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'··M" 10.380

. FIgura que se impôs ao cenário
nacional, pela

/
Iôrça de seu talento

e pelo vigôr de suas atitudes cívi
cas, o sr. Ivo d'Aquino, ilustre e

ilustrado senador por nosso Esta-
do, entre tantos e tão assinalados .

- o -

serviços à República e à Democra-
Esses os numeros nas legendas partidárias para deputado estadual.

cia tem a seu crédito a vitoriosa
O P. S. D. elegeu o Governador- do Estado, dois senadores federais, dois

11It� contra o comunismo. Sua pa-
deputados federais. com os respectivos suplentes, e a maior-ia absoluta dos

lavra de jurista, eloquente e VigO-I deputados estaduais.
.

rosa, foi fator decisivo para que
- o - .

o parlamento nacional excluisse de No pleito de 23 de novembro, os resultados foram os seguintes:
seus quadros, os que do mandato Partido Social Democrático ;....... 121.679"

.
se

.
valiam para violentar e amea- União Democrática Nacional .. '.' • . . . . . . . . . 82.226·

çar a segurança do regime demo- Partido Trabalhista . ,... 3.92õ
crátíco. Partido de Hepresentação Popular 3.847,�
Ao eminente líder da maioria no Partido Democrata Cristão 638'

Senado, por isso, nossas calorosas
congratulações, ao ensejo das me-

I
moráveis festas assinaladoras do
júbilo nacional pelo retôrno do
Brasil à ordem democrática e à

_______________ manutenção do regime.

Artífice da Ordem Constitucional

Cometeriamos grave injustiça se consentíssemos que a Semana da De

mocracia, mstituida sob a patriótica inspiração de celebrar o retôrno do
Brasil ao regime legal, - encenasse, amanhã, suas festivas comemora

ções, sem Que, ao eminente sr. Nerêu Ramos, prestassemos as hOl�lena
gens de apreço, respeito e simpatia a Que êle, pelos seus serviços à Na

ção, tem inegavel direito.
-

Efetivamente, não fôra a ação parlamentar do preclaro coestadu

ano, e a Carta de 18 de setembro de 1946 sofreria incalculável atraso,
retardando, dessarte, o reingresso do país aos quadros democráticos.

Os acontecimentos políticos evocados pela data que amanhã decor

re, afastaram-no do govêrno do Estado. Pouco mais de um mês após, o

povo catarinense conferia-lhe, de maneira apoteótica, os diplomas de se

nador � de deputado federal. Optando por aquele, ao instalar-se a As

sembléia Nacional Constituinte, o eminente Chefe da Nação, sr. Gene

ral Eurico Gaspar Dutra, atribuía-lhe os altos encargos de Iider da mai

ria, com gerais aplausos do Partido Social Democrático. Eleita a gran
de Comissão Constitucional, eil-o novamente em relêvo, com sua elei

ção para a presidência. Jurista de notável saber, tribuno de amplos e

reconhecidos recursos, professor. de Direito Constitucional, o sr. Nerêu
Ramos poude captar o respeito e a admiração de seus pares, sendo a

sua atuação alvo de elogiós e aplausos unânimes, partidos não vezes ra

ras dos próprios adversários. Empenhado na tarefa de elaborar a cons

tituição, tendo ao seu Iado.. entre outros, êsse espírito brilhante Que é
Prado Kelly, o Si". Nerêu Ramos não se poupou .a sacrifícios e a esforços.

Mais alto Que quaisquer palavras, do seu mérito falam os depoimen
tos da época, insuspeitos e consagradores, pOI) isso que da lavra de ho
mens como Aliomar Baleeiro, Flores da Cunha, Soares Filho, Paulo Sa

razate, Prado Kelly e tantos outros. Promulgada a Constituição, o seu

Partido indicou-o para candidato à Vice-Presidencia da República.
Ao eleger-se, outras correntes político-partidárias lhe não negaram

(JS votos, de vez Que, como assinalou ilustre jornalista, "tão .resistentes t

for-am os nexos de simpatia e confiança, de aprêço e estima que aquêle
·*nador soube errar, entre todas ,as correntes da Consutumte, pelo
seu liberalismo, pela sua tolerância, habilidade e cultura, já como líder

da .maioria, já como presidente da grande Comissão Constitucional".

Posteriormente eleito presidente do Partido Social Democrático,
'klmbém e sobretudo nesse alto pôsto de comando 0.051'. Nerêu Ramos

Tem servindo e honrando a democracia em nossa' Pátria.
A êle, pois, como artífice maior da Constituição Brasileira e como

autêntico líder nacional, cabem altas honras e merecidas homenagens
ao. festejarmos, na Semana da Democracia, a reestruturação jurídica e

política da Nação.

....-_.,._-.....__.-_....-Jfa-.-.-_.•-.-_-.-_�..•-.._-_-.-_."..-.-_-_.•-.-.'.-..
..

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

SftJana da Democracia
Para comemorar a data de 29 de Outubro, o Govêrno do

Estado estabeleceu o seguinte programa:
10 horas - Recepção em Palácio pelo EXJ11o. Sr. Governa-:

dor do Estado,' ás autoridades.

11 horas - Parada escolar.

20 horas - Sessão cívica no Teátro Álvaro de Carvalho,
presidida pelo Exmo. Sr. Governador do .Estado, na qual fala

rão, o Dr. Othon da Gama Lobo D'Eça, Secretário da Segurança
Pública, o sr. Tenente Coronel Paulo Vieira da Rosa, Coman
dante do 14° B. C., o Dr. João Ribas Ramos, Deputado Estadual,
e o professor Lídio Martinho Callado, jornalista.

Inauguração dos Postos Agro-Pecuários de Joaçaba, Indaial
e Urussanga e do Laboratório de Defesa Sanitária Animal em

. Araranguá.

"O ESTADO"
Nos acontecimentos de outubro de 1945, coube ao eminente gene

ral Eurico Gaspar Dutra, já então candidato do P. S. D. à Presidência

da República, um papel de excepcional significação, que é preciso re

cordar, quando se Queira aludir àquele móvimento. Sendo s. exciu,

uma figura de inexcedível relêvo no Exército, o seu prestígio no seio
das classes. armadas era incontestável. Da sua sinceridade pessoal na

propugnação do regime representativo, para 'O qual se �:nha a Nação
preparando em empolgante campanha política, ninguen- duvidava,
Muito menos {)s seus correligionários do P. S. D., que, em tôrno de sua

candidatura, cuja vitória nas urnas já era lícito prever-se por esmaga
dora maioria de sufrágios, se entregavam inteiramente ao entusiasmo da

propaganda eleitoral, em todo o território nacional. O movimento de 29
de outubro emergiu de circunstâncias ponderosamente decisivas para as

Fôrças Armadas, que, mais uma vez, na história republicana, souberam
intervir a tempo de prevenir as mais graves consequências de um tu
I11UltUOS'O momento político.

E quando se fizer o relato histórico dêsse episódio de civismo, ll{!
de salientar-se, no lance, não só a resoluta dignidade do preclaro Gene
ral Eurico .Gaspar Dutra, mas também o seu desprendimento pessoal, o

seu espírito público, a intangibilidade da sua consciência politicão É ,>a

bido que, no momento em que dado lhe seria empolgar o poder, como
elemento em cuja integridade de caráter as gloriosas Fôrças Armadas
confiavam 'inteiramente, o honrado candidato do P. S. D. se defq.itl
sem um momento de indecisâo, pela entrega do Govêrno do pais ao

Presidente do Supremo Tribunal Federal.
O gesto constitue um exemplo digno de ressaltar-se quando se cels

bra a Semana da Democracia, porque significa a absoluta lealdade de
um homem público aos postulados democráticos, em nome dos quais
se convocára a Nação para um pronunciamento eleitoral. E, candidato
ao cargo de Presidente da República, não o tentára o poder senão em

virtude do mandato de seus concidadãos, já que isso era o que Se visára
-om o movimento do dia 29.

Pouco depois; eleito por maioria espetacular, sob a absoluta insus
[peição cio pleito, presidido pelo ministro José Linhares, das mãos dêste

.� l11ag.i�trado re cbia. êle o exercício do .cargo, em cujo desempenho vem

/" nobílítando a confiança do povo brasíleiro.
.�,'

. / Voltem-se para a pessôa ilibada do nobre Chefe da Nação os pro-
."/ .,/ pugnadores da Democracia, os guardadores do regime representativo,

os defensores da República. O general Dutra é um grande democrata.

Em virtude das comemora

çves, hoje, do
..

Via do F'un-

cionário Público", "0- Estado"
não circulará amanhã', possibi
litando justo repouso aos seus

redatores, auxiliares e operá
r ios, Sendo ainda feriado a da

ta de 29, não circulará também

dia 30, voltando a reaparecer

no dia 30, voltando a reapare

cer no prôxirno dia 31, domingo.

________-...... _-..... wI".__••-."..-_-
.._-.-••_-_• ."

o Dia do Comerciário
k data de 30 de Outubro é a

do Comerciário. A sua expres

são é marcante, pelo alto e dig
no conceito que a classe dos

comerciários merece de todos,
como colaborador do progres
so comercial em função de

grande relevância para a so

ciedade.
"O Estado", Que não circu

lará no (Úa 30 do corrente, aqui
deixa, antecipadamente, as

suas congratulações à honrada
e prestigiosa classe.

Defensor da
Oemucracia

Os direitos individuais
Atendendo á um apêlo do ilustre representante udenista na Assem

bléia Legislativa, sr. Waldemar Rupp, temos a satisfação de publicar
abaixo o capítulo da Constituição da República referente aos direitos
dos cidadãos:

No pleito de 2 de dezembro os resultados foram os seguintes em

Santa Catarina:
'

Partido Social Democrático . .

União Democrática Nacional ,.. . .. ; � .

Partido de Representação Popular . .•.......

Partido Trabalhista Brasileiro : .

Partido Comunista do Brasil . ...........•...•

-0-

O P. S. D. elegeu os dois senadores e sete dos nove deputados fede
rais.

108.209
68.198
8.735

13.913
2.012

-0-

No pleito de 19 de janeiro, os resultados foram os seguintes:
Partido Social Democrático 86.923
União Democrática Nacional 68.784
Partido Trabalhista 11.637
Partido de Representação Popular .

Pantído Comunista
'

.

7.:t�ü
2.544

- 0-

O P. S. D. venceu em 40 dos 45 municípios catarinenses, elegeltr'fo.
38 prefeitos municipais. (Os de Florianópolis e São Francisco são de no

meação do Governador). Venceu em 170 distritos, enquanto a U. D. N.
triunfou em apenas 39 e o P. T. B. em 1. Dos 445 vereadores elegeu 2WJ.
cabendo 151 a U. D. N., e ao P T B. e 3 ao P. R. P.
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QUINTA·FEIRA
Auto.·Viação Catarlnense

Alegre - 6 horas.
Auto-Viaçâo Catarlnenae

- 5 horas.
Auto-VlaçAo CatarinenJle

- CI horas.. ·

Auto·ViaçAo Clltsrlnense - Tubario
- II horas.
Auto.VIa.çâo Catarlnense - Laguna

- 6,30 horas. .:

Expresso Sâo CrlstoTAo
7 ·horas.
.

Emprêsa Glória - Laguna - II 1/2
e 7 1/2 horas. .

Expresso BrusqueIlM - Brusque -

16 boras.
AU'to·VlaçAo Itaja! - Itaja! - 16 ho-

.ras.
IRápldo Sul Brasileiro - JotnTi e - b

6 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste Ltda - Xapecõ - ta

- • horas.
SEXTA.FE:;;RA

RodOTiAria Sul BrlliSll - POrto Alegre
- :I horas. .

Auto-Viaçâo C&tar1nense cur-!ttbe
- 5 horas.

