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Dentro da mais perfeita ordem, com a maxima expansao o CIVismo c, �1]!!l�1}'
decorreu brilhantemente, em todo o território estadual, a Semana da Dem'1lCl·a&iã;!'

Os atos cívicos do seu encerramento; nesta, capital, .,

, . -:

.

CIU�H) nm o, r. deputado Jono .Iosé de .Io âo Ríhus H ..unos,
í

lusfre membro da

Sonsn (',alJl'al, ('íder da banca'da udents- buucuda do 'P. �". D, na ..Asscmbléín e que

t a, e- o
I
sr. deputado Raul SchaeferJ vice- falou em lIon�e do Legfs lat.ivo catarine_n

lído' do P. ,,,. D. baleada majorttár+a se, pr-o d uz in do urna eloquente oruçao,

rlaqne la Casu. eUI q ne i-essa ltou 'a significação da data.

0'-\ C{lBHu'a �IlInícipal levou a efeito, O SI', jornalsta Lídio :\Ial'tinho Ca lado,

tnmbém, urna .sesaâo solene, às 18>:30, ha- ocupando a tr-ibuna em n0111e <la Im

yf ndo discursado os 81'S, vereadores Ger- prensa de .Santa Catarina, fêz um dís

cí no �ilva e Osvaldo :\lachado, aquele <....111"1-'0 de a lta e vigorosa ;�x))l'essão dou

c m nome- da hancadn uderrista, de que (' tI inú ria. i-eulçando o sentido da deruocrn

líder, c êste CIU nome da maioria, corno cia {O a lcgithn.idade .dos anseios popula
l'es' q ue para ela convergem.
Falou, (linda, o 81'. dr. Oton ,la Gama

Lobo d,'JiJça, ilustre Secretário da Seguran ..

Ça Púbttca, cuja oração m-ímorosa, Ioca

ltzando o conceito da Demonrucla e a sig
nHifa�:ão do ;;l'egilne constttutu u rua peça
hem digna da solenidade daq uele ato de

As C01l1('mOI'a(�Ões da Semaua ela De- cida eu} Pa lácio, pela manhã do dia 29, de-sfiJe- escolar e outr-as solenidades assí

lOOOcl'uc;a de.cor r-e ram , ell1 todo p Estado, I ;1 qual esti\'eran"i'...tp�·esen1e ...; autoridades nalai-am o dia da Democrucía de maneí

CQ1H o nui xim o bl'iJhanti!õ:lllo e lH>'l'feita r ivâs, m illtures e eclesbístiea> que ali i-a fe-::tiya e- :,ntu�üísti�.il. ,

'IOrdeu). '

I for-am congratular-se corn o sr. Gover-na- �-\ Assembtéía Leg islaríva do Estaelo

Nesta ('apitaI, a](>.lll da recepção ofere· <101' f'lH ol.exel'cício� dr. ,José Boabaid, o .. rE.alizou Ulll(-l sesf.;{Ío solene, eU1 que dís-
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"Proprietário e D.
o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Gerente: SIDXEI XOCETI - nirf'tor Dr, RUBEXS DE J.RRUDA RA}IOS
Diretor de Redação GUSTAVO �EVES

seu i íclPI' q uc .l·"
.-\ �essão eh'ieu anunciada para às 20

, horas, 110 'I'ea r i-o "Á]\,<:1I'O de Carvalho",
se i-o vest íu de g"l'andc soteuídadc, haven

do-a prc,'idido o sr, dr, José Boabaíd, Go

Y{Tnadol', em exercício.

O primeil'o or-ador foi o SI�, tenente

\', coronel Paulo Gonçal,,-cs �'"cber yjpjra da

\;}o�a, ,iIu .str e Comnndante da Gum-uíção ccnst ítuciouu! ieul que vivemos.

F t(lcJ'a) ."'> do 1-1.° B. C" cuja ol.·�<:ão, an í- .-\ sessão foi eucer-rarla. depois, peio sr,
f"�

.o''"T'
'., Jl('ht'es })]"OL)()sjt(1'�� ;��:"''''. -'l�{: �-i!liS.f� Boabaid, Governador em exet'cf-

.ll1ada de
··J�""··\I .... �� Cl\lCOS, Joí .... ...·�.....rte e protougada sulva de

empo lgnn te. ,...

':,-..
CIO, sob \"luI'H�

-

Seg;uiu-o com a }laia \'�'a O 51'. depurado pulmas. '

couf'Jan ça na consoltdacão do

I Domingo, 31 de Outubro de 1948xxxvAno Florlsnápc lis MI 10.3f I o dr. Ilrmando Simone Pereirà� '11!alou
sôbre a '«SenuIDa da Democracia»'

Assassinado pelo ex-copeiro' o sena
dor Virgilio de Melo Franco

Pormenores da trógedia. _' Uma Vingança premeditada. - O
assassino lambem foi morto.

RIO, :30 (\T . .-\.) Hl'J)t'j'CII ti II ra, com a morte dos contendores. Norto ; vereador Xavier de Araujo,
inl I'n�amún I e em todos os círculos J,; j nxtrurncntos mortífer-os que i13- I do Distrito Federal. Os irm5.os do
a no! icia qL1e, ontem, mal amanlle- I'ÜUll empregado na Llta de Illortl, mor lo, mieis!ro r_:aio de ::Ifelo Fn1l1-
eera o dia, correll celeremente lle- ali. eslav:1Jll, uni bem longe do ou- co e o sr . .João ,de ::IIelo Franco re
la cidade, pas�ando de l)l)ca [r"o. O do advogado, Ulll I el'ólver cebiam os visitantes enquanto a l):l
em buca, sempre acomIHllh,:- "�)midt and \Ves,on" ca!ibj'(� 38, car- licia prosseguia em diligencias.
fia de uma expressão de j)(�"ar g:1 dupla estava no chão dn "hall". Continua na 9a. pag,e �!lr[)re�a. ::-Ias convulsôes ,Ie uma :lpressadn
Tratanl se, sem dúvida, de 11IIU agonia, o .rIr. Virgilio deixúra cair a

nolicia VI'oflllldamenle chocante arma, do pavimento superior, ao ,111
c que a lodo� emocionou l'in1111en- dl1r térreo do prédio; A arm�, dó ad
ie: naquela llladl'ugada, I'lll sua l'l'l'súrio estava junto ao seu curla
propl'ia residencia, ha\"ja ,;ido a,,;-

I'Cr. En1 uma eSDing:lrda da marca
sassinado o dr. VirgiJio de ::III'lo Pipc "Bayard", de (lois ealWS,
Franco, destacadn prócer polílÍl'O, cal i bre 28, chumbo �,de "li ('d
hOlllclll público ele reul preslhü) "Ic dois canos, parecendo l'c]"
e descendente, de lima família de havido luta. Fôra atingido duas
grande servidores de ::IIinas e tIo

I'ezes, :Ipresentando ainda conlu
Brasil.

PAHíS, 3D (CP) - Tudo ,'indica ilustl'e coe�taduano SI'. senadOl'

qUe está chegando ao fim a gTC'.-C Francisro (;allolti, quando, t1e

proclamada vinte e sete dias atds, ilois ele lI11HI "isita ele cl)ndoll\Tlcia� nador Francisco Gallotti é bom.

nas minas de carvão francesàs. Ap,'- :1 de�olalb família 110 ,:enadol' Yil'-
sal' das I'Xl)Orta\'üe" c'omllnista�, os gílio de �lelo Franco, �aía da rc-

O lá' 1mineiros voltam em número cada sidh1cia drs�e exlintu llal'lamenlal'. ewey es c�r O
vez maior aos poços ocupados pejo Ao que, ilol'rm, acrescenla a refe- :'i. YORKE, 30 (-"CP) - Os allxi-

Exército. l'ida nolícia, n;'io in,,;pira maio- liares rio sr Tomuz Dew.ey admitem

Entretanto, aumenta n perigo óu- l'e� cuidados o estarlo alllal da- que este não vencerá as eleições pc-
ma greve geral dos ferroviários, qllf'le .eminente membro da banca- Ia margem prevista uns dois mpses

portuários e metalúrgicos, lia catarinensc llÓ Senado Federal, atrás,. A Fôrça de Truman é maior
,...

muilo embOl'u haja assumido pro, do que os republicanos espera"al11.
porções gl:al'es o acirlenle qur so- :.\1as, apesar disso, consideram :{s

frt"u. segurada a eleição ,de Dewey lanto

Daquí cll\'iamos ao nolH'e 1'C])I'('- assim que este já iniciou a escolha
scntanll' de Santa Calarina, Sl'� se- do seu ministério.
na,dor Fl'anci:,co (iallolli, os nos-

sos volos de !Jre"e reslabeJ.ecí- Encontram-se atualmenle em uso)

mento, que exprinwl1J tam!Jpm, es-
em todos os re?antos do munjo,

I.amos cel:los. 0;3 de::;ejos ele loelos centenas de. l1ulhares de Molores

os cOl'l'l'ligionú]'ios e amig'os do I de popa JOHN�ON, proporci'?nal1:!o
ilusLre ]lal'lan18nl ar. aos seus pOSSUIdores ano apos all,j,

um SERVIÇO SEGURO. Distribui-

,eles na cabet.:a, provenientes Iior
'CCI'to de fortes ')anc�Hlas que lhe

O triste acontecimento verificou- furam desferida;, A m aÍ'0 I' surpre
se cerca das 5 horas' da madrugada ,a verificou-se quando todos rec()
,[Ie ontem, no interior do palan'te
residencial rio, ilustl'e homem púiJli-

::I1ATOl.) E :.vIORREU

1 !'('('eralll nu I,omem 111orto o px

copeiro Pedro P. Sa'ntiago, que fôra
,co. Pl'essrntindo 1111l ladrão que tr'll- despedido, dias ante�" pela espôsa do
tava assaltar a casa, o dr. Vir!,(ilio senado.!", d. DL!lc0 ::IIelo Franco, ju
de �lelo Franco, mesmo o sabep(k r:lIJdo Yingar-se. Pagál"a com a vid[l,
armado, enfrentou-o, num vcrdadei-

a vingança bál>bara que premedi-
1"0 duelo a tiro onde ambos, afinal, tára, quando despedido por d.
-vieram a sucumbir. Dulce,
MADRUGADA SANGRENTA ESTAVA DISPOSTO A ELIMINAR
MORTOS, O PATRÃO E O EX-ElVI- TODA A FAMíLIA

PREGADO Pedro Pereira Santiago estava
Seriam quase cinc'O horas da mH- possuido de terrivel ódio contra

nhá', (Jlwndo' os ellll.JreQ'a,,-]os da cil- t
-

f> '1'
,. 'I� seu pa rao e sua mlll la, OellO que

.!',a ouviram vúrios disparos l)artidos se estendia aos serviçais. Estava
do "hall" do pavimento superior do, disposto a eliminar a todos. Tanto
prédio. Imerliatamente lev::i�1taralll-1 assim, que ao penetrar no elegan
se c_ aconeram ao local, deparand'O te palacete" o seu primeiro

CUida-,enlao com um doloroso quadro .0 do foi abrir todos os registros de
patrão, gravcmente ferielo, o pija' gás. Somente mais tarde, em meio
ma empapado ,de sague, jazia junto da tremenda' azafama que sucedeu
�'t nort3 de seu quarto de dormir, a ao sangrento episódiÇ), é que foi
úabcça amparada DO colo ela e�vôsa notado o monstruoso atentado. A
que o chamava desesper::tdamentc esse tempo a casa estava comple
pelo nome. Tentaram socorrl'-lo, tamente impregnada de gús.
mas observaram que o ferido .ia FIGURAS DE RELEVO DA POLí
exalára o último suspiro. Uma nror- 'rICA NACIONAL NA RESID€N-
tifrra c'a'rga de. chumbo o aLigÜ'a n-o CIA ENLUTADA

abdômem, dilacerando-lhe o fig'ado Logo que foram informados da
e os rins. D. Dulce VC)tO�1 em pran ..

tos a reclama.r socorros, logo pnll':
ilenciados. ·(Im médico da ambulfln
ria qlle o Hospital Miguel Couto
l1l[lIHlou, nada pôde fazer, todavia,
eOllslalando tão só o óhito, Ha\'ia
ainda Ulll 'Outro hOj�JellJ morto, Tio,

151'a as escadas e acabára afi nal

})or morrer num dos degrau". O cor

po I'rClll'\,uc]O e$lava lambém ,cnsan

gnenta(�o. Cma obsenQ;<ão dpidJ,
feita pelos patrlllheiros que aH de

pressa chpgaram, mostrava que lllil

ó'am:\tico du.:.1o a tiros aE se írUI',t-

trúgica notícia compareceram ú re

sidência do ilustre morto figuras de
relevo da política nacional. Cma ,!::Js
primeirn i)eSSO�lS a chegar foi (l

senador José Amér.ieo ,rle AlJneitLl,
qll(' presidiu a CDN Ciuandc' o sr.

Vi'r'gilio (1'e .Melo Franco era Se'cre
tário geral <;laqueIe partido. Pouco
depois chegavam os depu tidos Pra
do KeIly, presidente da UDN Nacio
n[ll, Gabriel de 8ezende Passos, li
deI' udenista da Câmara, Carlos de
Lima Cavalcanti, de Perllamburc;
Aluizio Alves, c,o Rio

"""dOr

Uede a greve dos
mineiros

o ilustre titular da pasta da Justiça, Educação e Saúde proferiu
empolgante oração cívica, ao microfone da Rádio Guarujé,
Como parte do programa das comemoracões da Semana da Demo

cracia, organizado pela Comissão Executiva Estadual do P. S. D., o sr.

dr. Armando Simone Pereira, ilustre Secretário da Justiça, Educação
e Saúde, proferiu, a 28 do corrente, às 17,15, ao microfone da Hádio
"Guarujá "

lima vibrante oração, penetrada de nobre civismo e assi
nalando a' significação do regime democrático, sob o qual se tem pro
cessado a evolução do, nosso país:

Com essa empolgante alocução do eminente titular da Justiça, Edu
cação e Saúde, foi encerrada a série de palestras que,o P. S, D. orga
nizou para celebrar a Semana da Democr-acia.

acidente o senado r
Gallotti

Sofreu um

Francisco

o seu estado felizmente. é bom
escada, fratllrando a perna 'dirC'i: '1.
Transportado para o Pronto Socôl'ro

T-lll I elegT<lllla rIa c\.gl�ncia :la-

cional 110'; II'az a noUcia de lamen

lá"rl acjdente sofrido prlo 110';;';0 recebeu os necessúrios curativos, se

guindo após para uma Casa d'�

Saúde. O estado de saúde do �e·

LA2GURA DE

0.90 1.40 1:60 1,80 2.00 2.20 Mls

.1au, ['umhal • eenf"i, e CQn/e'fÕeljInaJ
em b�anco e CDU! 'lndanthren·

�1ar� ... -tq,slredoS
E'mais um produ!o "LAPA

�

"L :4l I);4"
�a- em tecidos de

CAMA e MESA
é garantia de

PI:.R'F'E I cÃO
é �lTÀ QUÀlll>Al>'E

( Na ourela ou etiqueta
) e)(LJ8 a marca "LAPA·

•

dores: Comércio & :Transportes C •

Hamos S. A. - João Pinto, 9.
Eis o teor 110 lelegrama em que

a Agência :lacional nos trouxe a

de,'iagl'arl;í I'c[ nolícia:

Expurgo no servivo
público francês

PAHTS, 30 (CP - l-rgrnlc)
Anuncia-se que o goverl1'o fran(�c�
está prel'Jal'anc]o um expurgo dus

comünistas, t.anto no senriço públi
co civil quanto nas, Fôrças Arlll:l

da�. Ao que consta, 'o primeiro mi

'nistro discutiu ontem essé assunto

com vários membros do gabinete,
sendo inclllllb{c]o o Ministro da .J llSW_-\..SHT:'-l({TO:'i,30 (UP) - ]{C'\e-

- ruo, :�o (A. :I.) - Ao drixal'
a J'Pi'iirlcncia ell) sr. Vil'gilio de Melo

Franco, onde fôra apresentar pesa,
mes à familia, o senador por Santa
Catarina, Francisco Gallotti, caiu na

\

Vitórias comunistas
na China
Ia-se que as autoridades militare::; tiça André :\farie de elaborar um

projeto de lei que proibe o funcio
nalismo de fazer parte do Partido-

norlr-amel'icanas estão esludando a

evacuação das fôrças ilavais e fu
úleiros yanl�ees da área d'O Pôrto de

Tsingtão na China. Esse pôrto ac!la,
se grandemente ameaçado, com ()

avanço dos comunistas que derrota,

l'am as tropas 'nacionalistas treina

das pelos norte-americanos. E "uu

c,'aclIuç.ão pa reee certa, caso 'Os ver

melhos jú infjHra,dos na úrra fie

Tsingtão cOl1siga fazer junção co;ll

os comlll1ista�, da ::IIandclmria,

Comunista.

