
'A DATA DE HOJE É CON AGRADA AOS MORTOS. RESPEITEMO-LA PELO OUE ELA EVOCA À NOSSA AMIZADE E
t... ,

,

PELO QUE ENCERRA DE ESPIRITUAL E HUMANO: O DIA 2 DE NOVEMBRO SUGERE_ O TRIBUTO CONTINGENTE; A ."-

QUE TODOS NOS SUBMETEMOS, NIVELANDO-NOS NO DESTINO COMUM E'.' ATAL. INSTITUIÇÃO TRADICIONAt\ q�s
. POVOS CIVILIZADOS" TEM, NO CALENDÁRIO DAS GRANDES CELEBRAÇÕES UNIVERSAISj UM LUGAR BEM ASSIN�IrA. ��.

DO PELOS SENTIMENTOS QUE DESPERTA NAS ALMAS, IDENTIFICANDO-AS NA SAUDADE. '

Tem nova direção
P. S. D. paulista

São Paulo, 1 (V, A,) - O em- - a eleição elos eminentes senho

haixador José Carlos ele Xlaeedo res Cirilo e Noveli para vice-pre
Soares ren u nctou á presidencia sidente ela Comissão Executiva ; 'e
do Pf.;D paulista, passando-a por quando o presidente ela Repuhli
carta ao sr. Cirilo Junior, vice-pre- ca, através ela nomeação para o

sielente do mesmo.
-

Ministério cio Trabalho de um dos
_-\ CARTA nossos ilustres corr-elígioúarios

Foi a seguinte a carta de renun- o professor Honorio Monteiro
cia do sr, J, C. de Macedo Soares: acaba de dar demonstração ao

"Rio de Janeiro, 25 de outubro apreço e apoio ao PSD: seção de
de 1948. São Paulo, posso, sem quebra dos

Prezado amigo deputado Cirilo meus deveres partidarios, passar
Junior. a mãos mais habeis e descansadas
Quando Jui eleito, inesperada- o bastão de comando.

mente, p resi dente da Comissão O criterio da idaele, que certa

Executiva, achava-me na disposi- mente/inspirou a minha escolha, e

ção d.e afastar-me ela viela publi- que dá ao meu prezado amigo,
ca da qual virtualmente estava a-' além dos titulas que exornarn os

partado -desde que deixei a Inter- seus ilusl res companheir-os de vi
ventaria. Resolvi, entretanto, acei- ce-presidencia, uma credencial -ai

Lar a alta investidura porque o mais, sugeriu-me 'o nome ilustre
Partido se achava gravemente do prestigioso cor-religionario pa
cindido ern virtude do pleito para ra ocupar, aié a próxima reunião
a viee-pi-esi dencia do Estado. Ti-

.
da Comissão Executiva, a presi

nha então um imperioso dever a derreia, a que ora renuncio irre-

cumprir: o apaziguamento das vogavelrnente.
nossas. hostes parlidarias, a fim de Entretanto rio seio ela Comissão
f'or-talecer o PSD para a luta con- Executiva fiel á orientação que se

lra o governo estadual impeniten- traçou o Partido, continuarei a

le nos seus desatinos e desman- prestar a São Paulo e 310 Brasil os
dos. serviços que couberem em minhas
Desde que as divergencías ele- exíguas forças.

saparecerarn completamente,' de Muito cordialrneule o amigo e

molde a ser possivel - por una- admirado!'. - (a.) - José Carlos
nimielade r com satisfação geral de :'II,acedo Soares".
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Mais violências 'do ude
nismo no Piauí

Um 'juiz, ameaçado de morte e não tendo obtido garantias de
vida, abandonou a Comarca

'fEREZL\"A, 31 (V.. -L) - O juiz de Canto do Burit
í

telegrafou ao

"I'ribunal de Justiça inforínanelo que .se sentindo coagido pela ação elo
destacamento policial e sendo-lhe negadas garantias de vicia e de auto

ridade, resolveu abandonar a comarca, tenelo frelado um caminhão,
encontrando-se em Floriano. com destino a esta capital. O juiz acentua

que a policia está conlrolada pelos chefes políticos de um partida e

esclarece que passou o cargo ao suplente considerando que a situação
daquele município é bastante sombria e perigosa, estando os- chefes
politicas abusando de todos os recursos,

O Tr-ibunal de Justiça oficiou ao Governador do Estado, comuni-
cando os ratos.
,_-_-_,._..:,.._..._._-_...........-._.-.............._..."w.-_,.....- - ............-_-..-_._-.-......_.-.-......-_-.-.-_,

.

Inaugurado em Araranguá um Laboratorio
da Defesa Sanitária Animal

Araranguá, 30 (O Estado) - Com a presença dos representantes
do sr. Governador doEstado r da Assembléia Legislalíva, e ainda presen
tes o "I'. d.. Leoberto iA'al, Secretário da Agricultuea, e outras autori

dadr-s, inu ugm'ou-se ontem, nesta cidade, o Laboratorio de Defesa
Sanilúeia Animal.

O Prefeito :'IhmicipaJ ofereceu ao meio dia grande churrascada,
que contou com grande numero de convivas e de criadores. O ato inau

gural já deu ensêjo a que o e;;,[abelccime;to apresentasse suas pri
meiras duas mil e quinhentas e oitenta doses de vacina anti-rábica.

.....� ..

o pleito de hoje nos Estados Unidos
Truman confia na vitória, esperando que a maioria lhe venha

dos seis estados vitais»
NO\;a York, 1 (-U. P.) - Os obser-

FINBDOS•..
-' "f::ão imensamenle amar-

gas as lágr-imas que verte

mos sôbre o Jeito onde dorme
seu último sono um ente a

quem amamos <estt-emecirla

mente; p terr-ível essa hora em

que, debalde procuramos

aquecei' aquele coração que
cessou de bater e nada mais

abraçamos do que um cadáver

hirto, Irio e pálido, que se

apressam em arrancar do nos

so seio para o entregar ao s'e

pulcro que se cena para sem

pre; MA:-; quando nos lembra
mos da fidelidade com que
sempre andou nos caminhos
de Jeová, 3> moi-te perde as

suas amarguras e a esperança
nos resfií.ue o que haviamos
perdido; porque sentimos que
se estabelece cstre nós e ele
um laço, que . nos lia de ,.unir
iJOi' lóda a eternidade".

Andn' Lino da Costa

" morte de
D_ José Tomás

Rio, 1 (A. �.) - Noticias de Ara

cajú informam a morte de Dom Jo
sé Tomaz, primeiro Bispo daquela
diocese. Em sinal ele pesar por tão
inf'ausí o acontecimento, foram sus

pensas tôdas as solenidaeles religío
sas. O entêrro do prelado realizar
se-á na capela do seminário díoce-

vadores políticos calculam que en

tre quarenta e sete e cinquenta mi
lhões de eleitores irão às urnas

amanhfi, embora o eleitorado ins
cl'ito norte�americaIiü suba a um

total de noventa e cinco milhões. A

eleição do pr.esidente é indireta,
pois o povo eleg'ará os 531 deleg'a
dos eleitüres indicados pelas par
tidos, que por sua vez escolherão
suplentes. Além disso, o povo' ele-,
gerá o vice-presid.ente da Repúhli
<la, trinla e elois eleitores, 432 cfepu
tados e trinta düis governadores es

iaduais.

.sano,
chegadas ao Presidente Truman

asseguram que este continua sin
ceramente convicto da sua vilória
no pleito de amanhã, apesar elo re

sullaelo contrário de várias enque
te e previsões. Trunian funda esse

oLimismo na crença de que obterá
maiol'i,a nos seis "Eslados Vitais",
os CJuais reunem cêrca duma terça
p31'te de t{l)dos os votos eleitorais
do país. Esses Estaelos são Nova

Yori;:, I1Jionois, Indiana, :'Ifichigan,
Ohio e Pennsílvania, e neles ']"ru
man julga contar com. o voto elos

oprrários dos lavr..adores e dos ne-

- Sr'. Deputado Estivallet Pires
- P. S, D ..

- :\Ta tl'ibuna, .esLe sr.
Deputadü disse que pedira a pala
vra para levar à "Proposta Orça
mentária" uma emenda que, se

gundo a nossa opinião, por si só
vale por uma valiosa afirmação
da incontesta vel operosidaele com

que S. Exa., no exercício do man

dato que lhe outorgou o eleilora-

Rio, 1 (A. N.) _ Começou a vi- do, age nos lrabalhos da nossa

gorar boje nova tabela de taxis. A Assembléia Legislativa. Todavia,
bandeirada é cobraela a cinco cru-

s. Exa. houve por bem justificar
zeiros. O quilomelro roelado' será a sua emenela, fazendo-o bri.lhan- para o serviço.
pago à razão de dóis cruzeiros e temenLe, não deixando U01 só pon-

cincoenta centavos, marcando, os
Lo por esclarecer. Provado pelo

taximetros' parcelas ele cinquenta nobre parlamentar a necessidade.Dep' Dau' I·el I, raCoRio, 1 (A. N.) - Segundo notí- visitando ali as primeiras obr,as, J'á l I t
. inadiavel de se do�ar a Assembléia. rilcen avos por c uzel� 'os metros per-

eias procedentes da capital baia- bastánte adiantadas, do plano de corridos. Leg'islaLiva de uma Biblioteca á Enc.ontra-se nesta capital, desde
na, chegaram 'àquela cidade os con- aprovE'ilamento da região. Na via- altura de sua alta finalidaele, en- ontem, o nosso ilustre coestaduano
sules Hélio Cabral e Fernando gein para a Bahia, lalvez o chefe Os I-sr�ell-ja,s viou á Mesa a emenda a que se sr. deputado Daniel Faraco, desta�
Campos, membros da casa civil do da �ação tenha de inLerrompê-la _ U I rel'erira no início, de suas pala- cada membrü da bancada do P. S.
Presi;Jente da República. Os dois no Espirita Santo, afim dr inau- vras, r que é a seguinte: D., do Estado do Rio Grande do
viajantes estão aproveiLand,o os gurar a Usina de Fabl'icação de avaoçam E�mNDA AO PROJETO DE LEI Sul, na Câmara FederaL

.

dias feriaelos para visitar o torrão Aços Finos, no Vale do Rio

Doce.,
Hail'a, 1

(.U. P.) - O seniço ele NR. 67/48 A presença do 'eminente pa1'1a-
natal. I tréguas das Nações Unidas diz que 'PROPOSTA ORÇAMENTARIA mental' entre nós dará ensêjo a CJue

O senhor Hélio Cabral, secretário I
.

.
.

d os' israelistas ocupaJ.'am toda Gali- Diminua-se, da elotaç'ão 0"'-!(-3 todos quantos da'quí têm acomp,a-
do General Dutra, declarou CJue suá nftugura 'i) léia e alravessarám a fronteÍl'a Li- "Para diárias e ajuda' de cuslo" nhado a sua brilhanle atuação na�

�xcelel1cia estará em Salvador 111'0- l banesa para ocupar a 10c'aJi.da-de de a quantia de Cr$ 50.000,00. quela Casa do Oongresso da Repú-
vavelmenLe entre quinze e vinte de uma ponte lVIurn e Has-Ras, um quilômetro e Gom essa importancia de .... , blica4ljhe expressem de viva voZ' a

novembro. Depois de "Visitar o Hos- São Leopoldo, 1 (R. P.) - Com a m.eio para o inlerior elaquele país CIl$ 150.000,00, abra-se nova dot�- sua aclm{ração,n10tivo por que o sr_

pital Clinicas, o Presidente da Re- presença do sr. Clovis Pestana, mi- Arábe. ção com a seguinte desig'nação; deputado Daniel Faraco' será muito
pública percorrerá os serviços de nistro da Viação, inaugurou-se a Segundo os observaelores de lado 05-3-10 visitado.
exploração do petróleo no reconca- Pon te sôbre o Rio dos Sinos,' cons- Lit)anês a invasão desse; país ocor-' "Para a aqni.sioão de livros e

f
De nossa l?arLe, lóc deixamos,

vo, sendo passivei que eslenda Slla truicla pelo bepartamento Nacio- reu algumas horas antes de expirar rnó\'ei� vm:a a biblioteca da Assem- neste registro, 'os nossos yolos de
:excursií,o à zona do São Francisco, nal de Estraelas de Rodagem. o prazo para ces.sação do fogo. I bléia Legislaliva. Cr$ 50.000.00. 1 feliz pel'manência nesta capital.

Washington, 1 (U. P.) -,Pessoas gTOS.

A visita do Presidente
, .

prOxtma

,

.