AutJo.Viação CatarlnenH
- II horas.

..... Auto·Vlaçâo. C8Jtlll!'lnenlle - t.aJr1DUi
- 6,30 horas.
Exnresso São Or1stovlo

7 horas.
Auto·Vlaçâo Its.la1 - ltajR1 - UI ho-

ras.
•

1:.
Expresso Brusquense Brusqu. -I6 horas.
Rápido Sul Bra.sllelro - Joln'Vil. -

àtI 5 e 14 horu.
-- S.ÁBAD{'

Auto·Vi8�o Catar1nenH - cur-Ittba
- 5 horas.

, Rápido Sul Braslle1ro - JolnTlle -

às 5 e J9 hora•.
- II horas.

Auto·Vlação Catarlnense
- 6 horas.�
Auto·Viaçâo Ca,tarmen·se

- 6 horas.
EXDrp'sso Sâo Or1stoTAo - Laguna

7 horas.
Ex!preseo BruaquenH - .Bn!UIqu.

14 horas.
Auto·Viaçlo Itaja! - Itsja! ...... 18 ho·

raso

1.5,36 _ Expresso BrnsquenH - NOTa Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória

e 7 1/2 horu.
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Viação Aérea
Horário
Segunda-feira

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - to,otO - Norte
'PANAIR - 13,50 - Sul
. CRUZJt.:IRO DO SUL - 13,55

Norte

Terça-feira
I \ i'\:\[R ,_ 10,40 - Norte
; fi li�EIRO DO SUL - 12,00

".arte
VARIG - f2.3(J - Sul
PANA IR - 13,50 - Sul

Quaria-feira
PANAIR. -- 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO

Norte
'

V.Ai\IG - 11,40 - Norte
PANAII\ - 13»0 - Sul

·Quinta-feira
PANAIR - 10,40'_'_'Norte
PANAIR - 13,50, - Sul
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO DO SUL i3,55

NOrte
CRUZEIRO DO SUL

.
eul

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

,Norte
PANAIR - 10;40 - Nerte

,.

;r VARIG --: 11,4'0 _:_ Norte'
1MNAIR - 13',5' - Sul

Sábado
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

Norte
13,55 -

Dqmingo
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,90
PANAIR

. � ,13,50 Sul.

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

SEGUNDA·FEIRA

Precisa-se d'e veterináriosExpresso Sâo CLst6vlo - LAguna
7 horas,
Auto-Viaçâo Itaja! - Its}à! - 111 bo-

ras.
.

EXlpresso Bl.'usquen.se - BrUJlQu. -

16 horas.
Expresso Brusquen.ae - Nova 'I'il"entc

- 16,30 horas.
Auto:Viaçâo Catarlnense - Jo1nv�

- e horas.

Au1;o,ViaçÀo '.' CatarlnenH - Curit�b2
- 5 horas.
Rodoviária Sul-Bl'aell - POrto .Alegre

- 3 horas.
Rap1do Sul·Bl'&SIleiro - JomT1l.e -

•

ãs 5 e 14 horas.
'TERÇA·FELRA

Auto-Vlaçâo CatarlneIl8e - POrto .Ale
gre - 6 horas.
Auto-ViaçA:o Catannense - Curitiba

� 5 horas
Auto-Vteção C1ltarlnenH

- II horas.

Auto-Viação CatarlnenH
- 6 horas,
Expresso Slo CrÚltóTAo - Laguna -

7 horas.
Emprêsa Glória - IAcu!Il& - 7'1.s

e 6';í, horae.
Expresso Brusque� _ Brusqu. -

16 horas.
.A-ltO·Viaçâo ltsla! - Itsja! - 16 no

ras.

Rápido Sul Brasileiro - JolnTile - a-
5 e 14 horas.

QUARTA.FERA
Auto-Via9Ao Catarlnense

- 5 horas.
Auto-vtação Catlll·1n.snse

, - II horas.

',< Auto·Viação Catar!DenM Laguna
• _ 6,30 horas. '

.

.
'

I
Rápido Sul Brasíleíro - Jomvlle - li

� :; e 14 horas,

�.'
Expresso S1Io Crlstovllo -- Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquen� - Brusque

.. 16 horas.:
� AutO-Viação Itaja! - ItajaJ - 18 no-

" ra�xpresso Brusquell8e - Nova 'J1rento
- 16,30 horas.
Rodoviária Sul Brasil - PGrto .Alegre

- :I hore.s.

Quando recebi aquele telc-'. por meio de intérpr-etes, quando
grama armo do meu colega Alta- não sr tem a sorte de falal' ale-

mil' Gonçalves de Azevedo, pedin- mão... Ningucm se convcce fie

p..
.

á
.

do que arranjasse dois veteríná- que as vacinas são vendidas, nin-i- flmelfO aUiV-erS, rl6:'
rios para integrarem .. a pequena gatór-iamení.c, e por julgarem que

d f I
�

tequipe de luta contra a peste sui- a sua apl icaçâq é gratuita, consi- e ii eClmen o
na, em Sanla Cataiina, olhei de- deram ladrões os veterinários, es-

UR "LDO BDI� 16BELLI'....sanirnado o salário oferecido pa- condem as uorcadas na igno ràn- .8 v n ,1
ra o conlralo dêstes dois novos e cia da necessidade da vacinarão e Mar-ia. Lisbôa Brisighelli e suas-

problemáticos abnegados : dois aLI" ameaçam de trabuco em pu- filhas Romilda e Sonia Beatriz ..
mil cruzeiros. .. :\lão, há veler iná- nho. É preciso possuir fibra rija convidam a lodos parentes e arníJolnvlle
ríos neste pais, porque ninguém para enfrentar êsses Iarices e amar-

gos para assistirem a missa por al-«-
'.1'lJbad.o mais se dispõe a enfrentar um gar o h-emendo desconrseto do :';P1'- ma de seu sempre lembrado espo-

curso superior, dificil e penoso, tão bruto, sob o solou a gr-ada. so e pai UBALDO BRISIGHELLI•..
para consegu ir, afinal, um diplo-, Jt preciso ter paciência de santo dia 28, quinta feira, às 7 horas, na
ma 'de c

..

�taç'�o �? baixa.
,.

t para descansar das gTandrs. rarl.igas I Catedral Metropolitana, no altar do,
Mas, nao e 50 ISSO. O propr io nas espeluncas Iuí'entas, servin do SagTado Coração de Jesus, de 10;'

exerci cio pro Iiss ional, a serviço de pasto 00.;; percevejos, 1;; preci- aniversário de seu, falecimento.
do Estado, exige do veterinár-io so osp iiito de saorif'icio e bom hu- Agradecem a todos que compare--
qualidades pessoais rora do co- mor para gastar nestas andanças cerem a êste áto de religião.

Curitiba mum o que ainda contribui para -S.cm fim, o último niquei dos ma-
. . •• •... .••. . .• , ••••

JolnTJ.le reduzir d numero de candirlalos, gros vencimen los, recebidos no
•

só restando assim uns poucos pio- il'abalho dur íssimo. É preciso pro- BR.Oll�.UITEneiros, dispostos a renunciar 'ao I hidade e destemor para contru riar n I
comodismo e á ambição de riqueza. interesses subalternos e livr-ar-se

sem ler ao menos, como_ compensa-I das malhas cnredantes ela po liti- ASMATICAção, a gloria do aplauso públíco.] cag.em óe campanário.
A .íngrata .função implica mesmo .Dêsse modo, quando o Governo

numa r.enúncia total, até do sim- declara, como tem í'eito re lleruda

ples instinto egoísta que impele os mente que precisa de yeterinários,
homens ao, se'l.'eno ,gozo de uma eslá anunciando que tem nec.essi

vida amena, tudo para que o ve- dade de profissionais altamente

Lerinário possa dedical'-se a uma qualificados do ponto de yista téc

obra ingente, cujos frutos amadu- nico, e que sejam também homens

rec.em para lodos, e não em beni- de espi,rito patriotico,' inteireza

!'icio próprio. moral, capacidade de ação, saúde

São assim qua-se lodos os veteri- dEI ferro energia de' lider e instin

nários que s·ervem ao país, no d.e- to pioneiro, Tudo isso por dois

sempenho de cargos públicos mal mil cl'u;r,eiros como "contra lado ",
remunerados. Assim é o meu cole- OLl 2.700 como classe J, inlf'rino,
ga Altamir Azevedo, que trocou a sr hOLl�/er boa vontade dos maio

'tranql\Ílidadr; d� seu labor,tório n.a rais... '

CapiLal pelos dIssabores e cansel- j\'JeLl caro Altam ir: yocê f 11 m

ras de comandar a defesa sanilá- gigante de trabalho, que eslá con

ria animal e a luLa Dontra a peste seguindo 'salvar ·da ruina econô

suina no Paraná e ;;;anta Catarina, mica a suinocultura de' dois i 11]
.

Quem pensar que esta luta é facil, portantes Estados criadores. Con

engana-se redondamenLe.. Alem do tinue a dÍll' murros com a sua pe

do problema técnico já -de si co�- (juena equipe de colegas, que não

plicadissimo que exige competên- será acrescida de mais dois. Está

cia .e lirocinio é pr·eciso q'uebrar a esgotado o "stock" desses doidos

resislência dos col-on-os ás medida/' magnificas ... - J. P. L.

sanitáriélJs, cOJ).quistar a sua cOn- (D' "o. J.ornal", do Rio, edição de

fiança, entendendo-se com êles I 5 do corrente).

Durma bem- � noite toda
Aqui está um remédio· caseiro',

e econômico que lhe dará alíviO',�
rápido da tosse e da bronquite
-asmática, proporcionando' um.',

sono reparador a noite tôda,
Nada mais garantida 11.0 mun_.

do do que . Par.... ln. - tomado·
duas ou três vêzes ao deitnr - .

pára combater a. asma sufocante'
e a tosse rebelde da bronquite.
Compre hoj� 'mesmo um vidro'
de Par.... l". nas boas farmá-,,·
cias. Confie em Par....I". que
lhe proporcionará alívio seguro
e rápido dêsse efforço asfixiante .

para respirar,
p-19 )

POrto

CUritiba

JolnTile

Laguna -

Muitas felicidades pelo nasc:ime.. '

to de seu filhinho!

Mas, não esqueça, que o melhoiJ·'

presente para e seu "PIMPOLHO"J'"
é uma caderneta do CR1l:DITG>'

MUTUO PREDIAL.
JoInvUe

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

Laguna - Representações
ou Pracista'
Ofereee-se para Laguna e Sul do>·

Estado, ofertas com detalhes àl'/>

Caixa Postal nO. 109

Laguna - Sta. Catarina

Jo1nvlle.

..
' .

O TESOURo)
Da instrução está ao aloanee··

'\ de todos. Dá esse tJesou,ro ao t.etli> '

amigo analfabeto, levando-o a um.,
curso de alfabetizacão no Grupe.
Escolar São Jo�é, na .Escola Ind'lli8q-, \

trial de Flo.rianópolis ou na Cate.
dral Metropolitana.

Tu'barl<l '

CASALaguIUt - • 1/2 (.

Aluga-se uma casa, à Rua Teres;r",

Cristina 355 - Estreito.

Tratar na mesma, fundos QU i\iá-·
do Grumiché na I. O. E.

CIBIIHOS'ELtTRICOS
ISOUDOS COM BOR.RICHIl

I Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime. eí9.1

Coa.tltulçã.o d. Soel.dada
NATURALIZAÇÕES

TítUJotI D.alaratQrlOll

VEN'QE-SE
Uma conforlavel r'ésidência recernt."

construida a Rua Souza França n�·

20.
Tratar com o proprietário ·:a Rua,

Blumenau, n. 68.

,,,,,,,.,,, \9 UH 'U"

UM CONDUTOR DE QUALIDADE "ARA, CADA APLICAÇÃO
....................................................