No pôsfo
Almirante
Rio. 30 (R. P.) � o Presidente Dutr::r

sancionou a lei dispondo sôbre a il1tro
ó,u<;ão de caráter permanente, no alma

nague da Marinha e boletim mensal, do
nome de Joaquim Marques Li,bôa, no

�
p6sto (Ie ainürante .

de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E\f 1946, a (la. Cuodyeai' do Brasil teve
o p r a z e r de an u n ci a r a produção do

l.OUO.OOO° pneu Goodyenr brasileiro. Ago
ra, apenas do is �l�OS decorridos, HIll 1l0YO

r e c o rd foi alcançado, com, a p r odu ç
ão

do 2.000.0UO" pneu Goodyear fahricado

110 Brasil.

serviço - tJe é invar-iâvelmcn te u rn produ to»
da rn a is alta q u al irl a d e, porque é sernpre

'

feito com av rue l ho r rnu t êriu prima, pelos
rnais rnoclernos e avancados processos In->

dusrr in is. ,E os �écnicos da Goodyear est ão '

sernpre pes qu isando pura produzir pneus
cada vez melhores e mai� perfeitos. Fruto'
dês te e-p írtt.o de pioneirisrno, são os {a-

,

1110S0S pneus �üper-Cushion, um'a, criução

Coodyeur , cous idcradós pelos engenb.eiros
automobilísticos dos .Es tadosUnidos como'

o '·D.luior apcd'e5c:oa�1{'nto da ind ústr-iu.

de pneus 11,0s últ.iruos '15 arios" - e agora

'também fabricados no Rrasil.

Êstc de-euvolvimcn to cada' vez mais

rápido de 110S05a produção é urn Índice

"1\0 do próprio d�senHjl"im,e!lto do Brasil.

Porque �I(j reflete, 1')ão somente o c-resci-
J �

1

�l1cnth de UU1U indú·siria l;r�l:�ileil"[lT ('On10

talnhéill (los m.eios de transporte,- ch av c

rlo ,progresso rta c ional.
É pois com justo orgulho e satisfaçãa

'l'l'oêh,lzindo pneus para .qn n lquer vcí
, que a Cia, Goodyear doBrasil, ao anunciar"

cu l o '� c IHll'êl qualquer serviço ,'- do
u!!ora, a produção de seu 2.000,000°' pneu

tran-pO,l'le leve, ern ruas asfnltadas, ao

�Tai}aa;� pc�ado. no cum po ou nas es tra-
brasileiro, dirige-se aos senhores consu

rnidores e aos seus amigos revendedores.

para agradecer a confiança e-preferêuoia.

que têrn dispensado aos seus' artigos e a

valiosa cooperação, que t01'llOU possível
encontrar-se, hoje, em qunlquer ponto

'(:as ... a Ciu , Coodvear do Brasil sen te-se
,

-

.j u s t.a rncntc orgulhosa de, por ês t.c meio,

-co l a b o r a r para o d es en vo lvimen to da

'ecouonlÍa rracionn l.

E, qualquer que scj a o pneu Goodyeal' � d'o Brasil, os famosos- pneus Goodyear:

,para qu a l qucr vcícu lo -o.u .para qualquer brasileiros:
I

R

·f",

,"OOD"t'Ü:tUI é, há
50 anos, um símbolo
un ive r s o l de a(ta

qualidade.
';

,;

•
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'''JARDINEIRAS'' ,
"SOPAS" OU
"MARINEIES"
o povo crismou de nomes pi

torescos' os modestos. ônibus do
,jnterior: "Jardineiras", "Sopas",
"Marinetes" e até "Peruas". Isto

em nada exclue o reconheci
mento- público pelas pequenas

organizaçQes anônimas que, pos

suindo um, dois, três ou' poucos
mais ônibus, servem às cidades
e vilarejos de todo este imenso

país, completando de maneira
. quase heroica -- por estradas
. ainda não perfeitas - o sis

'tema de transportes regionais.
No futuro, quando se contar a

historia do moderno desenvol

vimento de muitas regiões brasi

leiras, alguem há de se lembrar

do papel pioneiro que
-

os pe-
, quenos ônibus têm rel?r�:;ntarlo'J
Epara esse capítulo, a :;tancia�'c'(

oü tem 6 prazer de dar este
seu depoimento público, honran
do-se tambem de vir servindo
seus produtos a milhares desses

modestos veículos em todo o país.
*

TraliallHlndo com tsse, Brasil afum.
Nhlh�[Tec; ele ca.I'7'O�, cami
nhões 011 ônibu.� que «ura
V2ssa.m as n��Lis dijice'is es

tTaclas cio inte'J"ior, se/o aten
ddos em toio o país pelo
.Se1·viço Essa ele LU'Fifica
cão, que os poupa
de desgaste,

_ •.odgp_�---re;.par« no,

vas jOT
nadas.

�---�
STANDARD 'OIL
(OMPANY

,O F B R A Z 11
;\fCCd!M E ickiQ"
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Dr, Alcides Acioli de Vasconcellos
Avenida Rio Branco n. 103, '10 andar, sala 3.

l\'EGOCIANTES'- DA CAPITAL E DO I�TERroR
O ESCIUTóRIO DE ADVOGAGIA' E PROCURATóIUOS 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
.oas Federais e lodo o serviço de advocacia relativa aos Insti
tutos de Aposentadorias .e Pensões, assim como do Registro

-de Patentes de Invenção, Marcas de Fábricas e Chamadas de
.Extrangeiros.

Oferece, outrossim, os Se1.1S serviços como intermediário
entr-e Exportadores e 'o Conselho Feder-al do Comércio Exte-
ríor.

"

ESTA
FRAQUEZA
ATI ....GE
PESSOAS DE MAIS DE

40 A....OS

Diz-se que o organismo muda

completamente de sete em sete

anos. Q certo é que com o passar
do tempo a saúde se modifica e

em muitas pessoas de mais de

40 anos começam a aparecer dis

turbios, muitas vezes de natureza
séria. Entre estes o principal é o

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

nifestam principalmente á noite
. quando se está bem quente na

cama. são muito irritantes. -Essa

debilidade da bexiga é um resul

tado de disturbios renais e si fôr

desprezada, poderá tomar-se pe

rigosa, transformando-se em cal

culos, pedras ou cistite (jnflarna
ção crônica da bexiga).
Não ha meio mais rapido e .eficaz

d� conseguir alivio desses perigos
do que umã série das Mamadas
Pílulas De Witt para os Rins e .

Bexiga, conhecidas. em todo O

m�EPwiTT1

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

Rep resentações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, 'E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES.' REI:. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL. 245 - SÃO PAULO.

LIRA TENIS .

CL.UB,E
Edital

·Afim de iniciar a distribuição de carteiras sociais 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 fotografias do tipo 3 x 4.

. A Diretoria

REEMBOLSO POSTAL
p'\ra casem iras, linhos, brins" etc. precisa-se representante.

·.OferL'ls dando fontes de referenoias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.
Caixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

, .

Para os Rins e a Bexiga
EM �'iDROS DE 40 E. 100 PJLULAS.

o GRANDE. É MAIS ,:CONOMICOJ

!Produtos Veterinarios
, O 'INSl'ITUTO PINHEmOS - (Cai�'a Postal, 163 - .Florianópolis)l
! tem o prazer de' comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série

.
dêsses produtos•. -

.

Os, primeiros [á a venda. são;
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100' comprímídos de

'1

Descontos Das cé,dulas de' emissões
do Banco. do Brasil

A Caixa de Amortização, pelo. telegrama circular n. 241, de 12 do
corrente mês informou à Delegacia Fiscal deste Estado que, de acôr
do com � edit�l n. 8, de 23 de outubro do ano passado, terão início em 10
de novembro p. vindouro, os descontos nas cédulas de emissões do
Banco do Brasil c de tôdos \os valores.

'.

cm.3 e frascos -de

de 20 cm3 .

Ampolas de. 20 em3 e' frascos

. VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e fras�os
de 100 cm3.

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de vll,Íidez relativa�en
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden..
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do praia mínimo necessario
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com ahso-

_
lllta' garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários 'de grande eficácia, como: Ternerjna (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos 'bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

t

Bouba Aviãria: Vacina Contra a Peste' Suína, etc... ·0 •• ; •• o •• 0 ••••••

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente re'spondidas pelo Departa

,

nento de Veterinária.
.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten
derá diretamente a todos os pedidos de' seus produtos, quando não eu
centrados 'na localidade de residência do solicitante.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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mente, l'�aliZOll-�e 'ontem, c enlace ma

trimonial" de sua dileta filna, a gentil se

rihorinha Lia de Arruda Ramos, COll1 o

i'distinto .jovern Domingos Aberto "Perei-

I; ra Navar-ro. alto fuucjoriár ío da firma G,
Fazenl anos hoje: .,

.� a eXl11rl, sra , d. Maria Bel'narc1es, Ivireuosa espôsà do nosso estimado coes

taduano Tte, José Bernardes Júnior, re-

'Isidente em CUl'itiba;
_ o interessante menino Wa lrn ir Me

r íz io, filho dileto do distinto casal ,pe'l-dro José e Ararí Silveira Meríz!o.
Fazem anos amanhã.: '

- a exma. sra. d. Luiza Bruggmann -.

d ígria consorte do nosso estimado con

térrâneo sr, Alberto Brüggmann, 1'e5;'

a distinta senhorinha Emyce Luz,
filha do competente professor Eduardo

Luz; )o nosso, destacado coestaeluano sr,

Lauro Bley, residente em ",Tafra; \
-' o ,'s�, Peelro Di Bernal'di" elo alto I

comBrcio de Santo Amaro;
- o interessante menino Piraguaí Cou ..

to, filho do sr, Arnaldo Couto,
'

da Cosla Pereira 8< C':a" desta praç",
Faze))) anos depois de amanhã: Paranlnfaranl a 110iva, no at0 c.i.vi11 o

,

- o sr, 'reobaldo Ulisséa Teixeira, de-. sr, Vidal Ramos :\eto e "Enhora, seus

1igel>te fiscal do 1. A p, I.;

I genilores
e o noivo o sr, Rogério Gusta

- a distinta senhorinha Âng�)a Gram�:- \'0 da Cósta Pereira', e senhora,
competente profe",sora de Educação Fi- -'lo religioso foram paelrinhos ela noiva
sica na vizinha cielaele' de Sãp José;' o dhtinto jovem Danúbio Melo e a gen-
- as distintas senhorinhas Maria e til ;'enhol'inha Eli PÔl'to e do noivo o

Dulcemar Zomer, filhas elo sr, João AI- JOI nalina Bati�ra Pereira e senhora,
bino Zomer, A'o "enturoso casal "O Estado", apre-

senta os seus cumprimentos acomP"lnha
dos elos melhores ,'atos' de feliz e dura
doura viela conjugal.

Em Jo.indle, oncle rt'sic!e, vê l)as-
a seus venturosos pais,

�ar a 3 elo'mês CJue amanhã começa, ,JO"-K'Il ODliVAJ,IJO ;'IU\CHADO
a slla data nalalícia, u nos�o coe�t.a- Em 1mbituba, vê deflLür a 3 do entran-

cllH1I10 (I]', ,JOSE' .\cúcio �llÓrf'ira Fi- ,e, a sua elata nata!ícj'a, o jovem e talen,

lho pro\'ecto n(hog'ado no J'(l1'0

eS-1
toso estudante Qduvaldo Machado, filho

I' l' I
elo rwsso prestigios'O cOl'l'eligionárlo sr,

el( ua ,

.\1anoel Florentino :vTachaelo e ele sua

_\ssocianu()'-se ÜS ]lonwnagrnf; "Xl11a, senhora eI, Inocência Fer'nandes
'(jlle, fhé, fuí'em pl·eslaela.� pelo :vIacbaelo,

.

tl'an�Cllrso da data, "O gslado" j ,
Ao jovem aniversariante do dia 3, "O

Cll mpl.'i mE'nl.a�o J'E'speitosallicnte. Ef'SttaDto".antecipa o ,seu granele' abraço ele
, , e lCl açues.. '

-0-

]'ROFJ<JSSOHA tHlNlA-A�iÉLIA C. DA

('UNHA

Vida
A:\"l\-ERSARIOS

":'_o-
Ce 1. C.-\:\l'1'iDIO R I�U IS

Deflue, hoje, a tlata natalícia
cio .nosso prt-sado contcrrãneo ceI.
Cantídio Hegis, distinto o l'icial e

último comandante rcl'urmudu ela
nossa Policia :Vlilitar,

O destacado mil.itar qüc ati' hem

puuco tempo prestou os �l',ns servi

ços à' írentú .daquela modelar C01'- I

poração, q1l0 lhos deve, indulrita
velmen].e, e ass i nal ados, não só no

seu seio, como .tambérn na socierJa
de local, conta com numerosos ami

gos e adrnira dores da suu eultura

primorosa que, como nós, natural
mente, se cornprazerão em trihular

lhe as mais justa- e exprossi vus ho

menagens,

SI'" PFL-\.\'Cr::.;co :\mnr·�IHOS

:,ralftlicia-�e hoje o Si'. Frunc iscu

�rerlpil'os, nosso es iimarlo cunlrrrâ
neo rio 'alto comérclo local.

Ao natalíciante "O E.sta'do:' apre-
senla 'as suas reliciLaç'-0eti.

'dente em Rancho 'Queimado;
- a gentil srita, Maria, Adelaide Fer·

rari, filha do sando.so sr, Rodolfo Ferra·

ri;

Sra. :\I.-\\'OEL GO?\Ç.\.LYES
Tl'anscol'rp, amanhã, o alli\'el's<:Í

rio da exma, sra. el, I\'inete «onçal-
"es, djg'na e;;pô�'a do nosso pl'eza
do amigo sr. �..tanoel f+onçahes,
,professor (I'a E�cola Indllstrial.

Ao 'llLlmel'OSO círculO' de l'('lacões
que a distinla nataliciíllllc clllliva
em nossa sociedade, nos a� ...;oci
amos com prazer nas demonstra
ções dt' simpalia e aprê(,'(1 com

qUE' lhe assinalarem o acontecimen
to.

Sra, JAIME LTl\'HARES

A efeméride de 2 do entt'an1:e as

sinala ,8 pas.�agem cio alliYersario
,natalício ela exrna. 'sra. '{I, Edite
Dêntiee Linhares, dig'Jl'a' consorte'
'do l10S�0 clist.into cOl1lerrâneo Jai-'
me Li1,lJal'e<" dpstacaclo JtlIlcion<:Í
l'il)) ela Empr(\sa :'-iacional de .\ilYe�
gac.ão Hoepckc S, A.
Dama de realce em 'n'ossa socie

dade" onde desfrllta ela melho]" con
sideração, a a,ni\'el'sarianle de de
pois de amanhã sE'rá sem clú\'ida
'alyo de' Tllulliplas ,e exj)l'essins 110-

menagcn�, ilS quais '�O
:as�()cia jullilllsamenle.

