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o

o sr. dr, José Boaha id, Presidente da Assembléia Log islativa do

Estado, no exercício do cargo de Goveruador, seguiu hoje, às 13 1101'aS,
para a cidade de Jo.invile, em automóvel.

Acompanhou-o .nessa viagem o sr, dr, Otbon da Gama Lobo d'Eç,a,
Secrptário da R�gurança Púbrica, além do sr. cap. Hui Stockler, Che
fe da Casa Militar.

Ano Ofensiva contra
e terrorismo

o poli�iameDto das
praiils cariocas

ii Bandeira o ares. Dutr.a vjajou
para a Bah'3

Arí Kardec de Melo Rio, 20 (A. �.) - Seguiu para

Muito se tem falado e muito com bases científicas? Será que a Bahia o Presidente da Repúbli
.se dirá hoje, nesta data signifi- não tendes explorado a terra, a ca, General Eurico Dutra, acom

cativa, a respeito da Bandeira. natureza, com vosso capital e panhado de suas casas militar 'B

Depois que o artista a ímsgt- com vosso trabalho, apenas pa- civil, empreendendo uma visita

nou, cantaram-na os poetas, ra aumentardes mais vossas àquele Estado, Grandes homena

enobreceram-na os escritores, ambições" vosso princípio edo- gens estão sendo pr-eparadas C�1'

elevaram-na os gênios de nossas nístíco, que não passa de egoís- Sah'ador ao Chefe da Xação, de

letras. E, nos conceitos rormu- mo, egoismo tão somente? inioiativa do Govêrno, povo, e das

lados, nas palavras enobrece- "E quando 'pintas com as mais fôrças políticas mais expressivas
deras, nas rimas que elevam, belas expressões da vossa lín- daquele Estado. Afim de partíci
sentimos, embalados nas bele- gua, as, estrelas que recamam o par das solenidades da recepção,
zas da literatura, a grandíosí- azul celeste deste globo, será seguiram ontem para a capital
dade do pavilhão auri-verde; que já firmasteis, no Cruzeiro babiana representantes da U. D.

compreendemos a delicadeza do Sul que resplandece, vossa
N. e P. S. D. da Bahia. De regres

das cores e a harmonia do de- fé nas novas gerações, vossa so, o Pl'esidpnl� da "República via

senho. Pouco 'nos resta dizer - confiança nas instituições que jará diretamente de Joazeiro, com

todos os cânticos que se pos- vos amparam? Será que ao des- Iigeir-a parada em Vitória (Espí
sam imaginar, já foram entoa- creverdes meu lema, nesta fai- rito Santo)·
dos, e neles fícamos conhecen- xa branca, já compreendestes

--------------

do a história de um povo, de 'o significado das palavras Or- O pagamenio aos
um passado glorioso e de um dem e Progresso? Sabeis que

ffuturo promissor, Muitos, des- Ordem é paz, harmonia e que uncionários
-crevendo a Bandeira, escreve- Progresso é. evolução e que am

rarn nossa própria história e bos se consegue únicaménte
.nos legaram o conhecimento de com trabalho consciente e cons

fatos que enobrecem nossa gen- trutivo?"
te E nós que a festejamos hoje,
Razão e sinceridade existe na':' que lhe dedicamos êste dia com

queles que descrevem assim, a todo o patriotismo, nós senti
Bandeira Brasileira. Não foi mos orgulhosos e agradecemos
ela quem inspirou as pagrnas o auxílio, a fé e a confiança, que
mais gloriosas de nossa vida nos tem prestado.

.

política? Não foi para vê-la Continua, Bandeira do Brasil,
tremular nos mastros que ven- contínua balouçando nos céus
cernes as grandes batalhas, na- de nossa Pátría ; continua aben
vais travadas nos mares tia coando esta t"erra dadivosa ê em"- ,

América do Sul? E não foi para louvor cantaremos com o poe-
contemplá-la, altaneira e bela, ta: recebe, Bandeira, todo o

com majestade, junto às nações afeto que se encerra no íntimo
que lutaram pela Democracia, de cada brasileiro sincero, que
pelo Direito e pela Justiça, na rido símbolo do Brasil!
última grande guerra? não foi Fpolis- 19-11-48
para colocá-la lado a lado com

.

(Alocução apresentada pe-
as bandeiras das nações unidas lo Acadêmico Ari Kardec de
que os nossos bravos soldados Melo, Diretor do Departamento
deixaram repleto de cruzes bran- de PÚblicidade do Diretório Aca
cas, o cemitério de Pistóia? E não demico da Faculdade de Ciên
foi ainda para revê-la neste rín- cias, Econômicas de Santa Ca
cão abençoado, neste Coracão tarina, ao microfone da Rádio'
do Mundo, que os valentes pra- Guaruja, como parte das come
eínhas pediram a Deus que não morações ao Dia da Bandeira).
lhes tirasse as vidas, sem que
voltassem para cá?
Sim. Devemos muito a Ban-

deira. Glórias, vitórias, uma hís- A 'situação do põrtotória sem derrotas' guerreiras.
Porém, teremos feito jús a tudo de Duoquerqu,equanto nos tem inspirado o Pa
vilhão sagrado? E se a Bandei- Paris, 20 (U. P.) - Três mil

Ia pudesse, quando balouçada
soldados e guardas móveis arm9.

pelo sopro divino, no ondeado
dos com metralhadoras e apoia

harmonioso de suas cores, se
dos por carros blindados, foram

fosse possível por certo pergun-
concenlrados diante das barrica

taria a nós outros; as que cons-
das no parlo de DunqlLerque. A

tituimos o povo, no sentido ge-
maioria dos �OO grevistas, qUE

ral, aos brasileiros: "cidadões
há dois dias ocupavam o pôrfo,

que viveis abençoados sob as
foram durante a noite, facUitan

estrelas do meu Cruzeiro,' tendes
do a ocupação e destruição ' das
barricadas.juntado ao passado glorioso de

nos vossos dirigentes e de coo- O ponto-de-v·lstaperação com aqueles que tem ....

por alta missão governar os t
·

destínos políticos dos homens? DOr e-americano
"Quando dízeis que' o amare- Paris, 20' CU. P.) - Contraria-

lo e o verde desta flâmula re mente às nO,tícias anl,eriores, de
presentam o ouro e as matas que a p@sição norLe-americana
as riquezas minerais e naturais' em relaçãli- à Palesti'na só seria
.será q�e junto as palavras ten�

I
exposta depois da conferência en

,des agIdo no sentido de tirar tre Truman e Marshall, foi anun

essas riquezas do sub-solo, com ciado agora um discurso do dele
real proveito para a vos gado Philip Jessup. O Comi1 é Po
sa economia e será que tendes lítico, que já Linha adiaelo os de
devastado as matas, para cons- baLes para segunda-f.eira, convo

truír moradias, fazendo, após o cou uma sessão para as

quator_jreflore�tamento, plantando-as ze horas de hoje· Nessa oçasião,
teus feItos heróicos, uma vida Jessup exporá o ponto de vista
de compreensão política, de fé do seu paíS.· .

Rio, 20 (A. N.) - O senhor
Raimundo Brfgido Borb a, diretor
da Despesa Pública do Ministério
da Fazenda, falando a respeito rio
aumento de vencimentos ao fim
cionalismo concedido por Iôrça
da lei n? 188, de 15 de novembro
declarou que o pagamento refe
rente a este mês, bem como os de carguoiros de longo percurso

atrazados de agosto, soternbro e e .cabotag-em, tendo em vista .in

outubro e ainda os proventos re- .Lensificar os trabalhos dessa f'ro

Ial ivos ás pensões, concedidas pe- ta.

lo Govêrno, terão início a vinte -,--

e cinco do corrente mês e que (I I NEM SE DISCUTE!
,.

la .amento COl'l'C" ondente a uq_IEJU
minha casa 50 se bebe o dehclOso.CAJ<.EI g P. MD:ll ainda mais agora que esta d istribui ndo

zernbro será efetuado a partir [:0 como 'brinde, valiosas BATERIAS DE ALU-

dia vinte daquele mês,· )'II:'HO.

