domingo - F'arrnâcia da Fé _

Rua Felipe Schmidt.
30 - Sábado - Farmácia Moderna
RIJa João Pinto.

31 :__ Domingo - Farmácía Moderna
- Rua João Pinto.

Ii>' 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.

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

Ne.llo. relogioll Biio aoompatlhac!ol dos re.pectivoD oertificadol
de garantia.

'
.

PEÇAM-NOS CATALOGOS -- ENVIAMOS GRATIS
:�,�'! i'1t:L" "!"��JUCEND & FILHO

Curit'b(l - Pro ç« Tiradento. 260 - Peraná

--�, (--------------------------------------------------�-------
u.ov.o�a pu.g a.-Jt••••• a08 Nt 5-0G D. tfil�•

../

PA�TA DENTAL
ROBINSON

�\_

i.r;""''1
,

. I
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Ragrou-se campeão ó Lira 'I'enis

Clube, desta capital e vice-campeão,
o Grômio Esportivo Olimpioo, de
Blumena'u. No cam\peo�}a'l.o femi

nino, triunfou a Associação Atlétí
ca Barriga-Verde, obtendo o 2°

lugar o Grêmio Esportivo Olirnpico.
Em nosso numero seguinte da

remos maiores 'detalhes.

-;;��;�-Q�cãDíPêõnãt�- E�-tÓd��1 de Aíl-�-ii;;;nõ
O certame feminino foi vencido pela

A. A. Barriga, Vel'de

o T. c.Lira

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Estiva extreou nesta capital der ..

Bocaíuvo por 2xl
Grande assistência esteve prc- roi um dos falares mais evidentes foi o melhor. Wani.ldo, Armando,

son! e ao prélio i nl.er-municipal de cio fraoasso do "tearn", embora t�- Juca e Miro bons, aparecendo regu
anle-ontem que reuniu no campo vesse em Ari e Médinho dois es- lares os restantes, com exceção de
ela F, C. D. os esquadrões do Bo- forçados, atacando e .defendendo Caléoa que foi o mais fraco da
caiuva, vice-Itdcr do campeonato com precisão, A -defesa eslava com- Equipe

\
da cidade, e do Estiva, de Itajaí, pletarncnl.e" desarticulada, deixando O primeiro tempo lermino u fa-

O espetáculo espor-tivo da do- Iivies todos os atacantes centrá- vor-avel ao Estiva, por 2 x O, lePl
mingueira que marcou a eslréia rios, os quais, se soubesem chuta.r tos assinalados por, Wani ldo, aQ_�
do pelotão itajaiense nesta capital com eficiência, Leriam realizado 15 e 20 minutos. Na fase comple-
foi acompanhado lance por lance uma goleada. Paoheco foi o mais montar o Bocaiuva Leve o seu pon- it I A 'L"Conforme estava anunciado, rea- do Avaí, desta capi a. vuortapelo público esportivo, caral.er i- rraco do quadro vencido, seguido t I I g' uma intero (e ronra raças, a -

lizou-se ante-ontem, em Joinvi le, sorr-iu ao campeão estadual < pelozando-se porém pela ausencía de por Dinarte que deixou o estrema ão infeliz de Geninho que go dvença '. -

o prélio amistoso entre os fortes expressivo escore e 3 x 1.técnica 'C combatividade, principal- d ireita em exealentes condições leou contra o seu' quadro, quando .

, .. esquadrões do América, local,' emente da parte do Bocaiuva que, para execução de goals, o que não procurava salvar a ci dadela guar-
verdade seja, dita, decepcionou re- sucedeu devido à nulidade do ata- necida por, Juca de lima forte in
-dondamente perrnil indo .que o seu cante nos ar remates. vestida adversária, quando o cro-'
"alente anlagon ista conquistasse Podemos dizer que o quadro nometro assinalava 65 minutos de
um triunfo para o Vale elo Il.ajaí. vencedor jogou bem e venceu com [ogo. Daí em dianl e atacou o Bo- Sob as ordens do árbitro Aldo As duas equipes tiveram a se-
Apontar as numerosas falhas exís-

I
mereci monto. Dos defensor-es do caiuva na ansia de empalar a cou-j Fernandes, as .oquipes titulares do guinte constituição:tentes no quadro boquense seria bando visiLanle, destacamos o íra- tenra, o que não conseguiu, Paula Ramos e do Figueirense de-

ocupar muito espaço nestas colu- halho do meia, direita Paulo, que O quadros atuaram assim for d d 'b d
nas. A sua linha dianteira, com os sem dúvida foi o melhor ela can- mados:

c . �
"

-

f'r-outaram-se na tal' e e sa a o

último, disputando a �rimeira
partida tia série melhor três pela
taça "Equ itativa", .oferecida pelo
sr. Armando Blum.