Baixa o prevo do pão
Rio, '1 (A. �.) - Está vigorando,

desde hoje, novo Labelamento do

pão. Segundo os preços fixados pe
la CCP, ficam redu'zidos de dez
c.entavos os p'reços. dos pães, res

peclivamente, e cinquenta gramas a

1,20. QU�ll1to, l,lOrém, aos pães de

quinhenta.s e mil gramas não have-
rá alter.ação.

Nova tabela

•

o

Na 'Assembléia Legislativa
4 sessãe extr-aordinaria ,de oDtem'. -Pro
posta nrcamenfária _ _:_Outras notas.
Presidente. Sr. Deputado Saulo JGSTIFICAÇAO

Ramos - P. T. B. A Assembléia L�'islaliva deve
Secretarias: Srs. Deputados Al- ter sua própria bibliotéca onde pos

fredo Campos e Anterior Tavares sarn os senhores depu lados, colher
- P. S, D. fontes de informações e estudos

para o fiel cumprãmento .do seu

mandato.
S. S. em 1° de.novembro de 19i8.
(ass.) Estiuallet Pires.

'Havendo numero regimentar, o

sr. Presidente abriu a .sessão ex-

traordínaria de ontem, ás 9 horas,
conforme previa convocação. Foi

lida a atê� da sessão anterior; que
foi aprovada por toda a Casa.

Terminado o trabalho do dia, S.
Rs». Snr. Presidente convocou os

Srs. Deputados para a sessão ex

tl�aordinál'ia, às 9 horas do dia 3
ORDEi'vf-DO-DTA: PROPOSTA OR- de :\fovcmbro.

ÇAMENTÁRIA

Record doma afir
mav�o de fé
Porto Aleg-re, 1 (A. N.) - Calcu�

la-se que mais de cinquenta mil
moças e senhoras comung'aram nas

diversas Igr,ejas da Capital Gaucha,
durante o Congr.esso Eurarístico.
Esse numero constitue um verda.
deiro "Record", exigindo enorme

esfôrço dos 180 padres deslacados

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Alcides Accioli de Vasconcellos, instalade à Avenida Rio

Brânco n. 103, 10 'andar, sala 3, no Rio de Janeiro ,encarrega
se da defesa dos seus interesses junto às Repartições Públi
cas Federais. e todo o serviço de advócacia relativa aos Insti
tutos de Aposentadorias e Pensões, assim como do Registro
de Patentes oe Invenção, Marcas de Fábricas e Chamadas de

E:�:tra'ngeiros.
•

Oferece, outro·ssim, os seus serviços como intermediário
entre Exportadores e o Conselho ,Federal do Comércio Exte-

" rior.
............� ..

--I-.
-

.. -_---- Representações·'
A . DI·V.ULGACAO

I FIRMA IDÓNEA,-ESTABELECIDA EM SÃO PAUL0.(CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. R'EF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.
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!mGUNDA·FEIRA

Expresso São OLstóvlÍo - Laguna -

7 horas,
Auto-Vlaçllo Itajaí - 'Ita1a1 - 111 h0-

ras.

Expresso BruSQuenae - BrulQu. -

16 horas.
Expr'esso Brusquense - NOTa T:l'ento

- 16,30 horas.
Auto-ViaçAo Catarinens. - Joinv!1r

- 8 horas.

Auto·Vlação Catarinenn - Curitiba
- 5 horas. .

I
Rodovíâeía Sul·Brl1llU - POrto Alegre

- 3 horas.
Rapldo Sul·Brasilelro -

. JoInT1l. - i
á.s 5 e 14 horas,

ITERÇA·FEIRA '

Auto-VlaçAo Catarlnenll� - POrto Ale-
gre - 6 horas, IAut�Víaçã'o Catarmense - Curitlba
- 5 horas
Auto-vtecãc OatadnelÍ.se - JolnT1le f- 8 horas. .

Auto-Víacãc CatarinenH - TllbarAo
- 6 horas .

Expresso 8.'io Cr!lJtóTão - Laguna -

7 horas.
;Emp�sa Glória - Lquna - '1�

e 6'12 fioras. .

Expresso Brusquense ..:.. BrusQue -

16 horas.
A',to·Viaçllo Itaja.! - ltajal .:... 111 ho

ras.
,

Rtipldo Sul BrasUe!!'o - Jo!.nT1l. - ..
5 e 14 horas.

QUARTA·F"ElU.
Auto·Vlação Catarinense

- 5 horas.
Auto-Vtação Catai!'inense

- II horas.

Auto.Vlação. Catar!DeIlM '- Laguna
• - 6,30 heras.

'Rápido
Sul BrasUe!ro - JolnvUe - li

S e 14 horas.
Expresso São CrlstoTllo -- Laguna -

7 horas, ,
Expr-esso , BruSQuense - Brusqu.

16 horas,
Auto-Viação ltajai - Ita1a1 - UI ho

ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento

O ''-'" - - 16,30 horas.
S orl_, mesmo nao Rodoviária Sul Bruil _ PGno

publicados, não serão - r horas. QUINTA.FEIRA

I
devolvidos. Auto-Vlaçllo Catarlnense

A di
- -

e '. Alegre - 6 heras.reçao nao s respon- '. 'Auto.Vlação Catarinens. _ CUritiba
sabiliza pelos conceitos '. - 15 horas,

:. Auto-Viaçllo Catarine!lH - Jo!nT1le
emitidos nos artigos • _ ti horas.

assinados. :: Auto·Viação Catarinense - Tubu'lo

:. - a horas.
................................., ••-._.....7 "...-.._......"".."........

. Auto·Vlaçllo Catarinenae - Laguná
- 6,30 horas.
Expresso São CrlstoTlo - Laguna -

'1 horas. .

Emprêsa Glória - Laguna - 6 1/2
• '1 1/2 horas.
.Expresso BwsquellH - Bru,squ. -

UI horas.
Auto·Vlação Itaja.! - Itajal - UI bo-

1'88.
RApido Sul Brasilelr9 - Joinvl1e - te

Il e 14 horas.
Empresa Sul Oeste I.tda - Xapec6 - ..
- .- horas.

SEXTA·FEIRA
RodO'f1Aria Sul BrasU - POrto Aletrre

- 3 horas:

Terça-fei1'a ""', Auto-VlaçAn C&tarinense - Cul'ltiba
- 5 horas.

l'.\]\:-.LR -:' 10,40 - Norte Auto-ViaçAo ·-catarinense ,_ JoinT1le
- 8 horas.'H llz.EIRO DO SUL - 12,00 - Auto.VlaçAo Catarlnense _ 1A�

fi()rte ,.' . - 6,'30 horas,
'

VARIG _ t2.3b _ Sul 7 ��r:s�SSo São CdstovAo - I..&guna -

PANAIR _ 13,50 _ Sul Auto·Viação ltaja! ..... luja.! - 111 ho-
UL •

(}turT;ta-fetra Expresso Brusquense - BrullQu. -
16 horas. .

PANAIR - 10,40 - Norte Rápido Sul' Brasileiro - Jolnv1l. -

CRUZEIRO DO SUL _ B.OO __
'àa 5 e 14 hora8·SABADC I

fiorte Auto·Vis,Çilo Catarinense - Curitiba
- 5 horas.

VARIG - U;40 - Norte Rápido Sul Brasileiro - JoinTil. -:-

PANAIR - 13",50 - Sul � : �o�:s.horu.
Quinta-feira Auto·Vlacão Catarlnense - Joinv1le.

- & horas."
PANAIR - 10,40 - Norte Auto·Viação CatarmenH - Tu-llal:'lo
PANAIR - 13,50 - Sul

- E�D���:' São OrLstoTAo - Lãauna _

VARIG - 12,3G'� "- 6ul 7 horas.. .

. Expreseo Brusquen,n - BrwIqu. -CItUZEIRO DO SUL - 13,55 - 14 hora9. •

Aute VlaçAo najal - ltajaJ - la ho
ra,s ..
Expresso Bru.gquenH - NOTa Trato

- 9,30 horas.
�resso Glória. - Laguna - • 1'12

• '1 1/2 hOl'u.

ASSINATURA S
Na Capital

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre .'...... Cr$
Mês Cr$ 9,00
Número avqlso .. Cr$ 0,50

No Inter-ior
Ano Cr$ 100,00
Semestre ..•..... Cr$
Trimestre . � . . . . •. Cr$
Número avulso .. Cr$

90,00
45,00
25,00

CUritiba

80,00 �
35,00
0;60 ::

�Anúncios mediante contráto, �
-

.Alegre I

POrto I
,

Viação Aérea
Horário
Segunda�feira

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG' - 10.40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55 -

!Norte

!Norte
CRUZEIRO DO SUL -

eul
15,30 -

Sezta-lei1'a
CRUZEIRO DO SUL - 7,20 -

l'órte
PANAlR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

----------------------._-----

I Dr. (L.RNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crim•• ci".l

CoDditulção d. Sociedad••
NATURALIZAÇÕES
Titulo. Dealarat6rlo.

5áõado
VARIG - 12,39 - Sul.
ORUZEIRO DO �UL - 13,55 __

, fiorte

Domingo
PANAlR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00 -I

PANAIR - 13,50 !Sul.

E.crit6rio • Re.id.ncia
Rua TircuDntM 47.

FONE -� 1468

I
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

mensal. - Assinaturas e An6ncios.-
POSTAL, 775 - C-URITIBA

'
publiciqade

CAIXA

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

D e pessoas têm usadlJ

com bom resultado o

popular depurativo

A SIFILIS ATACA TODO O ORCANISMO
O Hgado, o baço. o coração, o e.tomago. o. pulmÕe., Q pale!

produz - dorea de cabeça,' dores ·no. os.oa, reumatismo.
, cegueira. queda do, cabelo anemia e aborto;'.

Conaulta o medico e torhe o populo� depurativo ELIXIR 914.

Aprqvado pelo D. N. S. P. como medicação auxiliar. no trata
mento da Sifili. e Reumetierne da me.ma origem,

Inofen.ivo ao organiemo, agradava1 como licor

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

'Imw(),Çle e .destóe a ferrugem. Impermeabiliza obras de

madeir-a- (Postes, cercados, grades, 'elc.), telhados de fibro-ci

mente ou zinco, fundamentos, caixas d'água, terraços, eLe.!

Resiste aos vapores de acidas', enxofres, alítre, amoniaco e ou

tros corrosivos! Resiste as Altas temperaturas! É de aILo rendi

mento devido á sua elasticidade, um kg. c-obre de 10 a _12 mets.

2 de superfície.
. .

Seca em 1/2 hora nos -materíais absorventes e e111 1 hora

nos pouco absorventes! Resiste á .agua do mar, ao iodo e demais

sais nela contidos! Resiste as mais baixas temperaturas, por
tanlo o seu LIso é indicado nas 'fabricas de gelo, frigorificos,
eLc. Brilha como qualquer esmalte Negro -Diamante da melhor

marca!

DE�ENDE A. SUA PROPRIEDADE contra o

destruição!
Distribuidores: - Carlos Hoepcke S. A.
Blumenau - Joinvile e Florianópolis.

desgaste' e a

Viage com conforto
pelo

«RAPI,DO SUL 'BRASILEIRO»
Diariamente entre

Fpolis.-. -Itajaí_.'Jcínvíle-Curítíba

AGENTES

Fiuza Lima & Irmão
•

I

Dr. Alcides Acioli de Vasconcellos

/
Avenida Rio Branco n. 103, 10 andar, sala 3.

NEGOCIANTES DA CAPIT.ÂJL E DÓ INTERIOR

O ESCRITóRIO DE ADVOG.A-CIA
I

E PROCURA'l'óRIOS do

/

REEMBOLSO POSTAL
Para casem iras, ,lin'ho.s, brins, etc. precisa-se representa,nte.

Ofertas dando fontes de 'referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.
Gaixa Postal, 539 ..:.__ S. Paulo - Cllilital.

•

. ,

.- •••• '. • • • • .. • •• • ··1

Artigos de uso

doméslíco
Você poderá" ganhar de' Cr$

50,00 à Cr$ 100,00 diários, venden- ..

do artigos de consumo domestico.

Informações na Praça 1 de No-«
vernbro n. 22 - 20 andar.

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO '

"SILVEIRA"
• • • • • • • • • • •• ••••••• • ...... 4 ••.

VENDE-SE DOIS TERRENOs:
Um na Ponta do Leal c! 24 m :m;"

30m.
.

- Outro a Rua Irmão Joaquim cf>
20,50 m x 44m. - Tratar ct Tena
Samy - Policia Militar. '

• ••••••• o ••••••••••••••• to ...

,

Muitas felicidades pelo naseime.
to de seu filhinho!