Eeerit6rio II Relideneia
Rua Tiradentel .7.

FONE -� 1468 I FRAQUEZAS EM GERA�
VINHO CREOSOTADO'

�SILVEIRA«

..

A
..

·.DIVULGACAO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro.

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POSTAL, 775 C'URITIBA,

I Tonicardium-lonico do c'oração
o coração, combate as aflições, cansaço,

-

O Tonicardium vigoriza
ua1pitações a .alivia os rins.

Molest�as das senhoras - Colicas
Usem o Sedantol contra as irregularidades nas visitas, disturbios

e mal estaT. Evita complicações.
Cactusgenol - Regularizador d'O coração.
O Cactusgenol tonifica e regulariza. Combate as sufocações, aflições,

inchações ·e falsa asma.

SENHORITA!
A ultima creação em refri

gerante é o Guaraná KN07'�
EM GARRAFAS GRANDES'

Prelerindo-o está

acompanhando a moda.
. . .. .. .. . . . .. . . . . . .. . ..

PASTA DENTAL
ROBINSON

i
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ANIVERSÁRIOS: MENINO LUIZ-CARLOS FERREIRA
LIMA

Hoje e amanbã,
uo passado

Dia 28
A DATA DE HOJE RECORDA,

NOS QUE:

esquadra, conseguiu desembarcar:
em Pinheira, neste Estado, devro

tando um corpo de r-evolucionár-ios
do Rio Grande do Sul, comandado

'por Joaquim Teixeira Nunes;
- em 1841, o destacamento que

defendia São Gabriel, no Rio Grau
de do Sul, foi surpreendido e 'preso
pelas tropas de Francisco Pedro de

Abreu, sendo aprisionado tambem o

armamento que Rivera enviára aos

revolucionár-ios "fàrroupilhas";
- em 1848,' a lei n. 514 concedeu '

para patrimonio desta então Pro

vincia seis legoas de terras em

quadro;
- em 1856, faleceu na Bahia o

Chefe de Esquadra José Joaquim
Raposo que se destacara durante a

guerra da Independencia, nas cam

panhas do Ri'O da Prata, campanha
do Pará e que fora chefe das fôrças
em operações no Rio Grande do Sul
de 1844 a 1845;

- em 1869, Caraguataí foi tornado
pelas fôrças brasileiras;

- em 1899, surgiu nesta capital o
semanário crítico "O Gato";

- em 1901, apareceu no jornalis
mo catarinense o periódico "O Bi-s-
si l., editado nesta cidade; ,

- o dia de hoje é consagrado ao

Servidor Público.

em 1678, em Setubal, faleceu

Martim Correia de Sá, natural do

Rio de Janeiro, filho 'do General
Salvador Correia de Sá e Benevides,
primeiro Visconde de Asseca;

- em 1745, a capela do Forte de

Santo Antonio dos Ratones, na bar-
A data de depois de amanhã assí- - em 1526, o célebre navegado;' 'ra Norte de nosso porto, foi hen-

nala o natalício do distinto jovem Sebastião Caboto, então ao serviço zida;
Luiz-Canlos Sayãa Ferreira Lima, da Hespanha, perdeu uma náu, ac _ erri 1788, em Lisboa, nascen
aplicado estudante do curso ziua- .

d PI'� entrar no porto os' atos, por e e Conrado Jacob de Niemeyer, ruais
sial, filho dileto do nosso prezado denominado Santa r'ltariria; tarde Coronél do Exército Brasilei-
conterrâneo dr. Armando Ferreira \

- em 1630, !;lOS ".redores de Re- 1'0, falecendo 'em 5 de, Março de
Lima e de sua exma. espôsa d. Zélia .

cife .os holandeses 'queimaram a 1862;
Sayão Ferreira Lima:
A· I'

.

C I
casa da Asseca, sendo hospitalisados, - em 1819, .no Arroio Grande,

o inte igente Luiz- ar os, os nos-
quando da retirada, pelo Capitão Bento Manuel Ribeiro venceu (I

sos melhores votos de felicidades.
Bartolomeu Favila; combate sôbre as tropas de Frutuo-
- em 1640! os holandeses coman- so Rivera, contando aquele com um

dados pelo Coronél Koen atacaram destacamento de 600 cavaleiros dos
- o jovem Osmar Meira, filho

a Vila da' Vitória, no Espíríto San- Regimentos de Dragões, Milícia dedo sr. Francisco Meira, proprietá- �

rio da modelar panificação ."Os- to, que estava defendida pelo C!:l- Rio Pardo e Ligeira de São Paulo e

" pitão-mór João Dias Guedes; o ini- Rivera marchava com 688 or-ientais
� LOURIVAL HERMES SCHMIDT

mar;
'd

_ o sr. João Jorge Mussí, co- migo depois de vários ataques, e-Ide cavalaria com o fito de hostilísar

A efeméride de amanhã consigna proprietário da "Casa Yolanda"; sistiram, fugindo vergonhosamente •• as vanguardas brasileiras;

'::3. data natalícia do nosso prezado ........: a gentil senhorinha Maria He-
- em 1645, o posto fortificadl\, - em 1822, D. PedroI, Imperador

-amigo e ardoroso correligionário lena Mussi, filha dileta do sr. Nilo na casa de Sebastião de Carvalho do Brasil, aceitou a demissão scli ..

Lourival Schmidt, categorizado fun- Mussi, próspero comerciante; (na margem direita do Jiquiá) foi citada por .Tosé Bonífacio
'

e Mar,

.cionário do Cabo Submarino. - o distinto jovem Ivo Gaspari- pelo Capitão Gomes de Rego, auxi- tim Francisco, .rnembros do seu Mi-

Do júbilo com que os .numerosos no da Silva, alto comerciário da liado pelos Capitães Jerônimo da nistério ;
,

.arnigos do distinto nataliciante lhe firma Hoepcke; Cunha do Amaral e Sebastião Fer- - em 1839, durante a campanha

festejarem a auspiciosa data, com-
- o sr. Cirilo Soares de Oliveira, reira, defendido vitoriosamente de "Iar-roupilha ", o Tenente-corunól

partilhamos com verdadeira efu- distinto oficial da nossa Marinha um assalto intentado pelos h01and�- José Fernandes dos Santos Pereira,
.rsão. Mercante. ses; com a proteção de alguns navios da

'Vida eocial
D. AIMÉE PEREIRA GONZAGA
Def'lue na data de amanhã o ani-

Fazem anos hoje:

+versár-io natalício da exma. sra. d.
Aimée Pereira Gonzaga, virtuosa
espôsa do nosso valoroso compa
nheiro João Gonzaga, alto funcio-

,
nário da Caixa Econômica Federal.
A distinta dama que pela excep

, cional distinção e dotes de coração,
:reúne em nossa sociedade inúmeras

, e seletas amizades, na data de ama

nhã ver-se-á, por certo, alvo de

múltiplas e expressivas homena
.gens, ás' quais nos associamos ju
bilosa e respeitosamente.

Transcorre, amanhã, o aniversá
,

Tio, natalício do nosso estimado
"conterrâneo sr. Clito de Souza

�:Qias, do alto comércio local.

Ao distinto aniversariante apraz

',nos apresentar as nossas felicita-

VI - ARI BARROSO - AQUA
REL,4. DO BRASIL, Interpr-etação =: em 1633, cinco navios holan

de LOS TRES CABALEROS.
\ deses entrando na hahia Formosa

VII - COLE PORTER _ BE- travaram combate c destruiram o'

guine lhe Beçuine, interprelado navio de Vasconcelos da Cunha;

pela senhorinha MARTA CA�DIDA
- em 1832, afim de assumir o co

LAUS, acompanhada ao piano pe- mando do Exército Brasileiro em

�la senhorinha Neusa' Richter. operações no Rio Grande do Sul,
VUI - TCAICOWSRI _ Con- durante a guerra dos farrapos, par

certo n. 1, interpretação da senho- tiu do Rio de Janeiro o General
rinha Dóris Bruggemenn. Luiz Alves de Lima e Silva, futuro
IX - MARIA GREVER - Para Duque de Caxias;

I - Palavras pelo presidente que recordar, Interpretaçã« da se-
- em 1867', o General João Ma-

I
da Cpmtssão Orgarrizador-a. ,

nhorinha Vitoria Fernandes, a .. nuel Mena Barreto, durante a carn-

ESTABILIZADOR DE RADIo I - GOTTSHALK - Fantasia cornpanhada ao piano pela senho- panhá do Paraguai, tomou as trin-

(Pa-tenteado) do Hino Nacional, executada ao ri nha Neusa ttichter. cheiras de Potrero-Obella, onde se

piano pela senhorinha. SUE.J;,I X - BAILADO - Interpretação achava, fortemente entrincherado,
VEIGA. da senhorinha MARGOT, BANZO um Batalhão Paraguai comandado
III - AUGUSTTl\ LARA X[ - A. PESTALOZA - Cliiri- pelo Capitão Gonzalez;

Gratuula, interpretação da senho- biribin e L. ARDDITI - II bacio, - em 1815, foi assassinado !'JO

rinha LES[ LEITE acompanhada inf erpretados pela senhorinha Quartel da Vila do Rio Grande o

ao piano pela senhorinha Neusa IRENE GALLOTTI, acompanhada Tenente do Regimento de Linha da
Rich ter. ao piano pela senhorinha Neusa Ilha de Santa Catarina (Barriga-

,

Ocorre, na data de amanhã, o na-
IV - JOHA:'í ,STRASS - Vida Richter, Verde), Antônio Venancio de Arau-

talicio da dísürrta e graciosa se-
de artista, bailando, interpreta- Após este programa terá : início jo um dos muitos bravos da campa-

nhorinha 'Maria de Lourdes Bastos, ção da' senhorinha MARIA MAR� a soirée que promete eslar hastan- nha do sul;
-delicado adôrno da 110.;;';-1 socieda- TA RIBEIRO, .acompanhada ao te animada. - em 1868, foi nomeado Capitão
-de e filha dileta do integro desern- piano pela menina Yolanda' Gril- A senhorinha Irene Gallotti, que I

dos Portos desta então Província o

'bargador José Ferreira Bastos. lo. é consagrada cantora da RADIO Capitão de Mar e Guerra Bernardo
,

A jovem nataliciante, que rela V - MARTO LAGO - Incerteza, ATLANTICA de Santos, atendendo Alves de Moura;
.írradiante simpatia e esmcradi edu- intérpr-etação da senhor-inha MA- o convite que lhe foi feito pela co- - em 1869 em Abagiba, o Coro-

".cação desfruta de inúmeras flG';l;,- RIA TEREZA, DE OLIVEIRA, missão organizadora do soluui nel Fídelís Paes da Silva derrotou

des �m' ]10SS0, meio, que sem dúvida,
-'

acompanhada ao piano pela se- prontificou-se a cantar dois nú- 'o destacamento do Capitão Rios e

"Ihe tributarão .amanhã afetuosas MMCERÂMICA ENl VASOS E nhorinha Néuza Richter. meros: Ctiiribiribin e II Bacho.
'

eH1 Santo Izidro de Curuguatu a' co-

homenagens, 'às quais juntamos ANI1J11AIS I _
.
_

.

,

., _
luna . �o Major Francisco Adorno.