,�
Estado" se

OS FUNERAIS Discursaram, ainda, o desembar-
Após a encomendação do corpo. gador Ribeiro da Costa, deputado

feita por monsenhor Joaq{.ilTI Na- Monteil:o de Castro, em nome da
buco, teve hlgar o saÍJnento fúne. bancada udenista mineira; o estu
bre, O ataude de ebano, tel)do na dante Evandro Dias Ferreira, pelo
tampa um crucifixo em prata, foi Diretório Estudan,til da U, D, N. de

"

J<',\J,ECnm1\'Tos. calTegado pelos srs. Eduardo da Minas, o deputado Flores da Cunha,
;\IUL\1\'DO 8AN'r.\1\'A Luz Pinto, Afonso Arinos. irmão do um representante do Departamen-Anh-el'saria-se, a 3 l?róximo Yindouro, Em sua residência, no Estreito, fale-

a talentosa senhorinha Sílvia-Amé'Jia Car- ceu ante-ontem às 2D 110I'as o nosso esLi- Illorto, Osvaldo ,Aranha, Odilon to Trabalhista da lI. D. N., do qual
ma'cto contelTâneo sr, Armanclo Santana, Braga, Magalhães Pinto, Batista' foi o extinto fundador, tendo dito
mestre ela Secção de' Linotipia da Im- Luzardo, Ismael Pinheiro, Prado o ora(lor, que seu retrato" ontetll
prensa Ofil'ial do 'Estaelo, Kelly e Be}1edito Valadal'es. Num ll1eSlllO, á noite, seria inaug11r<11l'í>

O extinto que, deixa viúva e filhos, �oche de 1 a classe, rumou para o na srde daquele Departamento, cosêbre ser um operário primoroso no seu

mistér, ao qual dava o melhor .do seu
::-elllitério de São, João Batista, ln'O aliús, já esta,-a programado; lUll

e"fôrço, era o mestre querido e respei- 'acompanhado por extenso cortejo coestaduano amigo; um rebresen:"
tado pelo se�ls colegas, que assim 111e d� automóveis. Dez minutos' de- tante dO p, R. na Assembléia mi-

turais e oS'ociais, 110,S quais conta eOIll llU- reVeI'8J1Cl'aValll a clt 1'oneu a exemp ar, pois, chegava à necropole. Aí o neira e, por último, um operúriomerosos admiladores e seletas amizades O sepultamento do seu cadá,'er reali-
que sem dúvida, lhe tributarão naquela' ZOll-se onielll às lU horas no CemHél'io aguardava compacta multidão, Com da lmlústria de Pl'o(lutos Químicos.
elata, as mais fe�tl\'as e carinhosas 110- elo" Coqueiro" muita dificuldade. o ataude chegou .\s 18,20 horas. o atau(le desceu
mel-agens às qL;ai, "O' Estaelo" respei- À� Enlelta'da 'família "O Estaelo"

teste-,
ao local onde (le\'ia ser sepultndo, ao tÚlllulo, ':;('1111<) sôbre êle )ança-losamente se associa, munha o seu profundo pe"ar.· na Ala São João Batista. Novamen- [as l)élnlas de r\)�a',.

.
'

Bacial
('.\SA�IEX'l'OS
1i;;\"L\C))] IU�10S·XAV.\IUW

'Na resídêncía elo nosso distinto coes ta

duano sr, Vidal Ramos Neto, Diretor da

Diretoria da Secretaria rla : Viação, Obr-as
Públicas e Agricultura, à Avenicla ê>1au
ro Ramos, às 9 e 9,30 horas respectiva-

Cirurgião-Dendista O TRISTE ACONTECIMENTO É
Curso de especialização eru Cúi\'IUNICADO AO PRESIDENTE

dentaduras 'DA REPúBLICA
Haios X - Infra-Vermelho- O pfc�jdente ria Repúbliéa foi

Diatermia I inforlllado da triste ocorrcncia

I;;XClusiv:l.mente, co:n hora marcada

I
qüando Pl,'esid,ia a cerimônia da

I{ua Arcipreste PaIva n. 17 - 'Te- lIlallguração ,\a Segll.nda Adutora do
lefon� 1.427

'

Ribeirão das Lages. O engenheir!)
, __ . _ ...••••••••••••••••••••••• _ l\'cwton Salgado CJue oriental'a os

,trabalhós ela l'ejt;rida adutora, re

side nas proximi,dades do palacete
da fámilia 'Melo Franco e precisa
mente ao sair de casa para as so

lenidades (jue iria realizar-se em

Vie,ente de Carvalho, teve conheci
mcnto da tris,te ocorrência e foi
e!ltào quem levou a notícia ao ge
nl'ra I Dutl'a, S. Excia. sentiu-se

profundalllente pesaroso,
�
deixando

tl'ansparecer na fisionomia a tris-

I
teza (jue lhe' ia n'a1ma.

CORôAS

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

lNIPERIAL - Hoje às 2 horas
HOY ROGEHS - u rei dos "cow

No .iardim da casa da rua Maria bo\,s'\ - em:
.... � • •.

Angélica ,era vultosa a quantidade
.

C�t\.NÇÃO DO ARIZONA
, EDMUNDO 81i'1fONE 3, de corôãs, custo'sas e de flôres na- ) - 'WILLIAM BOYD vivendo
A data ele 3 do mês Yindouro é assi- 'I,

tl'II'aI's, to'd'as elc'IS CO'!l1 sel1tl'(las l'11S-
maIS uma aventura (e "Hopalongnalada pelo aniversário natalicio elo nos- Cassidy" no "far-west"

.<0 estimac10 eonterrâneo Edmundo Si- crições, Anotamos as oferecidas MISSÃO BEM CUMPRIDA
pelo Póvo ele Minas, Povo Carioca, Lutas e torcidas!
pela sUa Câmara de Vereadores, 4) - Continuaçào do sensacional

seriado:Povo da Paraíba, P. S, D., C, D, N. CAVALEIRO FANTAS.MA
de Santa Catarina, Obra e Frater- Hobert Kent.
niclade da Mulher Brasileira, Fun- 3° e 4° episódios.
eionário's do Banco Nacional de Cr$ J,no e :'l.oo,

"Imp. 10 (DEZ) 'al1o's".
MEN,I1\'O ROXEI jREZEXnJil Minas, Bqnco Nacional de -'ii- -�'....� • 4'

Em l11elO a alegl'Ja ele ;;eus pa"., '1'te- nas. Socied'Hle Felipe de Oli- te llIonsenhor Joaquim Nabuco pro-
João C. Rezende e exma, sra, e!. Trace-

I

\'�i�-a, Emb,aixador do Peró e, fa-, c�dell à, �e:radeira cerimô,l=ia do
ma G, Rezende, paEsa amanhã a sua lllllJa fall1JlLa Steul'sman, com 11";- rItual catolIco. Nessa ocaSIao cho-,
data natalida o intêressante mel,ino Ro-
nei Rezende, crição t:1l1 francês, Joào Daudt d'O- cante, olhos marejaram-se 'de ,Iá-

I i veim e' familia, Ministro das Be- grimas.
lações Exteriores, Departamento de

Organizaçào da lI, D., N" Bancada
Estadual da U, D. N. de Minas, So
ciedade Brasileira de Cultura In
glt'sa, família Osvaldo Aranlla,
Joào Mangabeira, Nerêu Hamos.,
Estudantes Udenistas e CI:íudio

� T6Diplo dlil Igreja '

Pres bíterjana
-Independente

Réalizou-se. ontem, à rua João Pinto,

37, ,a cer+môriia do assentamento ela pe
eIra fundamental do templo da Igreja
Presbiteriana Independente desta capital,
Â cerimônia, CJue' foi presielida pelo rev.

Isaar Carlos de Camargo, pastor da Igre
ja, compareceram não só os membros

C0111Q também de outras

Declaração necessária
Nicanor Souza, abaixo assinado, proprietátio do Estabeleci

mento Gráfico Brasil, situado nesta capital a rua Tiradentes, 10,
tendo, para evitar a continuação dos prejuízos que vinha sofren
do pela falta de circulação dàs edições da revista Leia-me, então
de sua propriedade e direção do talentoso 'jornalista sr. João
Frainer, transferido o dh eito de propriedade da mesma, ao jor
nalista acima mencionado, declara que. assumiu (conforme de

claração em poder do atual proprietario da Leia-me) a inteii a

responsabilidade cornercral dos cornpr ornis sos relativos a circu

lação dos, três numeres, descb.
í

jando-se de quaisquer responsa
bilidades futuras, assumidas OUI Leia-me desta data em diante.
Unicamente para evitar expio ação em torno de meu nome faço
essa declaração, E' pois a Leia-me de inteira responsab ilidade
do sr. João Frainer. Os exemplares das edições que me perten
cem retalhei como papel velho; deixando, as dilas edições, ce

existir. I

Ftorianopolis, 30 de outubro de 1948

deSSa Igreja,
corpo'ruções religiosas evangélicas.

�o cofre foi colocado o seguinte mate

rial: - e::cemplares da Bíblia e Novo Tes
tameru o. um exemplar 'da Confrssáo ele
Fé e Catecismo Maior de Westm ínster:
U111 da Constituição e Ordem; um Bl:eve
Catecisrno; um vCa tecí smo ele Doutrina

Cristã; exemplares elo' últímo relatório
apresentado à Igreja; um exemplar de
"O E,':anclarte; um' exemplar de "A Re
fcrma". antigo jornal da Igreja; alguns

{jornais
ria cidade; como "O' Estado", "A

Gazeta", "Diário c.a Tarde" e "Diário

Oficial"; um breve histórico da Igreja;
,algu111aS moedas do país,

A construção do templo é um antigo
, sonho ela Igreja que está em vias de tor-

.iar-se realidade concretá. Brevemente,
-erão os presbiterianos independentes um

I local 9'propriaelo para as suas cerimônias
í í

t úrg icas, para o curto, em espírjto. e

verde, ao. verdadairo Deus.

Do ato, CJ�le teve car-áter solene, foi

ravada a respectiva ata, assinada por to

elos os presentes, cujo original também

foi colocado na urna,

"O Estaelo" se fez representar e agr a

dece o geut i convite com que foi distin

guido para a. cerimônia,

PASTA DENTAL
ROBINSON

ARNOLDO SUAREZ CUNEO

'?re/litl ESCOVI�

Tek

m.on'e.
O nat�liciante, que desfruta em nosso

melo de sólidas e afetuosas' amizades,
que lhe l'everenciam os dotes ele cora

ção. e honradez será, por certo. alvo de
fEstivas c1enlonstraç-ões de estjn13, às
quais l1OS· assoeialllos conl efu&ão�

,
i'lf:F]XINO JtOXJ<�1 REEXDE

Ao
_
pequeno aniver$ariante os nossos

melhores votos ele felicidades, extensivos

Assassinado

CARLOS LEr:--i\'ER
OcolTe, no próxilJ10 c/ia '3, o ani

\'('rSiÍrio natalicio do \'ellPI'anelo cf
lfadão SI'. GaJ'ios Lei"ner, um dos
arlíJiees dfl plI.inn(;a da "irrna Ho�

pcke.
O ani\'crsaJ'ianl(' que, pela sua

tli"tinri\o l' irrepre('nsÍ\'el conduta,
cUllquistoll em nos�'o meio a admi

ração de. todo,� e f(iZ sólidas amiza
c1p�, nesse all�[Jicjo�(; e\'enLo, all'a
\'(\5 rias aretuosa:, r1emonsll'açfll's de
ilj)l'êço de qlll', ccrtameulP �erêÍ al

\'0, ,lOclerú a\'aliar o l'le\'ado COIl

"eitll C'1ll que (i hrlo.

,C9MPARECER;A1VI O SENHOR

NER:tU RAMOS E O BRIGA
DEIRO EDUARDO GOMES

Dl'. JOSJ� ACAGIO !VrOHIW:U
.FILHO

neiro da Cunha, fiha cio nosso esttmado

pa(ricio Ce, Silvino E. Carneiro da
Cunha e fino ornamenL6 da nossa socie
dade, além de catedrálica na' Academia
de Comér('io,

.

1'I'Iais tlh'de compareceram ao pa-I
'It

lacete da rua Marra Angélica o hri-], ODEO.:\' nIPERIAl,

I E�!:"!.lltaneamente
g�deiro Eduardo _Gol�les, o sr, Nc-

A� 4,30 e '7 ilOI':1S _ Às 7,30 horas
reu Haruos, vice-presidente da l�e- .--

Uma repríse superior' a milhões
públIea, o deputado Gilbert; _. frei- de lancamentos!
rc, O· cmbalxaéor ()$«'aldo - Ara- O m;ne ele todos as épocas que

nha o ,S:-, 10ào Alberto e muitos ou- vol!a para matar saudades!
,

, ' , , Cm pungente drama de amor e
ti-OS politicos. Ouvido pelos jorna- rcnunora !
listas o brigadeiro Eduardo Gomes SANGUE E AREIA 1'.:

I
se manifestou sôbre o trágico aco n- Com: Tyrone Power - Linda

Darnell - Rita Havworth
Prccos : Odeon -

.

Cr !'i 480 e 30a
Às 1 horas - Cr� .J,80Ó c(1I1ico).'
Iruper ia l - Cr>i 4,00 (único).

tccimcnto.

de

Dona de april1lorad� educação e cora

ção boníssimo a, aniversariante conquis
tou eles tacado lugar' em nossos meios cul-

O'
............................. _ .. ,

ODEON - Hoje às 2 horas
2) - Foi o amôr ou a guerra

que os uniu? - A resposta se en

contrava à três mil milhas de dis
tâ nda :

AMôR SEM BEIJOS'
com

Anna LEE e James ELLISON,
Sublime! Encantador!

'

3) ;__ Uma verdadeira explosão
ele ga\'galhadas "atômicas". '

90 minutos de riso:
.. ,E TINHA TRES SINÁIS

com

Cantinflas - i\brina Ta111ayo e
:\IIanuel Medel.

CO'ffil\rlia! - :\Iúsica! - GaroLas-
alucInantes!

Pre��o único: Cr$ 3',00,
"Livre". - Creanças maiores

5 anos poderào entrar.

OS DISCURSOS

Logo a seguir tiveram início
discursos, Falou, em primeiro
gar, o deputado Pt'ado Kelly,
nome da L. D, N,

0::

lu-
eln

Mackenzie.

A seguir falou, em nome

verna(for Milton Campos, o

ciro Aleixo.

do go-
sr. Pc-

I
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passeio de

em

com os novos

it�
• o navo Fires'one SUPER.BAlAO
garOnte a V. S. ma'$ quilômetros por
<toeu - maior velocidade com mais oon

�orto e menos ccnsnço. O Super·Balão é ..

Óesenhacio especi�lmem'o poro absorver
'os choques e vibraçães - porém ossaqu
eondo menor desgaste 00 seu carro

" evitando r e v o p e r t o s (requente.,

"t ,,".� (�

SEGURDNça

r
j'l'(l!'.\

Seu anti. derraponte tlentificamente
desenhado, bem como o maio'
elasticidade e órea de contacto com

o solo, proporcionam uma espantoso
firmeza nos parados. O, Super
Bc lõ o é o .p n e u mais usado nos

modelos 1948, Adote·o também paro
o seu corro I

INDÚSTRIA BRASILEIRA .....

HOJE ••• AINDA MEI,.HOR AMANHÃ

1 JEEPS
Tipo militar, cuidadosamente reconsLruídos em fábrica espe
cializada, no exterior, com dois diferenciais e tração nas quatro
rodas, equipados com cinco pneus lameiros, novos, e Úrramenta

de uso.
'

Veículos apropriados para fazendas

Informações com os importadores
G. CENTOLA & ClA. LTDA.

,

;

Av, Hio Branco, 109-4°-S-32 - Rio de Janeiro
"

SOlUÇÃO.

G�UPE o 10SS[ o BRONQUITE
tA B C r. A T é f;. I OS P R lI,,! Á � C. P. 1 344 ,- R I O

CASA
Aluga-se uma casa, à Rua Teresa

Cristina 355 - Estreito.
Tratar na mesma, fundos QU Má

rio Grumiché na I. O. E.