Melhoramen'os inaugurados
pelo Prefeito de Tubarão

Tubarão, 19 (O Estado) - O oficialmente, a Feira,'Livre e a

dr. Francisco Carlos Regis, Pre:" banca do peixe .. Ambos os me

feito Municipal, inaugurou, hoje, lhoramentos tiveram a benção
-

da Igreja, representada pelo re

verendo Padre do Ginásio. local.
Falaram no ato os srs. Jabes
Garcia e Francisco de Sousa Ne
ves, além do Prefeito. Compare
ceram a ínaguração o Presi
dente da Câmara dos Vereado

res, o representante do Juiz de

Direito, outras autoridades e o

povo em geral. Ao meio dia pres
taram juramento à Bandeira

quarenta e sete reservistas, na

praça da Bandeira.

Homenagem

LA2GURA DE:
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9'ala f'wnha. , l'enfl';' e cqnleuê..�I
em b�lUI.c e ccu, 'lndon�hren'

�
Mnn:. "qi!!roda

E'mais um produto 'lAPA'_

Cairo, 20 (U. P.) - Fontes au-

torizadas rlizem que o Governe Rio, 20 (A, �.) - A Divisão de
desmantelou a maior organização Polícia Pol ítica e Social está avi

Ierror ista existente no Egito, e sande que, le.ndo o Chefe de Po

responsável por uma série 'de ex- )ícia lhe atribuido a
í

aref'a de

plosões e assassínios polític-os. policiar as praias da cidade, proi •
Foram presos numerosos mern- bindo abusos que motivaram as

bros e corifíscadas grandes quan- queixas do público e principal
tidades de explosivos. As autor-i- mente dos moradores de Copacn
dades mantêm rigoroso segr êdn bana, iniciará êsse serviço a par
sôbre essa, ofensi va contra o ler- tir de manhã. Ao mesmo tempo,
rorismo. as autoridades responsáveis pelo

policiamento em questão fnzem'
um apêlo aos banhistas no senti
do de' evitarem atitudes incompa
tíveis, com os bons costumes, co

mo lambém o jógo de futebol nas

praias e transita!' sem camisas

pelas ruas, que aliás são prál iras
já proibidas.

HomeDage�do O di
retor do Loide
Brasileiro

Rio, 20 H. P.) - A Comissão

"tDl\� em tecidos de
CAMA e MESA-

é garantia de
._

'PfR'F'E ICÃO
e �LT" QUÀLI'DÁ1)t

Na ourela ou etiqueta
exija a marca "LAPA·

Santos, 20 (R. P.) - Viajando
por via aérea, chegou a esla ci
dade o c o ll1 an d a n te Augusto
Amaral Peixoto, diretor do Loide

Brasileiro, sendo homenageado
com um ágape, tendo feito nessa

ocasião um apêlo ao comércio e

aos exportadores santistas, no

sentido de que passem a utilizar

agora, mais navios, depois ria r,e

r'oema quo a Companhia acaba de

passar. O diretor do Loide expli
cou que tem realizado uma série

de viagens, depois de que o Loi
de Brasileiro organizou sua froLa

o estudRnte recor
reu e venceu
Rio, 20, (R. p.) - O Conselho

Universitário aprovou por unani
midade de votos o parecer do pro
fessor Temístocles Cavalcanti,
dando provimento ao recurso do
estudante Jaime Poggi Filho,
para anular o ato do ex-diretor:
da Universidade do Brasil, pro
f'esscr Inácio Azevedo do Amaral,
rrue determinara o cancelamenlo
da sua matr-ícula na Facu ldade
Nacional de Filosofia, bem como

de todos os demais alunos do CU"·

50 de ler-Las no regime de "Disci

plinas Isoladas".

Não queremos
palha...
Consultiva de Intercâmbio de Co

mércio Exterior aprovou a proi
bição de entrada d� palha fiq.
país. Foi constatado até julho do

corrente ano que entrou no Bra

sil quantidade igual ao dôbro
ele quarenta sete e quarenta e seis,
quando entraram quatro mil qui
los de palha em quarenta e sete e

sete mil quilos até julho do cor

rente ano mais treze mil quilos.
a medida está desag-radando as

indústrias, que afirmam que isso

lhes trará dificuldades.

As águas do mar dão constituem

perigo para a cunsel'vaçi,jo· dos M0-

tores JOHNSON Sea Horse pois to

dos êles, antes de sair da fábrica,
são trdtados por um processo eSjJl'

Lial, idealizado e exeqltado para

proteger as partes metálicas cO'ntra>
os efeitos corrosivos da água salga.
da. Distribuidores Comércio �

Transportes C. Ramos S. A. - Joilo

Pinto, 9.

Assassinou a espõsa
e morreu também
Nileroi, 20 (R. P.) - Soube-se,

agora, 'CJue faleceu no Hospital
Psiquiátrico o russo Felix Selens

k1, imigran.te que em setembro úl
Uma assassinou sua' espôsa, na

i lha das Flôres. Na Detenção de

NiLeroi, Sélenski tentou suicidar

se, e ultimamente , já no Hospi
tal Psiquiátrico, declarou a gre
v,e da fome. Mantido a custa de

Substituicõp,s no
Miu. do Trabalho

Rio, 20 (R. p.) - O ministrQi
do Trabalho aceitou ü pedido de
demissão do ,sr. Pericles d,e Ca1'..

valho, do cargo ,de diretor do De.

partàmento Nacional d.e Imigra
ção ,e Arnaldo Sllssecikind, pre·
sidente do Serviço de Recreação
Operária, nomeando para est'l

última função o sr. Valdemar Sil
veira e para o Departamenlo \'a-,

cional d.e Imigração está indicado,
A DONA DE CASA

?
o sr. Carlos Saboia Medeiros, .�1l-

prefere uma BATERIA DE ALUMINIO,
l'l d dI, psn-

d I J d t preferindo o CA- p en e e sena 01' pe o . ,_o •

Po e rece le· a e presen e,
.' J .

,

FÉ :MDlJ. E como é delicioso o cafe l\I1NII. , do Cpura,

injeções, acabou de falecer a doze
do corrente; mas ,o corpo foi re

movid0 para o necrotério como

sendo dum demenLe do interior

'fluminens,e. Só ontem as autori
dades judiciárias de São Gonça
lo tivcram notícia de que se tra

tava do infeliz ucraniano,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cabelos Brancos'

Sinal de velhice '

A Loção B,.Uhqnte faz vol.
tal' a cal' natural primitivQ
(C08tanhai leuJ'a, doirada ou

nevra' em poueo tompo, Não

I,. tintura. Não mancha e não
.uja. O .eu u.o .e limpo',
faci! e agrCldável.
A LoCêio Brilhante 'extingue

a. CQ8pae. 9 prurido, «;I .ebor
rhéa e tada. a. afecçõ.. pa
r08itdria. do cabelo, a..im

. como combate a calv·icie, re

.italizando a. raize. capila
r••. Foi aprovada pelo Depar
tamento Nacional de Saúde
Pública.

�@ni�7?T

..

Nervos Debili�
tados

•

Provocam
� a Heurasthenia
'r�", -��AO DEIXE'QUE o EX
l'

/-2�/\;'t'
CESSO DE TRABALHO

I

�'
DEBILITE o SEU OR-

,

.., GANISMO, PORQUE o
--

CANSAÇC PHYSICO .

E ItHElLECTUAL o
I LEVARA', FATALMEN

TE, A' �EURASTHENIA

I Os primeiros symptomas da
neurasthenia S&O ·geralmente a

insornnia, pesadelos; irritabili
dade, dôres de cabeça e ner

vosismo. Ao sentir quaesqueà
destas manifestações previna
se con tra as suas consequen
cias, Trate-se immediatamen-'
te. com um remedio de effeito
posirivo e immediato. Não
tome drogas perigosas. Vigonal
é o remedia indicado para
qualquer caso de neurasthenia.!
Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças
perdidas e a energia da juven
tude ás .pessôas exhauridas.

Vi�ona1-,I

FORTIFICA E DÁ SAÚDE
"aboratories ALVIM & FREITAS _ S.l"aulo

.-.....