O prélio foi muito bem disputa
do, terminando com um honroso,

empale de dois tentos. Para o

Paula Ramos mar-earam Maridico

e Lazaro e, para o Figueirense Né

de e Capeta.

o
rolando o

dois estremas e o center "colados" cha. Mario e Renor Iorrnaram uma

aos zagueil'os e médios contn�l'Íos boa zaga e Geninho na linl1a média

Resultado do Campeonato Catari
nense de Tiro·

'

Do programa do n campeonato rappe (campeão brasileiro de
eatatinense de tiro conslavam 4 '1948); 2° e 3° lugares - Amo
provas olimpicas 'destinadas à COfl.- Pr.obsl e Emilio JUl'k, os quais ob
tagem de pontos paI'a a classifica- tiveram, respectiyamenle, 181, 1[72

ção individual e pOI' equipes e 2 e 1135 pontos. Es�es elemenlos
para sere.m dispuladas incli\'idual- compU2cram a equipe dei CBC'f,
mente. que se tornou campeã com 1258

domo conslasse elo citado 1)ro- ponlos, seguindo-s,e a do "Couto de
grama 2 provas ele earabina cali- i'\fagal liães ", com 1117 lJon to�.
bre 22, o ,itll'i procedeu a soma dos Os resultados da prova de Lira
pontos, de cada ali I'ado1', classi fi- soL-comando, com, revolveI' ou

�ando em seg'uicla como "Campeão pistoJa, 15 disparos a 25 metros,
Calai'inense de cal'abina' 22", no. t,,(·s sm,ies de 5 liras em 15 segnn
túnjunto ele lodas as provas, o aU- elos cada uma, fOI'am os seguinles:
radoI' \Volt'gang Schweera, com '1°, 2° e 3° lugares, respecljva-
800 ponlos em e.em liras, isto é, mente, Ulmer Laffl'onL, Vitor Buhr
SôG em 40 tiros 'dei lado e 43ft em c ten, ceI. Lara Ribas, dos chÍbes
60 liras mas tl'ês posições, tendo, "Blumenauen,s.e", "Dia:s VeHIO" e

3s5im, alTebatado o titulo que IJa- "Coulo de Magalhães".
"ia sido conqui'slado em '19/í7 pelo A prova com revolveI' 38, 30 ti-
GespO,l'tista Antonio Miranda. I'OS. a 50 metl'os, precisão, acusou

O Campeão Brasil.eil'O de 19'18, o seguinle:
Max Schrappe, inscreveu-se sOl11en� Campeão - Ulmer LaffT'Ont e

te na pl'ova das três posições. dce - Emilo Juek, ambos do
A primeira prova, de

�

carabina "Blul11enauCjlLSe" e 3° lugar - Pe-
22) na posição deitado, arma liHe, dro Mendes de Souza, do "Couto
40 tiros a 50 melros, foi concluida de Magalhães".

'

com Os s,eguintes resultados: Venc.eu a equipe de Blumenau,
10 lugar - Campeã.o - 'Volf- seguida pela de Florianópolís, wm

gang Schwecrs, com 366 pontos; J:espectivamenle, 293 e 288 pontos.
2,) lugar - Emilio Jurk, com 363 Finalmente, foi disputa,da a sen

pan tos; 3° lugar - Artur oI\1õel- saciona I pro\ra de fuzil de gner.ra,
lmann, com 341 pontos, sendo to- com 30 tiros a 300 metros, na,s lrês
dos ,do C. B. C, T. posições, vencendo a equipe de
V'enceu tsta prova a equipe do Florianópolis com 182 pontos eon

CBC'!', com 1.0i7 PO'IÜOS, classifi- lril. 167 de BlumenalL. A equipe da
cando-se c·omo vice-campeã a ,eql,lÍ- capital estava integrada pelos' des
pe elo "Coulo de Magalhães ", com porListas len, ceI. Lara Ribas, ma-
930. ·jOl' Aldo Fernandes e Antonio Go-
A prova de revolver 32, tiro de mes de Miranda.

p1'eeisão, 20 tiros a 30 melros, acu- A colocação j ÍIn-idcl ual nessa
sou a sl;lguinl.e co,locação: '1° lugar prova foi a que se segue:' Campeão

"

,Vlmer Laffl'ont, 2° .:11:. Pedro Mel1- ...:.. Antonio Gomes' de Miranda do
�es rle Souza e 3° Er;nilio Jurk, "Co\üo' de Magalhães", vice - 'Max
sendo o j)l'imeil'o e o terceiro colo-" Sehrappe, elo "Blumenauense" e

pactos cio CBC'l� ,e o segundo .do 3° lugar - Luiz Santos ·Sché, do
- "Couto ,de Magalhães". "Dias Yelho".

Na lerceÍl'a prova, carabina ca- Às equipes yencedoras e aos cam-
libre 22, nas 3 posições, 60 Uro,s [J.eõcs individuais foram eonJel'idos
n 50 mett'os, as classificações

JO-1
diplomas e aos 1°, 2° e 30 lugares

ram a,s que se seguem: medalhas, respectivamente, de OU-
1° ll1gar - Campeão - Max Sch- 1'0, praIa e bronze.