Solene Procissão Eacansüce e

de Nossa Senhora Aparecida
Domingo próximo, 3J. do corrente, a Santa Igreja comemora com

todo o esplendor a fcsta de CRISTO HEI.
'

Este ano, porem, essa linda e tão significati va data para todos os

corações, cristãos, coincide com outra solenidade, também, muitíssimo
grata ao povo brasileiro, que é a do VO Congresso Eucarístico, que, na

cidade de Pôrto Alegre, se vem realizando com grande pompa e piedade.
Por tão justos e eloquentes motivos, a Paróquia de Florianópolis

: sente-se jubilosa em compartilhar dêsse estusiasmo religioso e cívico,
, que empolga todas as alma ali presentes em adoração ao Rei dos Reis.
,

Conviria-se, portanto, as exmas, autoridades, associações e congre-
gações religiosas, colégios e' o povo em geral para, incorporados, to

marem parte na grandiosa Procissão Eucarística, que sairá da Catedral

Metropolitana, às 19 horas, dará volta à Prava XV de Novembro, Rua
Visconde de Ouro Preto, Praça Pereira e Oliveira, Rua Arcipreste Pai

va e Catedral, onde será dada solene benção.
A imagem da Virgem Conceição Aparecida, Padroeira e Rainha do

Brasil, acompanhará a procissão em artistico andor.

.
O cortejo será luminoso. As lanternas poderão ser adquiridas na

Catedral.
Pede-se, ainda, a fineza de ornamcntarem 'as casas residenciais, vi-

trines c ruas.

Tudo que fizerem em honra de Jesus Sacramentado e de Maria San-

tissima, será regiamente recompensado.
Cônego Frederico Hobold, Pró-Vigúr.lo Geral.

I
Uma confortavel residência recem

consLruicla a Rua Souza França n..
20.

'

Tratar com o proprietário a Rua
Blumenau n. 68.

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

firma Fíuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RÁPIDO SUL BRASILEIRO -- Diariamente - Curitiba

RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile

EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
cf excessâo de sábado

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

E. A. VIAÇÃO 'ANlTAPOLIS - 3a. e fia. feiras

6 horas
horas13

lfi
14

16,30

horas
horas
horas

.o • .o.o • .o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o .o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.

o TESOURO
Da instrução está ao alcance

de todos. Dá esse tesouro ao , teu
amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alfabetizacão no Grupo
Escolar São José, na Escola Indus
trial de Florianópolis ou na Cate.
rlral Metronolítana.

Motocicleta
Vende-se uma motocicleta

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

12,10 horas

t
I

,,�..t,�g�:" ,'I;' I,,�'� .• .:'.
'--

'--Nunca despreze o .

,

VA�gR DASOA:�ÊN��J

_-

Bem barbeado... assediado
Lembre-se de que a boa aparência ajuda a
vencer, Barbear-se com o novo aparelho Gillette
Tech e láminas Gillette Azul é tão fácil, rápido
e econômico, que não há justificativa para os
que deixam de fazer a barba diàriamente.

GilletteAZUL

Ouçam, diàriamente,· das 10 às l4 horas, as audiçõe« da

ZYH - fi Radio DUusora de Laguna,
970 k iloc icloe onda de 300 metros.

Laguna - Santa, Catarina - Brasil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARA. A INDÚSTRIA. Dispomos da com.

plet a linha das famos as correias e manguci
ras Goodyear. Motores Diesel indusrr iais,
marítimos e geradores. Mater ial para cons-

trução, instalações s_anitárias, banheiros, etc..
.

Tornos paralelos, bancadas e rnáqu.-

�hnas para os mais variados fins. Fólha s / L'�'}/de serre! p�J' 2 engenho. braçais j;ar2 .:..-- - � .-

aço e meta 5 •• irculares e de fita.
.

A mais alta qualidade!
O mais variado estoque! ).

.

I

fr�)
I i

f)

Veja nesta lista os aÚit,os
de que necessita e procure
conhecer os nossos preços.

'. !
..

�.

PARA A AGRICULTURA. Amplo e mo

derno sortimento de rnáqu.nas e ferramentas
agrícolas: tratores especiais para hcrt as. ara
dos. grades de <fisco e dentes.
Máquinas eveneno para extinção
de gafanhotos, formigas e ourrar

pragas. Mangueiras Gccdyear.

PRODUT':"!' DOMÉSTICOS - Desde Io e
õ

es d� todos
os tipos e eq urpa rn en to para cczinha até bro-iuto, para
toucador. dr c gar ia , perfuma-ia f' urn ;"'H'iadí.si;no es

toque de artigos finos Para presentes. Fi: ros.

geladeiras, máquinas e rádics das melhores

��Imarcas. Secção de fazendas e artigos de cen-' ..
fecção, 'Cepas para chuva capote-s, encera-

dos, etc .. Mangueiras Gcodyear para j ar dim.

PREÇOS CONVENIENTES
PARA ATACADO E VAREJO

CARLOS HOEPCKE S. A.
COMÉRCIO E INDÚSTRIAPARA TRANSPORTES - Automóveis, caminhões.

camionetes. Possuímos um cornple to esto qu- de pneus
Goodyear especiais para cada tipo de serviço.
Câmaras. de ar, corre.as de ventilador e

l;>gterias -Goodyear. Ferr'amentas e n:tcac:s
�t� I) toneladas.

Matriz: florian<ópoli,": Fíliais: 81umenau - .Jccccbc-e
.Jotn-ule -- Lages - Laguna - São Fro ncts co do Sul -
Tubarão. - AGÊNCIA EM SANTOS - ESCRlrÓRIOS
EM SÃO PAULO, CURITIBA E RIO DE JANEIRO

BRMfiDORES • COMERCiaNTES ·INDUSTRlaIS
Transpcrte de cargas e passageircs entre os portos; de
Lc qunc e R,o d-e .Jonelro. - Fábrica de Pontos "RitQ

Mor"iu" - (Prego!- de ferro)

J
, Fazendas - Ferragens - Máquinoli - Produtos Químl.

�, c_o�s_e__Fo_rm_C_C_ê_ut_iC_'_S_-_T_el_e_gr_o_m_os__"H_O__EP_C_K_E_"__� __

IMPORTADORES E ATnCnDlSTaS

1 ';:tt'-.:

;.(,' ��;��:r�
�'%J'l'

E4R
'_0.1

I
�--------�----------------�����==��=---�-------------------------------�------------------------------------------Ouçam, diariamente, das 12 às 13 horas

ZYO-9 - RÁDIO TUBÁ
"A Voz das Terras de Anita"

Frequência 1530 klcs. - Onda de 196 metros
TUBARÃO -'SANTA CATARINA

Eletro TécnicaA
, r I.,::
� ·4�.

Tem o lll'ãzêt de comunícar ã sua distinta freg'.Í(.sia e ad 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.·
" " .. ";' : �' . '.,

11 - .". _._ ..",. .".."._w'ilf';a-.-..

II C A' P I T A L A R II... L
I

QUER VESTIR-SE COM CONfORTI E ELEGANCIA.,
.P�QÇyRE A

Alfaiataria Mello Sociedade de sorteios e seguros contra àéÍdetitêli pêssoaís, con_:.;e·
Rua Felippe Schmidt 48 ªe�92 .m.ais

.

outros beneficios de ca.r�tef a!isistetitiâ�.�.,,, /
-"

"""'" :". <"",;,:::::::.;..."':" I ·

Representante em Florianópolis!
. ""y' �,,\'Y""" --�.....r"Fii Ef7ifOCIO

-

PEDRÔ N"UNES .;i _...,...,..:tta N '.\.2
-

-,
" 1 Rua 24 de Maio 801 (�str�i�l._: -:.'" �.'"

l.
.

d t íll' 1 dade de Cr$ 20)00 ali-m 'd'à Jóiapitá tiuêm possue dê Cr$ 10.000,00 até €:rf t08.�,OO renda
... s�r�ei�s .m;��� Slp:neaslan e ensa I

�.:rta de lft/. ao àfio com recebimento áe ildotrôs mensais. uncia e f'l' , a

p �'b'�� . �
. .. _ _ Ih tI'Clp-ªçao nos lucrosI.l'!lt{!.l'h�coes. _lJesta .. ,..r�QÇ�.(h,·.."'inn7Z 5

A beleza ê.
obrigação
A mulher tem obrigação .. de,'ser,··"

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

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

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

pida =para embranquecer, afinar
refrescar a cutis.
Depois de aplicar este creme. ob

serve como a sua cutis ganha um/;

ar de naturalidade, encantador, .'
vista.
A pele que não respira, ressecai

e torna-se horrivelmente escusa, O>
Creme de Alface "Brtlhante," per
míte á pele respirar, ao . .mesmo

tempo que evita os panos.. as. man-'
chas e asperezas e a tendência ,. pa-..
ra pigmentação.
O viço, o brilho de uma pele .vi

va e sadia volta a imperar com o

uso do Creme de Alface- "Brilhan
te". Experimente-o.
É um produto dos Laboratéríoe

Alvim & Freitas, S./A..

CUTIS;
CANSADA

.
.

m �sS��d�I��>'ll
gas na testa e ao- "

redor dos olhos•.
as sardas, mano -

!

chas, cravos e es .. ,�

pinhas, são traiçoeiros inimigos da. :

beleza da mulher, Quando-surgem ,

estas imperfeições, lançando. nu'
vens sobre a sua félicidade. cm;J'
fie nas virtudes do C�eme Rugl!>l'�

.

Rugol corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro. ,

da cutis. Este famoso creme em-

belezador, usado todas as noit es .. -;

em suaves massagens ..
no rosto".

pescoço, e todos os dias como'

base do "rnaquiilage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi-.
gor e mocidade à pele .. Com ape->
nas uma semana de U�0 do Creme c:

Rugo! a sua cutis poderá ficar ma- .

cia, limpa e acetinada, aumentan- -

do os' seus encantos e protegendu..
a sua felicidade. A feliciClacts. .. ;:,p "i
de am<lT·,· e ser amada. __

..
., 1/
o)
t :

CREME

RUGOL

I
Alvim & Freitas,ltdo.·C.P.1379·S. Pauló

� ·.lttüda."

�

-:
••• li • • • • • • • • • • •• • •• � ••••••••• _

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA.
e

. DR. CARLOS LOUREIRO,
DA LUZ

ADV06ADOS�)
Escritório: Rua João Pb:itÓf'

11.0 18 _. Florianópolis

'Representa�ões
OU Pracis!�

,

(>ferece-s� pâra :M'gtUià- e Sul !To>
Esta�la, õlerta� Mm detalhes iii
'4nixà Postal nó. 109

Lagu.na - Sta. Catar-ina
..... ,. ;, ..... ..................... -

SENHORITA!
A ultima creação em retri
ge'rante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o
acompanhando

está
a modEn_

$

,

11

o Sahão,
.;

"VI'RCiEM ':ESPECIALlDADEl"
elA WETZEL� INDUSTRIAL-JOINV;I'LL'E '(MaÍ'ca.regla:

T6RNA A ROUPA BRANQUISSIMA ...

)
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-- Eatrevista do escritor Marques Rebelo
o jornal carioca "_.\ Xlanhâ", servando-se a maior liberdade de

em sua edição de 25 do cor= ] Iniciativa pessoal. Em Lages, o re

rente, publícouo seguinte : ferido concurso atraiu mais de
"Scib o partrooinio da Secreta- tiOO escolares. �a capital, foram

ria de Educação do Estado, de ;:;an- selecinados 11 trahalhos cabendo,!ta Catarina, á cuja frente se en- aos vitor iosos, prémios con stan l.es \
contra o SI'. Armando Pereira, rea- d'e' peças da exposiçao. Esse certa- Ilizou-se recentemente em Floria- me teve a cooperação das prof'es
nópol is uma Esposição de Pí ntu- soras das escolas publicas. .Para
ru Contempor-ariea organlzada pe- dar LIma' idéia do interesse e da
lo ese rilor Marques Rebelo que, á, dedicação dessas mestras, basta

semelhança do que já pr'omnveu citar o exemplo de d. Julieta Tor
em outros Estados e em vários rr-s, diretora do (irupo Escolar
pa ises da Amér-ica, íransportou pa- Dias Velho, sem c uja eolahoração
ra aquela capital sulina mais de preciosa o concurso teria rracas-
70 peças de grandes pintores na- sado Inte iramcnte.
ciona is e estrangeiros, Essa mos- Finalizando suas declarações a

tra IIp arte moderna foi a prtmei- esta folha, o esoi'i l.o r Marques Re-I
Ta a eretuar-se em Santa Cafarí na, belo informa CjUC, durante o cee-Ie alcançou um êxito su rpreeriden-, tamc, solicitou das allloridades e:s

te. Iaduais
.

que se fundasse naquele
Ouvido pela reportagem de _-\. local um pequeno museu de ar: e

l\lA\'HÃ, o escritor Xlarques Rebe- ennl empoianca.vxua solicitação roi
lo, que acaba de regressar de sua imediatamente atendida, t.endo fi
vf agrm, inf'orma inicialmenle que cario como orientador do mesmo

a aludida exposição foi 1'e11a no o pintor 'J1al'tinho de Haro, i lus

Grugo Escolar Modelo "Dias Ve- trc artista eatar ineuse e' Prêmio
Jho ", no qual existe u msaguão ex- da Viagem ao Estrangeiro em

celente para empreendimentos 1937.
dessa natureza. Jusfií'icando esse .\Jal'qLles Rebelo exibe ao repor
local da Exposição, declarou o cn- tel' alguns jornais que registam
trevisl ado: o {'xi lo da exposição. Em um dê-

_ Em ;-;anta Catarina, o meu les, verificamos um [alo elos mais
primeiro cuidado foi escolher o honrosos para o realizador da re

local da Exposição, e cedo vr-r if'i- crn[r exposição em Santa Catarina.
quei que qualquer grupo escolar O� alunos do Insptuto de Educa
estaria á altura das minhas n eccs- Cão pediram ás autoridades que

sidades, porquanto a .edificação de denominassem o referido local de
todos eles, em iodo o Estado, obe- "Salão Marques Rebelo", no que
dece a lima padrão de qualidade foram atendidos. E hoje Santa Ca

que lhes permite não só aln-igar Lat-ina lem O seu museu de arte".

�niciati\'as dessa natureza como

servir mesmo de pequenos museus.

Em todo o Estado, '_ continua o ,Irm,andade do Senbor Jesusescri lo)' Xlarques Rebelo _ qual- ,

.quer observador ver if'ica essa mes- dos Passos e H. de Caridade
ma atenção pelas casas erlucanio-

naís, e êsse cuidado reflete sem FIN A.DO Sduvida uma das preocupações ,Ao'
mais importantes do governo do sr,

Nereu Ramos, cujos espirito cons

fl'uti \'0 e empreendedor deixou

ainrfa .um alto te�LemLlnho nas

realizações haspitalures, em verda
de magnificas, qcie há em todo o

Estado. O mesmo poderia dizel' elas
obras de assidência a menOres e I
de combate Ú tuberculose, OltLl'OS I

aspecto. � de. nll.l goYêrno qlle p1'es-/'tou gTande,-; beneficios ao PO\'O de

1:;a nla Catarina. .

.

,. Rel'cl'indo-se ii Exposição, in[or
má à escritor :'vlarques Rebelo que

a mesma permanec.p\l dlll'antp 12

dias 1l1�) cilado gl'UpO ·pscolar, de

onde roi transferida· para Lages,
ficando na Escola ::-iol'mal drssa

pl'ogl'essi.sta cid'ade dU'ral1'tk cin

co dias.
Indagado sóbre a reação do po

vo de ,!-Ianta Catarina diante ela

quela avançada mostra de arte,

respondell-llos o entrevis-tado:
_ A reaç'i'ío foi' id,entiea a de

todos os outros lugares. Em pri
m'ciro lllg'al', Lemos a lamentai.' que

somenLe agoJ'a se ['acnILe a impor
tanles centros bl'asileíros il conhe

cimenLo da arle contemporanea,
Preenchida essa lac una terilos a

ObSel'\'al' dois gl'UpOS - os que

negam ,;istrmaticamenf e a ,existl'n
cia de IIma arte colocada dian te de

sellS olhos, e aqnele�, principal
meu Lf' us e.;;tlldantes e os mOI:05 I

qlle a aplUiuclem, inieressalll-Is,e I

, por Ma c revelam uma preocüpa
cão admirável pela sua sug'eslão
�sl plica e humana. :\.s conferên
cias por mim pronunciadas du- I

ranlp a exposição, como uma ini-I
,ciação ás artes' pláLicas, foram Yan- :

tajÜ:iamen Le concorrirlas, e eslou

oerlo de que abriram noyas pe1'5-

pecLiyas ]Jara o conhecimento da

mal (>ria, Para moyimentar mais

es�e caJ'á ler culf ural ela iniciati

va, sempre com o apoio dâs alltO

riclarles daquele Estarlo, [oram [ri-

10s entre as crianças das duas ci

{Jades conC\11'SO .('111 que concorre

ram coleg'iais até 14 anos.