M�s. não esqueça, que o melho..

presente para e seu "PJMPOLBO"P'
é uma caderneta do CR1l:DIT(J):1I .

I ����. �.���.I��. '

.

o VALE DO ,ITAJ'u
Proenrem na Ag�.f)I.

Progresso,
LIVRARIA 43. LIVRARU:

ROSA

.CASA,
Aluga-se uma casa, à Rua Teresa

Cristina 355 - Estreito. '

Tratar na mesma, fundos QU l\1.á... -

rio Grumiché na I. O. E.

(VENDE-SE
Uma confortavel residência receJn'.'

construida a Rua Souza França ll'_

20.
Tratar com o proprietário a Rua,

Blumenau n. 68.
• . • • • . . • . . . . . . .. " ••• o· .

O TESOURO
Da instrução estã ao aloan*'

de todos. Dá esse f/Mouro ao te1It '

amigo analfabeto. Ievando .. ,o a UIII!>'
curso de alfabetizacão no GrupG"
Escolar São José, na Escola InrltJ8.lo ..

trial de Florianópolis ou na C&te.:
,iraI 'Metropolitana.

Motocicleta
Vende-se uma motGcicleta'

marca "VITóRIA" de 5 H. P.
Ver e tratar a Rua Esteves Ju- ..

nior n. 28.

Escritório recem organizadO,;'.
precisa de "pracistas" para traba-·

lharem Desta cidade e no' interior�
com. artigos de fáCil venda, 'e com'

boa margem de lucró.
Informações á Praça 15 de No-·

vembro 2'�';' 2° a.ndar, das 8 ás 1!' .

•• • • • .••••••• o •••••••••••••• , ••••

SENHORITA!
A ultima'" creação em re/ri..

gerante é-. o Guaraná KNOT'
EM GÁRRAFAS GRANDES;

Prelerindo-o
acompanhando

está
a moda. j

I'
.1 I
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o ESTAU - Ter<a ie!ra 2 de Novembro oe �948
----------------------------------------------------------------�------

3

. .

/4nte-ontem, ontem•.•

Conclusão
,<.::eu Raimundo José da Cunha Matos, que
.se tornou General do Exército Brasileí-

· TO' e foi grande escritor. Faleceu no Rio
. .oe Janeiro em 23 de fevereiro de 1839'

- em 1'800, segundo'Henrique Boi teux
"nasceu em São, Miguel, município de Bi

.guaçu, neste Estado, Polid�ro da Fon
.seca Quintanilha Jordão, General cio Exér
-cí tado Br'asileiro e Visconde de Santa

· "Teresa; falecendo a 14 de janeiro ele ..

1879, no Rio. de Janeiro; (Henrique
Boiteux .@ dá como nascielo em 2 de se-

· tembro de 1.802. Rio Branco diz ter nas

«e ido no Rio a 2 de nov.mbro de 18ÇO -e
falecido no Rio<a 13 ele janeiro ele 1879);

-- em 1830, no Rio cfe Janeiro, faleceu
o Chefe de Esquadr-a Diogo Jorg.e ele
Brito, qU,e ,se distinguira na o�upação' da
"Colônia elo Sacramento em 2 e 12 de
maio de 1818, e no conibate naval ele 9

· ·de fevere iro de 1826;
.

- em 1839, o então ,Capitão-tenente
Garibaldi, comandanta da esquadr-ilha dos
farroupilhas, voltou ao corso. com os

"Rios Parelo e "Seival"
- (em 1849, no Rio' de Janeiro f'a le-

..�e'u o Vice·al·;1irante reformado T�odoro
de Beaurepaire, nascido em Toulon em

..Janeiro ele 178,7. Era irmão do Conde de
.Beaurepatre e foi General elo Exército
'Brasileiro;

- em 18,51, faleceu o deputado pro-:
"vincial e veterano ela Campanha da In

"dependência Tenentecoronel José Antô

,nio Guerra, brasileiro adouvo:
- em 1858,. no Cemitério de São Ftrna

.��isco Xavier, no Rio de Janeiro, foi .ínau
_gurado o monumento a José Clemente
-Pereira;

-em 1867. o General João Manuel
Mena Barreto, elurante a Campanha do

Paraguai, tomou, após destroçar 1..500 pa-
. guaíos, as fortificações ele 'I'ají: \

em 1869, foi abolida a escravatur-a
. :no Paraguai;

._ em 1882, nasceu o General de Div í

_'são, Manoel de Cerqueira D'altro 'Filho;'
- em 1889, pela' lei n.· 968, da então

Província do Paraná, foi restaur-ada a

-cornarca de Palmas, em, terrjtór.ío catar-I-
·

.nense;
- em- 1893, o nosso Estado foi invadí-

• .do pelos corpos do exércitó federalista
• comandadas pelos caudill�os Gume�cindo
0€ Salgado, transponelo o Rio Pelotas;

- em 1907, na eh tão Vila de Rio Ne

gro hoje cidade de Mafra, surgiu o jor
nal URjo Negro";

_ O dia ele hoje é consagrado como

'''Din de Finados". Dia dos mortos ..

traz-nos à mente as estrofes elo' poeta
,sacro "ó pensai nesse lar lá elo Céu, 'Ol{
· de - os' anjos já gozam para sempre, da
presença d.e nosso Jesus";

.

3 DE 1'IOVEMBRO

porad:l a Província Oriental com o nome

" de Cisplatina para nós. O Govêrno bra
.sileiro responcleu a esta nota .com o ma

ilifesto e declaração de guerra de 10 de
dezenlbro;

- enl 1827, o govêlno argentino, en
,tão enl guerra contra

.. .o. Brasil, assinou
'llm contrato com dois alemães para Te·

voltarenl as tropas estrangeiras do Bra�
sil, qu� se apoderat'iam desta Ilha de
Santá Catarina proolamando uma Repú'

.

bl iea Inelependente;
- em 1,839, as fôrças farrouPilhas fo

ram ref!elielas de Encantada Garopaba
velas lropa�' imperiais de. terra e mar;

- 1839, Garibaldi, perseguido desde a

véspera, colocou-se junto a Imbituba e

sofreu um ataque do éapitão-tenel'lte
Francisco Romano da Silva;
- em 1840, os revolucionários do Rio

-Grande do Sul invadiram a Vila do Tri·
unfo, sob o comando ele, Joaquim Pedro
Soares;

- em 1864, faleceu no naufrágio elo
brigue' "Ville de Boulogne", (pt'ocedente
<Ie Havre que se perdeu, batendo na Co
roa elo.$ Ovos, Baixios de Austin, perto

'. 'da bahia de Cumã, no Maranhão), o ·con·

sagrado poeta Antônio Gonçalves Dias,
l1ascic10 em Caxias (Maranhão) em 10 de

agôsto. ele 1823;
._ en) 1867, em Santos (Sãp 'Paulo),

faleceu Domitília de Castro c'anto e Mel
.' lo, '.\1arquesa de Santos ,nasciela em 27
de dezembro de 1797;

- em 1807, deu·se a segunda bataÚ1a
de Tuiuty (a primeira floi a 24 de maio
�Ie 1866);
_ €"1 1867, em Passo Pocú, faleceu

1) Coronel Frederico Carneiro de Campos,
,qUB' h�,'ia sido' notT'eac1o em 1864, 'Pre�í

d�nte t1c! Provincia de :\'Iato Gro;:so e CJue

)

,RESULTADO DO' t69· SORTEIO.

,

Dl\
,.

305.631 .- Adelino Severino da, Silva : '.' '.'
..

274fl.3'0 - Ernesto .Plastino " ' .

442�053 - Leovaldo Leão '.' t ••....••..•. " ............•...........

441.957 - Aristides Nunes Stein _ ....................•......... _ .

514.842 - Acfísio Monteiro Leite
313.676 - Milton Bessa Lins

411.438 _:_ Deusdedith Campos Alves .. : o ••••••• .' ••••••••••••••••••••••••••••••••

401.460 - Berta Augusta de Souza .

215.391 � Antônio "'F�ITeira de Araujo .

437.658 - José Soares Dutra. .

'

,
.

309.72� - Mário S., Thiago Ferrari \ .

315.0.79 - Teotôuío Barbosa Lima .

,421.984 - José Nacif '.' .

415.408 - Dr. Pedro Barbosa Lima , __ .

400.247 -\ Cícero Pinheiro Bezerra de Menezes ..

i
, '." .

407.277 - Agripino Raimundo dc Castro ' .

253.769 ---' Anterior de Oliveira e Silva .

257.682 -'- Júlio Alexandrino de MO�'ais � _ .

500.036 -"- Dr. Geraldo Mendonça de Barros -: .

431.226 - Custódio Martins de Barros '.' .

418.569 Delvo Vallim Ferr-eira , ' .

,

290.572 Manoel Joaquim Costa " •......... : \: .

295.462 - Emílio Albú .

281.825 - Carlos Monserrat :

Aragones " � .

283i380 ,_ Paulo. Nunes .................

',' i .
. . . . . . . . . . . . . . . . o·. o .

507.849 - João Pereira do Valle Silva e Reiane Capelle do 'Valle :
.

(Conjunto) _ .

,

414.850 '- Silvio Ribeiro da Fonseca .

249.743 - 'Gabriel Monteiro de Castro .

432.534 - Samuel de Souza

Relações da,s apo lices sorteadas em 15 de outubro de 1!}48. 1I

SORTEADAS COM CR$ 10.000,00'

• • > ••••• Sii:o Sebastião do Paraíso .- Minas

·

' Livramento :_ Rio Grande do Sn:

· Itabuna - Baia

· �

Três Rios - Estado do Rio

Joinvile - Santa Catarina
Ubá'- Minas

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

· , Manáus - Amazonas

· '. Xapury - Acre
· . . . . . .. Fazenda dos Patos - Minas

. ':. .

Frutal -- Minas

Morrinhos - Goiaz
Dourados - Mato Grosso
Recife - Pernambuco
Recife - Pernambuco.
Distrito Federal
Distrito Federal

São, Fr. do Sul

Espinosa _:_ Minas

Caratinga - Minas

Aracati - Ceará
Crato - Ceará

Sta. Catarina

Flor-iano - Piauí
Floriano -' Piauí i '

Pedro II � Piauí
Andradina - São Paulo
Batatais - São Paulo
S. João da Bôa Vista -- S .. Paulo

Campinas - São Paulo

SORTEADAS CU:.\( CR$ 5.000,00
.

, ".'
.

••••••• to •

p

•••••••••••�. 'o ••••••••••••••• o. • •••••••••••• --; ."'".�•••••••• Cornélia Procópio Paraná
432.764 - José Fernândes da Silva _. '.' ..

'
_ . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . Tomazina - Paraná.

228.880 - Camerino Teixeira _ :
'.

.1" ·1 Fortaleza Ceará
228.945 .1 oão Galct'ino. de' Souza '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .; " 1. : • • • • •• Fortaleza Ceará

........ "" ..,.....�

NOTA: - Já tivcram suas apólid�s sorteadas, em �outf"bS sorteios, os seguintes segurados:
Gabriel Monteiro ele l:astl'o - em 16/1/39 e 15/10/42, com 10.000,0(), apólice 249.743.
Antônio ·Feáeira de Araújo -- em 17/4/933 com 5.QOO,00 e 15/10/943 com 10.000,00, apólice n,

Cícero Pinheiro Bezerru de Menezes - em 15/�0/45 - c/10.000,oo -- apólice 400.247.
João Galdino" de Souza - em 15/1/940 e 15/7/947, com 5.000,00 - apólice 225.ü18.

�

'(

215.391/2.
.' 1"

lI. data de. hoje recorda-nos que:
- em 1615, ficou completa a capítu-

.Ia ção (Ia Forte de São Luiz do l\1aranrão;
.
- em 1630, o· Capitão Manuel Ribei

ro Corr-eía, com alguns homens embarca
dos em três jangadas, à noite, lançou'
'fogo a um navio holandês fundeado no

.PÔl'to de Recife;
- 1821, o Ceará, aderiu à ·.Revolução

"ConstitucIonal Po ltuguêsa, or-gan izando-se
·

",ma Junta de Oovêrno que ficou sob a
·

presidêncía do Major Fr-ancisco Xavlér
"I'ôr-res'; .

f

- em 1822, o General Labatut refor-
-çou as tropas que sitiavam a cidade da R ,;

d' G- '. ,

J3a�; 1825. o Ministro dsa Relações Ex-'.
a 10 uaruJa

teriores da República das Províncias 9,00 - Abertura - Bom dia pa-
Unidas do Rio da Pra ta (ho,ie Argerití-

rá vo,cê·...
9,30 - Variedades' em gravações.na)) dirigju ao seu colega bra:s11eiro uma

nota anunciando que o Congresso em
10,00 - Isalll'a Garcia.

sessão ele 25 ele outubro declarara incor! 10,15 --; Nora Morales e suá 01'-

q uestra. \

10,30 --. Músicas brasileiras em

gravações .