Bocaiuva e Paula Ramos domiDg� próximo
Iniciando o segundo turno do

10':
conjuntos do Paula Ramos e do

Campeonato da Cida.de, deverão Rocaiuva, Ii der e vice-líder, respec- I
defrontar-se no pr-óximo domingo tivamente.

•

Transcorreu com gr-ande hrilho

o Campeonato Estadual de Atle

tisrno ele 19!18, ontem realizado

no esládio "Tte. CeL Nilo Chaves",
do 11° B. C" sob a orientação da

Federação Atlética Catarinense e

dedicado ao sr, Almirante Antão

Alvares Barata, comandante do 5°

Distr-ito Naval.

Vencido o Avaí pelo campeão do Estado

Paula Ramos e figueirenseEmpatara�

Esliva : Juca, Mario e Renor;
Geninho, Zico e Careta; ,Caléca,
Paulo, Wanildo, Armando e Mico.

Boca iuva : Luiz, Honduras e' Di

narte; GeLulio (Andol'inha), Mafra
e Pacheco ; Andor-inha (GeLulio),
Médinhó, j�.mél'ico, Ar: e Caréca.
Ótima a atuação do sr, Newton

Mongui lhott na .direção ela partida,
A partida preliminar foi dispu

tada entre os quadros de aspiran- CAMPEONATO BRASILEIRO

les do Olimpico e do Bocaiu"a, BOX AMADOR

vencendo o primeiro por 4 x 3. Será iniciado hoj.e em Porto Ale-

A ronda atingiu a importaneia II gre o Campeonato Brasileiro de

de qualro mil e eluzentos cruzei- Box Amador, ao qual padiciparão
ros. ,diversas federações do país.

Resoluções da F.
A dil'etoria da F, C. D., conforme çlade, em 18 de

nota oficial, resolveu:
Camuni�al' aós clubes da capital

que, de acôrdo com a legislação
v,igente. a impugnação ra vali da

de de qualquel' jog·o deve ser feita

por meio de documento hábil,
assinado pelo presidente do clube

e dirig'ido diretamcn Ge ao Tl'ibu
lIal e JusLiça Desportiva.

,

- Recomendar às ligas .e clnbes
àesta. capital o fiel cumprimento
das inslruçõ'es baiRadas quanto a pital que, nos jogos amistosos, não

numeração de jogad.ol'es, obl'iga- poderão vigol'ar preços inferiores

tória �Jara Lodas' as categol'ias, a aos determinapos para o campeo-

partir elo dia 15 do COI'I"ente. naLo da capital.
- Solicitar aos clubes ,da capital

que remelam à secretaria da enti
dade, no menor pra7.0 poss,i'vel, a

[',e]açã-o ·dos
.

membl'Os de suas

aluais diretorias, da qual conste Devido, o máu tempo ontem r,ei

os cargos e endel',eços resp,ecti vos. nanle, o inicio do :foI"neio Trian-
- Recomendar aüs c)ubes da guIar de Valei e Basquete, proyrío

capital a esh'ita observaçã-o do \"ido pelo Ubiratan E. C" ficou ádia
disposto nos itens 11° e 5° da Nota

I ti?
para a noite de s.ex�a-f'eira Pf'é

Oficial 11. 11/48, exp,edida pela enti- Xlma.
�.-........,....-.-.-.-.-.-.-.-..-.-__••."..-_-_..-r..-.-...

- -'- """_-"-'-"-"-_-_-' .. _-..... - ...

,,-,i:�AÇÃO ATLÉTICA CATARINENSE DE ESTUDANTES

CONVITE
Com o fim de estretul'ar, definitivamente, esta enti,ctaele,' dentre,

das normas legais que regem os de�portos universitários no país, pelo
presente, convidamos todos os dirigentes dos Diretórios Acadêmicos

e Comissões Esportivas das F;aculdades de Direito, Ciêneias Ecorl01ll1-

cas, Farmácia e Odontologia a comparecerem à reunião extraordinária

àesta Federação que será realizada' di'a 13 do corrente )4" feira), com

inicio ás 19,30 horas, na sala da biblioteea ,do Clube Doze de Agosto,
para tratar da organização. das' Associações Atléticas Acadêmicas das

mesmas Faculdades e do reinicio dos lOs Jogos Universitários Calari-
nenses.

HENATO RAMOS, DA SILVA -Presiclente

HÉLIO MILTON PEREIRA - Secretário

fever'eiro, abaixo

Paula. Ramos: Brognollí, Chinó..;

e Katcinis: Neuem, Antenal' (de
pois Chocolate) e Ivan; Lázaro,
Benteví, Nicácio, Manara e Man
dica.