Só em Florianópolis concorre

ram 2.580 criançaô, com drsenhos

de .sua llr6pria imaginação. 0'\)-

pa
i:!

no

'.

realize seus negócios

pessoalmente I
Nada como um contato

pessoal, para se realizar um

»cgócic lucrativo. PJCd a Eu

repa, B. Aires e Montevidéu, 2
vôos semanais pela SAS. Reser
'as imediatas. Não há espera.

Se trabalha

em

há
,

a

espera

.
'

linhas aéreas �::1!,��;w'
�scand;llavas """'��
Av, Rio Branco, 2i7 - Loja l-BD

Te!. 22-2370 - Rio "de Janeiro

maiores
sua

Em todo o Bra-ü :

nas agências de T'urisnvo t-' nas aeên cias
OIH '''Serviços Aéreos Crllz(';ro do 5,,1".

PASTt\ nENTAL
R08INSON

I(U.o\ VQlUNTARJOS DA pÂrRI" N.- 6S • 1,- ANDAM
CAI�A PQ:i'Al.:..o1 . 'Elu·o,,� 6UO . tht:GIIAIIIAS: ."�QfECTOII"'.

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal .69 - Tel, «Protetora»

FLORIANOPOLIS

De ordem do Sr. Irmão Provedor convido os Irmãos e Irmãs,
ra, revestidos de suas insignias (balandraus e fitas), assistirem
Santa 'Jllissa que será rezada pelas almas dos Irmãos falecidos,
dia' 2 de novembro, às 8 horq_s, na Igreja do Menino Deus.

Após á Missa, a Irmandade fará a visitação ao Cemitério.
Consistório, 25 de outubro �l� 1948.

Luiz S. B. da Trindade
SecretáriD

I::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::�::::�������:����::::!1!1� COm O

I.
--

[�ªf;���:l� I m:::r:��i'

t,� w Nw.,.

ljl�;�:;j 1.,m.�ISlel:ltel:.;lal-
i:;;� O conjunto tipo 110" inclui
;:�:: as _ferramentas Iodrspensé
�:::: veis para um bom serviço
�::::

-

que podem ser eume n

:;:::: t e d a s aos poucos com

:::::: novas pecas, para formar

1"1mCl"";;Tl�T�Tt lTu::::;: Jl e �� O f) PJlli [1fo' f, , r i '1J f �
������::::::::::::::::::::;:::::::�:;:;:;:;:;:;:;:�:;:;:;:;:f:;:;:;:�:;:�:;:;;;:;:;:;:�:�:�:�:�;�:�:�:�:�:�:�:;:�:�:�:;:�:�:ji�

, \

,pt/IISrr/,fl/tltllSIJI(ERElfllS
IX'rf/db/SlilI/lésú'I!é'rew�$ .

De acordo com os ;mper.ativos da
razão, da ciência e do bom senso:

i, !iii
'V

PIÇISI
Imlóal'S�,ra ...enda� e seniçl procur. Dl distribuidore, t concessionários da McC

N. o 1.: Regras abundantes, pro
longados, repetidos, bemorragias

GENERal MÓTORS DO BRDSll S. 8.
·••••••••••a.R••••••••••••••••••••••••�••••••• " ••••••

Relojoaria Progre1so
de JUGEND- fJi. FILHO

COMPRE SEU, RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLS,O POSTAL

Faça seu pedido por carta ou tel�gramo e pague
sómente quando receber.

·i I

e suas consequências,
N.o 2: Falta de regras, regras
atrozadas suspensos. deminui'dos
e suas' consequências.

VAUMART

I

\

N, 31 cr$ 100,00 N, 9 cr$ 260.00

Despertador de baIlO
ilumina a noite

_

'�'S;f;'o de qualidade

Uma maquina fotograficq
americana de focil

m�nejo
N 0110. relogio.· lao aoampa >:lhadal dos relpectivaI oertificado.

de garantia.
PEÇAM-NOS CATALOGOS -- ENVIAMOS GRATIS

JUCEND & FILa0
Curit_iba - Praça Tiradentel 260 - Paraná

vs•••••••••••••••••••••••••••••••�··················

Se ricos quereis ficar.
Be modo taciI elega(j
Fazei hoje uma inscr1ç-ao
No'Credito Mutuo Predia

CASA MISCELANEA diltri·
buidora dOI !Rádiol R. O. A
Victor i Válvulal e Di.cOli
Rua Conselheiro Mafra

..
-

AAMACIA ESPERANÇA
40 I'.r...�.tleo BlLO UUS � '1

a.J•••__ la ri á na .nhrIia
I»rep.e ..el...... _r .tru - s.....ütu - P.....

..riu - ..rtItr hnacH.
hra..... exata ...erTl rMela.trt. .......

1·1" ,./<,

COMPANHIA ·AtlANeA DA, Im"
.

"J.ià .. I•." - -':1 li.l'.
II'tmnl••• BOI....n.

Cifr.1 do Balanco d. 1'944,

!�.j ..

CAPITAL E RESERVAS
Responlabilidarlel
Recete
Ativo

Cr�
Cr$

80.900.606.30
5.978�401 ;755.97

67..o� . .245'30
142.176.603.80

•

•

Siniltrol' pagol nOIl 61timol 10 anol

Re.pou.alo 'tidadei
98.687.816,30

« :16.736,401.306,20

Diretorel'

Dr:""PamQ.hilo d'{1tra Freire
de Sá':Ant.io M...orr.,� Dt.
e JOl6 'Abreu�

de Carvalho. Dr� Frencllco
Joaquim Barreto de Araujo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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8«4iO$ 'IRsleae$ ·'4?a,oo'�
Da Fábrica ao COb�umidor. -- Grande estoque recebeu a firma distribuidora

«Fiuza Lima & Irmães» ;. Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565 - Fpelís,

Cabelos Braot1os �

1,
. c,,

Sinal de' 1re,lhice
A Loção Brilho "til; faz 1701.

tal' a c?r natural ,�rimitiv.1
(castanha i loura, doirada ou

negra) em pOUtlO tempo. Não
, tintura. Não manch-a e não
suja. O sep u.o' é limpo,
facil e agradável.
A Loçao Brilhant", extingue

a's caspa•• o prurido, a .ebor
rhéa e tôda. a. afecções pa
rasitárias do cnbelo, a.sim
como combate a calvície, re

vitàlizando as raizes 'capila- ,(
re•• Foi aprovada pelo Depar
tamento Nacional de Saúde
Pública.

���'
�

Nervos üeblll
, tedes

�

Provocam
!�a Neurasthenia

NAO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE o SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇC PHYSICO
E INTEtLECTUAl o
LEVARA', fATALMEN.
TE, A' NEURASTHENIA

Os primeiros symptomas da
neurasthenia sao geralmente a

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

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as suas consequen
cias. Trate-se immediatarnen-

i te, com um rernedio de' effeito
: positivo e immediato. Não
tome drogas perigosas. VigonaI
é o remedio indicado para
qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças
perdidas e a energia da juven
rtude ás. pessôas exhauridas.
t��,

'!'.\
"

� '1
'. 'T1:1#�onal"�,').,I T J �... ,

fORTIFICA E DÁ SAÚDE
laboratorla. ALVIM & FREITAS - S. Paulo

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

MuItas felicidades pelo naseímea
to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melhm

,presente para e seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CREDITO
MUTUO PREDIAL.

, O VALE DD ITAJAJ
Pl'Oe1lNJm na ÂgêJleis

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

,

ROSA

�............
��

.... -
�

.

•

">" �.9:\\��'
f-'

- ���,���,�� �.,
,,'"��'�:'?-.�f.? . �\" ''\ ';"

,
.

Extra - referçado, rnociço e poderoso, que o conduziram à' primazia de líder

o Caminhão CHEVROLET aceita o im- dos aperfeiçoamentos mecânicos. Por isso,

pacto de toneladas de carga, nos tro- quando se exige durabilidade, economiai .

i,

,"

balhos mais árduos, sem prejuizo de suo

notável eficiência I CHEVROLET é o

e performance a melhor escolhei recai

num CHEVROLET. E como resultado ...

pr ç
du+o de uma experiên- CHEVROLET é o caminhõo que' mais se

cia universal em transportes, vende - no Brasil e em todo o mundo!

evrolel
Para vendas e serviço procure os

concessionários autorizados da G E ME R A L M O TO RS ,D O B'� A S I L S. A.

Casas Pré-Fabricadas
Desde CR$ 300,00 a ,CR$ 500,00 o

metro quadrado
Consulte·.lOS sem compromisso

Reinisch s/a - Rua João Pinto, 44
Tel�gpama ,REI' ISGH Pror-ran õpous

1 Arligos 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 - 20 andar.
. . .. .. . . . .. . .

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

. . . . . . . . . . .. . � ..

VE;\,DE-SE DOIS TERRENOs:
Cm na Ponta do Leal el 24 m x

30m,
Outro a Rua Irmão 'Joaquim et

120,50111 :x 44m, - Tratar cf Teu.
. Samv - Policia Militar.

Fabdcant.. " distribuidores dali aramada.. c cn -

tacçõ,ul "'DISTINTA" • RIVET. Po••ue um gl"on.
d., .oll'tim.,nto d& o0l9amira.. ri.carie.. bdn&
bon. e barato•• olçodõel1l, mO!1'�no !/li O ..d(:p'T,�nto.

pai:oo alfaiatGlGl. que recebe diJ'..toru"tlt. dae
Snre. Cl()xm-&rol.!lt�*" do tnteriol' no oenddo dI! Ih. f''lI,.rllm. 'Ime

Flol'! tUth1:>c.,) !iiI. _ FILIAIS ora Blu-m ..n ..,,,, e L..,�",a ,

fcfbricolI. A Coa0 •A CAPITAL- ancul'lC o a1:"Ir.Qa.o de.
vlclitc anta" d. �f.tuo1!'..m .uo.. acmpl'Ofl. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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liguelrense X Bocaiuva, O jogo desta taíde
�a,.a o Fli\'�le.lreme, tiCle � à'n-t�"'t»)1,.telTI tabel: ele classificaç,ão. Hoje teremos no- 'senta-se C01;lO fa,

vor íto, mas o adversário

I
�aslão; Capela. :'>iéde.

HéliO.'
Hamilton e

I tinh�,. Medin.ho, AméI'�CO,' Ar:
e Careca.

perdeu precioso pont111110 ao empatat "O enêontro no estádio ela F. C. D. em bem poderá surpreender como aconteceu Nicolau. BOCAIUVA - LUIz. Andormha ,IniCIO elo jogo ._ 1".30 horas.
com o Avaí, o campeonato citad ino 'de. obedtêncla à tabela do certame. Figuei- no turno neutro, quando fre11te ao mes- e Dinarte; Getulio, Mafra e Pacheco; Xil- Prel lm inar -e-r- 13,3'0 horas.
profissionais misto está perdido. Jogou' l"ense e Bocaiuva serão os protagonistas, mo antagcnista logrou expressiva 'vitória,

.'

muito bem. o ai vi-negro" mas aquele

tel�".,'G 'segUl,Celo, com o empate verif icado ano Quadros prováveis: FIGUEIRENSE Er'vlono SCh'rf'e'der y' .,jnceu n 'cl·rcu.·toto de F'el í

p in ho, nos ult imos instantas te-orrtam. isolou-se na vír-e-Ijderança, on Mafra. Ma rco e Morací ; Minela, Jair e .' 'I. G �,
"tIa peleja manteve·o no ultimo pôsto na e,e esper-a manter·se, O aI vi-negro apre- Gastão; Capeta, Néde, Hélio e Pacheco; A grande corrida ciolistica de- dn Clube Atlélieo Recreativo Olim •

.
nominada "I r+rande Circuito Ci- pico, dp Joinvi le, conduzindo lima

clistico dr' F'luria nópul is ", nnt ern Ha le igh, e em terceiro lugar che
iealiza.Ia sob o patrocínio elo Se- gou Haro ld Cai-los Miers, tarnbéni

nac, roi vencida com' iud iscut ive l elo Clube Atlético Heci-eal.ivo Olirn
hrilhu pC'lo corredor da Sociedü.LLe pico, dp Joi n vile, dir-igindo urna

Espo rti va Palmeiras, de Jo invile, "Raleigh ". Em nossa' edição próxi
Ervi no Selll'llerJer, conduzindo urna ma puhlicaremos maiores detalhes
":.\111IlHrk". Em segundo, lugar sõlne a sensacional prova de resís-

classi I'icou-se Herbert Barcluold, lência e ve locidade.
.

Direção' de PEDRO PAULO MACHADO

,1N=""="'u==-==m-=�'a7=""'""�1�ul=tI�e�m=po�lgante
.

empataram, ..

Avai e Figueirense
Tivemos, ante-ontem, na praça ,te gravidade, nho ; 40 goal: Hélio, aos 35 minutos. Xizeta, Tlao. Bránlio e Saul.

I
AVal _ Rub inho, 1,0l11ell "AIIII>111,

,.rlesportos da rua Bocaiuva; .uuu Os artilheiros foram: Saul, aos bem s�rvido por .:\f�de; 50 goal: Hé-j Figu,eirel,lse _ ?I!afra,-, :\1,,-:co ,

t: Ben_jaI1lin�,rrederif� �1·.,'(l[IO; Galevo
tarde esport! va verdaderramcntr, ex- 15 mi nutos, aproveitando uma co n- lio, aos 37 minutos do segundo tem· ! Moraci ; Minela, J a rr e �Tastao; C.a- H e linho, [(\ vures, :n�i(i,:'ll �oli.
,ce!}cional, com a éfet� va.ção do c:)- .Iusâo na ,úrea adversària, provt�c,:: po, aproveitando l�ll:a jogada de \lt:-1 pêta, .:\f

éde.', Hélio, Hamí lton e

?\�-l :\hll:r.aralllc , pa1'�t 0,0 c Flg�l.e�I:�ns(:�te,lo entre os mais acer rrmos rrv.i.s da por Nizeta, que avançou

raPl-trací;
60 goal: Felipinho, aos 42

ll1c-I<::Olall,
Wnltitl c Augusto; para o Avaí ; Hc,

, do "socccr " catarincnse, dccidi nd» cio passando por Jair e (_;H�tã(); '2" nutos. Os quadr-os de aspirantes [oga- .linho, Augusto e Benjamin for.uú

;a,oita\'a ,peJeja do cam�eona�.'o ,cit,:a- ! g�)al: Bráulio, ao,s r.1 l'Htt1ut:'So, ser- Os quadros jogaram assim Io rma- d'am coiu fi seguinte éonstituiç�o: 1 eXP�llsos "do campo aos 4U minutos

'-d.l,n,o .de Il�tebol da dlYS,aQ
de

VIO,t1!S- :'.'1<10 ,1l1tellSC!1tt'l1leJ1te por Saul ; 3') <1'Os:

.' I
Figueirense....:.� fSRlíi_s, Castiçal e da Iase final.

,SI�'fIa�� nlJ�to. ,
" I goal: �cde,' de, cabeça, serviudo-se Avai - Adolf'inho, Ivauí (Procó- Abreu i Monguilhot, Nev c.�api('o, Juiz: Newton Monguíl hot (bo111 \.