'prazerosumente as nossas. Seja moderno! Compre êsse ar- Solene Proctssae Eucarlstlca e durante a campanha contra o dita-
.-

'

,

.,
tíslieo ESTABILIZADOR DE RA-

-

dor Solano Lopes;
,MENINO l\URCIO WEN,DHAUSEN DIO, lransformando o conjunto de

. N-o��a Senhora'Aparecida - em 1888, a paroquia do Sahy
Tumultuará, amanhã, da mais al- RADIO-ESTAEILIZADOR, em uma DOl1ungo prOXlmo, 31 do corrente, a Santa Igreja comemora com

foi suprimi,da, com o respectivo Dis-

viçareira alegria" com a algazarra peca de arte, melhorando o esti- todQ o esplendor a festa de CRISTO REI. trito de Paz, pela Lei Provincial 11.
, da garotada ('Iue lhe festejará o iú- lo Ode sua sala ou (juaI'Lo. 1249', I

Este ano, porém, essa linda e t,ão signiJ',icativa data para todos os
teressante filhinho Márcio, pelo' O" esLabilizadores de madeira es-

'
- em 1893, chegaram ao Araran-v corações crtstãos, coincide com outra solenidade, também, muitíssimo �,n

tran�curso.,do seu natalício, o lar lão antiqua,dos com o' progresso, grata ao povo brasileiro, qtle é a do VO Congl'esso 'Eucarístico, que, na guá, neste Estado, as fôrças revo

'�amigo do no�so distinto conterrâneo onde a arte alia à ,ciência. Preços cidade de Pôrto Alegre, se vem realizando com grande pompa e piedade. lucion:írias do 1° Tenente_ da Arma-
,dr.Mário Wendhausen, competente haI'atl·sSl'mos. A'cel'tam,os 'o· Establ'll' - P

_. I' da Fell'nto Pe'rry',l-' p. - 01' tao ,Justos e e aquentes motivos, a Paróquia de Florianópolis
'.Diretor do 'Hospital Nerêu r:amos '",ador antigo por conta dêsse arlís- sente-se jubilosa em compartilhar dêsse estusiasl110 religioso � cívico, - el11)945, as fôrças armadas dp--
..e de sua exma. senhora. \

lieo Estabilizador. que empolga todas as alma ali presentes em adoração ao Rei dos Reis. puseram, para evitar a concretiza-
Compartilhando do justificado P"dl' das aos fabrl'c,allles'. L fPA-

-

d f' t
.

júbilo, antecipamos ao inteligente
� ,'" Convida-se, portanto, as exmas. autoridades, associações e congre- çao e a os 'que se estavam aVlsi-

GESSE & ClA. - Rua João Pinto, gações religiosas, colégios e o povo em gel'al para, incorporados, to- nhando, o Presidente Dr. Getúlio
'Máfcio () nosso abraço de felicita- 32 - Caixa. Postal, 278 - Floria- marem parte na grandiosa Procissão Eucarística, que sairá da CatedI',al Dornelles Vargas, que vinha goverI

nópolis - Estado de Santa Catari- Metropolitana, às 19 horas, dará volta à 'prava XV de Novembro, Rua nando desde 23 d�,Outubro de 1930.
'na. Visconde de Ouro Preto, Praça Pereira e Oliveira, Rua Arcipreste Pai- Não houve derramamento de san-

va e Catedral, onde será dada solene benção. gue ei' o movimento visava a l'ede-
A imageIil da Virgem Conceição Aparecida, Padroeil'a e Rainha do 'I moratização do Brasil. '

Brasil, acompanhará a procissão em artistico andor.· André Nilo Tadasco
O cortejo será luminoso. As lanternas poelerão ser adquiridas na

ICatedral. '
PASTA DENTAL

Pede-se, ainda, a fineza dé ornamentarem as casas residenciais, vi- ROBINSON
trines e ruas.

,

, Tudo que ·fizerem em honra de Jesus Sacramentado e àe Maria San
tíssima, será regiament& recompensado.

CLüiíEd"kÜÕZE�-VigD'E�"'laGOSTO 1

Natalícia-se, hoje, a exma. sra.

.d, Carmen Lentz Vilela, digna con

sorte do sr. Haroldo Vilela, alto

funcionário da. Penitenciária do

.Estado.

Fazem anos depois de' amanhã:
- a exma. sra. d. Maria Natália, do Funcionório Dia 29·

A DATA DE HOJE RECORDA-
NOS QUE:

Às inúmeras felicitações do seu

-vasto círculo de relações juntamos

Camisão Salum, competente pro
fessora de Educação Física, espôsa
do sr, Orlando Salum ;

- a exma. sra. d. Zilma Pinto da

Entre as solenidades com que
o Clube dos Funcionarias Publi
COS Civis de Santa Catarina come

morará hoje o "DIA DO FUNCIO
NARro PUBLICO", avulta pela

::mieas.
PROGRAMA.

"com prazer as nossas.

Luz Nazareno, virtuosa consorte

do sr. Alfredo Nazareno, alto fun
cionário do Ministério, da Fazenda.

sua significação a festividade que
realizará, à noiLe, nos vastos sa

lões do venerando "CLUBE 12 DE
AGOSTO" e que constará do se-

_, CLITO DE SOUZA DIAS

- a exma. sra. d. Cora Corrêa,
digna espôsa do nosso prezado
conterrâneo Major Aparício Corrêa,
distinto oficial do Exército;
- o sr. Mário Jugurtha Couto, di

ligente Agente-fiscal do Imposto de ,

Consumo.

guinle:

., 'Faz anos hoje o sr. Waldir AI

'bani, filho do Tte. Luis Albani Ju-

-nior, formado em ciências econô-

BÁSTOS

-ções.

SRITA. MARIA DE LOURDES

nós

Israel intraosigenle
PARiS, 27 (UP) - O Govêrno de

"ções.

FLORISBELO SILVA

Aniversaria-se, depois de ama-

nhã, o nosso presado a.migo sr. Flo
.risbelo Silva, proprietário da con

-ceituada Alfaiataria Silva.

Norte,

A Diretoria comunica a9s srs. SOCIOS que 'a "soirée" pro

gramada, para o dia 30 do corrente, fica transferida para do

mingo, dia 31.

Florianópolis, 27 ele outubro de 1948.
Euclides Simões de

-

Almeida

10 Secretário

Ao nataliciante, que entre'
Israel rejeitou a determinação das

Nações Uni,das para que os judeus
se retirassem do território conflui,>
tado durante a luta na área de Ne-

-goza da melhor consideraçã0. ;,elas
:suas maneiras distint.as, o nosso

abraço com
-

votos de felicidade;;. gev.

D. MARIONETTE COSTA E SILVA METEOROLOGIA

vas;

Temperatura Estável;
Ventos - Do quadrante

lÃ rl !:,tinta aniversariante. "O Es- frescos;
tado" cllmprimeeta respeitos:l- Temperaturas extremas de
,mente. 'Máxima 20,1, Mínima 16,4.

Festeja, depois de amanhã, o seu

�aniversário natalíci.�, a exma, sra.

"�do MarioneUe Costa e Silva, virtuo
sa espôsa do sr. Arací da Costa e

Silva. correto Sargento do Exérci
to Nacional.

Previsão do Tempo, até 14 horas
do dia 28:

Tempo - Instável, sujeito á C11U-

hoje

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Agencia Geral para S. Catarina
Nua. Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69· Tel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

«Checêras e
quintais)
Recebemos o número de 15 de

outubro da 'poPúlar revista agri
cola editada em S. Paulo "Chaca
ras e Quintais", num. It do vol. 780
(Ano 39°). Das 13í páginas de
texto variado e útil, bem ilustra
do também em córes, destacamos
os seguintes artigos' assinados: -'
"Brasil. Pictoresco ". "Agricultores
de Ango!a", "O que representam·
para o Brasil os clubes agrícolas
escolares", "Coopearal'iva apíco
la", "Germinação .da Acacía'', "Cá
fé c Coração ",

.
"Carpa ... não, car

pa, �im!", "A fibra da bananeira",
"A noz de cola no Brasil", "NO' si
tio, como no sitio, ou no mato. ra
mo no mala?", "No mundo dos
galos d e hriga", "Touâours Adlay ",
'<'.\r"ores da zona ela mata de Mi
nas Gerais", "Ovelhas doenLes",
"::;Oí'. do Brasil (Castanha do Pa
a-á) ", "Bosques ele casuar-ina",
"Vinagre de tomate", "Combale
aos vermes elos pulmões do boi e

do porco", "Celtuce., "Coelhos e

Jebres", "A irmã "Garrtcba", "Va
cas frias", "A Minha borla - Con-
vi l e à Hort.ioultm-a", "Ciiacão de
minhocas?", "Pragas da la:ranjei-
ra ", "Variedades de pesseguei-
guei ro ", "Batatas de semente'"
"Isenção de impostos como pre
rnio ", "Grurnixarna", "Sabão du
ro ", "O cafeeiro e' o estrume de
galinha '', "A endivia e a chicória"
"Ainda a cultura do Kudzu", "Ver�
minose do cavalo", "Melado", :'As
abelhas e a saúde", "Jaca e seus

usos", "Ananás e Abacaxi", I'Ralo
de mandioca transjmrtavel", "Saú
vas e

, Gergelim ", "Cousultório
avícola", ele.

Motocicleta
Vende-se uma motocicleta

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

Ârtigos de uso

doméstico
Você poderá ganhar de Cr$

50,00 à Cr$ 109,00 diários, venden
do artigos de consumo domestico.
Informações na Praça 1 de No

vembro n. 22 - 2° andar.
. . .. .. ". .

-
. .

. .. .. .. .. .. .. .. . . .... ."....... .. .......... ;;; ...

VENDE-SE DOIS TERRENOs:
Um na 'Ponta do Leal c! 24 m x

��
I

Outro a Rua Irmão Joaquim ét
20,50 m x 44m. - 'Tratar cl Ten,
Samy - Policia Militar.

.

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
E.critório: Rua João Pinto

n.O 18 _. Florianópolis
...........................

• I,

'.

"Ford em seu futuroIN
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E O Carro do Ano!. Cl--lEGOU, linalmente, o. dia! O Ford 1949,
"0 Carro do Ano", já está em exposição nos

reve�dedores Forçl, Jamais houve um 'torro

assim. Verdadeiramente revolucionário! Jamais,
um carro foi tão luxuoso, em sua classe de preço!

.

Vale a pena co�hecer as novas caracte
rísticas deste carro que marcará época :00
história do .automobilismo� o Ford 1949, agora
em exposição nos revendedores Ford,

NOVO! Você queria ESPAÇO, Pois O' novo Ford
oferece. assentos que são verdadeiros sofás ... 'e 57%
a mais de espaço para bagagens,.

,

NOVO! Você queria SEGURANÇA, Pois o novo Ford
ap'C'lsenta uma 'carrosseria 59% mais sólida; chassis
mais reforçado, freios extra-grandes de "Ação Má
-gica:" ê amplas "janelas - pa sagem", com 88% a

, mais de visibilidade traseira.

I ,

NOVO! Você querià CON�ÔRTO. E terá conlôr+o Q
vontade ... com marcha deslizante assegurada por
novas molas espiro!s "Hvdro-Coll" na frente, com

amortecedores tipo telescópIo e r-oves molas tra
seiras "ParaHex", que' dís,,'ensam lubrificação.Em CbxposiçáÓ hoje

n�s "'Revendedores
fOlO!

NOVO! Você queria' ECONOMIA. Novos motores.
V-8 eçonomizam até 10% a mcir de gasolina.

• • o Um carro mais largo, mais baixo
conservando a mesma distância do solo.

o lahio ,

•

I

"VI�RCiEM ESPECIALIDADE"
OlA 'WETZEL: INDÚSTRIA.L-JOINVILLE (Marce

TORNA A ROUPA BRANQUlSSIMA
regia:

. s��2�/RCt",41 •

ESPECIALIDADE'
...

!
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oESTAO o Qulnta·felr.

:,
:l_�-�---�---�

à Rua

com 3 11�
,

.".

LOJA 'OIS CASEMIRAS
.Especializada em artigos para

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
ICIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS .

. MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS
PARA HOMENS

.ARJ\I[ARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-'
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça
.�'Faça\ uma visita à nossa Vasa e verifique

nossos preços 'e artigos
----------'--------------------------�----------�----�, �

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a
intensa e proficua

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

RÃDIO DIFUSORA DE LAGUNA
-- 970 kilociclos -- 309 metros -

Para dedicatórias musicais procurar o sr. Waldir Brasil,
Fernando Machado 3.

NOTA: -- Estes pedidos deverão ser encaminhados
dias de antecedência.

�;'
'\
\

tI J _E E P 5
I

Tipo t�lilitar, cuidadosamente reconstruídos em fábrica espc-
cializada, no exterior, com dois diferenciais e tração nas quatro
rodas, equipados com cinco pneus iámeiros, novos, e ferramenta

de uso.

Veículos apropriados para fazendas

Informações com os importadores
G. CENTOLA & CIA. E.TDA.

Av. Hio Branco, 109-4°-S�32 -- Rio de Janeiro: .

IOIIPANIIU ·AWNCA DA lAIA
..... _ 117. - ... :' lAIA
DonlOI • --.nII'O.U'

Cifru do aalanco di 19441

CAPITAL E RESERVAS
Respon labilidllnel
Receta
Ativo

Cri
Cr$
•

•

80.900.606,30
5.978�401 ;755,97

67,.o� • .245;30
142.176.603,80

Siniltrol pagol nOIl Oltlmol 10 .no.

Re.ponlalUída'Íel
98.687.816,30

« :76.736.401.306,20

Díretcreat
Dr.�Pamphilo d'tJtra Freire de- Carvalho, Dr: FrenCllCO
de Sã, Anisio M.llorr.t� Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e Jo.� Abreu.

... tfEF .....

'FARMACIA 'ESPERANÇA
410 F.rJlll&�.tleo mLO LAU8
Se" • a.walal ..ri a na •...,....

;,,1..... _el.aafII e _tr.....ru - S.....Mlu _ P....
..ri.. - ÂrlI« It.RM....

1Ihra........ .uta ....."b r....túrh .......

Ministério da Aeronáutica
Quinta Zona A'érea.-Des·acainento da Base Aérea

em Florianópoli,.-Inscriçáo para o concurso de,
admissá� 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.e

ronática, a reaizar-se em Janeiro de 1949, neste Destacamento de Base

Aér�a.
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.
Saturni.n'o Barbosa Lima, 20 Tte. -- Carlos da Costa Dantas, 10 Tte,

Ajudante.

•

!

I

Relo;oaria P·,�gre'iSO
de JUGEND' s- FILHO

. -

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
kEEMB�L80 POSTAL

Faça seu pe d
í do por carta ou telegrama e pague
sómente quando receber:

Coria M�tropolitaDa

N 31 cr$ 100.00
.

N, 9 cr$ 260,00

Despertador de bol.o
ilumina a noite

Suíno de qualidade

&0 CONGRESSO EUCARISTIOO
NACIOANL

Na qualidade de. Presidente da

Comissão Arquidiocesana do 5G

COngresso Eucartstíco Nacional
todos os fieis e demais interessados

que o' mesmo' se realizará de 28 a

31 de Outubro do corrente ano, na

erdade de Põrto Alegre, Rio Grande

,do Sul.

Outrossim, comunico as facilida-'
des de viagem, entre'outras, as for

necidas pela Empreza Turismo,
Pontual-Machado-Bensaude S. A..

com quatro tipo de perigrtnação
a) uma Áérea, em aviões especiais,
a partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b)· .uma em navio,
especialmente fretadov .e conduzin

do exclusivamente per,'�rinos; c)
uma terrestre, prosseguindo de

São Paulo em confortáveis "oni

bus" através do .Paraná l Santa

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

internacional, diretamente a Pôrto

Alegre.
São essas as viagens obedecendo

ao tipo peregrinação.
Evidentemente, poderão os fieis

proferi'r outros meios ao seu .alcan

ce, com viagem de auto, oníbus

aviação, etc., na certeza de que 0.
nosso Estado, e em particular a

Arquidiocese não deixarão de se

fazer representar naquela parada
de Fé. e demonstração de amor a

Nosso Senhor Sacramentado.

Fpnlis, 1 de Março de "1948

Conego 'Fredertco Hobold - Presí

dente da C. A.

,
t

Uma' maquina fotografida
americana da foci!

manejo

Nono. relogio. são acompa nhados dos respectivo. certificado.
de garantia.

•

FEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba - Preço Tiradente. 260 _ Pcraná

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

DEPARTA1UENTO DE SAúDE PúBLICA

M:eS DE OUTUBRO

.Plantões
30 '_ Sábado _ Farmãcia Moderna

_ Rua João Pinto.

31 r-r Domingo - Farrnâcla Moderna

_ Rua João 'Pinto.
O serviço noturno serã éfetuado pelas

Farmãcias Sto. Antônio e Noturna sítas

às ruas João Pinto e Trajano n. 17.

A presente tabela não poderá' ser al

terada sem prévia autorização dêste 'De

partamento.

.'

•.. reune som ... acabamento .',
solidez••. no piano perfeito!

Além de vários modêlos para..
pronta entrega .... êste maravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do' plano da

pagamento a longo prazo!

Schwartzmanu
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT

I

Catarina

S/A

I

SE A SRA. GOSTA DE

fIZER piO EM C�SI •••
Pão é alimento de L' importância.
Se prefere, fazê-lo em casa, tome

nota: o Fermento Sêco Fleischmann

assegura a alta qualidade do pão,
no volume, na aparêncía.rna textura
da massa e no sabor. Dispensa a re

frigeração, 'pois, para conservar suas

grandes qualidades,· basta
que seja mantido em lugar
sêco e fresco. Veja a receita
nos dizeres da la tinha

ex. 134 - Tel. KNOT

Ftorienôooti«
. " � � .. .. .. .

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

�ularidade na entreAa
de seus iornees. \

..
.

Prncístcs

FERMENTO SÊCO

FlEISCHMIINN
Produto da Standard Brands of i\razil, Inc.

RIO Di JANEIPO

J

Escritório reêém organizado,
precisa de "pracístas" para traba

lharem n-esta cidade e no, Interior,
com artigos de fácil venda, e com

boa margem de lucro.
.

Informações á Praça 15 de No

vemhro 22, 20 andar, das 8 ás lZ

/

PREGUIÇA' E FRAQUEZA�
VANADIOL

MOÇAS DESANIMADAS!

HOMENS SEM ENERGIA '!
Não é sua culpa!
É anemia que o deixa cansado,

aumenta os glçbulos sanguineos e

pálido, com moleza no corpo e olhos
sem brilho.
A anemia atrasa a vida porque

rouba as forças para ti trabalho.
VANADIOL

VITALIZA o sangue enfraquecido. É de gôsto' delicioso e pôde
. ser usado em todas as idades.

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegei :;.
Fazei hoje uma inscrição

I No Credito Mutuo Predia I
CASAI MISÇELANEA diltri
buidora dOI "Rádio. R. Co A
• Victor, Válvul&D e Diacos,

Rua Conselheiro Mafra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Rumo ,a ·Cresciuma, onde enfrentará amanhã um forle equadrão local,
seguirá hoje o raula Ramos, líder invicto do campeonato do capital.

Para controle do Grande Circui
to Ciclistico de Florianópolis, a

realizar-se no proxtrno sábado,
nesta capital sob o, alto patrocinio
do SENAC, foram designadas as sc

gu intes autoridades:
Homenageados

Charles Edgar Moritz, Presidente
da Federação de Comércio de San-
Ia Catàrina.

E� choque de enormes proporçoes deirontar-se-ão S:�·��. Fltivio Ferrari, Diretor do

h
Dr. Osmar Cunha, Presidente rla

aman ã Avaí e Figueirense Federaç��l'i��t�é��ap�:t\�l�nense.
No estádio da F. C. D., com ini- mais antigos rivais do pebol bar- adversários terá possibilidades de Jairo Callado, Diretor-Propr ictú-

cio às 15,30 horas, prossegurra riga-verde irão elecidir uma das ser o campeão ela cidade. O Figuei- rio de "A Gazeta, .

,

, ,.

b 1 de clas
Oswaldo dos Passos Machado,

amanhã a disputa do Campeonato pelejas mais importantes do ano. rense e o último na ta e a e c

as-, Chefe da Firma Machado & Cia.
Citadino de Futeboi, com o encon- Em torno da batalha sensacional sificação, mas, derrotando o Avaí Cap. Mauricio Spalding de Sousa,
tro Avaí x Figueirense. que dentro de 24 horas será deci- bem poderá fazer o ·mesmo com o, Secretário da A. A. Barr iga-Verrlc.
Nosso público esportivo viverá dida, estão sendo feitos os mais Bocaiuva, domingo próximo, alcan-l Pedro Paulo Machado, Redator

amanhã momentos de entusiasmo diversos comentários. ]� a Juta da çando assim a vice-liderança. ,,-------------------------

quando as fortes falanges dos dois rivalidade' que dirá qual dos dois Os avaianos estão dispostos a re-

petir a vitória do 1° turno, impediu
CA.TARTNENSE do que .seu valente rival conquiste

INDIVIDUAL DE TENTS
o primeiro triunfo.

Nas' quadras do Lira 'I'cni s Clu- t d dIizar-se-á no próximo domingo, no Portanto teremos na, ar e e

IUTZ
campo' da Vila Operária do SaCO be e da Polícia Militar, serão rea- amanhã um espetáculo cem-par

dos Limões, um grandioso Iesti- lizadas nos dias 30, 3� .do corrente cento emocionanle. A banda de mú-

1 f t b 1· ti id p lo
e 1 e 2 de novembro, diversas pro- sica do 14° B. C., gentilmente cedi-

va u e o IS lCO, promovi o e
. ,

I
.' I'

vas em disputa do Cam peonato da, abrilhantará a tarde pebolistica.piranga, C tari I d' id I I
O programa está assim organi-

a ar1l1:,nse n IVl na c e Tenis, Salvo modificações as duas equi-
prornovido pela Federação Cata ri- pes jogarão assim formadas:

zado :
d D '

'

T
.

10 jogo _ 9 horas _ CuriLiba-,
nense e esportes, Avaí: Adolfinho , Ivani e aVI-

nho ; Verzola, Procópio e Boos; Fe-
nos x Fluminense (juvenis) - CONCEDIDA L[CENÇA AO AGUA

lipinho, Nízeta, Póvoas, Bráulio e
Hornenageado : sr. Osni Or tiga.

.

VERDE PARA PATROCIONAR A
20 jogo - 9,40 horas - Brasil '{EM-PORADA DO FIGUEIRENSE

Saul.
Figueirense: Isaías, Morací e Dia

x Esperança (juvenis) � Home-._ Segundo informes chegados de
I . mantino; Minela, Jair e Gastão; Hé-

nageado: Paula Ramos E. C. ! Curitiba, a Federacão Paranaense .

(N'o lio, Nede, Djalrna, Mir-inho r lCO-
30 jogo - 10,20 horas - Amé- de Desportos, concedeu licença1 - lau) e Abelardo.

ric·3J x Figueira _ Homenageado: ao Agua Verde para pa tt-ocinar a As 13,30 horas será iniciada a
dr. Paulo Fontes. ! lemporada do Figueirense naque- 'partida preliminar, defrontando-se
4° jogo - 11 horas .s: União x la cidade, a ser iniciada no próxi os quadros suplentes dos mesmos

Bandeirante - Homenageado: dr. mo dia 14 de novembro. clubes, pelo Campeonato de' Aspi-
Antônio N. Varela. I..,,.,, � ._ 7_

5° jogo - 13 horas - Jabaqua- H' ..,r-
-
._ ..

JOHSON S H' a l'notores . r' ea orS8
ra, x Roepcke - Homenao'eado: dr.

. , ."

O t l\� M I d
" • para satIsfazer qUaIsquer eXlgenCla�

l' Y .•• ac la o.