'transcritos:
"Item 40 _ Tornar público que,

a partir desta data nãô será mais

permitido lreino ou jogo no campo
da F. C. D., de clubes que não são

fi liados."
-"Hem 5° - Tomar públieo que

riea terminanlemente pl'oíbido
tr,eino üU jogo ,entre clubes filiados
eom os não :filiados".

- Cientificar aos clubes da

Figueí rense : Mafra, Moraci e

Iriamantino ; Minela, Papico (de
pois Jair) e Gastão; Djalma (de
pois Airton e Capeta), Nede

(depois Mirinho), Hélio, Nicolau
e Fraccia (depois.' Lauro).

TORNEIO TRIANGULAR DE
VOLEI E BASQUETE

;I

DR I CAiVrPEONATO PAN-Ai\iERlCANO
DE BASQUETEBOL

Buenos Aires, 10 (U, P.) - O

C�nselho Superior de Baskel,-Ball
,.

Argenlino anunciou qu.P o Campe·o
nalo Pau-Americano de Basket-
Ball l'ealiza,['-se-á em Bu�no,s, Aires
entre 15 de novembro e 15 de de-
zembro pr-óximos. Os "malclls, se

lão dispuLadOs no estáelio "Llll1a
Pal'k".
A informação diz que parUcipa

cão cio certame os selecionados dos.
EsLados Unidos, campeão olímpi
co, do B l'asi I, Méxic-o, Uruguai, Ca
nadá, Paraguai, Jlerú, Bolivia, Pa
nam,) e Argentina.

ca-

10s. JOGOS UNIVERSITÁRIOS
CA'l'ARINENSES

Por motivo da s.essão exLraordi
I�ürja da F. A. C. E. marcada para:
amanhã, o reinicio dos 10s. Jogos:
l:nivel'sitário:3 Calarinenses ficou
transferido para sábado prOXIIDO,
quando serão l'ealizaclos jog'os de
valei e basquete entr.e as Faculda
oes de Direito e de FaJ'máéia-Odon-.
1,0Jogia,

CAMPEONATO CARIOCA
A segunda rodada do Campeonato,
arioca de Futebol aeusou os se-

guintes resultados:
Botafogo 4 x Canto do Rio 1..
Vasco 6 x Bangú 1.
São Cristóvão 3 x BOllsueessa 1.,
Fluminense 1 x Madureira O.
América 2 x Olaria ,1.

CAMPEONATO PAULISTA
Comercial 3 x Nacional 1.
Corintians 2 x !piranga 2.
Santos 3 x Palmeiras 2.

.

......,._.._�-..�.- ....

PASTA DENTAL
ROBINSON

Se ncos quereis ficar
De modo tacil elegal;i
Fazei hoje .uma inscrição
No Credito Mutuo Predial

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O'fieiRa -Celeste
(Elétro Técnica l\'Iecanegráfica)
ROBERTO LAPAGESSE FILHO
Rua João Pinto, n. 32 - Floria

nópolis - Santa Catarina

Consêrtos, Limpezas e Reconstru- '

ções de Máquinas de escrever, Cal_'eular, somar, Contabilidade, Hegis;
1ra,doras, Balanças automáticas,
Chuveiros Elétricos, Ferros de en-

'

Momar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos
Orçamentos sem compromisso.

;

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

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus iornaes,

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Medicação auxiliar no trata mente;

da .iflli.

Artigos de uso
� doméstico
Você poderá ganhar de Cr$

50,00 à Cr$ 100,00 diários, venden
do artigos de consumo domestico.

· Informações na Praça 1 de No
-vembro n. 22 - 2° andar.

ro:UA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA N.- 68 . \," ANDAR
c .." .... PO�IA�. �,j'. IElEFOtiE 61140 . TEl(GRII ..... S' .PIIOTECIORj"

Agencia Geral para S. Catarina
Ru,a Felipe .Schmidt , 22--Sob.
C. Postal, 69, TeL «Protetora»

FLORlANOPOLIS
·

"
' .

'ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Cirurgião-Dendista
Curso de especialização em

dentaduras
Raios X - Infra-Vermelho

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

lefone 1.427

Flortanópolís
............................

Motocicleta
Vende-se uma motocicleta

marca "VITóRIA" de 5 H. P.
Ver e tratar a Rua Esteves Jn
nior n. ,28.

· " . . . .. . �

MOURA E SILVA
Avisa aos 81'S. proprietários de

oníhus, que aceita agência. Infor
mações: Praça 15 de Nov. 24. .

- porque possuímos maiores e mais completos recursos

técnicos, fornecidos pela própria fábrica ,.

",GORA, mais do nunsa, seu caminhão Ford
fi. é um precioso capital que precisa ser

mantido em, circu lação, rendendo o má
ximo em trabalho, pelo minimo de custo.
E cada caminhão Ford foi planejado e cons

truído para dar lucro em serviço. Para
mantê-lo sempre nessas condições, foi or
ganizado, especialmente, o nosso Serviço
Ford. A própria fábrica nos fornece equi-

pamento especial para serviço e treina,
rigorosamente, n9ssos mecânicos. É claro
que só usamos peças Ford legitimas, l-güais

�,.