,Awal e FIgueirense bri'ndararn-nns de UI'l chulé de Nicolau, aos 34 .ní- pio) e Tavinho; Verz o la, Procópio Waldir, Airton, Augusto, ?lll1'lnho e A tal'de futebolística de ontl'Dl
com Ulll espeLúculo de máximas pl'n-',nutos. Nesse lance falhou Adolfi- (Boos) e Boos (Ivani); Felipinho, Freccia.

'. rendell cel'Cà ue Cr� 5,000.;00.
porções (le que hã muito se ress�n-I���������������������������������-��������������������������������������-};'J;��'I'IY,-\L f;)o 'C,-\XIAS

R G O d'tia' o público cntusiaSlllad'O, do

cs", ",
' A' , ,

ntem DO p�{'8a Oparle das multidões. Na maio!' '.! (\0 campo elo aqigo Til_ �Gclerra(j_O, aulO uaruJa ,Ul)
.

,mais sensat.:ionalluta do certame Clll
o Caxias levará a ef�ito ho,ie seu fes· DOMINGO
til'al esporli\'ó, cu,io programa está as-

- em 1640, a vila Velha do Espírito
Santo foi atacada pelos holandeses co·

mandados pelo Coronel Koen, tendo 'os

Capitães Aáão Velho e Gaspar Saraiva,
que a defendiam, abandonado em virtu
de ela ehegada de novos reforços para
o lnin1igo;

- em 1047, ficou terminada a Bateria
de Santo Antônio l\o\'o, entre Santo
Amaro e Boa Vista, na margem elo Ca

piberibe (esquerda) e construida por de-
17,00 - Peça o que Cjuiser,., lerminação de Vidal de Negreiros e Fer.17;55 - Encerramento da Prog, Durval

.nar:.c1es Vieira. Era guarnecida con1 47

peças de bronze tomadas aos holandeses;
Mario de Azevedo em solo de

- em 1762 .a praça da, Colônia elo Sa
cramento capitulou aos hespanhóes, que
a bloqueavam desde 6 (le junho de 1761,
sob o comando do General D. Pedro de

ol'Cjuestl'a I Cevallos (2.700 homens de t['opa regular

l e milíeias e 1.200 guaranís);
variadas, _ em 1801. o forte espanhol de Serro

Largo, cOl1lilnelado pelo Capitão José Bo
I lanos, capitulou ao Coronel ::Iianuel Mar·
ques de Sousa qúe cOl1landa\'a 800 bra
vos;

- em 1814, foi colocada nas Caldas da
Imperatriz uma placa com os dizeres: "A
memória elos -milicianos dElrei de Portu
gal. aqui mortos pelos seIvi colas em 30
de setembro ele 1814, quanelo ell1 guarda
a estas afamadas termas";

_:__ em 1814, os selvícolas atacaram uma
casa existente cas cabeceiras do' Rio
Cuba tão, incendiando-a e matando um

9,00 Abertura _ Bom dia para vo°.andamento, avaianos e figueirense.;
tudo envidaram para a vitória, c[,."

sinl crganizado:
1° jogo 8,30 horas - Cmnhoriú x

cê ..

9,30
,

Variedades em gravações,
Grênlio.
2° ,ioga

I)al.
;)0 jogo

gando a deixar em
'"

suspense" a JUO

]� human'a localizada nas de'peJJ'
.dencias d.o estádio da F, C, D" tai�
os lances 1ll0vill1ent:nlos durante t'l

,do o desenrolar da 'porfia. ASSI,;.

;'±>e'J1l11o, cumpre-nos felicitar os :�;!

,-Combatentes pelo ê::il0 alcançad';.
A pele.ia chegou ao fim. Muitu e',

.f'orço dispendcram os .jogadul'!'s.
Não hou\'e vencidos nem \'encedü·
res. Avai e FiglleÍl'ense r]ividi rum

as hOJll'as da pele.ia, Os 3 x 3 �lllC
ú mal·ca.dor aCusou atestam o eq"i
librio de 'forças e traduzem o ql".�
foi a partida.

9 hOl;,aS - Caxias x Aele!'-
10,00 -- Francisco Alves.

10,15 - Xaviel' Cugat e sua orquestrú,
10,30 Músicas brasileiras en1 grava

Ipil'anga x \'en('ec1ol'. do 10 (ée::;,
11.00 'Pedro Vargas "O cantor da�jogo. i

Lia jogo - Vencec1o�' do 20 jogo x ven

cedor do 3° jogo.
Anlérica�" .

11,15 _ Nuno Roland (Serraria Uniã:l).
11.30 _: Bazar de musicas.

V'Ii:S'.rH',-\L no lPlIL\NGA
o l}.:in·lrga, uma das 11lais robustas

agTemiações ela nossá yárzea, relizará em

!:leu e;:,.tádio, en1 be'neficio ela construção
do mesmo, um granelioso festival futebo·
lü:lico, constante de 12 partidas elltre os

clubes van�eanos.

12,CO - A VOZ Evangélira,
12,15 _ Prog, da Drog. e Farmacia· Ca·

tarin<!nse.

12,30 _ Abertura da Prog.: Durval SÚ,
va.

12,35 - Oefe1'ecimentos musicais,
15,30 -, Solos ele órgão e piano,

. 16,00 - Cha dansante,
NOTíCIAS nIVERSAS

O F)uminense. super·campeão ca

rioca de 1946 f!o. atual vice-li{ler do cer- S'ilva.
Após a pI'eliminal' em' que. o Fi- tame, consegLcÍu 1:0 prél'io noturno de

_.gueirense venceu por 2 x 1, man .. qual'ta-feil'a I)ltima ,brilhante triunfo pa

'-tendo-se na liderança d'O C'eriall",' ra o futebol brasileiro, ao abater o for-
, _ ., I te "onze" cio Raring, líder do eampeona-

· .,de aspU'<llltes, os esqlladl'oes pr: 11- to argentino, pela contagem de 3x2, A
· .cipais percorreram ° estádio'. C<l- renda do encon.tro que se realizou no es'

da qual conduzindo a bande.ira d;; táelio C:as Laranjeiras, foi ótima:

adverS{lrio, com o fim de angal'jar Cr$ 3!J5.370,00.
- Na próxima quarta-feira, no estádio

de Sil'o Januário, o Vasco da Gama, líder
do certame carioca, enfrentará a equipe
do San LO]'enzo de Almagro, de Buenos

18,00
piano.

18,15 Audi<;,õe.,. Taba,iára (Saboaria
Catarinense) .

18,30 - Conjuntos vocais,
19.00 - Solos de piano,
19,30 Tommy Dorsey e sua arques·

tra.

19,45 Momento Esportivo,
20.00 Ruy Rey,
20,15 - Carlos eli Sal'li e sua

típica (A Eletro Técnica).
20,30 _ Musicas populares
21,00 - Colar de Tangos.'
21,30 - últimas melodias.
22,00 -,- Boa noite --.- encerrHll1ento.

donativos para auxílio do ant.igt1
"piayer" Altamü'o Cidade qll'':: se

· "encontra necessitado,

Quadro Auxiliar
da 4eronautica
Rio, 30 (R, P.) _ J�ão Botelho apre.

.sentou à Câmara dos Deputados um

pro,ieto ele lei crianelo o Quadro Auxi.
liar da Aeronáutica e agrupado os ofi
ciais· ela reserva de segunda classe.

Aires,
- 8::m virtude do estado impraticável

do gramado da F, C, D" deixou de ser

reaHzado, ficando adiado sine·die o pré·
lia entre os quaclros do Imprensa Oficial
e do Tesouro cio ESlado, que estava mar

cado para a últ inla 5a queira. em hon1e
nagem ao Dia elo Funcionário Público,
- Informam do Rio: Durante o jantar

que o Flulninense ofereceu à delegação
do Hacing, ficou assentado CJue toelos os

anos :::erão disputados dois jogos erltrc
o l.ricolor carioca e o lider do campeo'
��·ato argentiEo ...

- 1 nformes chegados de São Paulo di
zem que o .Jabaquara, concorrente ao

Em seguiria foi iniciada partilla.
Atacou firme () Avaí e deCOnld!)�

17 !11inutos de jogo, :\IÍafra já la-

queda por duas vezes

da sua ci,dadela. Heag� o Figuei·
rense, obrigando Adolfinll0 a re

tiraI' duas bulas do fundo das i'e

des .. EnCt'ITa-se o primeiro tem [lO,
2 x � acusa () placa:'d. Vem o pe
ríodo final com o Figueirense Jla

..ofensiva, aluando todos os seus de

Iensores {'om muito ardor e enin-

sia;:lllo, fazen.do decair o pOc!(,l'iu
advel'súrio, O prélio prOSSl'gli>.'
,CO!11 gnlnde perigo para as dlIa�
inelas, Nota-se falhas no Avai, prin ..

dpalmente nos passes'e c'Oordeí1�

-ções, 37 minutos: é desmanchadc)
-o empatt< A contagem agora é [::l-
vodvel ao' ai vi-negro e parece q'1\,'
.a partida tel'lllÍnará com a vitória
do Figueirense. POLlCOS minlll:ls

faltam para o apitu final. Felipil'lw

Clube 15 de
Novembro
Dm sessão de Assei11bléia Geral. reali

zada no dia 17 do corrente, do Clube R
5 de Novembro, no Estreito, foi eleita' n
Diretoria abaixo mencionada, que rege
ra os destinos daquela sociedade no pe·
rioelo 1948/49.

campeonato paulista de futebol. realiza- Por entusiasta aclamação foi eleito
rá U111<:1 temporada no Paraná, devendo, 1 Presidente de Honra, o jornalista Jairo
após ]'ealizar elois jogos em Canoinhas, Callado.

neste Estado, nos dias 5 e 7 do corrente, A posse dos referidos dirigentes, dar·
f.: prOl'ável que o grêmio de Santos ex- se-a às 20 horas do dia 5 de 'Novembro,
tenda sua excursão até esta Capital. pois em nossa sede social, em cuja solenida-:,.
só estará comprometido Para o certame bem como no l)aile comemorativo 3CJ

paulista no' dia 15, quando enfrentará o 43° aniversario dêste clube. que tera lu.
Santos. gar às 22 horas do dia imediato (6.11.48),

milito nos honra a presença de VV. SS .

Presidecte: Eudalício Amorim; Vice
resiele\1te: Lourenço Biachini; l0 Se.
cretario: Dalmiro Duarte Silva; 20 Se,
cretario: Pedro 8artorato; 19 Tesoureiro:
Clóvis d'Acãmpora; 20 Tesoureiro: Ivan
Vaz; .Diretor Artístico: Fredevino Santa.
na; Orador: Thiago Vieira de Castro,

Conselho fiscal:
João Batista Vieira. Estevão P. dos

Santos, Heitor ,�7. dos Sa,nto:;, Belmiro
Garcia, Numa Cardoso, Arnaldo O. Sil.
va, Theófilo '\Veingãrtner, Dimas elos
Anjos, Mauro Vieira Brisc, José Ouri
ques e Santino Andraele.

Junta de Conciliação
e Julgamento
Os processos em pauta para ,iulgamen·

to no mês ele novembro são os seguin·
ram. O F.igueirense teve no seu trio- tes.

final o ponto alto, :ltllando satisf'i- Dia 3, às 14 hol'as: Processo n. JCJ·83/

l:óri3l11('Qte a linha intermediária. 48 _ Reclamante ._ Erosina. de Oliveira

'N
Pires, Reclamaelo - Astrogildo Macha·

J. O ah,,;:�le todos convenceram. No do. Objeto _ Aviso·prévio e auxílio.en.
Avaí destacaram-se [vaní, Boos, Ver- I fermidaele.
'Zo.!a e Nizeta. Os restantes lmllS. Dia 4, as 13,30 horas: Processo n. JCJ:

.corre pela direita e chuta rasteiro,

enviando a pelota 30 fundo das l'('

des: Elllpatado o prélio,
Todos 'em campo corresponrle-

139/48 -- Reclamante' - Nilma Livra·
menta. Reclamado _ Arí Silveira. Obje·
to Diferença de salarios, sa'lários e

aviso-prévio.
Dia 5, às H horas: Processo n. JCJ·

140/48 _ Reclamante _ Alécio Alberto
Brasil. Rec!amado _ Cia. Obras da Adu·
tora de tlorianóPolis, Ob,ieta _ Indeni
zaç'ão c itvi�o-prévio.

'COlll exeepção de Tiào que se revC'·

10u o mais fraco el11 campo,
A arbitragem esteve a carw) do

sr. '\Valdcmiro :\'lelo. Frat!úf:;simc
o 'seu dese11l]:lcnho, Falhou o mais

que roude.· Por sorte as Ia lhas

apresentadas .111:0 foram da m;íx;Ji"�

:10 D.E O'C'l'L"BRO
A data ele' hoje recorda·nos que:
_ em lG28, l�a' atItura elo Cabo ele

HOXY _ ÀS 7,30 horas,
Hilz _ As 2, �1,30, 6,30 e 8,30 lIs.

Simultaneamente
Sessões Chics

(Heunindo o J1lunclo elegante
Capital).
Lili filme espetacular que mos

tra-nos a profundidade das pai-'
xões humanas em uma éra em que
a lei do mais forte reinavà com su-

premacia! .

L'ma espetacular' realização ele,
'Walter '\\'anger, filmada ao ar li
vre para dar genuíno realce às be
lissimas paisagens que servem de
cenúrio.a Ulll maravilhoso roman·
ce de amor!

PAIXÃO SELVAGEM'
Técnicolol'.
Com: Da na Andre'\\,s _. Susan

f1ay,val'd - Brian Donlev)'
Patricia Hoc,
Ação! Homance! Suspense! Emo

cão!
"

A histól'ia fIe UIlI amor que
triunfa a despeito da indomita na

tureza, elas malicias c das ambi
çôes!
Sllblime!

Inuh'idêhel! !
Enternecedor!

da

Santo Agostinho, a arnlada holanc'e3t1 do

Al111jrant'e Dirch SylnOl1SZon" van Uyt
geest atacou vários navios portugueses,
doÍs dos quais, carregado de açllcar, páu
brasil· e fumo, foram ,tomados após o

combate;

quando o 111e51110 ficou desguarnecido por
ocasião da primeira batalha dos Guara
rapes (19 de abril de 1646) os holande·
ses o ocuparam e lhe deram o nome de

"Altel,a!'''; a ]f) de janeiro de 1654 vol-
tau ao nosso poder;

rapaz;
- em 1822, atendendo várias represen·

tações civis e militares, o Imperador re·

integrou nos cargos de lV[inistros do 1n1-
pério e ela Justi<:a o Conselheiro Jos'é Bo
nifácio e Martim Francisco;
- e11) 1837, durahte a revolução rio·

grandense (Farrapos), em 8::spinilho, o

legalista Coronel Loureiro foi batido pe·
lo General Bento Manuel Ribeiro;

- em 1857, chegou de Hamburgo, com
inligrantes alenlães para a colônia ele
Bllunenau, o brigue dil1alnarquês HCOU
rler";
- em 1898, em Brunschwing, Alema

l111a, ,;faleceu o dr. el'mann Bruno Otto
Blumenau, fUl1eladol' cla cidade de. Blu·
menaLl, neste Estado. Nascera na mesma

ciclade em 26 de dezembro de 1819;
- comemora,se neste dia o "Dia elo

En1pl'ega.po no C0111ércio";
- em 1860, faleceu Thomaz Cochrane

Almil'nnte, nascido em 'Anesfield, La:
narkhire, a 14 de de dezembro de 1775,
tendo sido o 10° Conde de Dunelonald:

A\ Cominho
do exílio

No programá:
1) Noticias

Nac.
�)

dcs.
Preços:

ela Semana

SA_\TT[AGO DO CHILE, 30 (L'P! FERIDAS. REUMATISMO �
- Comunicam de Antoro�'a"ta que

mi. P�ACAdS SIFNJL,ITICAS.escalou ali o avião no qual viaja IJa- Jj IXlr e oguelrar3 o exi I io o sr. Bllstamante, pl'esi-
rlellt,e 1 1 D ' I Medicação auxiliar no tratamanto

(,ep�sto LO � e1':1. • I da .iflJu

Metro Jornal -- Atualida·

H[TZ'- Às 2 e 4,30 - Cr$ 6,00 e

3,00 - Às 6,30 _ Cr$ 6,00 '(único)
.i.s 8,30 _ Cr$ 6,UO e 3,HO.
HOXY - Cr$ 4,80 (único).
lmpróprio até 10 anos_
HOXY _ Às 2 horas:

.