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

A,beleza é
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 <> creme de alfa
ce "Brilhante" ultra-concentrado
que se caracteriza por sua ação ra

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

serve corno a sua cutis ganha um

ar de naturalidade, encantador á
vista.
A pele que não respira, resseca

e torna-se horrivelmente escura. O
Creme de Alfacê�Brilhante" per
mite 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 l'lele vi

va e sadia volta a imperar com o

uso do Creme de Alface "Brflhan
te". Experimente-o. I

'F; um produto dos Laboratório!

[Alvi� &: Freitas, S./A.
.lL..__

PIRII

fllEMDI••".
O

,

La.
PARA A •

INDÚSTRIA

CIRlOS 'HOEP'CI(E s. D.
signifiça 'l'ualídade, e �conomia!

VEJA NESTA LISTA OS ARTIGOS DE QUE NECESSITA
E PROCURE CONHECER OS NOSSOS PREÇOS.

•'
PRODUTOS DOMtSTlCOS
Desde _fogõt, de todos os tipos
e eq i.rpamen to para coz.nha
até produto, para toucador.
dr oza ia pe-Iurnaria e um va

riadíssimo estoq e de artigos finos ""ra

pre�"'Jltes. Filtros. ge .<l(leiras. rnsqu inas
e r· dias das memores marcas. Secção de
fazendas e artigos de confecção, capas
para ehuva capotes e\ enverado s, etc.

Mangueiras Gcody ..ar pa-a jardim.

P)I R II II I II O Ú S T R II

{!Di-pomos da completa linha
das famosas correias e man-

gueiras Goodyear. Motores .'.
Diesel industr iris, mar itimos
e geradores. Materiat para

'

construção, insta.ações sanitárias. ba
nheiros. etc .. Torno, paralelos. bancadas
e máquinas para os mais variados fins.
Folhas de serra para engenho. braçais
para aç » e metais. circulares e de fita.

Ame lo e moderno sortimento
de máquinas e ferramentas

agrfcolas: tratores especiais pa
r� hortas, arados, grades de - tdisco e dentes. Máquinas e venenos pará
extinção de gafanhotos, formigas e ou-
tras pragas. Mangueiras Goodyear.

}

..

-,

PIRII TRIINSPORTES PIRII a aGRICULTURa
A utomóveis, caminhões. ca

rnior.etes. Possuímos um com

pleto estoque de pneus Good
year especiais para cada tipo
serviço. Câmaras de ar. cor-

reias de ventilador e baterias Goodyear.
Ferramentas e macacos até 5 toneladas.

,
,

PREÇOS CON'VENIENTES PARA ATACADO E VAREJO,

,.f
•

. CDRlOS HOEPCKE S.I'.• -

COMÉRCIO E 'INDÚSTRIA
MATRIZ: Florianópolis _ FILIAIS: Blumenau _ Joaçaba
Labes'- Laguna _ Sõo Francisco do Sul _ Tubarão _ Joinville

AGENCIA EM SANTOS - ESCRITÓRIOS EM SÃO PAULO, CURITIBA E· RIO

.. ,.

ARMADORES - CQMERCIANTES - INDUSTRIAIS
Transporte 'de cargas e. passageiros entre os portos de Laguna e Rio de Janeiro

Fóbrico de Pontas "Rita Maria" _ (Pregos de ferro)

IMP,dRTADORES E· ATACADISTAS
Fazendas Ferragens _ Móquinds _ Produtos Ouimicos e Farmacêuticos

,Telegramas "HOEPCKE"

_ .. ------ ----_:__�------�------------=::;:,=-·------í-�-·------

o Mau Estar
A Dispepsia

do .F,igaao
•

enerva,
. depaupera

impede a �liIllimilaçao do. alimentoe;
f<n emagrecer

111 Prísão deV entre_atroph�a o cerebro, faz perder a

, memoera, enervo e embrutece a.

.ua. vitima.,

As pílulas do Abbade Moss,
formul�das exclusivamente para
combater as molestias do figado,
estomago e intestinos, fazem

desaparecer em pouco tempo. o

mau estar do fígado, a dispepsia
e a prisão de ventre.

"
"

PllJtJb�S DO ABBADE MOSS

UNHosDALVY
.

,o R-OO'UTO, DO 8RA,Sll.G'ENUINO :r "

'IND. iIl,[ [UNHO ([ AlG. "DAlYY''' S. A •.

Rio de Jan·eiro

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Dlspestu O Figueir�nse a vencer o seu

-choque de "hoje à tarde. - Funcionará
Dentro de algumas horas se-

,
OS QUADROS·

1-rão abertos os' portões do está- . Salvo ,mOdificações de última '

-dío da F. C. D. para' dar entra- hora '

da à torcida florianopolitana Paula Ramos: Brognolli, Chi
-que irá se deliciar com o sensa- nes e.'Nenem; Nicácio, Choco-
-cíonal embate entre tricolores e late e Ivan; Lázaro, Caríoní,
.alví-negros, cumprindo assim a Mandico, Forneroldí e' Benteví.
:penúltima peleja no certame Figueirense: Mafra, Marco e

,

=profissional de futeboL Díamantino: Minela, Jaír e
Muito falatório em torno 'do Gastão; Capeta, Nede,' Hélio,

empolgante choque que coloca- Nicolau e Hamilton.
.rá no gramado duas falanges PRELIiMINAR .

'aguerridas, dispostas a tudo en-

'vjdar pela vitória.
•

O Paula Ramos encontra-se a

um passo do bi-campeonato.
�:Resta-lhe apenas empatar para
ver enríquecído os seus fastos
com mais ínvejável título; O
-quadro de Toni acha-se em ex

celentes condições, p mesmo. se

o meia direita Néde, um dos valores
do "esquadrão de aço" ,

. ". .

"dando com a equipe de Francís-
co Prazeres, a qual está anima
da com a brilhante temporada
-que realizou em Curitiba,
Torna-se impossivel apontar o

favorito. Veremos, I hoje duas

equipes perfeitamente iguais
técnica e fisicamente. Ambas

possuem credenciais para ven

cer. 'O final do cotejo dirá qual
-das duas'equipes é a melhor. O
Figuirense possue a melhor in-

· termediária da cidade, enquan
to o quadro adversário está do
tado do melhor e mais produti-

·

vo ataque.
Vai ser bem dificil a Jair, Gas

tão e Minela, impedir o avanço
• dos dianteiros adversários, onde
ponteiam Mandico, Benteví e

,. Lázaro como os mais perigosos.
Iremos apreciar grandes joga

das na tarde de hoj e. Os dois
esquadrões possuem os mais ca

tegorizados pebolistas locais.
.. Nínguem deverá perder o espe
táculo desta tarde.

MONGUILHOT, O JUIZ
Newton Monguilhot, ínegavel-

,

mente o árbitro n.,l da cidade

Ie talvez do Estado, funcionará
no pré lia prmcípa] de hoje, es-

· peranuo-ss 'um desempenho im-lparcial e honesto.

íerte centender, .i- C'raride ansiedade
.i, .: Empolganteo apitader. n...

VINGOU -SE O COLEGIAL
DERROTANDO O TESOURO

POR 2X1

pelo
. a, -prellmmar 111

Oir�tin ',Ie PEDRO pAULO. MACHADO

RETARDAMÊNTO DAS INSCRI

ÇõES PARA O SUL
AMERICANO

A partida preliminar terá ini
cio as 13,30 horas, jogando os

quadros de, aspirantes dos mes

mos clubes. Manoel Tourinho
será o -dírtgentc da peleja.

Rio, 20 (V. A�) - A Federação
Noticia-se no Rio que a Con- Ante-ontem, no campo do Co- Paranaense de Futebol, aten-,

federação Brasileira de Despor- légio Catarínense > a segunda dendo ao pedido da C. B. D .. pa
tos a quem caberá promover o partida da série melhor de três ra a indicação :pelas entidades,
Campeonato Sul Americano, co- entre as equipes do Tesouro e do de joga.dores julgados em condi ..