às originais, e seguimos métodos traçados
pela' fábrica. E só nós oferecemos estas 4

vantagens, porque somos revendedores

Ford. Traga-nos, de vez em quando, o seu.

caminhão Ford, para uma inspeção. Éle
se sentirá "em casa" ... e o senhor também!

': --
"

.- � _- ,.f' ','
...

"

Revendedores nesta Capital:
-

IRMAOS ANIN� '\
'.\',

Rua Duarte Schutel, 11

..

I Se� proc�sso ,de naturaliza�ão
: ainda nao fOI despachado 1,

'. .

J 'd: e Administrativo'
Escreva sem demora ao EscrItÜ'l:l�· U1'1 I,CO - E e Es-

Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solíoitando lDforma��el�té:i� da
eritorto se encarrega de acompanhar e �que�,er �c�molDd� registro'
Justiça .o que neoessario for á sua conceesao, _

em
c'imento e de'

de diploma, divórcio e novo casamento, eertIdaü de nas

-asamento de qualquer parte do Pafz.

TERRE�O
Vende-se um à rua Irmão Joa

quim, nesta Capital, medindo 10xltO,
por Cr$ 25.000,00.
Tratar à rua. Vilar Meireles, n.

39.
'

DR. RAFAEL G, CRUZ LIMA;
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS'
Escritório: Rua João Pinto'

n.O 18 _. Florianópolis
Transporteslregulares de cargas dopôrto de

SÃO FRANéISCO DO SUL para NOVA· fORI
Informações comoa Agente.

Florien6po'jll - Carlos HoepckeS/A - CI- Teletone 1.212 ( End. t e1eg.
São Francisco do Sul-Carlos Hoepcke S/A -CI - 'I'elelon e 5 M()')R&M ACKI

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

.

O TESOURO ...............•
'

Da instrução está ao atoanoe
•

·VENDE-·S·É 'DOIS TERRENOs:
de todos. Dá esse tlesouro 80 teu

amigo analfabeto, levando-o a \lJD) Um na Ponta do Leal cf 24 m XI

curso de alfabetízaçâo no Grupo 30m.
_.

Escolar São José, na Escola IndU8-1 Outro a Rua Irm�o J?aQUllll el
• trial de Florianópolis ou na Cate. 20,50 m x 441�1 .. - � �atal e! 'I'en,

dral Metropolitana. Samy - Policia Militar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Primeiro Congresso de "islória de Santa Catarina será, �oje, sore�
'uem'ente encerrado, em sessão ,pública, às 20 horas, no' Teatra,

" Alvaro de Carvalho. Falarão' vários oradores.
'_ em 1.832., faleceu o General

IEstevão José Carneiro ela Cunha

que esteve comprometido na Revo-

lução ele 1.817; ,

A delta de hoje recorda-nos que: _ em 1.835, tomou posse do çar
_ em 1.492, um Novo Mundo, go ele Regente elo Impér-io, Diogo

que elepois chamou-se' América, foi António Feijó;
descoberto por CrisLovão Colombo,

_ em 1.840, no Rio ele Janeiro,
Diz-nos, ilustre 'historiador que faleceu o General Francisco elas
"às duas horas da madrugada o Chagas Santos, onde nascera a 17
Marinheiro Rodrigo de Triana, da

.

de Setembro de 1.763. Foi um dos
Caravela ":Ba Pinta" avistou ao

luar uma liJraia de areia na dis
tância de duas leguas. O Coman

dante Martin Alouso Pinzón fês o

sinál convenciuuado, anunciando
aos outros dois navios de Cristovão
Colombo o descobrimento esperado.
Ao amanhecer verificaram ser es

la lerra unia ilha de 15 léguas de

extensão. Os selvagens chamavam

na Guanahani; Colombo deu-lhe o

nome de "São Salvador". Entre as

opiniões ele vários historiadores a,

mais acertada é a de q ue esta ilha
foi a '�aLIing, do grupo das Baha

mas;
_ em 1.753, no Rio de Janeiro,

nasceu José de Sousa Azevedo Pi

zarro e Araújo, que foi o autor elas
"Memórias Históricas da Capi tauia.
elo Rio' de Janeiro" e falecido em

14 de Maio de 1.830;
.
_ em 1.798, no Palacio de Que-

luz, Por-tugal, nasceu o Pr incipe D.