.

11,00 - Bazar de músicas. I12,00 - Oferecimentos musicais.
14,00 - INTERV�LO.

I16,00 - Em tempo de valsa
1(1,30 Cantores do Brasil -t-6-a-·,.----C-.·r-c-u-n-s-c-r-l-c-a---o-.d-e--R----17,00 Melodias Cubanas. 'ecruta-17,:�0 Um pFograma para �vCl- ,

::��,;�o Carla Sonora (Casa Re- mento Militar
18,15 Audições Tabajara (Sa-

boaria Catarinense).
18,30 - M(lsicas selecionadas \ (A

Modelar),.
18,45 - Momento esportivo.
19,00 - Namon{dos da Lua (Ca,fé Amélia).
19,15 - Variedades.
19,30 - Noticiário da Agência

Nacional.
20,00 - Músicas bràsileiras em

gravações.
20,30 - Musicfls argentina.
21,00 - Grande Diário do Ar.
21,30 -- t'arygos fantasia.
21,45 - .Jean Sablon.
22,00 - Ritmos das Américas.
22,30 - últimas melodias.
2:\.00 - Boa noite - ENCERRA-

\

, O próximo. sorteio rea Iízar-sc-à em 15 de Janeiro de 19J;.8 •

.A. EQUITATIVA DOS ,!::STADOS UNIDOS DO BRASIL

, '

Sociedade Mútua de Seguros Sôbre a,Vida

.

Av. Rio Branco 125. - Rio de Janeiro.
1
",

se achava prisioneiro ge Francisco So
lano E,opes juntamente com outros trIo

pulantes do navio "Marquês de Olinda",
desde 11 de novembro de 1864;

- em 1889, nesta Capital, foi lancada
a pedra fut;damental de um Asilo e �).lie-
nados;

,

- 1890,. a comarca de São Francisco
do Sul foi elevacia a segunda entrância:

_ em 1903, deu-se a indepenelêni� do
Panan:á.

�---

PARA FORNOS ELÉTRICOS Dia da 'Uultura
Brasileira
A propósito da comemoração do

dia da Cultura Brasileira, dirigiu o

presidente do Instituto' Histórico e

Geográfico de Santa Catarina o se

guinte peclido aos presidentes dos
Diretórios Acadêmicos desta Capi
tal:
"Estando o Instituto Histórico_

inteira11.1ente ocupado com' os tra
balhos complementares do Primei�
1'0 Congresso de História Catari
nense, ultimamente reaJizado, ve

pho pedir aos Diretórios das nos

sas Academias de Direito, Comér
cio e Farmácia e Odontologia que,
êste ano, tomem a si a iniciativa da
comemoração da Cultura Brasilei
ra, que se faz a cinco de novembro,
dia natalício de Rui Barbosà. Cer
to da aquiescêncÍa da mocidade es

tudiosa, a qlle o Institdto dará tô
da a c9laboração, aprésento cor:-
diais

.

saúdações. ,

Ass.) Henrique Fontes, presiden.,.
te".

'

INDUSTRIAIS
fogões, Jogareiros, aquecedores, soldadores, chuveiros ferros de

. .engoma.!.' e qualquer re.sistencias para aquecimento êléLr.ic'Ü.
'.'CROJllIEALOY V"I É � MELHOR NIQUEL-CROM.O

Fabricaç'ã'o e exportado paI'
A. C. SCOTT & CO. Ttd.,
Manchester, Inglaterra.

Representante da fabrica:'
N. OZOLINS __,_' Av. Angeliça, 2140

.
,

Tel. 51-7484 São Paulo

O C'hefe da 16a C. R. IVL, convida os 2°s Tenentes R/2 - CELSO
CASSOU, OLAF WOIIGT, JOÃO PALMA MOREIRA, DANILO FREIRE

DuARTE, 'ROMEU JOSÉ REpKO KftUKOSKI, EDEMAR RENÉ RV;ERR
c ORINO BRASIL .CUBAS BUCHMANN, a comparecerem co'm a possível
brevidade nesta C. n. M., afim de tratarem de seus intéesses.

J J[,)ão Pedro Cay, .Ten. CeI. Chefe de 16a C ..·R. M.
\

rL;ia� Divulgue e· A�siue
ff

Jornal� de Joinvilef'
_0

I Estão\ de parabeos qs
. foncionarios federais
e os militares j

Rio, 1 (A. N.) - Ao que se infor

ma, o aumenLo_ de vencimentos dos
funcionários civis e militares pos

.

sivelmente es �a serÍ1ana dever� ser

enviado à sanção pre.sidencial. O

'pa_garnento, p-orém, não deverá ve

rificar-se mais este mês. O ,funcio
nalismo irá receber os ven.cimentos
aumenlados e as diferenças de

agosto a dezembro no dia dezesseis
.

do mês próxirilO:

mais completo Orgam
. Santa Catarina

de

TELECRAMA: PROSEBRAS PARANÁCURITIBA.

7Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LOJA DAS CASEMIRAS
Especializada em artigos para
• '_"1I homens
RECEBEU VARIADO SORTLM,ENTO DE CASEMIRAS NA
ClONAIS, E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS

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

Tudo pelo menor preço da praça
Faça uma visita à nossa Casa' e veríflque

nossos preços e artigos
--------:-.------------------------------------------�,

Seu processo de naturalização
ainda nao foi despachado?

Escreva sem demora ao Escritorio Juridico e Administrativo

Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informaç�e�. Es.se Es

crítorío se encarrega de acompanhar e requerer no MlDIsténo. da

Justiça o que necessario for á sua concessão, _bem como, de registr-o
de diploma, divórcio ,e novo casamento, certidão de nascímento e de

easamento de qualquer parte do Pafz.

Produtos Veterinarios
o INSTITUTO PINHEIROS -- (Caixa Postal, 163 -- Florianópolis),

tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros

e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série

dêsses produtos. ,

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: 'Tubos de 11:) e vidros de 100 comprimidos de

l!,60 s.
VACINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas de 10 cj113 e frascos de

ICu cmâ,
SôRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.

VACIN)\ CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

de 100 Cm3.
VACINA ANTI-RÃBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cmS'e frascos

de 100 crnâ.

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a
intensa . e. proficua

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

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

Para dedicatórias musicais procurar o sr. Waldir Brasil, à Rua
,

Fernando Machado 3.
NOTA: -- Estes pedidos deverão ser encaminhados com 3

dias de antecedência.

.

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen-

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden

do, entretanto, a qualquer 'pedido dentro do prazo mínimo necessário

jao preparo dos mesmos ,que, assim, serão sempre fornecidos com abso

luta garantia de atividade máxima,

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve- ,

terinários de grande eficácia, como: Terner ina (Buco-Vacina contra

diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . .

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-'
Bento' de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO J,>INHEIROS aten

-Ier
á

diretamente a toqos os pedidos de seus produtos, quando não en

contrados na localidade de residência do solicitante.

O Comandante do Destacamento de Base Aérea de Florianópolis,
l avisa aos interessados, que se encontram abertas nesta Unidade, no cor

rente mês, as inscrições para o Concurso de Admissão à Escola de. Ae

ronática, a reaizar-se em 'Janeiro de 1949, neste Destacamento de Busr
Aérea.

Outrossim avisa, que os formulários para as inscrições em apreço,
serão distribuídos por esta Unidade.

' "

Destacamento de Base Aérea de Florianópolis, 4 de Outubro de 1948
Saturnino Barbosa Lima, 2° Tte. -- Carlos da Costa Dantas, 1° Tle.

:Ajudante,

••• !I Il••••••,
811 •••• 8••• I'

Ministério da Aeronáutica
Quinte Zona Aér2a.-Destacamento da Base Aérea

em Florianópoli'l.-Inscrição p ar e o concu-so de
admissão à Escola d2 Aeronáutica

Relojoaria P,·ogre'iso
.

de JUGEND- 8? FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO' DE
�EEMBCLEO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague
sómente quando receber.

Dr. Liodolfo 4.6.,
Pereira

Advogado-Contabilista
Civei -- Comercial

Conlltituições de .ociedade.
e aervicoà corebtos, em geral.
�Orgc:mizaçõea contabeis.

Regi.troa e marcas. di.pondo.
no Rio, de corre.pondente.
E.crit6rio: Rua Alvaro de

Carvalho ri, 43,
Dali 8 à. 12 hera. '"

Telefone 1494

........... .o,. .. .. .. .: .

N . 31 cr$ 100.00 N 9 cr$ 26000

..,reune som ... acabamento ••

solídea.,; no piano perfeito!
Além de vários modêlos para.
pronta entrega ... êste maravr

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano da

pagamento a longo prazo!

Ouçam, diàriamente, das 10 às 14 horas, as eudiçõee da
Despertador de bolso

ilumIna a noite
S�iaao de qualidade

Schwartzmaun
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A
..

ZYH • 6 Radio Difusora de Laguoa,
Uma maquino fotografica

omericana de focil

manejo

Cx 134 -- Tel. KNOT
Florianópolis

...... .o 0°" .

970 kilociclos onda de 300 metros.

LagUna - Santa Catarina - Brasil

NOlloa relogio. são aClompanhado. dos re.pectivo. certificado.
de' garantia.

fEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMbs GRATIS
JUCEND & FILHO .

CUJit'ba _. Preço Tiradent.. 26) - Poraná

J SRS. ASSIN�N!ÉS
Reclamem itneâiete

mente qualquer irre

gularidade na entrega
de seus [orneee.

ihéiro da ilnstraqa.o 1Hrima. ...._

lhe. em .mul,vel gesto. um c(iliae do

excelente o.peritlvo KNOT. Iam_ )

.., V: Sia. de a.crescentar. ao agracS.. ,

o." • gentileza:ESTEE TAl1-
'

BE1'1 o NEY APERITIVO
pnEDILET(J!

II C A P I T A L A R II
�•••••••w•••••••••••••••••••••• I!I••••••••··.··I!I····

Sociedade de sorteios f( seguros contra' acidentes pessoais, couce

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.
Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia

inicial de Cr$ 1(,,00 apenas.
'

Participação nos lucros

.. .. .. • .. .. • • .. .. .. .. • .. ,. to .

PASTA DENTAL
ROBINSON

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS

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

metro quadrado
Consulte-aos sem compromisso Representações

Reinisch S/A - Rua João Pinto, 44 O!",!,�!�!�t�g"n",suldo
Te I�grama RE 11' ISG ti F'I o p I anÓpo lis I ��:;;:Opo��:rt��. ���

detalhes à

__________

I Laguna -- Sta. Catarina

J'lORTO ALEGRE
�u" VOLUNTARIOS DA PÁTRI .... N.G 68 . \ .• ANDAR

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

,

FLORIANOPOLIS
.

j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



( o ESTADO-Terca ie". 2 ele Novembra CI. '948

���-��lCifras do Balanço de 1944
CAPITAL E RESERVAS Cr$ 80.900.60(i,30
Respons,abildades ......•....... Cr$ 5.978.401.755,97
Receita Cr$
Ativo : Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 alTOS Cr$

Responsabilidade� Cr$
• Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araúje e José Abreu .

67.053,245,ilo
142.176.603,lSo
98.687.81(),Jo

76,.736.401.30(i,20

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

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

nifirma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
'RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba
:RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado
(EXPRESSO. BRUSQUENSE - 2a., 4a• � 6a• feiras

Nova-Trento
,E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e 6a• feiras

13 horas
16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

I

A Eletro Técnica
Tem o prazer de comunicar fi sua distinta freguesia e ao público em geral que

-transferiu suas instalações para a rua Tenente Silveira, quase' esquina da Trajano,
-onde espera merecer a preferêncii3. de todos, continuando �empre à sua inteira dís-

iPosição e agradecendo-lhes a visita.

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

QUER VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGANCIA 1
PROCURE A

Alfaiataria
.

Mello·
Rua Felippe Schmidt 48

FARMACIA ESPERANÇA
.do I'armaef.tleo �o LAU8
Hoje co .... 111 ..ri • na .ret'ert4a

iJr.... aa.:I• .II&1II e ..&raq.1ru _ B.....ütu _ r....
aarlu - ÁrtIc•••• ".n.uIaL

'fhlra........ .xa" ....."bda .. I'.col� .6fI...