FLAMENGO X. FLUMINENSE gita promover o retardamento Colegial, em disputa de belíssí- ções de participar dos prepara-
, O cláSSICO da rodada de .hoje

'

das inscrições para o certame, mo troféu. O Colegial, jogando tívos da equipe brasileira para
em disputa do campeonato ca- para facilitar o comparecimento com mais acerto conseguiu le- o Campeonato Sulamertcano de
rioca de futebol será travado en- 'da Argentina:, cujo futebol atra- var de vencida o seu antagonis- Futebol, acaba de oficiar à Con
tre os velhos rivais Flamengo e I vessa grave crise em vista da ta, por 2x1, vingando-se assim federação, pondo à sua disposi
F'lurmnense. Os outros jogos da greve dos jogadores profissio- da derrota sofrida no primeiro ção quatro jogadores. Trata-se

rodada, são os seguintes: Madu- naís. Assim, ao invés de se en-, encontro.' Ainda não ; foi

mar-,
do guardião Píanowsky, do za

reíra x América, Botafogo x Ol,a:- cerrarem as inscrições .no dia 101 cada a data para a realização gueiro Fedato, do .ponta-dtreíta
ria, Bangú x Bonsucesso e Vas- de dezembro, somente se ver.ifi-I da "negra", isto é a partida di- Baby . ,e do ponteiro-esquerda
co x Canto do Rio. i cará no dia 16.' , cisiva. '

. 'Cireno .

A DISPOsrÇAO DA C. B. D. 4

CRAQUES 'PARANAENSES

,
t

.>

f' ,;;::t
.. '

rfl).
I

t JJm
,

"

� ,
'"

�
,

.;) Jl,',t;

�'.

. PARA OS' APARELHOS

ELÉTRIC:OS PO,RTÁTEIS
. ",

-

_" - '.

J \

Condútores PIRELL'I

isol,a1l8� com. bor"ácha

Eletricidade é hoje sinônimo de confôrto, em

todos os sentidos É a enceradeira, o aquecedor,
o fogão elétrico Uma infinidade de aparelhos que

exigindo apenas um simples gesto para entrar -em ação,
encontram �e'mpr'e tipos adequados de fios e cabos elétricos

Pirelli, para a sua-eficiente �plicação. São técnicamente perfeitos.
Pioneira na produção de cond�tores elétricos, com 75 anos de ex

periência mundial, Pirélli pode garantir o mais alto padrão 'técnico. '--:\(I
, "

II

I

'li'..,

- ,. .. '.. ......... -

\.

a

,

EXIJA SEMPRE E5-TA MARCA

.PireIli S. A: • Companhia Industrial Brasileira.

J..
,

NAS PRINC PAIS CASAS DO RAMO

Um condutor

de quaUdade para
cada aplicação

•

Caboi h�l-!,rõnicol
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(j ESTADO-Domingo 2" oe Nov�mb'ro o. '1.48

.,._-.-.-.-_-_-_-..... -_-......- •.•-_-.........._....._-_-_-_-_-.-_-_-_....-_-._.:-_-_-.-.-.-.-_-_-.-.-_-...rrI" .

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
Fundada em 1870 '_ Séde: BAHIA

INCÊNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$,
Besponsabildades .'..... Cr$
Receita .•.... Cr$
Ativo ;,...... Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos .:.. Cr$
Responsabilidades .' . . . .. '.... ......... Cr$

Diretores:

80.900.60(i,30
9.978.401.755,97
, 67.053,245.?p
142.176.603,80
98.687.816,30

76.736.�01.30(j,20

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá, 5
Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Aràújo e José Abreu. �

••_._._-_._-_._-_._._...._. ..._._�........._._-_�-.-••-.,.-...-.-........I'l.·...,....._·.·.w......J'

N. o 1: Re'gras abundantes, pro:'
"

longadas, repelidas, bemorragias
e suas cpnsequêncio s.

�N.o 2: ,.Falto' de regras" regras :,
•

,

atrazad� suspen�a�. derninuidós" •

e suo s consequências.

V�UMART
_,__ • •••••.__ • __ •. __._ •.........._.'0. _ ......•••...__

Relojoaria Progre'iSO
de JUGEND" &> FILHO

�

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE:
li: EEMBC Ll: O POSTAL,

Faça seu pedido por carta ou te]�g�oma e pague
sóment9 quando rec,!,ber.

N. 31,cr$' 100,00
l

N, 9 cr$ 260,00

I
I'

!
Despertador de bolse

ilumIna a noite
Süi..o de

'

quaHdade

Uma maquina fotografica
americana d. foeil

manejo

Noslo. relogiol .ão acampa :t\hado. ·do. re.pectivoI oertificado.
de garantia. '

PEÇAM-NOS C�TALiOGOS 00 ENVIAMOS GRATIS
JÚCEND & FILHO

Curitiba - -Praça TiradeDt••• 260,- Paraná

...

.

.
-

.

GRIPE o TOSSE O BRONQUIT�
,l� R A T Ó R lOS PR!MÁ: C. P. 1 � 4 4 - R I O

,
,

de IlJdQ�

. ,

• •

,

I
"

"
...

f.�

\. �
.

. Para maior maciez de marcha - maior segurança nas para
das-menos desgaste nas peças do seu 'carro-mais beleza
e elegância, ado�e Firestono SUPER;-B�LÃO." o pneu
mais usado nos modelos 1948149! Principias inteiramente
novos no desenho do anti-derrapante e Aa 'estrutura da cor

cassa dão ao' Firestone SUPER-BALÃO uma proteção extra
contra estouros e Q aquecimento das marchas extensas.

;:

(
1

PARADAS COM ESTUPENDA SEGU- * MENORES DESPESAS DE.MANUTEN_
RANÇA - graças aos novos ângulos
anti-derrapaiítes que aderem 'melhor

.

:lO solo e ao mesmo tempo utilizam
I

ao máximo a força do motor.
.

*

çÃO -:-- p o r q ue a flexibilidade do

SUPER - BALÃO evita os re-apertos

Irequentes da carrosseria."

*
MAIS ELEGANCIA PARA O SEte

CARRO - as linhas aerodinâmicas do

SUPER-BALÃO contribuem múito par�

a beleza. dos noves modelos... e de

qualquer carrd.

:_.....
EXT�AORDINARIA MACIEZ DE
MARCHA - o maior volume de ar

I ,.

sob baixa pressão absorve os cho-
ques e vibrações, ao invés de tranll-

.,..

*

IND!1,STRIA BRASILEIRA

O MELHOR HOJE... AINDA MELHOR AMANHÃ

PRONTA "ENTREGA
Marca'

International,
Caterpillar
Idem

..

Tip'o:
TO 14

O 7
D 8

H D 10

«Bull"doser.
«Angledosr»

siste!11d de lãmina
sistema de lamina

Idem
Allis chalmers sistema de ;cJlmina «Ang!edcs,'»)

/

Pedidos a Caixa Postal 139, � fpolis .

.

\

.
'
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Dr. Lindolfo A.G.
Pereira

Advogado-Contabilista
Cii/el -- Comercial

Conlltituiçõe. de _ociedade.
e .ervipo8 corebto., em geral.
�OrganizQçõe. contabei•.

RegilltrCil. e marca., di..pondo,
no Ri o, de corre.pondente.

E,.e ..itório: Rua Aivaro de
Carvalho n, 43,

Da. 8 à. 12 hora.,
Teletone 1494

,FERIDAé'o. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogue ira
�Medicaçao auxiliar no tratamentc

da .iflJi"

CASA MISCELANEA diltri
.',buidor. dOI '�Rádiol R. C. It

Victora .

Válvula. e Diacoll
Rua Conlelbeíro"; Mafra

.............. o
,
•••••

TERRENO
Vende-se um à rua Irmão Joa

«quim, nesta Capital.tmedindo 10x40,
: por Cr$ 25.000,00.

Tratar à rua Vitor Meireles, n.
\.,--

�----------------------�

:.....lhomens ,

. �,de' negócio
é mais fácil e seguro

l'ealizár seus negócios
pessoalmente.

.....lganhem
'Ttempo

viajando para a Europa,
Buenos Aires e �ontevl-i

p.,.
rk�
!'\""

."d_conforlà
.,

-"r,elmente

deu, nos velozes e confor-

táveis aviões da S, A. S.

beneficiando-se com a tra

dícíonal cortesia e famosa

eficiência escandinavas.