Pedro, que veiu a ser Regente e

Imperador do Brasil com o nome

de Pedro I e .foi Rei de Portugal
com o nome de Pedro IV ·e Regen
te desse Reino. Faleceu em 24 de
Setembro de 1.834 contando pois
36 an'os incompletos, no mesmo
Castelo en! que nascera; Éra f'ilho
de D. João VI e de D. Joaquina de
BourboÍl e, casado' �m 6 de Novem
bro de 1.817 com a Arquiduqueza
d'Austria, D. Maria Leopoldina;

_ ,em 1.800, faleceu em Meia

Ponte, Goiaz, Bartolomeu Antônio

Cordoyil, nome com que era co
nhecido Antônio LOJ;lBs da Cruz,
poéta notavel, naturàl do Rio de

. Janeiro onde nascera em 1.746;
_ em 1.808, foi criado O primei

ro eslabe-lecimenLo bancário no

Brasil, o BanCai do Brasil, no Rio
de Janeiro;
,_ em 1.8'11, comandado por D.

Diogo· de Spusa, chegou a Maldo
nado o Exército Brasileiro, para
escrev'er uma das mais rutilantes

campanhas do Sul;
_ em ,1.813, inaugurou-se no

Rio de Janeiro, o Teatro Real de
São Pedro, que por·3 vezes incen

diou-se;
_ em 1.822, o Príncipe D. Pedro

foi aclama·do Imperador 'Constit.u-
cional cÍo Brasil;

.

_ em 1.825, tl�avou-se o ,coml1ate
de Sarandi,' onde a Valaria brasi
leira, sob o comando do então Co
ronel Bento Manuel Ribeiro foi

Hoje 'no passado
12 DE OVfUBRO

.

--_ ---------

Florlanopollt, ele Outubro de 194812
#

O d t d
CALMO o SR. SAYON

, ep·u a . O".. '
l'iossa reportagem entrevistou-se

.

com 'o deputado Juvenal Sayon,
conclueção da là pagina. encontrando-o bastante calmo. Re

sr. Delcides. de Ávila pretende pro-
velou mesmo que aguarda serena

var, o sr. Juvenal S;:tyon não é

brasileiro, mas sim libanês. Teria mente o resultado elesse episodio

nascido na localidade de Hashaya, que classifica de "sórdida manobra

110 Libano, aos 20 de outubro de dos agentes . do cambio-negro".

1908 d
. . contra elé,'Eafirma textualmente:.

I sen o seus pais o comercwu-
_ "Toda esta campanha foi le

te libanês Manoel Neme 8ayão e d.
vantada pelos reis -do cambio negroAlia Sayao. O sr . .JfLlvena[ Sayon,

segundo pretende provar o Si'.
do sal e da farinha, pelos srs. Cha-

Delcides de Avila; leria vindo para mas, que me procuraram em meu

o Brasil a 30 de junho de 1910, escrí torin a fim de apelar para a

nossa ascendencia comum, a fim depelo vapor "Ravena", I:n:.Q.C€,4�Hm
d O· t Pr o

.

11 CO]))" anos 'Que não déssemos prosseguimentoo. r ien e 1.' xir o, ;G
. i1 denuncia. Recusei-me, realmen

(l.e idad�. e s,:u legitimo nome se-

ria Chaf'ic e nao Juvena!. . te indignado. porque a proposta

FOTOGRAFIAS E CERTIDõES configurava 11m insulto aos meus

Do
\

documentaria' reunido pelo sentime n tos de homem de bem, de

representante do PSP constam, homem honesto, educado na escola

além de grande numero ele certí- da honra e da probidade. Os reis

1- d troe ri t .do mercaelo negro, 'postos fora do
uoes e e ou ""ocumen os, nu-

.

meu escritorio, prôcurararn, atra-merosas fotografias que mostram
o sr. Juvenal Sáyon em dife�'entes vés de lodas as cidades onde resi-

epocas de sua vida de escolar que di, desde o berço até hoje, e não

teria sido iniciada na Escola Ori- encontraram ;uma falha sequer no

ental, de S. Paulo. Esse material terreno da honestidade contra

que hoje deverá ser apresentado mim, uma tentativa de negociata,

ao Poder Legislatívo, o sr, Delci- urna venda ilícita, imoral, de qual-
quer objeto 'ou terreno, ou de vades ele Avi la pretende encaminhar,

tambem à Justiça Eleitoral de São leres ao governo. Nada, Não há, na

Paulo. minha vida, um ato. do qual Lenha

O técnico da Polícia Técnica de resultado a sangria do erario. pú
,são Paulo Si'. José Del Picchia, foi blico, um. atentaqo ig'nominioso à

encal't'egado de colig'ir todos os
mis-eriâ e ao malestar elo povo.

docnmentos refer·entes à vida do Não ,serão ameaças, escandalos ou

sr. Juv'enal Sayon, desde a sua che- injurias nbs parquins falados e

lfY da Sant com Slla faml'l'a ale' escritos que me farão l'ecuar um
,.,a a ' "os, "

,

1,
," s le',,;; pa 'a d plltado ósta milímetro no cumprimento do meu
... ua e 1,,,0 I e ,--

·dever, no cumprimento da únicadual.
, promessa'

.

que' fiz ao eleHorado:CASSAÇÃO DO MANDATO
Em nome do Partielo Social Pro- z·elar com honesLidade pelo manda-

to que me foi delegado".gressista o sr. Sidney Delcides de

Avila, assistido pelo deleg'ado do

partido no Tribunal Superior Elei
toral, sr. Paulo Laur'o. intentará
.a cassação do mandato daquele
deputado udenista, argumentando
- segundo afirma - com doeu

mentação irrespondivel, pois ale

ga possuir inclusive certificados do
consulado fl'ancês de São Paulo,
onde o sr. Sayon .confessa que
nasceu em Hasbaya, na Síria ..