6 horas

o Slhão

CUIDADO com os inseticidas de

lenta! Êles não matam os insetos

com a rapidez necessária

a uma proteção
eficaz'.

LIRA TENIS CLUBE
Edifa,'

Aviso aos srs. interess�d�s que, Afim de iniciar a distribuição de carteiras SOCIaIS e cartões de

t�ndu regre.ssado de sU,a. viajem aos
Identificação para filhos de sócios, solicita-se a todos os senhores as

l:."tados. Ul1ld.o� da Amér ica d? Nor-

.Isociados
a fineza de fornecerem à sêcretaria ou tezouraria dêste. cie-;

te e paiscs visinhos, o Dr. CId Ro-
bec nc m í el duas fotografias do tipo 3 x 4

. , . .. e, no menor prazo poss V , .<>' •

cha Amaral reabrirá seu escritórío
A D' t

.

• . Ire Orla '

(Rua Presidente Coutinhc n. 22), .

nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe-

_çiais atenções de seus amigos e

clientes.
Pedro Medeiros. Auxiliar

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral'
ENGENHEIRO CIVIL

E;:';T_-\BTLTZ.�DOR DE

(Paienteado )
RADIU

..

Indultados os

mulheres
menores

detentos
e

t11MCERJ..MICA EM VASOS E

AiV11l1AIS

Seja moderno! Compre
I ístico ESTABILIZADOR
DIO, transformando o

RADIO-ESTABILIZADOR, em uma

peça de arte, melhorando o esti

lo de sua sala ou quarto.
Os estabi lizadores de madeira es

Lão antiquados com o progresso,
onde a arte alia à ciência. Preços
baratíssimos. Aceitamos o EsLabili

zador antigo por conta dêsse artís

üco ' Estabilizador.
Ptdjdos aos í'ahricantes : LAPA

egS;;'::n-.; & ClA..
- Rua João Pinto,

32 - Caixa Postal, 278 - Floria

nópolis - E�lado de Santa Catari-
_

( -�.
.

Rio, 30 (A. N. O Presidente da

I
denados definitivamente i:t pena de

Repub lica assinou o seguinte decre- detenção, não excedente, a três

to que indulta os -menores e rnulhe- anos ou de reclusão até um ano,
res do qualquer ídade :

"O presidente da República, em

coruemoraçâo à {lata que propiciou
ao pais a "alfa ao regime dernocrá

tieo, e consí derundo como G maior

dos poderes conti tueiunats o de

clemencia, resolve, 'Usando das.al.ri

huiçúes do art. 87, XIX, da COJlS-
,

til uição, decretar:' I

ArL. primeiro - Sã'.) indultados

os menores de vinte e um 3)H)S c

as mulheres de qualquer idade con-

desde que prirnários, '.' não lhes
tenha sido imposta a medida de se

gurança definitiva.
Art. SegTll1UO - Caberá aos con

selhos penitenciários' do distrito

federal, dos estados e dos Lerr itó

rios, indicar os condenados que

preencham os requisitos do artigo
•

êsse ar

DE RA

co nj un to I

na.

MOURA E SILVA
Avisa aos srs. proprietários de

onibus, que aceita agênci-a. Infor

mações: Praça 15 de Nov, 24.

primeiro.
Artigo Terceiro - Este decreto

entra em vigor na data da sua pu-

blicação".

Ouçam diariamente, das 9 às(JIJ e das 17 às 22 horas

RRDlO TUBA'
.

ZYO
.

9

..................... " .

PASTA DENTAL
ROBINSON

.... '" .

Se r ieos quereis ficar
De modo tacil elegeU
Fazei hoje uma' inscrição
No Credito Mutuo Predia

1530 kilocielos ondas. médiss de 19é metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

BOM'· NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até ca 100.000,00 renda
::.rta de 10'/. ao ano com recebimento de iuros meneei».

Informações nesta redação.

CURITIBA TULCAAMA;PROS�BRAS

Guia Para,ná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende

'ecos.
Cada guia e vendido acompanhado de um mapa rodoviário do

I>araná e Santa Catarina.
Redacão : Rua Prudente de Moraes, n. 626. - 'Curitiba.

"VIR<iEM ESPECIALlD OE"
(_ lA WETZEL' INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca

TORNA A POUPA BRANQUISSIMA'
rew1a:

. S�6Ã���Rct4;�
EspECIAlIDADE

,

as

I.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OUVIMOS EM CíRCULOS AUTORIZADOS QUE 'SE PROJETA -REALIZAR UMA REGATA A REMO� ABERTA A TODOS OS
CLUBES DO ESTADO, A· QUAL SE. EFETUARIA EM 19 DE DEZEMBRO VINDO URO E CONSTARIA DE PÁREOS DE

IOLES E OUT-RIGGERS, NA DISTÂNCIA· D� 1.SgO METROS.

;'

E

. Convidados os catarinenses para a regata de'

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Porto ·Alegre
Estamos seguramente informa- inclusive o quatro com patrão e Dr

dos de que' a Federação Aquática' skiff do S. C. Cumi nãensp, de Por
do Rio Grande do Sul dirigiu um tugal, que tomaram 'parte nas

convite aos' clubes de remo do Es- Olimpíadas de Londres.
.tado, para participarem -da monu-

., .

.

_ .'

mental regata internacional que Do Brasil, participar-ão diversas
realizará em Pôrto Alegre, à 27 do

1
guarnições cariocas e paulistas.

n�ês corrente, c!a_ qual, participarão .

Tem a palavra a Federação Náu
diversas guarrnçoes estrangeir-as, tíca e os clubes catarmenses ...

primeira vitória do Figueirense no Campeonato
Meia duzia de bolas Das redes boqueuses, a resposta 80S' 3 a 2' do primeiro turnft

Defrontando-se ante-ontem com Neste campeonato de 48 apre- Avai por igual contagem. Veio a peão. Todavia o vice-campeonato I gonista do alvi-celeste.
o Bocaiuva, o Figueirense conse- sentou-se 'o alvi-negro com 1I1l'. luta coui o Paula Ramos e o alvi- não estava perdido e o Figueiren- A abertura da contagem verifi-'

guiu, finalmente, o seu primeiro magnífico "onze.'". Entretanto a negro perdia 'mais um ponto e a sc- se dirigiu-se ao gramado da Praia cou-se aos 6 minutos, por Interrné

triunfo no campeonato da, cidade, sorte' foi-lhe adversa n�s primei- guir, frente ao Avai, colhia novo de Fora para dar combate ao es- dia de Gastão, cobrando .uma pena

passando a dividir com o esquadrão ras pelejas. Iniciando o certame foi empate. Com 6 pontos perdidos o quadrão boquense que se encontra, máxima. 4 minutos depois Harrul
do sr, Agapito Veloso o último pôs- batido pelo' Bocaiuva por 3 x 2 e "esquadrão de aço" perdera as va isolado na vice-liderança. ton aumentava para 2. Aos 32 mi-

to na tabela de classificação. logo em seguida tombava diante do possibilidades 'de se sagrar cam- A exibição dó alvi-negro na tar- nutos Hélio aplicou uma série de
,

.

�.
de dominical de ante-ontem foi das "driblings " e atirou a goal, mar

mais brilhantes. Lutou pelo Ó,
triun- cando o 3° tento. Aos 9 minutos do,

fo e o 'obteve de maneira expressi- 2° tempo Capeta elevou a contagem
va, tanto mais quanto assustadora. para 4 e, transcorrido mais um

Vingara-se dos 3 x 2 do' primeiro minuto, Nede, de cabeça, 'fêz o ã'"

turno, abatendo o seu adversário tento, aproveitando um 'excelente

pela dilatada contagem de 6 x ,0, que passe de Capeta. Aos, 20 minutos

representa o escore mais elástico Gastão apoderoü-se da, esfera e

do certame. Quer no seu trio-final, com ela correu rápido até o arco

na intermediária' ou no quinteto adversário, mandando-a às redes;

atacante não 'houve pontos fracos. Resultado final: Pigueirense , 6 x;

Todos os playcrs alvi-negros joga- Bocaiuva O.
ruir, a ·contento. «ntendendo-se às

I
Os quadros estavam assim fQ.,,

'mil maravilhas. O quadro boquense mados: ,

foi impotente vara deter o poderio Figueirense - Mafra, Marco. e

adversár-io. NC'1ll lhe foi permitido Diamantino, Papico, Jair e Gastão;
ti r? I' o zero do placard. Meia dú- Capeta, Nede, Hélio, Nicolau e Ha

zia de tentos fala eloquentemente milton.

da superioridade e domínio do ban- Bocaiuva - Luiz, Dinarte e An

elo de Jair e credência como ad- dorinha; Getúlio, Mafra e Pacheco;
versá rio capaz de quebrar a inven- Njltínho, Ari, Américo, Medinhe e

cibiltdade do Paula Ramos a não, Caréca.
ser que o Aval se adiante, pois co- Juiz: José Ribeiro (regular).
mo manda a tabela de jogos, do- Preliminar: Venceu o "onze" as-

mingo próximo o líder será o anta- pirante do Figueirense por 5 x 1.

\ Brilharam [oínvílenses no Primeiro
.

.

,

. Ciclistico de Flonanépalís /
ERVINO SCJ:I�C?EI?E_R o r ÇOLOCADO.-VENCEDORA A EQUIPE DO C. A, R. OLIMPICO

• De e�tra?rdll1.ano. eXI!? !'e�estlU- (Avulso)', Centrurn.
.

.

I
pelo Empório Hosa, e uma medalha,

se o .Pn.meI�'o Ctrcuito Ciclistico de 16° lugar - Rafael Nedick (Pal- oferta do sr. Oswaldo Machado. O
Florianópolis, r,eahzado na tarde mcira), Monark. C. A. H. Olimpico, vencedor por
de sabado último. ,A. grande

..

e 17° lugar - Djalma Araujo (Avul- equipe, conquistou linda taça, r,fc-
a�raente prova pe.dahstI,ca, de 1l1�- SO), Centrurn. recicla pelo jornalista Jairo C·l]]l lo,
c,la.tlva dos srs

.. JornalIsta. 'Valdll: Classificação dos Clubes diretor-proprietário d"'A Gazeta".
�nsat:d, dr. Heitor Fer_r�rI e José 1° lugar -, Clube Atlético Re- A bicicleta :'Centrum" oferecida
Gusmao de And.rade, fOI patrocina- creati vo Olimpíco, de Joinvile, 64 pelo 'SESC ao comerciário colocado
da pelo SESC, que resolveu lncl.m- pontos. .', cm 10 lugar na categor-ia, foi ganha
la er� .seu programa comemorah.vo 2° lugar ,- .Sociedade Esn-u-: i va por Harold Carlos Micrs.
do DIa do Empregado no, Comer- Palmeira, de Joínvíle, 63 pontos, Valioso prêmio da-Relojoaria
ClO. Nada !nenos d� 30 atletas <?O�l- 3° lugar - Associação Atlética

'

GOMES
. correr�m. a .sensaclOna.1 competição Barriga Verde, desta Capital. Entre os J1UllleI'OSOS prêmios of'e-
de resIstencIa. e .veloCIda?e. 4 cll�- 40 lugar - Lira Ténis Clube, dos- rccidos para o I Circuito Ciclisti-
bes, s�ndo dOlS. desta capital � ��IS ta Capital. co de Florianópolis, realizado sába-
de Joinvile disputaram a. yItona, A entrega dos prêmios do com extraordinário êxito, desta-
que �erten�en �o Clube �tle.hco Be- Após a competiçâo, na sede da ca-se o da Rcloioaria Gomes, cujo
crea.hvo Olirnpico, de JOlllvlle.. Federação - Atlética Catarinense, foi proprietário, o' destacado despor-
MIlhares de p�ssoas acompanha- procedida a entrega dos prêmios. lista Dirceu Comes, ofereceu ao

ram o desenrolar da l?rov.a. O su- Quase todos 'os ciclistas classifica- prunciro colocado um finíssimo re
cesso alcanç�do pelo circuito deve- rios foram contemplados com va- lúgio de ouro com pulseira elástica,
se em :payte. a presença dos pedala- liosos prêmios. A Ervino Schroe- prêmio que coube ao ciclista joi.n
dores J?Il:lv!lense.s, qu�, �'eahZaraI�l dei', vencedor da prova, coube: 1 vilense Ervino Schroeder, da So
uma. exibição brílhantissima, eVI- biéicleta "Centrum", oferecida pe- ciedade Esport i va Palmeira.
dencIa_ndo o esmerado �reparo d,e lo sr. Guilherme Schürrnam e SlJ:] Prêmio Hoepcke
q?e sao dota�o�, atraves uma se- representada INSUBRA'; 1 relógio Além dos prêmios ja anuncia-
rIe. de c;:ompehçoes que �nualmen�e de ouro oferecido pela Helojoaria dos, a comissão orgaqizadol'a re
se realtzam naquela. adIa,ntada Cl-, Gomes e uma medalha de ouro ofe- cebe� também Ulll pneumático' de
dade d.o norte catannense. recicla pelo sr. Osvaldo Machado. bicicleta, oferta da Casl;) Hoepcke.