60 jogo _ 13,40 horas _ Bag:é
e ao alcance da grande n:Jaioria co

Público aprecia,dor dos es,'portes
. x Camboriú - Homenageado: prof.
Flávio Ferrari. aquáticos. Entre os cinco tipos rie

70 Jogo. _ 14,20 horas _ Im- motores de popa, aperfeiço�dos, V.

prensa Oficial x Lira _ Homena- S. encontrará omotor de sua prefe

geado: sr. Espiridião Amin. rência. Distribuidores: Comércio &

80 jogo _ ;15 horas � Texaco x Transportes C. Ramos S. A. - João

Guaraní - Homenageado: dr. Haul Pinto, 9.

.,Schaefer.

Crescente espectativa pela' corrida
Êxito sem precedente na

histórial
citaram-se com. afinco nestes últí- I 1 velocímetro, oferta da Cornér- chave de fenda e alicate, oferta

dai
Esportivo do "O Estado".

do ciclismo catarinense deverá al- mos dias, despertando a curiosida-' cio e Indústria Germano Stein S. Carioni & Irmão. 'Acy Cabral Teive, "Speaker" da.

cançar
'

o I Grande Circuito Ciclis- de do público. Aproximadamente A., de Join vile, representante em 1 vidro de perfume Coty, oferta Rádio Guarujá.
.

tico de Flor�anópolis, marcado pa- 20 quilômetros serão percorridos Santa Catarina das bicicletas "Mo- do sr. Antônio S�lum. m:;�c���i� :'e�'esentante da Ger-

ra o próximo sábado, em hornena- pelos disputantes. nork". 1 jogo de ferramentas e 1

esta-, Juizes de Chegada
gem ao Dia do Empregado ·no CO ,I A prova será efetuada à tarde, 1 taça, oferta do sr. jornalista tueta para bicicleta, oferta de Fiu- Ari�al�o Póvoas, P�esidente d.a
rnércio. ' com início às 16 horas. . Jairo CaIlado, diretor proprietário za Lima & Irmãos. Associação dos Cronistas Esporti-
.Numerosos atlétas [á se inscreve- Os prêmios

<,
da"A Gazeta". 1 fin� gr�vata de seda, oferto do

I'
vO�aulo Otto Sc�eidemantel, Dire-

ram na sensacional prova pedalis- 1 bicicleta marca "Centrum", 3 lindas medalhas, oferta do sr. sr. Jose Elias. tal' Esportivo do Lira Tenis Clube.
tica. Temos observado

diàriamentelOferta
do SESC, patrocinadora Oswaldo de Passos Machado, lidei- 1 'Garrafa de champagne, oferta João Kuehne, Diretor da Revís-

'quão enorme o interêsse dos atle- competição. 'I pessedista na Câmara Municipal. do Empório Rosa. 'ta "Atualidades".
tas pela corrida de depois de ama-

.

1 bicicleta marca "Centrum", 1 lote de ferramentas, constan- 1 caixa de fino sabonete, oferta ,Hubens Lange, Pr.esidente do
. Ubiratan Esporte Clube.nhã, Dezenas de pedaladores exei'- oferta da INSUBRA.

.

I te de um estojo de chave inglesa, da Cia. de Telhas Aranhas. Haroldo Pessi, Tesoureiro da F.
A. C.
Guilherme Schurmann, Repre-.

sentante da Insulera S. A.
Moacir Schutel, correspondente,

dp.' "Gazeta Esportiva", de S. Pau
lo.

ciclislica de sábado

4
�

AUTORIDADES

ÁHBITHOS E CONTROLE GERAL
DO PERCURSO

Waldir Grisard.
/
José Gusmão de Andrade.
1 ° Posto de Controle - RIl1,.

João Pinlo - Hercílio Luz - Bu
hens Pinto Vilar.

20 Posto de Controle - Rua Ani
ta Garihaldi _ Hercílio Luz - Re�
nato Pinto Vilar.
3° Posto de Controle - Praça

Etelvina Luz _ Oswaldo Meira,
40 Posto ele Controle - Aveni-,

da 'I'rompowski - Rua Bocaiuva
- Agapito Veloso.

50 Posto de Contrate - Rua Es
teves Júnior - Avenida Rio Bran
co _ Gustavo Zirnmer.

.

Direção' de PEDRO PAULO MACHADO

..

rantes.

FESTIVAL DO IPIHANGA CAMPEONATO

Como está sendo noticíadô. rea-

-:- Hoje - ROX\' Atualidades
Jornal.

Warner Pathé
Simulta neamente

Às 5, 7;30 horas - Às 7%, horas

Sessões Chies
o melhor drama de aventuras

marítimas!
Duelos! - Combates! - Aborda-

Cr$ 4,80 e 3,00 Cr$ 4,00 e 3,GO
_

Proibido para menores de .14
anos.

RITZ ROXY

Preços:

gensl - Domingo -

Cidades inteiras destruídas pelo '- Uma história romantica, des-

fogo! lumhrante e repleta de aventnrus e

A UNITED apresenta: f que tem por cenário a própria na-

Randolph Scott _. Barbara nrit- tureza:

ton - Charles Laughton ----: John . PAIXÁO SELVAGEi\I

Carradi.ne e Gilbert Roland - r.m . com

C A P I TÃO K I D D Dana Andrew - Susan Hayward;
_ O Rei dos Piratas e terror dos - Patricia Roc e Brian Donlevy,

Sete Mares, no comando do mais ., '.

famoso bergantim que jamais 5' �- ODEON - Hoje - IMPERIAT�
COll o sálseo elemento e que ';C tor- - Simultaneamente -

nOll mais tarde a mais tel'rí" 1 As 7,30 horas As 7% horas

I M'ATER n t;lcl·oual ameaça flutuante claquêles tempos
II.

Sessões eleg'antes
ti UI heróiCos! 90 minutqs de gostosas e ininter-

d
••

éd - Um subli,me romance de amôr,' ruptas ga�ga)hadas!
.

a qUlrlU 5ua s p, vivido num ambiente de ódio! í _- Canções, bom humor, situa-

Divulga-se no Hio ({ue a ConIe- - Combates espetaculares! çoes hilariantes; tudo isto e ...

cieração BmsHeira de Desportos Tempestades!.:_ Naufrágios! C A N T I NF L AS

adquir'iu sua séde pró?�'i� n� 3° j Tesouros escondi�os em misterio- também
andar d·e um grande edlflC10 slÍua- sas cavernas! i;]'

...E TINHA TR''''S-SIeNI1lA'ISdo na rua ela Quitanda. No mesmo _ "CAPITÃO KIDD" - A mais .,.

local, além da "mate]''' nacional, I original história de piratas! .

serão localizaelas as Confederações No Programa:

Sl1lameticanas de Voleibol e Hemo. A.Marcha da Vida n. ?O" -- N:w.

,.

"

,

Esporfe Clube
'Sendo o esporte a pedra funda- um par de tornozeleiras ou um

Inental da eugênia da raÇa, é justo simples par ele caneleiras sem

que se o ampare. dúvida algClma, será uma grande

Amparando-o, estamos, Iógica- contribuição. "
.

mente, fortalecendo a nossa moci-. Contribua para esta campanha, Por todas as aguas navegavclS

dade, tornando-a mais forte e mais amigo florianopolitano, enviando I do mundo encontram-se novas sur-

Suas hor.as de recreio e de pesca saudáyel. sua predo'sa ofer'ta para a redacão presas para atrair os espiritos 1'0-·

nã'o serão perturbadas pela preocu-I �ni�íamos, hoje, pelas colunas de "O ESTADO". mânticos e amantes de aventuras.

pação de sa\ler se chegará em casa dêste jornal, uma campanha que Pelo BOCAIUVA, por SANTA CA- ,
- Que maiDr garantia se pode

a ternpo e ser11 tran t '

/''d
;. ,. I t' TAHINA .. e l)elo BHASIL. esperar de. uma viagem agradável.

,s ornos.
. Vl.�a qmnr maLena espor IVO pa-

- Sim, V. S. poderá contar sem'.. ra J guapa rapaziada do Bocaiuva .Material recebido: ' e
.

segura do que um dos cinco

pre com a Segurança absoluta
.

do E,nlOrte Clube, rapaziada esta que De Maria Clelia - 1 par ele tor- p'Ossantes motores JOHNSON Sere,

motor JOHNSON Sea Horse - Dis- leni sabido elevar o �nome esportiJ noz€leiras. Horse de ,dois cilirrdros? -'- Dis-·

triblúdores_: Com. & Transportes C. vo de nossa cidade. De C. C. A. - 1 par de cane- tribuidores: Com. & Transportes G_

Ramos S.A. - João Pinto, 9. Um par de chuteira.s, uma bola leiras.
'

.: Ramos S. A. - João Pinto, 9.

Montevidéu, 25 (V. A.) - Nos
circulos ·esÓortivos elesla Capital
circulam rumores de que se inicia
um' movimento no sentido de aca

bar com o profissionalismo no f-u
teból uruguaio, voltando-se ao r·e

g'ime de, amadorisrrlO: coni a extin

ção .dos contratos dos fulebolistas
atuais. Declara�se ainda, que o jor
nal "El'Diár�o" pretende realizar
uma as,s�mbléia esta semana, para
a qual serão cOllividadas LOdas as

associações e instituições que com

parlilham da idéia. Enquanto isso,
os futebolistas uruguaios continuam

com

Marina Tamayo e Manuel MedeI •.
- Uma orgia de luzes num alU

biente feérico com "muchacas" alu- .

90' jogo - 15,40 hora.s - Inco x

Saudades Homenag'eado: dr.

Armando Simone Pereira.

100 jogo - 16,20 horas Cruz

e Souza x São Pedro - Homena

geado: Ú. J,oão José ele S. Cabral.

11 o jogo - 17 horas - Indepen

dente x Caramurú. - Homenagea

do: sr. Osmar Meira.

120 jogo - 17,40 ho·ra8 - Espe

l'ança x Sulmar _. Homenageado:
Al�irante Alvares Antão Barata.

Ao clube vitorioso na venda de

tombolas, as quais -servirão de

jngresso, se·rá oferecida a taça
:"SImpatia", oferta do sr. ceI. Pedro

Lopes Vieira. Será disputado tam

bém o "Bronze Surpresa", ofereci

do pelo sr. Wla:lter Moritz.

GUERRA AO PROFISSIONALISMO
NO URUGUAI

'

Empate o eotejo Olímpico x Bocai'uva
o "slaelium" da F. C. D, sábado terminou com a vitória do Bocaiu

último foi palco rlP dois interes,san- V�l, pela diLalada contas'em ele 7xO.,
tes prélios enlr,e infanto-juvenis e Às 15,30 horas' foi iniciada a pm'

aspil'anles do C. A. R. Olímpico e tiela entre os a�piranlés, qut teve

Bocaiuva.
'

.

um desenrolar equitibr";ldo, encer-

A. partida preliminar disputada rando-se empatada por 3x3.
entre os quadros infanto-juvenis.

cinantes!
_ A melhor e mais longa gár

ga lhadas do ano!

N9 Programa:
1) - Atualidades em revistas -

Nacional. .

, 2) - A Voz do Mundo - Atua

lidades.

Pró Bocaiuva
Preços:

Cr5 4,80 e 3,00
Imp. 14 anos.

Cr$ 4,00 e 3;00, �"

Suspensas; ete, .. etc ... etc ...

Estudantes sem,. etc... etc .. �

em ,g�"eve.

IMPRENSA OFICIAL x TESOURO'
.

DO ESTADO

Bater-se-ão hoje, às 10 horas da

nunhã, no estádià da F. C. D" os

:conju(ltos do Imprensa Oficial e

do 'l'e"ouro do E�taclo, eu'! homena

gem ao Dia do Funcionál'io PÚ

blico.
\ .