DOCUMENTO DO SR. SAYGN

Depois de ,outras consielerações,
o ,deputado, udenisLa conclui suas

eleclal'ações, com mais estas pala
vras:

_ "·Mas passemos à denuncia

que !Q parlamentar oSocial-progres
.sista pretende fazer.. ,Meus docu
mentos estão em ,ordem ·e são os

seguintes: certidão de registro, for
necida pelo cartório ,de, Ibitinga;
carteira de reservista do Exército;
diploma ·do ginasio,' diploma da
Faculdade de Direito e eadernetà
da Orelem dos Advog'ados, além de
outros. O documento mais impor
tante, porém, ,sou eu mesmo, a

minha vida" Essa é um atestado
insofismavel de. brasilidade mili.
tante. Todavia, aguardemos a do
cumentação que 'se preparou para
provar que eu nasci. na Síria, no

Libano ou na Abissini�. O sr. Sid
ney Avila que eX,iba a c·Bl�tidão.
Ainda ass.im, é claro, ilão conven

ceria ninguém, Digo .isso pelo se-,

I
guinte; ,soube que .of.ereceram qua-

II
trocentos m'il cruzeiros por um da

í cm'nento, lá em Ibitinga. E me afi
.

I ançaram, ainda, que os· meus 'ad
. versários estão disp6stos a gastar

,

até vinte milhões de cruzeiros pa-
ra .cassar, seja como for, o meu

maneia to, Uma pergunta: qual o

móvel dessa -campanha? Apeúas o

espírito ,de vingança. A,penas por
que tive a corag,em ele denunciar,
da tribuna da Câmara, algumas
negocialas indecorosas que se fize
ram em nosso Estado".
Do (Diárip da Manhã) de S. Pau

lo de 11-10�48.

-�.
-:""�.

CIA CATARIHEHSl
DE TRANSPORTES AÉ_p.EOS lTDA

Linha Fpolis. -- Lajes
2as. 4as. e 6as.-feiras

Cargas -- Passageiros
-- Encomendas

Info rmacões�'

derrotada;

Praça 15 de Novembro'
22 - 2° andar.
'J'ELEFOlvES

De dia: 1324 e 1388

l{e noite: 1483 e 1536
Telegramas «C/TAL»

#
. •

,
.

"11.0[111
I.�IRI[DIR

..

I
'

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO .;

COURO CABELUDO.

A.RMANDO DE
AGUIAR'

CHEGOU A li'LORIANóP01;,JS ES-.
TE .ESCRITOR É JOH1YAL/STA_
POWl'UGUJ1'S QUE ESTÁ DANDO'

A VOLTA AO N/UNDO
A-fim de assitir ao' encerramen-·

to do 2° Centenário da Colonizaçãc '

Açoriana e ao 1° Congr-esso de His- .

tór ia Catai-inense, chegou ootem
a esta cidade viajando de avião
o cscri tal' e- jornalisLa port uguês '

sr. Armando'! de, -Aguiar, que em

missão cio infõomante ,",'Diário de -:

Nolicias", ele E'is])ôa está dando li'
volta ao Mu ndá á fim de escr-ever

uma obra intitu lada-v O Mundo que'
os portugueses Criâram".

ERNANI BORN DA SILVA e

('::SENHORA :

participam aos parentes e

pes.
-

.

sôas de suas relações, o na$c!
menta de sua filha MARINA,
no dia 4 do corrente mês .

que mais se dist.inguiu-uas campa
nh as do S�ll (1811/12) como Coro-'
nel, na de 1816/20 como Brigadei
ro, tendo sido o defensor ele Par

Lo Alegre em 1836; "
� 'em 1.848, em Rio Pardo Rio

Grande do Sul nasceu Alexandrino
Faria de Alencar, falecido no posto
de Almi�'ante de nossa Marinha de
Guerra Lendo sido um exemplo de

'dedicação à classe a que pertence
e ele ,nolavei� serviços i1 Pátria;
_ em 1.851, foi assinado no Rio

de Janeiro o tratado entre o Bra

sil e a Hepública Oriental do Uru

guai, versando sobre.a aliança, li
miles, comércio e naveguçâo ;

_ em 1.856, em NiLerói, faleceu

o Marechal d.e Campo reformado
iÚànuel Antônio LeiLão Bandeira,

.