Er�lI?-o. Schroeder, o ye,:,!cedor Ao segundo colocado' coube 1 velo- Prêmio Meyer
.

A vJtor.la coube ao ,ciclIsta, Er- címetl'o, oferecido pela Industria' O sr. 'Valtel' :Mever colaborou
YlllO- Schroeder, .pertencent,,: a So- Stein e uma, medalha de prata ofe- ig[talmente para o brilho da corri
cle_da�e ESP9�'t.lva PalmeIra,

')0
de recida pelo sr. Oswaldo Machado. rIa de sábado, oferecendo dois va

JOlllvIle, classIflcal:ldo-se em - .e O terceIro colocado conquistou lima liosos brindes, uma bonita faca de
3°. hlgares respechvamente os CI- garrafa de Champagne, oferecida caç.a e uma garrafa térmica.
dIstas Herbert Barchtold e Harold '

....;.'--_.
_

Carlos Miérs, pertencentes ambos ARMAN,pO SANTANA
ao Clube Atlético necreativo Olíll1-
IJico, também de Joinvile. Na pri
meira volta Ervino chegou em se

gundo lugar, Osni Sebastião Rosa
por em primeiro, Miers em 3° le
Barchtold em 4°. Na 2a volta Miers
,passou à frente seguido por Eryi
no, Barehtold e Osn1. Na 3D volta
Miers manteve o seu posto, haven
do Barçhtold passado por Ervi no.
Na 4" volta: 1° Miers, 2° Barchtord,
3° Ervino, 4° Osni, 5° Olívio Adão
da Silva .e 6° Samuel ,Santos. Na
volta final Ervino passou para o 1°
lugar, descendo :Miers para o 3° ]u-
'gar. �

.
.

qassificação individual
Dos 30 concorrentes, 17 comple- vi-negra. À familia enlutada os

taram o perclll'so de aproximada- nossos votos de pesar.
mente 20 quilômetros. Eis a classi-
ficação final:

,. .

1°, lugar - Ervino Schroeder
(22) - (Palmeira), bicicleta Mo
nark.

2° lugar - HCI'ber�o Barchtold
- (Olímpico), bicilcleta Raleigh.

3° lugar - Harold Carlos ,Miers
(28) - (Olímpico), bicicleta Ra
leigh. .

,!O lugar - Osní Sebastião Rosa
(1) - (Avulso), bicicleta Centrull1.
5° luga,r - Olivio Adão da Silva

(21) - (Palmeira), ,bicicleta Mo�
narle

6° lugar - 'Valdemar Klemk
(Pa lmeiras), bicicleta HLlsC[uarna.

7° lugar - Samuel Santos (Ban'i-
-ga Verde), bicicleta Centrum.

•

8° lugar - RaU Scholz (Olímpi
co), bicicleta Raleigh.

9° lugar
'

Ruben Gaertnei'
(Olímpico), bicicleta HUll1ber.
10° lugar - Heitor Sousa (Lira

''1'. C.), bicicleta Philipis.
11° lugar - Lourival Anacleto

(Avulso), bicicleta Monark.
12° lugar - Antenor Belarllljno

da Silva (Barriga Verde), Centnllll.
13° lugar - Alvaro Costa (Lira

T. C.), Centrum. ,

I14° lugar - Alfredo Maestri
(A\'lJlso)� Haleigh.

15° lugar - Flori:svaldo Diniz

os Circuite

FER IDAS, REUMATISMO �
PLACAS SJPTLITICAS

Elixir de Nogueira
Medicação auxiliar no trotament(

da .ifl'i.

Ecoou profundan)enté nos círcu
los espOrti vos locais a notícia do

ralecimentõ, sexta-feira última, do
,.

player" amadorista Armando San
tana (Gato), lima das, grandes fi

guras 'CIo nosso futeb,ol no passado,
ha vendo durante anos comand�do
o 'ataque do esquadrão efetivo do
Figueirense, onde souba corres

ponder a confiança nê)e deposita
da, jogando sempre com muito en

tusiasmo e ardor e colhendo inú
meros triunfos para a bandeira al- ':

. . . .

-0-
O PALMEIRAS DE BLUMENAU
.vIRÁ JOGAR COM (} IPIRANGA
De fonte segura fomos informa

dos que o Palmeiras, de Blull1enau,
atendeu ao oonvite que lhe dirigiu
o Ipiranga, de Saco' dos Limões, pa
ra lima partid,a amistosa entre os

esquadrões do� dois clubes; no pró
ximo, dia 15 do corrente, no grama
do remodelado do grêmio alvi-ver
de.

' .

As águas do mar não coristituem
perigo para' a conservação dos Mo

tores JOHNSON Sea Horse pois t6
dos êles, al1te� de sair da 'fábrica,
são trdtados por um processo espe·

. cial, idealizado e e.,,,ecutado para
DERROTADO O AVAí PELO

OÜMPIGO
Domingo último, pela manhã,

prosseguiu o campeonato citadino
de aspirantes, com a peleja entre
Olímpico e Avaí, vencendo o pri
meiro pela alta contagem de 6 x
1.

proteger as partes metálicas contra

os efeitos corrosivos da água salga
da. Distribuidores' Com�rcio -",:

Transportes C. Ramos S. A. - Jo<lo

Pinto, 9.
GUILHERME ::;CHüRMANN

e

AVENINA 'DTij OLT'í'ETRA SCHüRMANN
parlicipam o nascimenLo de seus filhos· gêmeos

Vjlfredo.
,e

Ana Lllisa
Ma lemi dade "TlI'. Carlos Corrêa",
Florianópolis, 30/'10/48.

da Cidade

..

C"
Wolfe - Lilian Gish

lnemas Romance. Ternura. Dedicação,

Simultaneamente Juventu.de. Alegria. Amôr: .

I"f'rZ I
. . ') 1 V I Verdadeiro como apropria vufa.

.\ - 10Je 'tiS - lOras espera, o'.

-

EI t ROX" I
. .

730 1

j
No programa: 1 Jornal da 1 elru,

egan e. . � 10Je as, 10ra,
J
'.

° C '

.

h,
PAIXÃO SELVAGEM

- NaclOnal 2 achorI os e BIC 3-

(Technicolor) .

nos - Desenho '.
COM: Dana Andrews _ Susan Preços:

Sras. e Srtas. . \ Cr$ 1,21),
EstudanteS" Cr$ ?.oo

-.

Say;wárd - Brian D'Onlev)'
• No progl'ama: 1° Noticias
mana - Nacional 2° Metro
- Atua !idades

Preços: IUTZ, Cr$_ 6,.QO
ROX, Cr$ 4,80 e 3,00

da Se-
Cavalheiros

Jornal
Censura livre. Creanças maiores:

dé 5 "anos, poderão entrar' nas ses

sões diurnas.
IMPEHIAL. hoje áS,7,30 horas

Um r.eprise superior a milhões

de lançamentos ...
SANGUE E AREIA

(Tec1\nícolor)
f:OM Tyrone Power - Linda Dar

nell - Rita Hayworth
.

:\0 programa: 1° Cinelandiá J')f
nal - Nacional 2° Fox Airp��_n
News 30 x 82 - Atualidades
Preços: Cr3 4,00 e 3,0
Preços: 4,00 e 3,00

e 3,00

HITZ, (Censura até 10 anos.

HOXY (Censura ate 14 anos) .

ROXY, hoje ás 2 hora�
Matinée Gigante

Programa Excepcional
1° Um cios melhores dramas 'le'

aventuras mariLimas
Duelos. Combate. Abordagens.

CAPITÃO KmD
. CO::\1: Randolph Scott' - Edwaril
Hyan - Barbara Britton

•. ", o. . /0
.

HOXY, amanhã ás 6,30 horas

Ultima Exibição
PAJXÃ() SELVAGEM

Ação Ininterrupta. Emoção. SllS:'
•

pense.
2° O celebre romance de

Blasco Iaandez
SANGUE E AHErA

ODEON, 5, 7,30 e 8,45 horas
único' rlia de exibição

A MADONA DAS SETE LUAS

COM: Ph�Tllls Calvert - Stewart

Granger - Patricia Roc

Um espetaculo de grandiosi'bde
ilimitada
No programa: 1° Jornal da Té!a.

-, Nacional

(Technicolor)
COM Tyrone Power - Linda Dar-

nell - Rit� Hayworth
.

Romantico. Inesquecivel
No programa: O Esporte em Mar

cha - Nacional

Preços:_ Cr3 4,00 e 3,0
Censura até 14 anos.

Higorosamente
anos.

proibido atp 18'
ODEON, hoje ás 2, 5 e 7,30 hs.

Sessões das Moças
Uma sedutora evocaçã'o romalüi

ca dedicada aos que' já amaram, aos
ODEON e nÍTZ, amanhã

QUANDO CA�TA O COR�Ç.�Oque amam e aos que pretendeltl
amar ...

t:ma tocante mensagem de afét,)

dirigiria ao coração' feminino
A VIDA É UMA Só

COM: Joan Canfield - Sonll�'
Tufts - Veronica Lake - Bill)" de

- Simultaneamente -

IUTZ ODEON .'

Às 5 e 7,30 horas, - Às 7%, horas.
Sessões das �oças

QUANDO CANTA O CORAÇÃO
com

AIDA lXZ

l
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Dr. - Milton 'Simone
Pereira

Clinica Cirurgjca
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene
,dieta Montenegro e Piragibe No

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

DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - ,c..T-

RURGIA �ART0S ,

Diagnóstico, controle' 'e tratamento

especializado da gravidês, Distur
bios da adolescência e da menopau
lia. Pertubações menstruais,' !:J.�l'l'
mações e tumores do aparelho geni
tal feminino,
Operações do utero', ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E Oí'E-

RAÇõES üBSTÉTRICAS
Doenças

c

glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
lDisturbios Illervosos - Ester-ilidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - TEJ.
::1.461
Besíd. R: 7 de Setembro - Edil.

Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDOllO ER�ANI DE S
THIAGO

Médico e parteiFQ
IDo Hospital de Caridade. de F1o

rtanópolís. Assistente da

Maternidade
Doenças dos órgãos internos, es pe
cialmente do coração e vasos

• J)inenças da tiroide e demais gían-
" dulas internas,

Clinica e cirurgia de senhoras -:
Partos

FISIOTERAPIA !_ ELECTROCAR
DIOGRAFIA -- METÀBOLlsMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: _.

"Pela manhã das 16,30 is 12
horas

.Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles n. 18
Fone manual 1.702

RESIDÊNCIA:
Annida Trompowski 62

Fone manual 766

,

Clínica Médica e Cirúrgica. do
DR. AUJOR LUZ

Médico·Operador-Parteiro
Doenças internas de Adultos e

'Cri,anças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - "Rins - Coração
- Pulmões ..:_ Estomago - Figado

Tratamento da Tuberculose IRaios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do '

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

_ Fone 841. PLORIANóPOLrs

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.3Q7
.

Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar
de 'das 15 horas em diante

Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

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

do Brasil)
Médico por concurso da Assístên
cía a Psicopatas do DistrIto

Federal
'

Ex-Interno dr Hospital �PsIquIá
trico e Manicómio Judlciarlo

da Capital Federal
Ex-Interno da Santa Casa de MI
ser+cõrdta do Rio de ,lanelro
CLíNICA MEDICA _ DOENÇAS

Nl!:RVOSAS
Consulti5rlo: EdifícIo Amélia

Neto _, Sala 3.

R�idência: Rua Alvaro de oar
.,alno, 70.

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

----

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAr. --- ALTA CIo
RURGA - MOL�STIAS DE; SF;

NHORAS - PARTOS
\

Formado pela Faculdade àe Medi.
eina da Universidade de São Paulo
onde foi assistente por vários anos d�
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

. .... Corr êia Neto
Cirurgia do estomago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, tiroi.
de, rins, próstata, bexiga, utero,

ovários e trompas. Varícocele, hídre
cele, varizes e hernas.

Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua
Felipe Schmidt, 21 -(altos da Casa

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

Telef. M. 764

Dr. 'Paolo Fonte.