'i,!has�aereas

escandinavas

Av. Rio Branco, 277"loja l�BD
·Tel. 22-2870 - Rio de .Janeiro

*

_ f.m toda o Brssil nAS agências de Turismo e n"J

flglnci14s dos "Serviços Af"os Crezeíro do S/ltl"�
,SAS"1.

SENHORITA!
A ult ime creação em reI ri

Berante é o Guaraná KNOT
'J�M GARR4FAS GRANDES

Preterindo-o está
ecotnaenhnado a moda.

PASTA DENTAL
ROBINSON

�
.. /

.

" CIO .I. aJ.Jv-

,.--;,-0.

o que você desejava: um carro de silhueta

longa e baixa .•• conservando a mesma

distância do solo!

paisagem" ..• carrosseria de segurança 59% mais

sólida. .. um novo e possante motor V-8 da 100

covolos," com economia de gasolina até 10%
maior, ., e um desenho revolucionário, completa-o Ford 1949 é infeiramente novo,' nos' manares

detalhes ... com freios extra-grandes de "Açõo Má

gica" (freiagem 35% mais fácil) ... amplas "[onelcs-
mente novo, por dentro e por fora, Por isso; o

Ford 1949 é "O Carro do ·Ano"! '1

1 Assentos que são

verdadeiros sofás,! 2 Nóvo painel de instrumentos, com visão instantânea.
a luz negra", sem r.eflexos.

.3 Linhos mais baixas
e um belo inferior,
mais espaçoso!

• c'

o primeiro e

único NOVO
carro em sua

classe!

"Poro-Flex", atrós!

( ,or
..._ I'"" � .. -,

. / �, ..

'

Curso de Admíssõo Dr. Alcides Acioli de Vasconcellos
Avenida Rio Branco n. 103, 1°,andar, sala 3.

'

NEJGOCIANTES DA CAPITAL E DO INTERlââ
O ESCRITóRIO DE ADVOGACIA E PROCURATóRIOS do

Dr. Alcides Accioli. de Vasconcellos, instalado à Avenida Rio
Branco n. 103, 10 andar, sala 3, no Rio de Janeiro ,encarrega
se da defesa dos seus interesses junto às Repartiç6Ú, PÚbli
cas Federais e todo o serviço de advocacia relativa aos Insti
tutos 'de Aposentàdorias e Pensões, assim como do Registro
de Patentes de Invenção, Marcas de Fábricas e Chamadas de
Exirangeiros.

, ,

Oferece, outrossim, os seus serviços como. íntermedíârío
entre Exportadores e o "Conselho Federal do Comércio Exte
rior.

do
Prof. José Warkeu, lente do Colégio Catarínense,

,

Curso que apresentou a máxima percentagem de aprovação.

'IPrepara candidatos de ambos sexos ao exame de admissão nos giná
sios masculinos e femininos, Escola Normal, Academia de Comércio,

.

Liceu Industrial.
Tnício das aulas: � de Dezembro, às 14 horas, no Grupo São José

Jfalricula: Desde 1° de Dezembro" das 13,30 às 15 horas, no Grupo
Escolar São José.

Despesa: Cr$ 250,00, para' o curso completo, pagáveis no ato da
matrícula.

l\'OTA: Desde 15 de Dezembro, as aulas começarão às 8 horas da manhã
Haverá um repouso por ocasião das restas.

A V I S O

Coqueiros Praia ClubeGuia do
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende-

recoso
Cada guia e vendido acompanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Ca.tarina.

,Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Ouríttba,

A diretoria do Coqueiros Praia Clube, recomenda aos senhores só-do .

'cios que não se façam acompanhar de pessôas que não pertençam 'ao

Quadro Social do Clube, pois a diretoria não .permitirá entrada de pes
sôas extranhas em sua séde, dando assim, cumprimento aos seus esta
tutos.

REEMBOLSO POSTAL

A diretoria

. Representações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇ0ES. RIj:F. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

Para casemiras, linhos, brins, etc. precisa-se representante.

IOfertas dando fotJ.tes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.
Ijaixa Postal. 539 - S. Paulo - Capital.

,
'

"'.'": ,'lo :

. I
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o BSTADO-DOIftIJlgo �_' o. Novembro ele '9••

CREM!O LYRA LYRA" TENIS' CLUBE - GRANDIOSA SOIRtE - DI� 27 � ÀS 21 HORAS - CAMPAN.,A DO·' PROMIN .... -

. MAGNIFICO SHOW' - SURPRESAS - BELíSSIMOS BRINDES' OFERTADOS, PELO SR. GOVERNADOR DO ,ESTADO E PRE-
, 'I

'

FEITO MUNICIPAL -- MESAS A RESERVAR NA JOALHERIA MORITZ, A PARTIR DO DIA 22 - CR$ 30,00. - FICAM CON-

'VIDADOS OS SÓCIOS no' LYRA" E. ;DO CLUBE DO� DE AGÔSTO.

II

•

..
,
.. • • • • • •
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DE OISCOS

•

•

.'

· .

•

•

.'

•

•

...... � ". •••••••

.--"JUIZO DE DIREITO DA COMARCA
DE TIJUCAS

Edital de leilão, com o prazo' de,
vinte dias.

O cidadão Carlos 'I'ernes, Juiz de

Paz, no exercício do cargo de Juiz
de Direito da Comarca de Tijucas,
.do Estado de, Sarita Catarina, ena
forma da lei, etc ...
Faz saber aos que o presente edi

tal virem ou dele conhecimento ti

verem, expedido nos autos de ação
executiva que se processa peran

te êste juizo e cartório do escrí-
.

-vão que êst� subscreve, que aten

,dendo ao que dos autos consta, au-
.

torizou a venda, em leilão públi
co, dos bens a baixo descr-itos, com
'suas respectivas avaliações" per-
. tfncentes a Carlos Cripa, que serão

levados a público pregão de venda

e arrematação, a quem mais der
e maior lanço oferecer, por Ale-

xandre Corrêa de Melo Filho, por
teiro dos auditór-ios no dia 14 de

dezembro p. v., ás 10 horas, no ln·'

cal em que se realizam as vendas

em hasta-públiea, à parla do ed i Ií

cio da Prefeitura Municipal. Des

críção e avaliação dos bens que

serão vendidos em leilão: "1. Um,
terreno situaclC) DO lugar Nova Des

coberta, deste iO distrito, com •.

'104,5 metros, doe frente, par r.eeo
ditos de fundo, com a área de "'

104.500 metros quadrados, fazen

do frente a Sul com a estrada pú
blica estadual e funda ao Norte

com o Travessão Geral, extremando
pelo Oeste com Alaide Sousa e pelo
Leste com Otfl ia Sousa. Cujo ter
reno está devidamente cercado tom'
cerca de arame tem outras benfei

torias, f.oi por mim avaliado na

'importânoia de doze mil cruzei-

"'i'os� (ê'i-s 12.000,00). 2. Um outro

terreno sido nesta cidade, com

106 metros de frente que fazem .

á rua Tenente Carvalho, em par- i

',te e o restante com terras que per

tenciam a Anto-nio Sousa, fundos

que se achar com a rua 20 de mar

ço, limitando-se a Leste co111 terras

de herdeiros de Antonio Sá e Jo

sé Krucinsk ,e a Oeste com a rua:
,

7 de Abril, terreno êsse em parte
murado e em parte com cerca de

arame' que foi por mim avaliada

na 'importância total de eíto mil

cruzeiros (Cr$ 8.000,<l0). I"'E para ]
que chegue ao conhecimento dos ]
interessados e ninguem possa ale

gar ignorância, mandou expedir o

, presente edital que será afixada na
,

sede dêste Juizo, no lugar do cos- I

tume, e por cópia, publicado uma

vês (no Diário Of.) digo no jornal
"O Estado", de Florianópolis. Da

do' e passado nesta cidade, aos

Onze dias do mês de novembro do

ano de mil novecentos e .quarenta e,.'
oito. Eu; (a) Gercy dos Anjos, Es

-crivão, o datilografel e subscrevi.