com a idade de 69 anos:
_ em 1.864, cumprindo às re

nresálias anunciadas no ultimatum
de 4 d'e Agosto, do Ministro Sarai

va, uma Brigada elo Exército Bra

síleiro, sob o comando do General
José Luiz Mentia Barreto, invadiu

o' território do Estado Or-iental:
� em 1.901, Santos Dumont, di

rigindo um balão, contornou a

Tone Eiffel, em Par ís, com ape
nas 28 anos de idade e ganhando
um prêmio de 100,00 francos;

_ em 1.929, nesta cidade, fun

dou-se o Clube Atlético Calarinen-

14- Bafalhão de
Caçadores

INSTRUÇõES PARA'A MATRICUL�:'
NAS PEPARATõRIAS DE CADETEá�

E ESCOLA MILITAR
])0 exmo. sr. Cel. Com te. (lo 140<'

B. C. recebemos o seguinle ofício a-
cuja 'solicitação .atendernss praze- ..

rosas:

'lImo, Sr. Diretor de "O Estado" -

I _ Solicito-vos a fineza ele di-
vu lgar por êste acatado órgão da-:

Imprensa Catarinense, que se en

contra' na Secretaria desta .Unida-,·
ele, àdisposição dos interessados as ;

instruções para matrícula nas Es-,
colas Preparatórias de Cadetes e"

Escola Militar.
'

TI _ Apresento anlecipadamen-··
te meus agradecimentos, e .sírvo-rne
do ensejo para apresentar-vose
meus protestos de' con,sideração e- ..

aprêço,
(a) Paulo Gonçalves TVeber Vi- .

• eira da Rosa, Ten. CeL Comannante.se;
_ em 1.845, D. Pedro II e D.

Tereza ,Cri!;>tina chegaram em visi

ta a esta eIltão Provincia, cuja vi

sita prolongou-se a�é 7 de Novem-

bro ,do mesmo ano;
_ em 1.9/16, chegon a esta Ca

pital, em visita ao Hospital Militar
desta Guarnição, O Geperal de Bri

gada Médico Dr. Florencio Carlos

de Abreu' Pereira, Diretor do 5er-1
viço de Saúde do Exército, que se

Ifazia acompanhar' dns Major-médi-

co Dr. Paulino de Melo, ��ssisten-,

te, e Cap. ;Vlédico Dr. João Cesar de'"

Oliveira, Ajudante de Ordens.
_ esta dat..a é consagrada com!}',·'

o "Dia da Criança".
Alld1'é Nilo l'adasco

.................................................C8IW�

FRECHANDO •..

Quando, em data que se fixará no calendário civico d� Bra

sil, o sr. Presidente Eurico Gaspar Dutra assinou o ato de re

ferência à compra 'de refinarias cuidei e'm ver os moscovistas

esfuziados de contentamento. É que, da decisã'o' presidencial,
l'eftava evidente a sua diretriz nacionalista. Eprolada na me

lhor b'oa-fé, miilha ingenuidade não se apercebi� de que os

calorosos aplausos ao preclaro Chefe da Nação partiam, apenas:

dos pessedistas, dos udenistas, dos trabalhistas, dos perrepistasõ
dos populistas, ,dos petenistas e de todos os demais ... istas com

exceção dos comunistas.

Os vermelhos, com os dias, voltaram à carga" nada prova

.'0 ato; nada foi resolvido; o capitalismo imperialista vai tom:u- .

conta do petróleo; etc ...

, Nessa atitude ·está a ]llrova prov!:tda de que os stalinista�
não queriam na,da com o petróleo própriamente dito: o qu�

queriam era movimento! Aquelas desconfianças com que, todm�

nós, recebiamos o nacionalismQ jacobino, de última hora, do�
internacionalistas confessos do partido c'Omunista, estão ag0ra

positivadas. O jogo dos molotofeanos contirmaria, se o Presi

dente Dutra, com alta sabedoria, captando em se'n at'O os an

se�os brasileiros, não entrasse em campo e carregasse a bola . .1\...

campanha do petróleo garrou rumo bom e certo. Os comunis

nas que arranjem outros setOl'es ,de infi,ltração. A semana da_"

Criança, confesso, não lhes serve. Uma campanha contra a"

tubercul ase também talvez não os empolgue: a finalidade é

cristã, exigirá coÍ1tribuição m�tálica e não movimentará as mas

sas!!! Um movimento pela casa popular apres'enta ainda de-·

feitos mais' ou menos .graves: é altruistico e não oferece mar

gem a que delapiclem o capitalismo imperialista!!! A escolha"
é dificel e ardua. Com os olhos encharcados d'água e o cora

ção aflito de pezàres, 'compreençlo- a penuriosa situação em

que os colocou a decisão malvada ,do Presidente Dutra.

- Onde é que os coitadinhos, de agora por frente, vã()-

chaqualhar?
GUILHERME TAL
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