•
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Dr. Milton Simone
Pereira

Clinica Círurgíca
Molestias de Senhoras

CIRUR<5IA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e' Piragibe No

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

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e, médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARrOS
Diagnóstico, controle-.e tratamento

especializado da gravidês. Distur
bios (ia adolescência e da menopau
sa. Pertubações menstruais, .iaf1'l'

mações e tumores do aparelho geui
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica, do perineo (ru
turas-)
ASSISTENCIA AO PARTO E OlT·

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças 'glandulares, tiroide, ová

rios, hipopise, etc.)
D�urbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tcl,
1.461
Resíd, R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza - Tel, 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteÍ!'o
Do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

(Doenças dos órgãos internos, es pe

, cialmente do coração e vasos ,

iDoenças da tiroide e demais gían-
(lulas internas

Clinica e cirurgia de senhoras
Partos

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DlOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: -

':_Pela manhã das 10,30 ás 13
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vítor Meireles 111. 18
"Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA,:
Annída Trompowski 62

Fóne manual 766

Clínica Médiea e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteíro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinártas, - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - F'igado

Tratamento da Tuberculose
Raios X - Eletrocard iografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

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

.

_ Fone 841. PLORIANóPOLIS

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles D.

28 \ Telefone 1.307
Consultas: ÁS ;1,30 horas e à tar

de das 15 horas em diante

Residência: Rua Vidal Ramos D.

65 - Telefone 1.422.

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

,

do Brasil)
Médico por concurso da Asststên
cla a Pslcopatas do Distrito

Federal
Ex·lnterno de Hospital J Pslquíã
trico e

: Manicômio Juaiciario
da Capital Federal

Ex-Interno da Santa Casa de MI·
sericórdla do Rio de .Tar:eiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!.'RVOSAS
Consultl5rlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
R�idência: Rua Alvaro de Caro

vallio, 70.
Das 15 às 18 horas'

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. Roldão Cónsoni
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOL�STIAS DE; SE;

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi.

eina da Universidade de São Paulo
�nde foi assistente por vários anos d�
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio·

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso tirei
de! rins, próstata, bexiga, .{tero,

ovinos e trompas. Varicocele, hidra
cele, varrzes e hernas.

Consultas: Das 3 ás 5, boras à rua
Felipe Scbmidt, 21 (altos d� Ca..

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

Telef. M. 764

I Dr. M. S. Cavakanti
Clinica exclusivamente -de criançaa

Rua Saldanha Marinbo, 10
Telefone M, 732

SeDE SO'CIAL:
eoaro AllEGRE
---------

RUA VOLUNTÁRIOS Df. PÁTRI .... N,· 68 • 1.· ANDAR

CMY.A POSTAL. 583 • TELEFONE 6840 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Agenca Geral para 8tH. Catarn8
Rua Felipe Schmidt. 22 - Sob.

Caixa Postal, 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS

7

�I
NAceita-se representante no interior do Estado. Cartas para

Caixa postal 139 - Flcrian6polis
��-----,----------------��------...----�/

Não perca tempe ]
"

Telefone para a Impressora Gre iaú Ltda. (telefone
manual 767), e o nosso agente o procurará para receber
sua encomenda tipogrédic«, Serviço Esmerado .. Entrega
imediata. Preços sem concorrencia.

1,68. Circuns'crição de Recrutamento
Afim de tratarem de seus interesses deverão comparecer a 16a. C.

R., com a máxima urgência, os Oficiais e Praças que tomaram parte na

expedição militar 'de Canudos, e bem assim os seus respectivos herdei

ros.

João Pedro Gau, Ten. CeI. Chefe da 16a C. R.

Arvores frutíferas
Arvores Frutiferas enxertadas e Ptlantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pemiéultura

H. J. Cipper. "

Corupá,
Mun, de Jaraguá - Estado de Santa Catarina .

Peçam catalago gratuitamente.

Dr. Paulo Fontel
Clínico e operador

. Consultório.: Rua Vitor Meirele., 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e da. 14 i.
l' hrs_ Residência:' Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620 , ,
Dr.· Mário Wendhaue.i : DR. :

Clln;ca médica de adultos e criança. • •
Consultõrio - Trajano, 29

. • •

Jle.i?í'��i!tr:::ip:·s�:�dtbO��. III. I A. DAMASCENO 'DA SILVA I
, Tele�. 812: A D V O G ADO', :

: f :
: AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS :
• •
• •

I Praça 15 de .Novembro, 22 - 2° ando

I
: (Edifício Pérola) :
• •
• •
• Fones: 1.324 e 1.388 •
• •
• •

:. Flodanó.polis - Santa Catarina :
• •
• ••
.....................................................

DATILOGRAFIA
Correspondenel �

Comercial
Confere
Diploma

Dr. Antênio
Modesto

, Médico

Formado pela Faculdade de

Medicina da Bahia, Chefe dos

serviços de Radiologia do Hos

pital de Caridade.
Cursos de especialização QO

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

Montevidéu.
Especialidades:

RAIOS ,I
BADIUM

RADIOTERAPIA
Exames radiológicos do Es

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

liares e Urinárias.
RADIOTERAPIA dos Tlumores
- Câncer - Inflamações -.,.

Doenças da pele - Hipertiroi
dismos - Reumatismos -

Disturbios da menopausa-etc.
Atende diáriamente no HOS-

PITAL DE CARIDADE.

DIREÇAo: -,

Amélia M Pigozzi
METODO:

Moderno e Eficiente

.. _
,

SEU· RELOGIO PRECISA DE
.REVISAO? ,

NOSSÁ QFICINA t:: ESPECIALIZADA
NoSsos concertos são .

,
.'

garantidos 100%

ÓTICA. MOD�LO
JO,\O PINTO.''25 (Frente ao ,Tesouro

. '. .

do Estado)

......................'0
..

'FABRICA DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maq'.linário Cr$ 250.000,00.
Prédio, Imóveis Cr$ 90.000,60
Situada em Campo Alegre - S. C.

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

Brusque - Santa Catarina".CARVALHQ.• 65
• I·

,.� , Fabriçant. G distribuidores das afemada. con-
11111. f.cçõ.. -DISTINTA- • RIVET. Po••ue um gron.

d. .ortim.nto d. ooaemiral. ri.cado.,' b:rin.
boa,•• baratolB, Qlgodõ�a, ·mor-lnll • Q"icunllint.o.

para alfaiate ... - que recebo dif'otomentl!l' do.

Snrlh Com.ralca.te. do lntQldop, 00 u.ntld'=ll d. Ih. fa:li.r ..m· 'Iml1

Florla:né'PoU •• - FrLiAJ9 em' BI<"T'!I�nol�.• Loia••

RUA· ALVARO DE
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L>iao do Funcionário Público
]])IA 28 -- 5a FEIRA.- ÀS 16 HORAS. SESS10 COMEMORATIVA NO TEATRO "ÁLVARO DE CARVALHO". ÀS 21,30. BRI..,..

LHANTE "SHOW" E "SOIRÉE" NO CLUBE "12 DE AGÔSTO". MESAS A RESERVAR, A CONTAR DE HOJE, NA SECREwo"
/ TARIA DO CLUBE.

'

-----�----�--N-a-as-se�l�ble�'ia�L�eg�is�lat�iv-a����d�-�p�T!-ar�
l U para você ...Congratulações ao Quínto Congresso Eucarístico Naci?na .
-' m

9,30 _ Variedades em gravações;quartel para Canoinhas. - ° porto. da Lag_una. - O.utras notas.
Presidente: Sr. Ruy Cesar Feurs- maior brevidade possível, encanu 10,00 - Carlos Gardel."

chutLe - P. S. D. nhado a esta Casa um projeto de lei 10,15 -;- Za,c�arias e su� ?rquestra•.
i Secretár-ios : Srs. Alf're do Cam- abrindo' o crédito especial de Cr$ 10,30 - Músicas : br-asileir-as em

nos - P. S. D. e Carneiro de Car- 200.00'0,00, destinado ao prossegui.,
. gravações.

" .

valho - U. D. N. mento da construção das obras do 11,30 - B�zar ?e mUSICas.. .

Sr: Biase Faraco - P. S. D. - Quartel da 3a Companhia ISOl:td:.l 112,00
- Of�re ímentos musicais.

Encaminhando a votação do re- da Polícia Militar do Estado, C0111 14,00 - INTERVALO.
.

b 1600 - Em tempo de valsa.quei-imento enviado à Mesa, soli- séde na cidade de Carioinhas, e em I '

d B '1fI d b h·
,.

. . . 1630 - Cantores o raSl. •Uma vida, urr- passado, re etin o o r.a lstonca que citando um voto de congratulações assim que, tambérh por OftCIO se en-

! 17'00 M" A' tih
.

d .,
- usicas rgen mas.consagra um omem ao evento do 5° Congresso Euca- careça ao Exmo. Sr. Governador o

1730 U' o
'Jornada fecunda, assinalando vem, fomos destinguidos com con-

S S t' ,
- m programa para v ce .. rrrsüco Nacional, declarou que era Estado determinar ao r.. .

ecre a-

18,00 _ Carta Sonóra (Casa Rena-v83 anos de urna existência devota- vite para, em companhi,a das gen- d
.

h Id I d .

d V'
-

Ob P bl �por emaIS con em o o pape e- no a iaçao eras u. icas, ..

to).tis í'ílhas daquele inolvidável poli- J" ili dsempenhado pela greja na CIVl 1- urgente n.ec.essidade e .ser concer-
18,15 _ Audições Tabajára (Sa-'lico, atentos estivessemos para que d id d d f rzação os povos e na um a e a tado o prédio onde unciona 'O r.en-

boaria Catarinense).nada faltasse ao insigne visitan-
Nação Brasi leirn, Citou os exern- tI'O de Saúde de Canoinhas que ps,

18,30 _ Músicas selecionadasexaltacão das suas tradições, na te, 'I d c 'd 'e que Cl"\II'II'za' ...

di t 't-OS- P os os sa el' Ou"s L
- ta a eXigir lme la os repa .

Modelar) .
. devotada estima aos seus valores, 'I'rocados os brindes de costu- borí t b II te c- ,\, d C 1'1 P C< Dram o a )OI'lgene, ra a 10 apos ·0- - "r.. ",-,'man o a 1 -

.• ,,". .