(a) Carlos Ternes, Juiz de Paz, no .

e�ercí.cio do cargo de Juiz de Di

-reito.
, Está conforme o original, ao qual
me reporto e dou fé.
Data supra.
O Escrivão: Gercu dos Anjos.

I

t
,

, \

Quando a ordem é "ao trabalho ..."

nenhum outro veículo pode

desempenhar tão eficazmente e

com economia as m�ltiplas. tareta�
agrícolas de que é capaz o

JEEP U�"VERSAL. Toda granja ou

fazendá, dev; possuir êste

infat!gável trabalhador.
Consulte os distribuidores da

,

WILLYS-OVERLAND

;para 'conhecer os inúmeros serviços

que o JEEP lhe poderá prestar,

CUlTlVADOI

•

•

••••

•

•

•
• • • • • • • • • • • • • • • • •

'Wil/ys
\

�,
,
"

Universol

•••

•

TRANSPORTE "DE CARGA

•

•

•

•

•

•

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•

•

•

•

•

•

•
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iFIGUERAS ,& HOMS, LIDA.
RUA 7 DE SETEMBko 1094

R U A T I R A D,E N T f S 5

PORTO ALEGRE

FLORIANÓPOLIS

/
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Wíl/y$·(}"e,ltllld� .• FABRICANTE DOS VEíCULOS MAIS ÚTEIS DE NOSSO TEMPO
"

'.a'(j-r·-
#
í

MA TRIZ

filiAL' -

�
, '

f
.f
I:

"

Z

o Sahã.

''VfRCiEM ESPECIALIDADE"
ClA WETZ�L' INBUSTRIAL-JOINVILLE, (Meroa

\ 'TORNA A ROUPA BRANQUlSSIMA
regIa'

•

f

",116

•
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__4iO$ iftBle_(e�· ��aK;CO"
Da Fábrica, ao, c.�nsumidor. -:-:- Brande esto'que receben a. firma di�tribuidora'

«Fiuza 'Lima,,& Irmãos. -' Rua Censelheíre Mafra 35, - Fone 1
';
565 ,- Fpolís,

ti

.1

. '

,---�----�-----------------------» --

!:�!!!!J o tempo em que os .motonstas tinham que car-
i·····

. : .........• �

regar Jósforps para acender as "lanternas"? Foi num. grande o VALE »G IITAJ'AJ I

.
dia de I904,que os fareis substituíram as velhas .lanternas , ,p�e�:�.!,re�el.

,!

, . , ,

LIVRARIA_.J:3. LIV1U.lIU
'

a, querozene; acompanhando êste �.grande .melhoramenro, ;
.-"', .�-, .. �-, ---

--

.

--

ROSA r I

surgiu � fa"t;1oso' TEXACO"M.OTOR 01L, que há, �ais.:,�,e "� TJAiiii�íiiiiiiiiiiii�
43 anos vern sendo _o preferido daqueles que exigem

FAVACO

o que \11� de melhor l:ar� O motor,de seu carro. (
Prefira TEXACO MOTOR OIL, o "leader" desde I904.

TEXACO MOTOR 'OIL
TEXACO ·M A R FA K
GASO�INA T'E!{ACO

-
I

\

,
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r
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J
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SETEM.�

Irmandade do Senhor Jesus dos
� Passos e -c, Hospital de" Caridade
,.

'\

F$STIVIDADE DE SANTA CATARINA
Realizando-se no -próxirno dia 25, às 16 horas, a Soleníssima Pro

cissão de SANTA CATARINA, venho solicitar, de ordem do sr. Irmão
Provedor, a presença .dos Irmãos e Irmãs, na Sacristia da Catedral Me

l'
lropolitana, às 15,30 horas; a fim de revestidos das insigneas da 'nossa
Irmandade, e à esta encorporados fazerem parte do préstito' em honra
à Nossa J..}adroeira.

.

Consistório, 20 de novembro/ de 1948.
Luiz S. B. da Trirraade'� Secretário.

/ '
.

Não' perca te,mpo! j

, Telefone pata a Impressora' Graiaú Ltda. (telefone
manual 767), e o nosso aAente o procurará para receber
BÍls encomenda' tipográfica, Setv iço Esmerado. En trega
imediata. Preços sem cancorrencia,

Aviso Importante aos' senhores Austriacos
·

que se acham Registrado� comó
.

de nacionalidade llemã
'Procure 'ou escreva á firma M. L. ARAUJO � Emprêsa Intermediá

iria - que, promoverá, com rapidez e diciência. a devida retificação ,de
seu registro (Cart. modo 19) á sua legítima nacionalidade - AUSTRíACA.

ESCRITóRIO: - Praça, 15 de Novembro, 23 - 1° andar ;__ sala 4
- Caixa Postal, 195. - Ender:êço Telegráfico: INTER

L
' FLORIANóPOLIS SANTA CATAR�NA

..
.

LOJA DRS CaS.EMIIIAS
Especializada: em artigo� ,para

h
. I Exclusivamente com hora marcada
omens -

Rua AI:cipreste Paiva n. 17 - Te-
RECEBEU VARIADO" SORTIMENTO DE CASEMIRAS 'NA-

.

lefone 1.4,27
.

ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS' E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

�ARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL � CAPAS, CAMISAS, GRAVA-

I TAS; P!JAMAS, CHAPEUS, ETC.

I \ Tudo pel, menor ,preço da ,praça ..

faç'H Jlm,a visita ,à nossa Casa e verifique
.,

'

nossos preços e artigos, ,

nos primeiros dias de agôsto, espe-

olREçAo: METODO: . rando continuar a merecer as espe-

Amélia M Pigozzi
. Moderno e Ellciellta ciais atenções óe seus amigos, e

cliente".

RUA 'ALV"RO DE CARVALHO, 65 Pedro Medeiros, Auxiliar-

DATILOGRAFIA
Confere
Diploma

(o�rrespondencl J

Comercial

I

Cada época cno
o rel6gio que se

odcpto às suas,

exigências r.;

· . . . . . . . . . . .. . .

'FABRICA DE FOSFOROS (PRON.
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maqninárto Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Gr$ 90.00'0,00
Situada em Campo Alegre - S. c.
Vende-se tb: só maquinário
'informações com A. Webmut':t -

Brusque - Santa -'Catallinan•

• ••••.•••• I'te •• '_"
'

-I

COM UMA QUOTA TAo PE
QUENA V.5, PODERÁ ESTUDAR,
EM SUA PROPRIA CASA,
UMA PROFISSAo LUCRATIVA,
Comercio • Bancario • Far,�lacia
Radio - Modista, Taquigrafia - Jor

nali.m0i!'ropaganda - Arte de fazer
versos· Professer • Escrit. agricbla
AIIaiate - Datilografia, Organiza-,
çâo de vendas pelo correio, etc!

Peça folheio. gratis! '\

ASSOCIAçAO EDUCACIONAL '

CAIXA POSTAL 589 - S, PAULO

Nome» »», ,» .. ,»» __ » ...... _»

Rua,»,» ,., ,. __ ,.»

••••••••••• 'I_ •••• a �

,ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Cirurgião-Dendista

Curso de especialização em.

dentaduras
Raios X - Infra-Vermelho-

Diatermia ; .

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

• • • • • • • • • • • • • • •• ..,
'

•••••••••••• -I

Escritório Té�DicD'
Cid Rocha Aml,r.l.

· . , ,ENGENHEIRO ,CIV�L
Aviso aos 51'S. interessados que,

tendo regressado de sua viajem aos

Estados Unidos da América do Nor
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu escrttóríe
(Rua Presidente Coutinho n. 22h

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOS
5. 6, 7 e 8 valvula. para
Luz, Pilho e AccumuladoÍ',
Peça catalogo' graUs.
Praçoll .em Con·corrancia.
A V A - impo'rtadora

Paulo, C" Polltal, 4063.São

CUTIS
CANSADA

��/,"I �,S:�d�I��
gas na testa e ao

redor dos olhos.
as sardas, man

chas, cravos e es-

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

vens sobre a sua felicidade. con
fie, nas virtudes do Creme Rugol.
Rugai corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da �tis. Este famoso creme em- ,

belezador, usado todas as noites
..m suaves massagens no rosto,
pescoço, e todos os dias como

base dot'maquillage". remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, for tale.:e os tecidos, dá vi

gor e mocidade à pele. Com ape
nas uma semana de uso do Creme
Rugol a sua cutis poderá ficar ma
cia,limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e' protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada:

'

j

� -

"
,

A mÍldança de mavs para bons hábitos

alimental'es pode fazer maravilhas!
Você deve comer didriamente, de cada

um dêstes g"up·s básicos de alimentos!