SEOE SOCIAI..�

POIR.TO ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA P.b.TRlA N.· 68 • 1.· ANDAR

C"';A POSTAL. 5á3 - TELEFONE r.840 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA·

Ageneu Geral para, ,8ta. Catarna
Rua Felipe Schmidt. 22 _ Sob.

Caixa 'Postal, 69 - Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS

Aceita-se representante no interior do Estado., Cartas para
Caixa Postal 139 - Flcl'ian6polis

temp� !
Telefone pàra a- Impressora Graiaú Ltda. (telef.one

manual 767), e o nosso a�ente o procurará pElra receber
sua encom anda tipográfica, Serviço Esmerado. En trega
imediata. Preços sem cencarrencie,

'Não Iperc'a. Dr.4Âofônio
Modesto

Clínico e operador
, Conlultório: Rua Vitor Meirele., 26,

.

Telefone: 1.405
Conlultas das 10 á. 12, e da. 14 li
15 hrs. Residência: Rua BlumelUlll, I

22. - Telefo�::.... 1.620 ,•••••�••••••••••••••••••••••�� ,
Dr. Mário Wendhaue. i : • DR. :

Cllnica médica de adultos e criança. • •
Çonsultório - Trajano, 251 • •

Telef. M. 769 ,.
A DAMASCENO 'DA SILVA

•
Consulta da. 4 á. 6' hor.. • •

lI.elidência: Felipe Schmidt n. II. ••
•.

:Telef. 812. A D V O G ADO.----------------

. .Dr. M. S. Cavalcanti • • . •
C1inica exclusivamente de criança. : AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS :Rua Saldanha Marinho, 10 • •Telefone M. 733 • ':' � I

•

I Praça 15 de Novembro, 22 - 20 ando I
: (Edifício Pérola) :
: :'
• Fones: 1.324 e 1.3S8 •
• •
• •

: Ffor ianépofis - Santa Catarina :
• •
• I. •
.....................................................

DAT'I LOGRA FI'A

l\'lédico

Formado pela Faculdade de
Medicina da Bahia, Chefe dos

serviços de Radiologia do Hos

pital de Caridade.
CursQs de' especialização no

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

Montevidéu.
Especialidades:

'RAIOS X
B4DIOM

RADIOTERAPIA
Exames radiológicos do Es

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

.
liares e Ur inâr ias,

RADIOTERAPIA dos Tumores
- Câncer ..!... Inflamações -

Doenças da pele - Hipertiroi
dismos - Reumatismos -

Disturbios da menopausa-etc •

Atende diáriamente no HOS-
PITAL DE CARIDADE.

..

168. C'ircunscrição de Retrutamen.to
-Afim de tratarem ele seus interesses deverão comparecer a 16a. C.

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

expedição militar de, Canudos, e bem assim os seus' respectivos �lerdei-
ros,

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

-Arvores fruliferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais
melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento

,

-, Flo'ri e Pomicultura
'

(

H. J. Cípper.
Corupá.
Mun, de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

J

nas

de

.................... ,. Io ..

SEU RELOGIO PRECISA DE
"

REVISAO?
NOSSA OFICINA É ESPECIALIZADA

Nossos concertos são
garantidos 100%,

ÓTICA MOD�LO
JOAO PINTO, 25 (Frente ao Tesouro

"

do Estado)

. ,
lO •••••••••••

.:'"
••••••••

'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR)

Correspondenel,
Comercial

Confere
DIploma

Vende-se'

Maquinário Cr$ 250.000,00 I
Prédio, Imoveis c-s 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende-se tb. só maquinário
Informações com .A. Wehrnuth

I Brusque - Santa Catarina".

DIREÇ!O:
Amélia M Pigozzi

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE CARVALHO.65

"1 '�;)_A
.

",-"-rA%.r81ra.·
Fabricante e distribuidores doe afamada. cora-

"•• '1111 fecçõ.e -DISTINTA-'e RIVET. Po.eu. um grara.

I
d. sO,l'timento d. cal!lemir�.. ,l.cado. I' I bri:n.
bone _ barato., algodõ•• , marina e a"iam.nto.

\ I pOl'l3 alfaiat... que recebe db.tament. daa

Im:e1ho.... fdbl'lca.. A CaDa ." CAPITAL- ..hemo a ateltlol!lo do. 8nr.. Com""clwiZlht: do lntcariol' no ••ntido de lhes fa... rem ''lmft

.
vl.ita anh� d. "fetuorem .UQIII oompra.: MATRIZ em FlOI',tnnbnoll.,. PTLIAJS em BI"T1)flInou • Laia••

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

.
.

.
,
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Grandes espetáculos Ante-ontem; Dotem,
radiofônicos boje e amanhã,

A direção artística da Rádio

no pus'sadoGuarujá, está organizando uma sé-
rie de programas de auditório os

quais, possivelmente, serão irradia- :H UE OUTUBRO
dos do Clube 12 de Agôsto, tôdas as -

A data de hoje recordan-nos:,
quartas e sextas-feiras, ás 20 ho
Tas_ Podemos adiantar .que entre
outras atrações, desfilarão semanal
mente pelo microfone da "Mais
Popular" os seguintes artistas con

terrâneos:' "Dí lza Dutra" _' "Ir
mãs Jacinto" _ "Os Cancioneiros" cercou a fortaleza elos franceses, chama-

_ "Los três Caba lleros" _ "Ro- da "São Luiz", no :\1aranhão, por deter

drigo .Otávio " e o Regional de 01'- minação transmitida por Alexandre de

Zedar Perfeito da Silva, o vito- laudo Dutra, :\10ura;

r íoso autor de "Ncrn. tudo está per- Como se vê, é uma noticia auspi-
- em 1755, faleceu o infatigavel pau-

dido .. ." e de "Até que suria a al- ciosa para os ouvintes da ZYJ-7. lista e Capitão-mór ela Vila da Laguna,
Francisco ele Brito Peixoto;

vorada", acaba de dar ao público I - em 1776, a trincheira espanhola ele

'Ü primeiro volume de "Perfis de ui- •
São Martí nho, em cima ela Serra, chave

auns caiarinenses ilustres", do qual r.tssocio"ão CtrVico- I elas Missões Or íen ta is ido Uruguai, foram

teve a nimia gentileza de nos ofer-

Mltlll.tar "«Marechal
tomadas pelas tropas comandadas pelo
bravo catarinense Rafael Pinto Baneleira,

tar um exemplar, com honrosa -de- natural da Laguna e então com o posto
- em 1864, no Rio de Janeiro, faleceuz.:

dioatór ia. Nele o jovem e brilhante ele Capitão;
o Marcel�al João Paulo dos Santos Bar--

L I l
'

I d d fiul·'herme»
" reto, ali nascido em 28 de abril de' 178'8.,'

inte ectual raça, a pince e a as U ..
- em. 1824, nas proximidades de São

e que foi por vezes Min.istro da Guerrw

largas, perfis de figuras ilustres e
Bernarelo de Russas, deu-se a ação ele

e comandou o Exército Imperial em ope->

em relêvo na vida social, polí- A Associação Cívico-Militar "}Ia- Santa ROSa, onele foi derrotado e morto
rações no Rio Grande do Sul, desde no-

Tristão de Alencar .Araripe, presidente
tica e economica de Santa Catarina. rechal Guilherme", em sessão de republicano, estanelo as tropas imperiais

vembro de 1840 até agôsto de _1841;
O aula!', apresentando seu traba- Assembléia Geral realizada a 12 do comandadas pelos Major João Nepornu-

- em 1874, foi iniciada a pubücação-

.
' , '

f' d cerio Quixabeira e o Capitão Manuel An-
nesta cidade de Destêrro, a fô lha : políti-

lho, indica-o Como contr-ibuição ao mes p" In o, empossou a sua nova ca e noticiosa "Opinião" Catarinimse"-

bi-centenário da Colon izut-ão Aço- díreíor ia a qual curnpre .gerir os
tônio de Arnor-im:

sob a direção do dr. Genuíno Vldal:
's - em 1826, chegou ao R'io ele Janeiro,

riana, realizado no mós de outu- destinos da sociedade no ano so- procedente desta então Destêrro, a escu-
- em 1880, no Rio de Janeiro, faleceu-c

bro último, e explica as razões po8- cial de '1918 e 19/19. na "Albuquerque", coneluzinelo os presos
José Maria da Silva Paranhos, Visconde'

las quais nomes de vultos eminen- É assirrj constrtuida : Sargento-mór José J, de i\ragalhães Fon- elo Rio Branco, nascido na Bahia em 16,

toura, Capitães João Bittencourt P, :\�a-
de março de 1'8'.19;

tes, tanlo,da atualidade como do Presidente de honra, - Ten. Ce l;
chaelo e Sousa e José Pacheco dos Reis,

- em 1890, em Santos, faleceu o 1'0--

passado - Nerêu Ramos, Aderbal Paulo Gonçalves Weber V, da Ro- Alferes Inácio Joaquim ele Oliveira e
mancista Júlio Cesar Ribeiro, nascido €ll'lI:

R. dà Si Iva, Luiz Gallotti, Ivo sa; Presidenl e, Sub-Tenente José Sargento Bento da Silva, remetidos pelo 'Sabará, Minas Gerais, em 16 de abril <:le"
, ' 1845;

d'Aqu ino entre aqueles e Vidal Ha- Rearessou de uma excursão pe- Rodr-igues Nunes; Vlce-Presldcnt>, Ouvidor desta Prov ínqia de Santa Cata-
_ em 1899, nesta 'Capital foi d

í

str lbui->

,mos., Lauro Müller, Hercílio Luz, la" j")l')'ncl")aI'S cidades de l10S�,'0
Sbb-Tenente Eugenio Joaquim de rína ao Corregedor do Crime;

v," ._ em 1837, em Vacaria .no Rio Gran-
do o pr-ímeü-o número do" semanârto-

Gu,slavo Richard, Felipe ?chmidl,: Estado o festejado artista conter- Freitas: 1° Secretário, 10 Sàrgent.i de elo Sul, travou-se um combate em que
"Sul Americano", de propriedade de--

V t K d t rlt R 1 D' d Sil »o S tá F'rancisco- d�- A'ssis -Costa..'
I ar on er en re os u Imos --

râneo Co,nde HERMAN que se fez au ias alva; z ecre ano, o cl:/efe legalista Cãndido Alano derrotou
u

"

I S Lo Mar io .

'

L
. ,

- em 1908, em São Bento, neste Es-

,'não aparecem no. prrmerro \'0 ume, acompanha!' de seus ínseparúveis 2°, argen o Marto _,,"nt0I110 UIZ; 1° e ap.risionou o caudilho Lara;
taelo, foi elado à estampa a "Gazeta do-

de seu novel livro. b i' 1 t 'I'esoureh;o, 1° Sargento João Pedro - em 1848, nasceu Carlos Maria Silva
Povo",

0l!eyo� a an es. Teles Queir,?z, General do Exército Bra-
Entre os ilustres biografados es- Segundo notícias que recebemos Nunes; 20 Tesoureiro, 3° Sargento síeíro, veterano elas campanhas de Ba·

t.ãÓ, entretanto, figura -de viva pro- , '

d l Ataliha Silva; Orador, Suo-Tenente zé e Canuelos e consolidaelol' do regimenos nos�os correspon en ,es, nas �

jeção de divel'll;l.s gerações barrI- cidades onde o Co,nde HERMANN
Andrélino NaLividade d'a Costa. repUblicano no Rio Granele do Sul;

gas-verdes, como S. Eminência D. tCn:�l al.11adO, os s\e1ls eSL)el,aClllos
'

Conselho Fiscal: - Rel'aLor, ,p - em 1851, chegou a Montevideu para,
. assinar a 21 de novembro do mesmo 'ano,
Jaime, Card,eal Câmara o General, tem tI'do assI',ste'n'cI'a l'll\'ulg'a,r" pa'I'a, SgLo. Bl'uno Mal'Ío Vechinel; M,em-

o tratado de aliança ,entre o Brasil e os

Falconiel'e da Cunha, o governador êsse gênel'O de diversões atraindo
bros: 10 Sg-L°. mus, Maurilio Jel'O- Estados do Uruguai, Entre-Rios e Corri- renta e sei� cavalos, afim de assumir' 0-

José Boabaid O des. Henrique da 'grand,e assiste'ncia, _ obl.{g''ando a
nimo ,dos Santos, 20 Sgt. Acelino entes, o Conselheiro Carneiro Leão; "adeantado'" de Santa Catarina' (Go\'êrno-'

'I F b' d L I 1869 C' t f I T civil e militar), Alvar' Nunes Cabeza de
Si va 'antes, o em aIxa OI' UZ

l'eprI'�e, ,d'e 'O(I,�S os 'rlu'mero',o a'pl'e- ASS.OllIPO G.arcfoso e 3° Sgt. José - em ,na or e, a eceu O e-

p' l I Cd' d C ld
,," .•

"I nente-general Hel1l:ique Marques de Oli- Vaca, aqÍJi chegando .a 29 de março de-
ln o, o g'enel'a an I o a as, e

sent�dos.
�LlIZ.