1845 _ Momento Esportivo.'emocionada reverencia aos que, me, emocionaco agradece ::3. isxa. Iico que hoje continua através das -._Com a palavra, o sr. Armando 19:00 _ N�lson Gonçalves (Café:num exemplo civico, a serviram e o Snr, Governador que ao térrni- missões, no nosso "hinterland". Calil reportou-se a informações Amélia).sobnevívem na perene contempla- no do seu brilhante improviso, Prosseguindo, af'irrnou o orador, fornecidas pelo sr. Minisl ro da
19,15 _ Hora Pessedista,ção de escalada construtiva e, as- reafirmou a sua fé nos grandiosos que deste conclave religioso a nos- Viacão e yottou a declarar que ha
19,30 _ Noticiário da Agência Na-:sim, unissonante, em merecida ho- destinos d-o Brasil, uno B. ind ivi- sa Pátria sairá mais robustecida, perda de profundidade na ba rra cional.menagem ergue-se levando a DPllS sível, dentro do regime repuhlioa- nú_" seus princípios morais e no da Laguna e que a maioria dos na- 20,00 _ Músicas Italianas (ótica'suas preces para que, Impert I: 1'- no, sob a égide' da bandeira da respeito à dignidade humana. \ ias que frequentam êsse porto Modêlo).bavel na sua velhice honrada, Cilll-. democracia e pr icip ios inquebra- Finalizando pediu o deputado já o deixaram de Jazer, entre estes 20,15 _ Músicas populares varia---tinue o venerando oatar ínenso Cu- veis de nacionalisação e respeito Biase Faraco, que da homenagem os pertencenLes à Mineração Geral das.ronel Vidal Ramos, colhendo tru- á soberania do Brasil. fosse dada ciência' ao Ilustre con- do Brasil Ltda. O brilhante depu- 20,45 _ Instituto de Cultura Reli-i-tos que resplendem na abundán- Naquele velho tempo, o entre- terrâneo, o Eminentíssimo Cardeal tado sulino teceu várias consídera- giosa.cia de abençoada seara. Na feliz choque de raça agitava o meio em Jaime Câmara, investido da hon- ções em Iô rno do importante e 21,00 _ Grande Diário do Ar.ressonância desse testemunho de que viviamos, provocando se rios rosa missão de Legado Ponlificio, momentoso assunto e- concluiu 21,30 _ Dick Háyrnes.,sigl�iJil1ativa veneração, realça-se atritos, alguns de consequencia la- aos Exmos. Srs. Arcebispo Metro- propondo fôsse dirigido um apêlo 21,45 _ Sólos de violão.o justificado orgulho em que se mentavel. Nesta altura, a notavei politano de Florianópolis, Bispal! telegráfico ao digno Vice-Presi den- 22,00 _ Rítimo das Américas.envolve Lajes, a encantadora Bai- .oração proferida com autoridade Diocesanos de 'Joinvile e Lajes 'e te da República dr. Nerêu Ramos. 22,30 _ últimas melodias.nha da serra, terra 'natal do vene- e conhecimento de causa que ha- ao Arcebispo Metropolitano de

-

A proposição do sr. Armando 23,00 _ Bôa noite _ ENCERRA-.rando pioneiro aniversariante, cu- biJitavam ao ilustre homem publi- Porto Alegre. Calil foi aprovada unani.memenle. MENTO.jas verdejantes ,e pov-oadas coxi- co assim falar, causou naquele O voto de congratulações foi Sr. Cardoso da Veiga _ P. R. P.lhas- nas suas ondulações festivas, meio a melhor das impressões e, aprovado por todo plenário. _ Com a palavra, o representantesimbo lisando acenos. em perenal através de cujos acontecimentos
_ Sr. Magalhães Machado _ P. pessedista tentou mais um injustoafeto, a saudar alegre, o filho viam os mais otimistas, o índice S. D. _ Com a palavra, êste sr. ata.que ao govêrno estad�lal. Foi

querido no dia do geu Natal. Ei-Io, promissor -de uma fusão de parti- deputado tecendo r,eferêncras justas uma tentativa inútil. Os deputadosen(�o, o ,eminente e respeitável dos na pacificação da familia ca-'
e. elog'iosas à nossa brava Fôrça Armando CaJiI, Nunes Varella e YIcidadão palricio, na sua modes- tarinense. Ef.etivamente, assim a- Milit'ar, referi u-Se lambém à cons- mar Correia fulminaram o sr. Car

tia, cercad-o dos carinhosos cuiela- conteceu, cabendo a gloria daquela trução de um quar�el, em Canoi- doso áa Veiga. No decorrer dêsse de
dos de sua exma. familia, bem di- histórica jOl'l1ada ao notável ca- nhas, pard a 3a Companhia �Isola- bate, porém, foi suspensa a sessão.
zel!do os sonhados anseios pelos tarinense: ao nã-o menos notável e da. Terminou enviando à Mesa o Quando o deputado Armando Ca-
sagrados destinos ela Patria, a saudoso Lauro Müller e outros seguinte requel'imento: IiI declarava que a bancada udenis-'
que c6ntinua a servir legando o prestimosos valor,es desaparecidos. "Exmo. Sr. Presidente da Assem- ta abandonára ,as Comissões tangiprestigio da sua exemplar capaci- Mais tarde, já então participando bléia Legislativa. da pelo propósito de não traba
dade reaUzadüra ao €sclarecido e e tomando posição nos embates de

. O deputado que este subscrevI' lhar, o sr. João José Cabral foi in-.
patriótico espirito do seu dileto e peleJ'as memora,veis, • com nossa feliz ao dizer que trabalha e não vaivem, respeitosamente, requerer a V,iminente filho Dr. Nereu Ramos, -Vontade exercitada ao lado elo sau- , à casinos. O representante lagunen- Veiga.Excia. de acôrdo com disposiçã'o 1'c-acatado vice-presidente da Repu- doso BenJ'amim Vieira, sob a che- 'se prontamente revidou a :i.nsipua- Sr. Lopes V.ieira _ P. S. D. __.

gimental que, ouvido o plenário, s�blica, a par de outros rebentos da fia suprema do venerando aposto- ção deselegante, tendo os ânimos se Propôs, brilhantemente, um voto'ja, por (Atcio, encarecido ao Exmomesma estirpe, ]lOnrando aquele lo das grand·es, cruzadas ,civicas exaltado e sido suspensa a sessão. de congratulações pelo transcurso'.

Sr. Chef.e do Poder Executivo, a
Apadrão' de vida publica nacional. Coronel Vi,dal Ramos, ouvimos S. Sr. Armando Calil _ P. S. D. _ do dia d,p funcionário público. o"c'Ol1véniencia de ser, dentro.daGrato e oportuno se nos afigura Exa. quando festivamente' recep- Reaberta a sessão, o depu.tado Ar- apoiá-lo, em nome de sua bancada�

o momento para, .num :rpr,essado danado no velho e tradicional fundava ali o primeiro centro re- mando Calil. novamente respondeu o deputado Osvaldo Cabral se' in
despretensioso histórico, salien- municipio de Camboriú. publicano para, g:alhardamente ao sr. João José Cabral e o fez de surgiu contra uma advertência dO"
tarmos alguns fatos que conhece- Sempre com a mesma s'erenida- vene.er com o aurorecer da Repu- maneira fulminante. O deputado Ar- Presidente, o que motivou lhe fôs
mos, dentre outros que se exati- de, porte e envergadura de um Sil- blica em terras brasileiras. No es- mando Calil declarou que o lideI' se cassada a palavra e suspenSa a
ficam e s'e relacionam á vida e ás veira Martins recomendado pela.s pinhoso e ingTaLo setor aclminis- udenista quqndo se referiu a casino sessão em virtude dos numerosos,
belas ações do exp.ériment-ado ba- brilhantes qualidades pr,ecisas dos trativo, _sa'be-se como o estimado se recordou da séde da U. D. N., em apartes com que a bancada pesse-'talhádor frente aos desciplinados grande homens de Estado, saben- e denodado paladino das' causas Florianópolis, onde se cuida das éar- dista se dirig�u ao orador. Reini-·
companheiros que comandou. .do dominar paixões para esten- nobres operou com probidade e tas e não do povo. Mais adiante, o ciados os trabalhos, o sr. OsvaldO"
Corria o ano de 1904, Joinville, der a mão amiga ao adversário le- tino r.enovador, imprimindo á sua sr. Armando Calil disse que, quan- Cabral falou explicando a sua ati··

nossa terra natal, vivia a época 'em aI, na demonstraçã:o de clarividen- obra indelével, o cunho de tütelar do aludiu o trabalho, o sr. João' tude.
que os partidos organisados sob cia e patriotismo, respondendo aos vontade de bem servir á sua terra
bases rotineiras, chocavàm�se na oradores que saudavam S. Excia., e o s'eu grade e devotado povo.
c,egueira partidaria arrebatando a repetia com império, afirmando a S'rm outro proposito, ,spnão o de
calma da' conciência e a frieza da sua confiança no futuro cresce.. - rendermos um preito ele respeito
razão, quando recebe ª honrosa te do Brasil republicano, na sua sa admiração e apreço ao precla-
visita do eminente Governador, emancipação economica e 'na per- 1'0 varão ,caLarinense ao vencer.
Coronel VidaI Ramos. Chefiava, feita comunhão da familia brasi- mais um ano de ,existencia pre
então, o partido Federalista o leira. Lembrava aquele laborioso ciosa, nos é imensamente gr:üo
ilustre e .saudoso baiano Dr

.. Ab- pov'o, aconselhando guardasse com juntarmos esta d'esv:aliosa menfla-'
don Batista, politico de proJeção desvelo e cuidado a,s suas tradições, gem ás inumeras, portadoras elas
e medioo de notavel saber, que, marcando ponto saliente na histó- mais €xpressivas demostrações de
gentilmente, convidara o ilustre rica propaganda republi'cana. Sali- admiração e respeito, com votos
Governador para um almoço no -entava a indómita coragem e ,sen- de f,elicidades ao emérito aniver
seu luxuoso palacete de residen- 50 patriótico daquela gente que, sariante.

. cia. Da intimidade da ilustre fa- inspirada no desejo de uma so- Florianópolis 25-10-48.
milia' Abdon Batista,. muito jO-1 nhada re:ssuereição de costumes, H. SANTOS

FIorlan6pOllt , de Outubro de '94828

VidalCoronel Ramos

da á grandeza do Brasil, á nossa

terra generosa e á sua gente agra
decida. SanLã- Catarina, ufana na

CONTRA' CaSPA,
QUEDA DOS CA- .

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO;
10"11(0 CAPllAil

PÔi, EX'tELÊWCIA

I

dia

(A.

..

PASTA DENTAL
ROBINSON

José o fizera para si próprio uma,.'

vez que há um ano lhe foi entregue'
um recurso para relatar e S. Excia.,
até agóra não emitiu parecer.
Falou, em seguida, o lideI' ude-'

nista para uJna explicação sôbre (»

extrávio do recurso em aprêço.
Sr. YJmar Correia - P. S. D. _

O ilustre representante destruiu a'

argume.dtação do sr. C*doso da

FRECHANDO...

A mais aceita elas definições .de Democracia sug'Ne. alg'u
mas obs8-l'vações interessantes. A primeira é a de que niio nas

ceu na chocadeira das f.rases democráticas - .os pal'lame�
tos. Nem, por ouLro lado, foi obra ele algum emInente CO,nStl
tucionalista, em algum estudo ou em alglim livro. Quem, no-Ia
deu foi Lincoln, lendo por tribuna o campo de batalha de
GetLysburg:

_.. .

No mais i.ntimo doS' nessas coraçoes deCldam{)s
_

que estes·
mortos não ,hajam mOl:rido em "ão; que. esta Naçao, SO]) os

olhos de Deus, tenha um noVo berço de hberdade; e que o g'o
verno do l).OVO, p.elo povo e' para o povo não desapareça da'

;; 'r'terra." ,.' IL

Da oração do inditoso l)residente norte-a!l1erlCano, g'�avada
"em seu túmulo, s'aiu a definição lapidar" de' Democracza.: go-'
vêrno do povo, pelo povo e para o povo..

, .

A segunda observação digna de reg'istro, e a de q!le, pas-
.

sados mais de oit.enta anos, verilicamôs qn�. pessoas tld,?s. p_cw
cullas ainda não penetraram na substânCIa dessa deÍlmçao_
Vezes várias temo-la ouvidq de 'J?ersonagens" �ll1stres, sem�re.
prOnunciada de forma comprobatIva �a _

sua nao compreen�?o:
Os politicas, e morme.nte os ela oposlçao, costuma_m H�teglal
essa fila de eleturpadores do pensamento de Abraao Llllcoln •.
Eles rep,etem, a cada discurso, a sua crença. 'l_10 "g.?vern� ,,�o
POVO, pelo POVO e para' o' POVO". pesse� Jelt? _nao' l1a"

'

"

.•pma definição, mas apenas uI? con��lto dem�\goglc.9' A ex�e
lência e a exalidão do conceJto defIllldor nao esiao, na clr:-.
cunstância sonora de a palavra POVO ap�recer tres vezes ..

entre nove vocábulos. Democracia é o "govêrho DO povo, P"E-·

LO povo p PARA o povo" ..

Que a nossa seja assim:
G.úilhel'me Tal.'
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