'Cinco sintomas que podem indi

çar 'necessidade ,de nova dieta:
se você está pálida ou abatida; se anda
nervosa eu cansa-se fàcürnente, se

tem pouco apetite, digestão ou eva

.cuação deficientes; se tem excesso ou
falta de pêso, se' tem gengivas ou
bôca Inflamadas. EIS alguns desagra
dáveis sintomas de que se queixam
muitas pessoas. Se você tiver qual
quer um dêles, procure o seu médi
co! Ele poderá recomendar-lhe uma

simples mudança de dieta ... muitas
vêzes o suficiente para eliminar com

pletamente essas' indisposições!

Goze mais a vida!
Se você não tem se alimentado ade

quadamente, as probobilidaocs .s ão

para que Einta um notável aUl�ento de
v.talídade quando seguir urna dieta

'

bem equilíbrada.: indicada por seu

médico. Por isto, é de grande impor
tância não adiar um completo exame

fisícoo-> especialmente se sentir-se

cansada, nervosa, e sem resistência.

Seu médico poderá achar que você

precisa prementemente de mais vita

minas e minerais do que sua atual

dieta contém. Consulte, hoje mesmo,

o seu médico.

Um guia para
bõa alil11en'tação!

Acima estão Ilustrados os alimentos

VItais que você deve comer diária

mente para sentir-se bem e ostentar

boa aparenca. E são todos êles sa

borosos! Recorte essa ilustração. Faça
com que sua família se habitue a

comer sempre êstes alírnentos vitais.

Planeje 'suas refeições tendo- os como
base. A saúde e vitalidade de sua

família e a sua própria estão .em jôgo.
E lembre-se :..nenhurn alimento é sufi

ciente de per si. Você, e sua família

precisam de todos êles - todos os dias .

. ,

I

CREME

ltUGOL . .

Alvim&Freitas. Ltda.·C.P.1379·S.Paulo

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

CAS' A
VENDE-SE a casa sito a TUa

Major Costa S/No Tratar na
Rua General Bittencourt 79.
.............................. '",.....

'o TESOURO
Da ínstrução . está ao alcanot

de todos, Dá esse tesouro ao teu
..migo analfabeto, levando-o a um
curso de alfabetização no GrupoE�olar São José,' na Escola IndU8-trlal de Florianópolis ou na Cate.dral MetropoHtana.

• Você verá o nome SQUIBB nas prateleiras de sua farmácia.
Nas receitas do seu médico também. Porque SQUIBB é. um
dos maiores fabricantes do mundo, de penicilina, estreptomi
cina, vitaminas, anestésicos, hormônios, e outros medicamentos
,.ecRitfldos pelo seu médico, para restabelece,' ou conservar sua,
saúde. Desde 1858 os Laboratórios de Pesquisas SQUIBB têm

descoberto, aperfeiçoado e produzido medicamentos para
melho1'U' o padrão <te saúde e aliviar � sojrimento humano.

SQUIBB ..

FARMACÊUTICOS

."

------------------------�------�------------ ' �� --------------------�--�--.---------------------------------------------------------'

Caixa Econômica federal. de
. ,Santa Catarina

EDITA,l� Viage· com· conforto
De ordem do sr. Presidente do Inquérito Administrativo mandado

instaurar para apurai' irregularidades na Agência 'da Caixa Jiconômic:1
Federal de Santa Catarina em Blumeuau, (Portaria de 28 de outubro de

1948) fica citado, o sr; CARLOS JOSÉ MORlTZ DE SOUZA, caixa de

3a classe da referida Agência, que se acha em lugarÍ incerto ou não sa

bido, nos Lermos do artigo 174,' d9 Regimento Interno provisório desta

Caixa Econômica, para apresentar
-

a defesa que tiver; dentro de prazo
de dez dias a contar do oitavo dia após a publicação do presente edi

tal.

/

pelo

«RAPIDO ,SUL� BRASilEIRO»
Diariamente entre

FpoIis_· �It'ajaí··Jo invile-Curítíba
de 1948.

\
,Florianópolis, 19 de novembro

Arí Mafra
Secretário Geral

Agr,adecimento
•

mlss,aRepresentacóes
eu Pracista -AGENTESI I, Francisco' Nappi

do Josefina Pagani Nappi, Umberto Nappi, senhora e filho!, ausentes,

à
I Carlos Orilia e senhora, Vitório Nappi, senhora e filhos, ausentes, Alé
cio Nappi e senhora, dr. José Raché e senhora, Mário, Silvio, Gema, Be
nito c Nazareno Nappi, penhorados agradecem aos parentes e amigos
as rnanitestações de pesar' recebidas, pelo falecimento de seu idolatrado

. . . . . . . . . . . . .. espôso, pai, sogro e avô Francisco Nappi, e convidam a todos para as

sistirem a missa que será celebrada em sufrágio de sua alma, na Cate
dral Metropolitana, no altar 'do Sagrado Coração de Jesus, às 7,30 horas.

Antecipadamente agradecem a todos os que comparecerem a êsse

ato de fé cristã.

Oferece-se para Laguna' e Sul
Estado, ofertas com detalhes
(laixa Postal nO. 109

Laguna - Sta. Catarina
Fiuza Lima & Irmão·

',....

I/C A P I T A L A Rfl
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, eonce

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$ 111,00 apenas.
Participação nos lucros

C�qué;ros Praia
A v I S,O

Clube't"I:UA VOLUNTARros DA PÃTRIA N." 68 _ 1.0 ANDAR
C"""A POS1Al, ��l • IELEfONE 6UO • rELeGII"'IIIAS, .PAOTEcrOIl....

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

FLORIA�OLIS
.

O encarregado tem o prazer de avisar aos' senhores associados que

continua fornecehdo refeições e bebidas geJadas.

!

..
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3o ESTADO Domingo �! SI. Novembro ele 1948

Vim a conhecê-lo depois de sua rio" de. Belo Hor-izonte. E estava que não são nem mesmo mais mormorte. Aliás, é muitas vezes assim. preparada para inicial' a leitura de tos, mas sepulcros vazios.".Enquanto era vivo, ouvia com pou- seus livros. O primeiro que peguei, O "livro todo é violento" tempesco interêsse as, recomendações do quer dizer, primeiro para mim, tuoso e por isso, a impressão queIliretor espiritual, no sentidç de pois na ordem cronológica de seus nos �ausa não se perde.
'