Matinée Colosso
L'm programa espetacular e in. J

cUIllparavel!
1) A Esporte em Marcha

Nae,
2) Contra a violencia, só a

Yiolencia!
E assim aquele homem

do conseguiu implantar
sOllbe mante-Ia com seu

fUlllegante e seus punhos
PASSO DO óDIO

destenli·
a lei e

revolver
de aço!

com

Randolph Scott ----: Edward H�'an
e Anne Je['[,rey",
Lutas! Torcidas!
3) _ Seus olhos prometiam

AMOR, .. Seus lábios deáetavam a
MOH.TE:
TARZAN E A MULHER LEOPARDO

com

Johnn�' \\'rissmullel' -_ Brenda
Jovee e JohllJ1\' Sheffield.
:._ Sedenta <le sangue, ele jtlrou

torturaI' TAH.ZAN até' clestruir a
sua invencibilidade,

,

4) _ Continuação do seriacJo:
O MONSTRO E O GORILA

12° 130 Episódios - com Hobert
Lowery.
Preços: CrS 4,00 e 3,00.
"Imp. 10 (DEZ) imos".

••••••••••••••• J •••••••••••• .;
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COM MÉTODOS APROVADOS PE�Â fÁtJRli:A I

Somente nós podemos oferecer, aos proprietários de Ford, Mercury
e Lincoln, tôdas as vantagens de um serviço especializado, executado

por mecânicos que os conhecem a fundo. Porque Somos seus reven

dedores, é natural que tenhamos maiores facilidades e estejamos
melhor preparados para prestar a espécie de serviço' que o seu carro

requer. Quando fazemos qualquer substituição, só usamos peças iegí
timas Ford, Mercury e Lincoln - tal e qual as que foram colocadas

originalmente na fábrica.

Venha conhecér o nosso Departamento de Serviço. Ao lado da

cortezia e presteza, o senhor encontrará as vantagens de um mate

rial feito especialmente para proteger o seu carro, manejado por'
mecânicos especializados. Nossos métodos são aprovados pela Iábrica.;

e o senhor agrovará os resultados!

I

Revendedores nesta Capital: -------------------�

NÓS CONHECEMOS MELHOR O SEU CARRO

.

TERRENO

II Vende-se um à rua Irmão Joa

-quim, nesta Capital, medindo 10x4.0.
por Cl'$ 25.000,00.

.

Seu processo de naturalização I .T��'��.à.���.�i'�'.��Ü�I�':.�

ainda nao foi despachado? I Avisa '��su:;�. �l�!���ários
Escreva som demora ao Escritorio Jurídíco e Administrativo onibus, que ageita agência, Infor

Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando Informações. Esse Es� mações : Praça 15 de Nov. 24:
orttorto

.

se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da
Justiça: o que necessario for á sua concessão, bem como, de r-egistro
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de

I casamento de qualquer parte da, Paíz,

. Tonicardium-Tonico do coração
.? T�mcardlU� vigorrza o coração, combate as aflições, cansaço

palpItaroes a alivia os rins..
Molestias das senhoras - Colicas
Usem o Sedantol contra as irregularidades nas visitas, disturhios

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

•

O �actusgenol tonifica e regulariza. Combate as sufocações, aflições,
Inchações e falsa asma.

.

Viage com conforto
pelo

«RAPIOO SUL BRftSILEIRO)�
Diariamente' entre'

Fpolis. --1lajaí ...Joinvíle:--Curitiba
AGENTES

Fiuza lima " Irmão
------,--�)_.�-----------�--------:::::>

IRMÃOS AMIN
Rua Duarte Schuldt, 11

Negrolin
Impede c destoe a f'er rugern. Impermeahiliza obras ele

madeira (Postes, cercados, grades, ele.), lelhados de fibra-ci
mento Oll zinco, Iuudamentos, eaixas .d'agua, terr-aços, etc.!
Resiste aos vapmes ele acides, enxofres, salitre, amoniaco e ou-

. tros COlTO�i \'lIS I Resiste as Altas temperaturas! ]� ele alto rendi
mento de\'irJo t\ sua elasticidade, um kg. cobre de 10 a 1Z meLs.
2 de supcrf'icic.

' -

Seca em 1/2 hora nos materiais absorventes e em 1 bora
nos l'0UCO absorveu Ics l Resiste á agua do mar, ao iodo e demais
sais nela contidos! Resiste as m.ais baixas temperaturas, por
tanto o seu uso ti indicado nas fabricas ele gelo, fr igor'ificos,

. ele. Brilha' como qualquer esmalle Negro Diamante da melhor

marca 1
DEFENDE A SUA PROPRIEDADE contra o desgaste e a

destruição t
Distrrbuidor es : -::- Carlos Hoepeke S. A.
Rlumenau - Jninvile e Florianópolis.

., �'�" I'"

\IJ�_�,
XAROPE

. S•. JOÃ,O,
Combate a tosse,' o

bronquite e. os resfria
dos. Jo.õ.o O Xa:r:ope .8.
éeficoz no tratramento

das afecções gripais ,8
das vias respiratórios.'
·0 Xarope São João
'!JoIta o catarro e' faz

expec to ro r fàcilmente.

de-

................... � .........

PASTA DENTAL
ROm�SON

"._,
--_._------------..;..._-----

Ouçam diariamente, das 9 àsv13. e das 17 às 22 hocas

RADIO . TUOI' ZYO 9

·1

153à kilocicJos ondas médias de 196 metcos

TUBARÃO �- S. CATARINA
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Infurmacoes nteí�'
,

�Õ'-"ÊS·TAÕÕ····� Horario das
e e�pre�

Redação e Oficinas à rua
,.

I SHS, rOdfnnarlas
João Pinto n. 5, '

Diretor: RUBENS A. RAMOS SEGUNDA-FEIRA

Expresso São Cístôvão - Laguna
7 hor-as.
Auto-Viação !tajai - Itajaí - II! h0-

ras,
Expresso Brusquense - Bl"usque -

) 16 horas. .

.. Expresso Brusqusnse - Novil �tc

!
- 16,30 hor-as.
Auto·Vtação C&tarlnense - Jolnvll@

- fl horas.

Auto·Viação Catarlnense - Curitiba
- 5 horas.

'. Rodoviária Sul-Br-aall - POrto Alegr.

!
- 3 horas.
RapJdo Sul-Brasüetro - JolnvU. -

I' ás 5 e 14 horas.
,

'I'IDRÇA-FELRA !
Auto-Viaçâo Catarlnense - Pôr to ,.&.Ie· ,

� gre - 6 horas. '

Auto-Viação Catarrner.se Curitlbs
- 5 horas

�
Auto·Viação Catarrnense Joinvlle

- fl horas.

Auto-Viação Catarlnense 'l'llbano
- 6 horas.

.

I Expresso São Cl'l.stóTlio - LIlgllla -

17
horas.
Emprêsa Glória - Leguna - 7�

e 6'h horas.

Na Capítal I Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas. '

Ano ... _ . . . . . . . .. Cr$ 90,00 À',to-Vlaç!ii) Uajai - lta1a1 - Iii ao-

S 'C" 45
rasoemestre r,�' ,00 Rápido Sul Brastletrc - Joinvlle - u

T· t C" 2� 5 e 14 horas.rrmes re r.;p, D,OO
QUARTA-F'ERA

l\Iês Cr$ 9,00 Auto-Viação Cataeínense Curitiba
"T' 1 c-s 05 '-5horas.

INumero avu so .. r", , o Auto-Viação oatarínense Jolnvlle
No 'Inter ior ,- 6 horas.

, '" 100 Auto-Viação Catartnense - La.guna IAno Crq ,00 � t- 6,30 heras.
Semestre CrS 80,00 � I

Rãpido SU! Brasileiro - Jolnvlle - li
.. 5 e 14 horas.Trimestre Cr$ ,35,00 " Expresso São Crtstovãc -- Laguna -

Número avulso .. Cr$ 0,60 ( 7 horas,
� "

J Expr-esso Brusquense - Brusque -

,� � I 16 horas.
,

� A,· di t t 't I Auto-Víacão Itaja1 - Haia! - 18 ho.nuncios me ran e con ra o.
, ras, '

..-- , ;11, li ': Expresso l3,!;Vólquense - Nova Trento
� - 16,30 horas.

� Os originais, mesmo não .' Rodo vlâr la Sul Brasil _ POrto Alegre I
� publicados, não serão t 7

- il hores,
QUINTA-FlpIRA !devolvidos. � \ Auto-Víação Catartnense POrto,� � Alegre - 6 horas,

,

� A direção não se respon- � Auto-Viação Catar-mense

� sabiliza pelos conceitos

�
- 5 horas,
Auto-Viação Catarinenae

emitidos nos artízoe _ fl horas..

�• assinados.

�
Auto-vtacêo Catarinense

,-
il horas .

:. Auto-Viação CatarlneIllnl - Laguna
�..,..••-..-.-.--.........-.- .-_.....-.........

- 6,30 horas. : '

E!pre�so São Cristovão - Laguna -

17 horas.
Emprêsa G16rla - Laguna ,- 8 1/2

'e 7 112 horas.
Expresso Br-usquense - Brusqus -

16 horas.
Segunda-feira Auto-Viação Itajaí - Itaja! - lI! ho-

ras, '

PANAIR - 10,40 - Norte Rápido Sul Brasileiro - Jolny!]e - te

1 40 N t � e 14 horas. �

IVARIG - O, - ar e
Empresa Sul Oeste I.tda _ Xapecõ - és

PANAIR - 13,50 - Sul

,_
«I horas.

CRUZ'L'IRO DO \:!UL i3,55·- SEXTA-FE:::RA..,. ..,
-

Rodoviária Sul Brasil - pôrto A.legre
Norte _ 11 horas.

Auto-Víacão Catarlneuse - Curitiba
,'- - 5 horas,

Auto-Vlação catartnense
- II horas.

Auto-Viação catsrmense - 'GaZuna
- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão - L&g1ID& -

7 horas.
Auto-Vlação Itajaí - Itajaí - II! ho-

ASSINATURAS

Propr-ietário e Dir.-Gerente
SIDNEI NOeETI

Diretor de Redação;
GCSTAVO NEVES
Chefe de Paginação:

FRANCISCO LAMARQUE
Chefe de Impressão:

JOAQUIM CABRAL DA SILVA
Representante:
A. S. LARA

Rua Senado� Dantas, 40 - 50
andar

Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro
RAUL CAS(\l\1AYOR

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

80 andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

Viacão Aérea
''''Horária ...rq'

r..:��'· Terça-feira
L.�:-,lR 10"íQ - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 12,00

Nnrte
VARIG - 12,3ó - Sul
PANAIR - 1a,50 - Sul

Quaria-feiJ'a
PANAIR t-.iO,40 - Norte

CRUZEIRO DO SUL - 11,00
Norte
VMUG - H,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,3G - Sul
CRUZEIRO DO SUL

Norte
CRUZEIRO DO SUL

13,55

1.5,30
15ul

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL

Norte

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIB - 13,58 - Sul

Sábado
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - i3,55

Norte

Domingo
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00
PANAIR - 13,50 Sul.

Curitiba iIJo!nY!ie

Tubarão

Jolnvile

, ras,

t
Expresso Brusquense

16 horas._
RápIdo Sul Brastleíro - Jolnv1l.

às 5 e 14 horas.
-- SÁBADC

Auto-Viação C&tarlnense - CUrltlba
- 5 horas.
Rápido Sul Brasileiro - JolnYU. -

às 5 e J9 horas.
- 6 horas.

Auto-Víacão CatlU'IneIlSE -

JOlnvile_j- 6 horas.'
Auto-Viação Catarlnense Tubarlo

- 6 horas.
Expresso São Crlstovllo - L&guna

7 horas,
Expresso Brusquense - Brusque

14 horas,
Autc Vlaç!ío ltajai - ltajal - 13 ho·

raso
Expresso Brusquense - NOTa �nto

- 9,30 horas.
Expresso G16rla - Laguna - ti 1/2

e 7 1/2 h01'u.

Brusque

7,20

Elerit6rio e Resideneia
Rua Tiradentes 42,

FONE .� 1468

EIS IS R�ZÕES POR QUE
O ffJEEP" LHE PRESTII
,TilNTOS SERVICOS:

TRacAo EM 2

OU 4 RODIIS.

,

ilM VEICULO PIlRI
TODOS OS FINS

O MOTOR "JEEP"·-* MUNDIALMENTE
" FAMOS·O

Use a tração em 2 rodas nas

estradas - e nas 4- rodas, para
rebocar cargas pesadas.

6 MIRCHIS à
FREITE 2 II RÉ

agricultura
indústria

na

e na
Marchas baixas, na tração em

4 rodas, de 4 a 35 kph - e até
95 kph, na tração em 2 rodas.

TOMaDas DE FOR
ça EM 3 PONTOS

Use a força produzida pelo mo
tor do "Jeep" em 3 tomadas de

força - frente, centro e ré.UNI'VERSAI

Você" decerto, já ouviu falar dos
múltiplos, serviços que presta o

novo "Jeep" Universal com sua

poderosa tração nas 4 rodas.

Temos, disponível literatura deta
lhada � descritiva e ilustrativa
do "Jeep" Universal empregado
nas mais diferentes atividades.

Mande-nos seu endereço e sem

nenhum compromisso lhe envia
remos exemplares da referida
literatura sôbre o novo "Jeep"
Universal,

� IPTO II REBOCaR
�. \ CARGAS PESIDIIS
Chassis .extra-resístente, com

rijo engate 'para reboque 'de
cargas pesadas. -

�
RIJO SOaLHO DE

I'� IÇO, COM'O O
. DOS CAMINHÕES
Cargas até 250 quilos podem
ser transportadas no soalho de
aço de um "Jeep".

--

O "Jeep" conta com a força e

a economia de seu motor Wil

lys-Overland, posto à prova
'

durante a guerra.

c,»
DISTRIBUIDORES PARA O RIO GRaNDE DO SUL E slNn CATARINA

FIGUERIS
RUA 7 DE

PORTO ALEGRE

& 'HOMS, LIDI.
SETEMBRO, 1094

·RIO GRANDE DO SUL
Representantes da

.�--_._--_.--

I
I c

,."
_

,
,

II Dr. CLARNO
-,

G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crim•• civ.l

COD.tituição d. Soel.dado.
NATURA::!.IZAÇÕES
Titul�. D.olarClt6rioll

I A DI
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

'Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POST I\L, 775 CURITIBA

-

ULG. c Transportes�regulare8 de cargas do pôrto

S40 FR4NCISVO DO SUL para NOVA' VORR
,

. Inform ações co m 09 Agente;
Florienóp.o;is - Carlos HoepckeS/A - CI -- Telelone 1.2"'12 � ,Eod. tel"!g

....•

T .

I
r (1A'O"R\<'M \�KSão Frenei,cc do 8ul- Carlos Hoepcke S/A -CI - t!l� one o lV",,\ •

..J ,,,,.

,__.�.__
.,__..___.