"eira Lisboa, que se elistinguira nas cam- 1541, e- que' mais tarde atravessou, o ter...;'

Outl'OS muitos. AgTadecendo a g'entileza da co- ritór' atarine 1 par'a I ança A n
Esta preferência demonslrada- panhas da Cisplatina de 1811 a 1812 e na 10 c I se ,a c r ssu-

municação aqui consignamos os de 1816 e 182.0; ção, no Paraguai;
pe].o público é bem justificada,

nossos \'otos de feliz gestão admi- - em 1873, faeceu em São Francisco
- em 1614, du Prat, dirigindo dois'-

poi.s realmente o Conde Hermann, nistrativa ã nova' Diretoria. o Tenente-coronel Joaquim José ele Oli- ,lanc[1ões franceses, procurava reconhecer

muito tem m'elllor.ado a usa fórma; veira Cereal,' chefe do Partido Liberal, o acampamento de Jerônimo de 'Albúquer-'"

podendo apres'entae-s'e, como aliás I
naquele município; que, em Guaxenduba, quando foram afu-

, etll 1880 c ta d
'

d 100 gentados por uma caravela de Seba'stião·,

já tem feito, às platéias dos g-r.3'n-· •

'

•

-

, on n o maIS e anos

d'es' cel1tl',OS como R�'o de Janel'I'O, SOCiedade de 4S,818- ele idade e pela terceira' vez casou-se, em :\1artrns;

UNIA PROVIDf:NCIA Tubarão, Mariano Meneles;
- em 1615,La Ravardieri apresentou-

REVOLUCIONÁRIA S. Paulo e Buenos AIres. I te'"Beira aos Lázaros
- em 1899, na Capital Federal, fale- 'Se ao Quartel de São Francisco (ou For-

P UIDa
ceu. o catarinense Cônego Joaquim Elói te do' Salelanha)

,

eleclarando a Alexandre'
S. aulo, 1 (Asapress)

METEOROLOG IA

I' C b t ..... L dalel0Mseddeeüi'dOSa'de;contandO sesseti.ta e sefs ele Moura "que êle estava prestes para-

das mais antigas e prestigiosas Em-

p
entregar o forte que possuia em nome·

Prêsas jornalísticas desta capital re� P
'. -

d
- e om a .... a e ra em 1907 faleceu o :\1arechal ele de Sua :\1agestade Christianissima", s'en-

reV1sao O tempo até 111 horas {}
.

-

,

solveu modificar, na segunda quin- do -dia ".
" Da Presidência da Sociedade de Campo Augusto Cesar da Silva, do então lavrado um têrmo, que foi oas·--

zena de outubro, a paginação, tra- T'
�.

B 'I' I
Assistência aos Lázaros e Comba- sinado por Alexandre Moura e Daniel',

. empo _ om. empel'a"m'a te a' I.o1)1'a em Santa Catarína, re- 1° DE NOVEiUBRO. ,de la Touche, senhor de la RavardierL

dicional em quase todos os jornais ->-' '

Estável. Ventos _ Do quadrante cebemos o ofício, que, pelo muito_ A data de ho,ie recordà,noSt: O mencionadç:> forte era o de São Luiz:

do país, ae destacar na primeira d' 1-01 d h A' do ,Maranhão',
Norte, frescos. T,empel'aturas ex- que nos esvanece, aqm transcreve- - em b , a esqua ri! a ele nelre

página o noticiário do -exterior.
11'e111as de h' i\,r" 99 5

,mos: Gonçalves, com 3 caravelas, em uma
- 1640, reforçados pelo Capitão-mór-'

Essa paginação, como reconhece a ,o�e: ',aXIma .�-, : ml- "Floi'ianópo]is, 25 de outubro de elas quais vinha Américo Vespucci, eles- João Dias Guedes,' os Capitães Adão Ve·;

Emprêsa das "Fôlhils", em notá
nima 15,6. 1948. cobril! a Bahia ele Todos os Santos; lho e Gaspar Saraiva, atacaram e 1'eto-

Ilmo. sr. Diretor do "O Estado". - em 1549, Tomé de Sousa, assumiu maram a Vila Velha do Espírito Santo,
inserida em sua primeira pagIna,TI·d

'

Em nome da Sociedade de Assis- o Govêrno elo Brasil; ,recolhe,ndo-se os holandeses aos seus na-'- .

era uma expre�são do nosso "colo- e egramas reli os tência aos LázarOS e Defesa contra - em 1615, a esquadra do Capitão- vios e dai zarpando no elia 8 de r.ovem-

nialismo", acrescentando que "a Na Repartição [.elegráfica local á Lepra em Santa Catarina, vimos móI' Alexanelre de Moura, fudeou no ])1'0;

vida de S. Paulo e do país em ge- t- t'd
trazer-lhe a nossa mensagem de porto de São Luiz do Maranhão, condu-, - 1685, foram decapitados em São',

es ao re I OS telegl'amas para Toni, gratidão pela ajuda incondicional zindo reforços a Jerônimo de Albuquel'- I Luiz do Maranhão, o fazendeiro Manuel

ral, com o aumento da atividade, l:>e' OI" TlP'
.

reu'a 1Vell'a, .eneI1Le lra- prel>tada á festa "Feira Mexicana" que em luta contra os franceses' ,Beckmann e o procurador do povo Jor-

das riquezas e da conquista paula- guay T.ava�'es, Arme.nio \iV,endhau- sem a qual não poderiamos ter al- - em 1651, o Capitão l\'[a;lUel de 'ge de Salnpalo, mentores da revo!ta de'

tina do nosso próprio, território, já sen, Maria Silva, Lzaias Zanelato, cançado tão grande êxito. Aguiar derrotou um destacamente ho- 24 de fevereiro de 1684, conhecida como-

estava a reclamar J'ornais que lhe Fazendo votos pela sua felicidade landês e perseguiu-o até perto do forte '''dOS!eCkmàns'' e' neste mesmo dia, exe--
M. L. Pinto Santos, CeeiHa Varaas, 1 t' t 't d

.

� pessoa, apresen amos pro es os e dos Afoga,elos (Prinz Willen) "
cuta o, em estatua, foi Francisco Dias:

dedicassem maior atenção, do que "1'11 P b t C I d'
.

V\ 1 Y 1'0 s, a'etano Vasconce- e eva a estIma e dIstinta conside- - em 1773, em Santos, São PauIo, :Deiró;
aos fatos do exterior. Não seria los, José de Freitas, Pedro Candi- ração. nasceu o céleber orador Antõnio Carlos

- em 1722, foi confirmada a Capita-

jnsto relegar os acontecimentos 110 Silveira e Edy Henrique.
Pela Sociedade, a Presidente, (a,) Ribeiro de Andraela Machado e Silva, fa- nia ele Cumá, herdada por Antônio de-'

mais importantes da vida brasileira Sarita Pederneiras". lecido no Rio em 5 de dezembro de 1845;, Albuquerque de Carvalho;

para as páginas internas".
- em 1814,' no Rio de Janeiro, fale-

r
- em 1738, na Bahia, onde nascera._

Reconhece ainda as "Fôlhas" que

Coopera,ll·va dos 'Ba' oca'. fl·OS-- ���e:g:.oel��n M;�:oe:n��!���d��teSsi1V�i1!:i� '�;' :O:l�al�ai�; ,�:ut1:'�Odafa:;���c:;:a.;��:
"urge prestigiar com a melhor pu- ros, nascido em Vila Rica (mais tarde torla da Amenca Portuguesa;

blicidade e destaque o que ,aconte- Ouro Preto-Minas Gl'rais), em 1749;
- em 1858, no Cemitério ele São Fran-'-

ce em nosso país e que para nós Dia qua'r'ro do corrcnLe ás oito hfJras, sel'á inaugurada, nesta CaI)i-
em 1818, o então Sargento-mGi" Contiuna na 3a. pago

reveste interêsse mais imediato". tal á rua Visconde de Ouro Preto :\1 ..6, a Coopel'�Liva dos Bancarios de
A Asapress .sente-se satisfeita em

,

t t't d d "FAlI " Florianópolis, Ltda. que 'Obedecerá a seguinte direção'
}'egIs rar essa a 1 u e as o las,

'

,
,

.

I,
,

t d
PreSIdente Sr. Newton de Almeida funcionário do Banco -do Brasil

que vem revo UClOl1ar O' aspec o e, ., , ,

"
,

d
.

l'd'
-

d'
e Gerente o Sr. Mano Chmaco, funCIOnário do Banc'Ü do Distrito Fedr.-

OIS con ,1ecI os orgaos a 1111pren- raI.
j

,"

sa do paiS.

FI0,18I"6DOI" I d@ Novembro de '9482

Perfis de alguos c&- Conde, Hermann
tarinensp.s ilustres

Gratos pela oferta, cumArimen
tamos o prezado cf,;lega Zedar Per

i'ei,lo qa Silva pelo 'lançamento de
mais êsse seu trabalho.

"

Ê uma f.eliz, inicialiva que muito beneficiará a laboriosa classe dos
bancados, e estando sua direção entreg'ue a dois moços de compro
\'afla capacidade de �rabalho, inteligente e idealistas, podemos estar

I certos do pleno êxito que teriL
O Estado felicita seu", fundadores.

CASA MISCELANEA di.tri
buidora do. !Rádio. Rt C. A

Victor, Válvula. e Di.col.
Rus Conset.... M'Af-'

CO.'TRA�\ casra,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

I
,

Frederico Guilherme de Varnha=-Luiz

- em 1517, Luthero afixou nas por-

- em 1857, segundo consta, UIl1 preso"

assassinou. o carcereiro ela Cadeia desta..
Capital;

tas' da Igreja de \Vittenberg noventa e

cinco proposições (Viele "Reformadore s

religiosos");
.

-,em 1615, Jerônimo d€ Albuquerque

gern Inaugurou. os trabalhos da Fábr-íca.r
de Ferro ele Ipanema, fundindo três cru- ..

zes monumentais:
- em 1818, partiu de Montevidéu, com

destino ao Rio de Janeiro, a corveta por

tuguesa "Maria Teresa", comandada por
D, "uno José de Sousa Manuel de Me

nezes, que naufragou e nunca se teve+

notícia ele mais nada, Conduzia a, seu' ..

.io Correia, o vencedor dos combates da

bordo o General Sebastião Pinto ele Araú

ínelia Muer,ta (10 de novembro de 18�.s)
e Arroio de São Juan. (26 de maio de-'

1818) ;
- em 1837, nasceu José Vieira Couto

de Magalhães, falecendo à 14 de setem--

bro ele 1898;
, em 1835, chegou a esta Capital, no

brigue-escuna de guerra "Dous de Mar-

ço", comboiado por qU{Í'os navios, D.·,

José Maríano de Albuquerque Cavalcan-v

ti, 50 Presidente desta Pr-oviucia, que 'to-v :

mou posse a 4 do mesmo mês;

.--\ndl'é ,Nilo ,TáUasco'"

2' UE NOVEl\'IBR'O"

.-\_ d'ata>' de hoje recorda·nos ,qne�

,

- em 1�4Ó" zarpou de Cadii; com qlla�
tro navios, quatrocentos homens' e qua�-

FRECHANDO •..

A época é dos ,dias e das semanas. Ontem festejamos, em

síntese sintéticamente sintética, todos os santos dos céus, E lo

go em seguida ,às 'comemorações ode todos os democratas nacio
nais, na Semana da Democracia; Juntamente com mais outras
duas semanas: a da Asa e a da Economia. Ainda em odtubro
houve o Dia do Professor. E mais o Dia do Func.ionário PÚ
blico. E mais o Dia dos Comerciários. E, ainda, o das Nações
,Unidas,

Como aquele que, ser Pieiro: Ubaldi, fêz a grande Sin-' "

tese, po,diamos apenas gritar:Viva o Mundo!

*'

Na Assembléia, há dias, o deputado Cardoso da Veiga ris-
cou um fósforo, tirado do bolsá e de dentro de uma caixa .de
madeira. O interessante seria que a exibição de fósforo fôsse
feita com produto-ede fabrição pessoal e �aisse da caixa cra

nian'a.

Que escuridão, meu Deus!
Guilherme Tal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