. ......_ .. _.>.ft6__...,_._...-..JI/
--�-

I
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Foi nesse dia que, em 1517, :\�artin]]o de Férias para os comerciários. O ato

Lutero afixou na porta ela Igreja de Wi- contou com o comparecimento da l;"de·

temberg as 93 teses contra a doutrrns gação do Rio ele Janeiro, cheftad a por

das
í

ndulg ências papais e advogando a Ca l ixt.o Ribeiro Duarte, Presidente da

Indulg ência plenária promulgaela no Cal- Confederação Nacional elos Empregados
vário a Iavo r da humanidade arrepeneli· � no Comércio.'

ela, dando ilício a um movimento renova- I
---------.------

elor que se alastr-ou por quase tôda a Eu-
.

rapa. passando a ocupar lugar saliente As águas do mar não constituerr

na história. perigo para a conservação dos 110
Daí per diante, nenhum historiador que [0['C'0 .JOHNSO� Sea Horse pois to

pt'J'COITPlI O inl erior -It) nu- ..;q 1':5- pretendesse analisar a história do pro- '.los eles antes de sair ria fábrica

Lado, em cornpanhíu do s i1r:;:·e..;.;:)- gresso humano, em seus diversos

aspec-, _

'

Ante-ontem, na sessão solene .'I)m' pronunciamento das urnas, que a res Osn
í Paulino da :';i1\"1 e '\.IJ(,:,;11'- tos - politico. social, jurídico, educatívo, ,;,::0 tratados por um processo cspe

, econômico, religioso, etc. - até chegar cial, idealizado e executado par,

que a Assembléia Legislativa assina- nossa história j{l registou, do Sousa; do DepCl:'!'Jllil'nlt) til: ao alto grau ele cultura e de civ il ização [Jroteger as partes metálicas contr:

Iou o transc-rrso da data ele .29 de Desta pugna eleitoral resultou vi.. Educação, trudo l)t)tll'I�Jnidadp ele em que nos encontramos, poeleria desce-

Outubro, dei ')is .de haver discuisa- torioso o Partido Social Democrúti- constatar "in 102)" li an.Iurr.euto nhecer a influência poderosa e a contri

do 'O deputad João José de Sousa co, conduzindo ao posto de primei- elas con ..,tL',;I�'Õ('S das }:;-ii'lll.b J-ill-I
bu ição vaüosa do Protestantismo.

. ," " Porque a Reforma Protestante elo sé-

Cabral, líder ,�.l bancada udenista, 1'0 magistrado da Naçâo o seu i111])o- rms,: constant os ,J.tl, ,-,"I�':'';TllOS , culo XVI não foi meramente uma revo-

subiu à tribuna o deputado Haul luto candidato, o eminente General ass inartns entre ,)S (i \\-{"'Ilo;: da IIUÇ'ão ele caráter religioso. Nem tão pou-

Schaefer, vice-líder da maioria, (Fie Eurico Gaspar Dutra, em quem to- I T'n iâo e "do Estado, S.;-;. intui- co um acidente que é fruto ele mero aoa- a base da

pronunciou o brilhante discur-so do n Brasil e em particular nossa ranrlu-se pel'Ieilamente do 'lSSU'.l-
SOo E nem ainda um ato de rebeldia con-

que segue: gloriosa agremiaç-ão partidária, de- to, ficou bem imp rcss ionado de, ��:lllaÇ'/Outdoeridcaodle,s'edqaLle!lglcr,eajsa. ;oOcl,·:a"l.lsn.,aser"e,-S ;)remacia ela graça divina da salvaçá
__ alcançarla pela fé, sôbre os méritos h

"Sr. Presidente. Srs. Dcuutados posita inteira confiança c que, ncs- tudo o que ohservuu, levando rim efeitos vão muito lolge. Não há um mo-. .nanos obtielos pelas obras, definiu,

Chega ao seu término a "Scrnanu te momento, já expressou irr-estr-í- minucioso relatório. O regresso vimento de progresso, de cultura e de' modo claro e preciso, o verdadeiro m

da, Democracia" com o di� úiemoru- tos aplausos ás cívicas e patrinti- do i lust rr' visi l ante deu-se no di.i c ívíl ízação em que o Protestantismo não (lo melo qual o homem pode alcançar
�; estivesse presente COlTI sua contr-ibuição '�e'-cncl'll'aça-o com De ' F' d f"

• -

ve1 ele 20 de outubr-o, data que foi cas comemorações da "Semana da 28 ])('10 avião dos Serviços _. _'l.'�.
. C

' us. Ol a e irnça
in estfmávsj. Ern qualquer lugar onde se do verdadeiro' sen t ido elo críst íantsmo.

l'eOS t�l'llZein) do Slll. faz notar. percebe-Se logo a difusão da os reformadores naela mais fizeram

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

FlorlanópoUs, dê Outubro de 194831

Na ftssembléia Legislativa
o brilhante discurso do deputado Raul Schaefer. do P,S.D., na

sessão' solene ante-ontem realizada em comemoração
à data da Democracia

Democracia" .

Desta pugna eleitoral resultou Vi-
o cor-oumcnto de uma viagem de re

torno i\ nossa tradição histórica,

Festejamo-Ia com alto espírito cl

vico e elevada compreensão patrió
tica; I'cstejanro-la com "mi 1110 diuui
ficante, repudiando ódios e malque-

torioso o Partido Social Dcmocr _\ti,

co levando esmagadora maioria ao

Congresso Nacional e alçando ao al

to posto de Vice-Presidente da l{C'-

com o momento brasileiro, a atilu-,
de que a ,si traçou desde os pr-imd-'
ros Instantes: crer na Dcmocracia l"

pratica-la na plenitude ,da sua eXll-:

berância, para que "se afervore 'nol
espirita das multidões o culto do re-'
gime que, inspirado nas ·tradiçõps
cristás é o que mais de r)'erto 'con
sulta a realidade brasileira".

ra.

Aqueles que aproveitando-se -des

ta opurtuni.ctade derramam palavras
extravasadas de ódios pessoais r

trazem á baila as suas mesquinbas
paixões individuais, não podelil cle�

pertar nos seus semelhantes aq\lele
sublime culto da Democracia. Êsse�,
não praticam a Democracia, enxo

valham-na, destruindo-a na sua pró
pria substância, que é de respeitu á

liberdade alheia,
Para salvar sua honra e sua exis

tência, as Democracias precisam
rnanter fidelidade ao espírito demo

crático, E, o espirito democrático

.._.__- .._M_-_-_•••_- W.-_.;.-;.-;.-;.-;.-..-...;.-._-;,.r... j

Homeuugem.ã memó
ria de Reina'ldo
Moellmauu

não é negar a ningllem um lugar ao

sól, mas é doutrinar, é esgotar todos
os meios de entendimento e cohho-

Amigos do saueloso conlerÍ'âneo
Reinal-do Moellmann, prestarão dia

ração. ,'.

110
de Novembro próximo, qU; era

,]� assim que" ?ntendemos as

,fest,i- a ,sua data natalícia, homenagem i'J,
VH'{ades desta Semana da Democra- sua memória, visitando-lhe o tú
da, no cunho que lhe foi atribuido mulo.

;pela comissão organizad'Ora, em O ponLo de par Lida e ele reuni 'ia

cuja frente se coloca a figura lllàxi- será o Clube 12 ele AgôsLo, àS H ho
ma do Poder Judiciário, que en) ho.. ras da manhã, ,esLando conyiJados
J"a histórica da nacionalidade aSSll- a alí comparecerem todos 05 se' IS

miu as rédeas do govêrno, pa,ra ga- amigos que desejarem Tlarti'�ípa)'
ralltia do mais livre e delllocrático da h0111enag'em.

/

Dr. Lafayete P.
Guimarães
Procedente da Capil al eh Ilrpú

hlica, chegou a. Florianópo.i s, ')!)

dia 23 de outubro [l, p., il;).�p('di.lll
do-se no Hotel La Porta, n a qua.i
dade> de hospede oficial do .C;OVt�J'
no do Esl ado, o sr. dr. La l<lyet,�
Pcrei rn Guimarâcs, cOfllpeLI�Jl��>
representante du :\linbtt'J'lt) da

Reforma
Civtlízacão

,

Colônia de férias"
dos comerciários

Educação e �aúde, que veio ;t San

La Catari na, cm ohje l o de se�,,,il;·).
Duraul c a sua util e j)1·;),:,'i['Jsa

perrnanéneiu de cinco dias, S. S.

A e a

Bertioga (São Paulo). 30 (R. P.)
C0111 a presença de altas autorrdades,

representacões de classes. comerc íár'tos,
Acaba de ser inaugurada aquí a ooionrs

Vongratulações das
entidades de cla88�
Rio, 30 (R. P.) - Vários l'epresentan

tes de entidades ele classe e trabalhael>

re� esth'eram ontem no Palácio do Cate

te; levando ao Presidente da República,
General Euric;o Dutra, as suas

lulaçôes por motivo ela elata.

congra-

IS.-\AR CUL\RGO

31 de autuara assinala a passagem elo

Dia ela Reforma.

os efeitos cor rosivos da água salga
da, Distribuidores Comércio

Transportes C. Ramos

Pinto, 9.

Os motores JOHNSON Sea HOi"q,

são constrtlidos em fábrica moder

na sob todos os pontos de vista e

por operários especializados. SÓ

mente são ütilizadas máquinas mú·

dernas em ,precisão e rapidez. O';

engenheiros da .Tohnson sãu reputa
dos como. os melhores do ramo. Dis

tribuidores: Comércio & Transpor
tes C. Ramos S. A. - João Pinto,
9.

"Instruçâo pública, a elevação do nível de
mnr'al idade. a organização de Instf tuições
livres e o íruerêsse para com as rerorrnas

-ncats.

Três foram os principias fundamentais

qU7 enfatizar a

af.irmação.
paulina:

"�:sraça sois salvos, mediante a fé; e is

não vem de vós, ,!; d0111 de Deus; n:

das obras para que ninguém se glorie
Ef. 2:8,9.

Po�pílio P. Bento
A elata de amanhã é a do ani

versário elo' n'osso pr.ezado amigo
sr. PompUio Pereiea Bento, dig
no Age.ntc do Ljoyd :j3rasileiro
nu parLo da Lag'una e elemento

de gráncle relêvo do P. S. D,

Sübr'e a.<; suas nobres qualida
des de e�píeito, o aniversariante

possúc notáyeis vidudes, que lhe

yalpm a estima e a admiracão de

todos quanLos o conhecem.
'

POl'iS80, o dia de -a�',}:1nhã será
mais um ensejo Çl liue ,os inúme

ros amigos d.c 'Pompílio Pereira

Bento ],ho testemunhem,. mais

uma- vez, quanto lhes é gI:ata . a

éxistência dum homem de bem,
devo Lado às mais elevadas causas

sociais e sempre solícito para os

que s'e abrigam sob a sua larga
g'en-cro.�ielade.
Ao dislinto amigo

nário, as felicitações
e carrel ig';o
el'O lEstada.

per que se bateram os reformador-as- a O pr inc ip ío social. isto é, o da supr
supl"e!11acia ela Bíblia s'ôbre a Tradição, a :llacia do pOI'O ele Deles sôbre os mini

supremacia ela fé SÔljFe as obras e a su- t1'05 de religião, é Ull1a grande afirJllaç:
premacia ela Igreja 'sôb:'e o Cléro. E os rlemocl"átiL'a, Êste princípio realçá o s

efeitos elêsses prÜlCilJios elominantes sô- cerelócio universal dos crel:tes, bem c

bre a �i\'ilização fOlOam mais' do que evi- mo seu direito ele acês,;o imediato
dentes. I trono ela Graça. É o realce ela eligl11ela

O princípio objeít�t\), isto é, o da supre- humana. É o restabelecimento da

demjmacia da Palavna 'de .Deus sô-bre a dos cracla (l'lstã elos tempos arJostóIICO"·. D

homens, deu em resultado o progresso pal"a a elemocracla política, média a[1
ela cultura. Com a traelução ela Bíl)lia nas um passo. Quando os presbiterian
para a língua do povo, aumentou, não restabeleceram a antiga organização
só a sua divulgação, como ,também o in- Igreja, foram forçaelos a estabelecer
terêsse pela sua livre investigação. E des- Estaelo instituiçÕeS livres e democrátic
ele que o culto reformado tem por base E o que :l10seley disse do Presbiteri
a Biblia, todo o protestante deve saber nismo, podemos afirmar do Protestant
ler. A primeira e última palavra ele Lü- mo: "Os seus filhos são estátuas da
tero foi: instruir as crianças é dever elos berdade, iluminando o mundo em tod

pais e dos magistrados. E a instrução é os' recantos da ten-a".

PARA

E C Z

GUILHERME TAL

FERIDAS,
E MAS,

INFLAMAÇOES.
COCEIRAS,
,f R I E I R AS,
E 5 P I N H A S, E TC.

I

FRECH.NDO•..

"Subi as escadas do P •. J .' levado pelo sr. Getúlio Var-

.g·as e com êle des'ci; Mas, se êle der outro golpe, eu o acompa

'Ilharei".

Com essas mentiras, vazadas aJiás em português de quinta
classe, o Diário de ante-ontem entendeu de comcl11orar, no

reino daS" manchetes, o simpático dia 29 de outubro, Não quec·

I'em,ps, ao repür os pontos nos ii, atribuir a renovada explo
ração ao melancólio insucesso ela sessão cívica pela U. D. N.

realizada, na dia 28, nos desbabitados salões do Clube Germâ
nia. Naquêll' desérto de homens e de idéias, nem mesmo os

recalques tiveram ambiente para um livre curso.,. Volvamos"
pois, à manchete. O sr. Nerêll Hamos, há tempos, fôra acusado.

de autor do conceito que, no Diário de 29, se inicia com le

tra maíúscula, depois do ponto e virgula. O ele 11aver subido.

as escadas de Palácio levado pelo sr, Getúlio Vargas, é 110\'0_

Novo e falso!, Ninguém, por aqui, ignora que, em 1935, o SI".

Nerêu Han)as elegeu-se governador -contra a vontade do sr. Ge
tÚlio. Diversos dos que hoje se rotulam de eternos vigilantes.
entre os quais os srs, Aoolfo Konder, Rupp Júnior, Aristiliano
Hamos, Bayer Filho, 'Vanderley Júnior, etc. etc., apelaram para
o sr. Getúlio Vargas no sentido de evitar a vitória cio sr. Nerêu.

Hamos, Diversos outros políticos em evidência, 'entre' os quais
é de justiça destacar o sr. Flores da Cunha, receberam também

.idênticos apêlos dos citados próceres, à época empenhados na

defesa da autonomia catarinense e cordialmente coligados
após a mais violenta campanha por uns sustentada contra os

outros. O sr. Nerêu Ramos, a - <o'dos venceu: ao Presidente cla

Hepública, ao então intel'VelJtOl' no Estado, o sr. Flores da

Cunha, aos dissident�s do Partido Liberal e às oposições coli

gacla�, Sê, pOI'ventLÍra, o jonull ndenista tiver o topete de negar-

'�sse score, de 5 x O, iremos às fontes para, com iranscrissões

insuspeitas, reavivar a memória dos caneteiros e narigangas.
Desde já, no entanto, vai o segu inte publicado pelo jornai

A Pátria, de 27 de abril de 1935: "Rio - Palácio Rio Negro -

236 --45-26 20 h. 25. CeI AristiIiano Ramos - Interventor Fe

deral.
Saltta Catar{na - Floria llópolis. Resposta telegrama hoje,.

!nformo-vos carta: dr. lVlaclel JunIOr sobre candidatura con·

ciliação cargo governador dêsse Estado em que são referidos

vosso nome e o dr. Álval'o Catão tem meu apôio. CO'rdiais sau

,dações (a) Getúlio Vargas".
Quanto à segunda parte da manchete, já está por demais

esclarecida. O sr. Nerêu Ramos, tanto no comício do Café Na

cional, como iuais tarde em plena Assembléia ConstituInte, sus

tentou "que apoiara o sr. Getúlio Vargas e disso não se arre

pendia; e que, se o tempo, por acaso, voltasse e êle, de novo.
fôsse posto em frente aos fatos que explicaram o 10 de novembr�
de 1937, não modificaria a sua atitude do época: apoiaria o gol
pe". O sr. general Goes Monteiro, aliás, em plena Semana da

Democracia, repetiu aos jornalistas afirmação de tôdo seme

lhante. à do preclal<o chefe pessedisia. Poderemos citar a fonte.
desprezando os métodos do Diário, que somente cita improvi
sos taquigrafados por superdesmesuradaapêndicenasais, como

diria o Bergerac ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