ler a sua obra. A notícia de sua escritos não creio que tenha sido Mais tarde tive a ventura de lermorte, que, ouvi casualmente, no o primeiro, foi "Sol, de Satã". "Diário de um Pároco de Aldeia"."Reporter ESSO" veio tirar-me da- 'Quem, senão Bernanos, que se Uma paróquia .', um pároco no.quela indiferença aparente.ujuando levantou gloriosamente acima da vo ... aparentemente uma socie.ouvi a nota do seu desaparecimen- burguesia e mediocridade - 110- dade comum como tantas outras,.to, pronunciada pela voz tinta de mens contentes de si mesmos, que com o fim de prover o bem estarluto do locutor, tive então, naquela medem a felicidade pelo prazer que espirttual dos paroquianos. Tôdasintuição tipicamente feminina, a podem .aurir da vida, e cuja pri- as sociedades tem um fim determicerteza, de que uma grande lacuna meira preocupação é garantir uma nado e o'bem estar espiritual apre.se abria no mundo cultural fran- bôa casa e mesa farta nestes 'insig- senta relativamente, dificuldades.cês, Dias depois" a carta de um nificantes passos da vida pelo mun- idênticas ao bem estar profisional..amigo que vira, casualmente, Ber- do, mesmo que para isso seja neces- Aliás, um bom numero de homensnanos, no Mosteiro de São' Bento sário recorrer à Satanás - quem, acha que uma paróquia não é 1lI11a •.no Hio, veio despertar em mim uma senão' Bernanos, poderia enfrentar sociedade tão necessária como, di.arrojada simpatia por êsse homem tôrla a malícia do príucipe-cdêste gamos a sociedade profissional,de ,grandes idéias, idéias' arroja- mundo, incansável, laborioso, ter- porque um homem pode, viver sem'.das, abertas para o infinito. r.ivel, quando se trata de pOVOaI' o frequentar a Igreja, mas não podeTenho em vista levar o leitor, inferno. viver sem dinheiro, Ah! se êles/ ,;gradativamente, pelos caminhos Bcrnanos mostra-nos em "Sol- soubessem que as diferenças soei--que eu segui no conhecimento com de Satã", todos o vasto domiuio do ais que produzem O desequilíbrioBernanos, e por isso começo com Anjo do Mal, que está em tôda a da humanidade são uma consequên.a transcrição da carta a que aludi: parte e serve-se de todos os meios cia da destruição do bem estar da"Era um dia de Páscoa no Mos- para consumar os seus fins, "do alma e da consciência !.,. O Pá-teiro de São Bento. Depois da Mis- olhar que o enfrenta, da bôca que roco é um homem comum, aparensa vi urii senhor grisalho,' coxean- ° 'lega, da angústia mística, fia se- temente abandonado por Deus. Aosdo,: apoiando-se numa forte henga- gurança e da serenidade do nés- poucos vai entrãndo em contactola, a gesticular e falar com uma cio". com os habitantes da localidade, e'voz de homem ardoroso e lutador, A obra tôda é de inestimável va- com a complexidade de suas vidas .

.

-que daria tudo, até o impossível, lôr psicológico. ,Os ambientes e ti- No decorrer ela leitura surgem pes-para defender as suas idéias. No nos são admiràvelmeute bem. carac- soas e fatos que poelemos identifiseu rosto, estampava O sofrimento terizados. A esfera tipicamente hur- cal' no nosso próprio ambiente: oe a fôrça de vontade, Era um ho- guêsa de Carnpagne, onde se mistu Vigáirio de' 'I'orcv, caráter equilimem de 'ação, incompreendido, mas rum política, escândalos e dinhci- brado, conselheiro dotaelo de altosempre a lutar pelo seu idealismo. 1'0", - Mouchette, fil ha de lill1 senso humanista, conhecedor pro.Conversava com D. Basilio. E os ladino campônio da zona, aparen- fundo da vida em seus multiplos-dois pareciam isolados dos circuns- temente simplório, com 16 anos de aspetos e de atitudes essencialmen--tantês, na mútua compreensão dos idade e uma feroz natureza sensu- te práticas. - O Conde, mais ou'seus espiritos quase idênticos, com ai, secundada pela educação patcr- 'menos senhor de si e defensor dezrelaçâo à independência e ao aruôr na, impregnada de vicio e de cinis- seus principios tradicionais e deà liberdade, Posteriormente, fiquei n10 ,,'
- O Marquês de Cardig- sua Iaruí lia. A Condessa, vitima desabendo o que animava as suas pa- nan, em amcaêa de ruina financei- um orgulhei de raça que a faz per-"lavras. Era o antigo lieler monar- ra, joguete da natureza cheia de, manecer durante longos

-

anos em-quista-direítista, o violento panfle-

-I
maldade de Mouchctte, que o �or- estado de pecado contra o Esplritano que ,se revoltava contra as tura por lentos processos moraIS.. lo Santo. Chantal, a filha dos con--direitas. Ele realtava comovido 11111. - O Dr. Gal let, polltico de Caru- des, menina perversa, tramadora,episódio da guerra de Franco, Uma pague, também metido em apuros cheia de manhas,' que tece cerr-afreira e um comunista: lamentava I pelas suas relações imorais com das urdiduras sôbre a reputaçãoêle a atitude da freira, na sua san- Mouchette, que depois de assassi- das pessoas que ela escolhe por vita ingenuidade, fruto de sua forma- nar o Marquês de Cardignan, ,e�- timas. _- O Dr. Delbende, pessição esperitual. Uma .localidade es- era visava a Iraca natureza do medi- mista acerca dos homens, especialpanhola com o seu convento de co, que receia um fim quase idê n- mente de suas injustiças, quc apefreiras foi' dominada pelos comu- tico e que vive sobressaltado pelo sar, dos esfôrços do Vigário de "['01'nistas. Houve sangue, devastação e medo de serem descobertos publica- cy morre, melhor, suici<ia-se �emtodo aquêle rosário de atos mais mente os desregramentos ele sua \'1- conseguir o dom da fé em Deus. Eanimalescos do que humanos. Che- da particular. imp'óndo-se subtilmente a' nossa ildgou a- vez do convento. Ordem de Nesse ambiente, a Providência co- miração, o. pároco da aldeia, lutan.atRIque, Tumulto entre as freiras loca o Padre Donissan, rude, gros- do com sua inexperiência da vida,inocentes e sem meios de défesa. Já seiro, de oratória insuportável, 1110- soh'endo de um terrivel mal fisico,estava quàse sendo profanado o tivo de caçoada até para os sim- mas sempre voltado pata sua misclaustro, quan<io lllll possante 110- plórios campônios, O pároj;:o da al- são de mentor de almas, conscien'metn, adianton-se do 'grupo ao qual dei a - :Ménous-Segrais ,- homem te de sua tarefa de apascentar o'Pertencia, em direção às freiras. de boa cultura, �Iado a especula- rebanho que Deus lh� confipu eMaior apreensão. COJlileçararn-se as ções doutrinárias e estudo <iogmá- entregá-lo a Deus em estaelo perúltimas orações. Era a morte evi-, tico, recebe o Padre Donissan, ago- feito.o (Iue equivale a dizer, protedente, Para decepção dos seus, o ra seu coadjutor,�col1l tensões' de gê-lo dos vendavais, das chuvas,camarada gritou com � llletralhado-I cuidar do aprimoramento intelectu- das horas de fome e sede. E comoTa pronta para os disparos: sou ai do seu colega e dar-lhe a forma- escôpo, morrer num quarto mise,comunista, mas ainda tenho senti- ção ascéticp: e mistica C[�e convém rável de um sacerdote excolllungamentos humanos. Nenhulll dos ca- a um sa('erdote, DecepclOna-se de do, injustiçado por uma vil supomaradas profamirú êste recinto sem scu coadjutor. humilha-o, lança-lhe sição de seus paroquianos: o páro-antes pisar no meu carláver. To- ,em ros�o ditos como êste: "A Dio- co ti 11ha câncer no estômago e co- Si.a colera que espuma, a dôr que morados obedeceram mudos ao apêlo clt cese é limito pobre para sustentar mo alimento tomava unicamente vi-

N'alma destoi ca,da ilu'são que nasce;camarada, devido ao seu prestígio UIll boca inutil.' Entretanto, numa nho e pão; como tivesse sida en-, e valôr. E a malta parou. As frei- véspera de Natal, Menou-Segrais contrado muitas v�es seUl sentidos Tudo o que punge, tudo o que devoraras foram libertadas, recolhendo-se compreéncle como é presunçosa a em consequência rlo mal que lhe O coração, no rosto se estampasse;ao convento sob a guarda .de seu sabedoria dos que se tem em conta calisa va dôres atrozes, paroquianosimprovisado protetor. Houvt, po- de sábios, julgando sómente os va- que vinham visitá-lo e que haviam Irém, um contra at(loue fl'anqllista lore!> <ia inteligência, esquecendo-se ''iisto a garrafa de vinho sôbre a,com domínio total da cidade, Tl1i- de que a bemaventurança no céu mesa de suas refeições, haviam dida-se a caç.a dos refugiaelos, E uma é medida pelo grau de amor a Deus: vulgado a noticia de que o párocofreirinha j ndícoll o refúgio (le sen Donissam tem uma vertigen,; contraira o vicio da bebedeira. Aimprovisaflo protetor� Depois da 'Nlenou-Segrais vai acudi-lo e ao crescielo 0- fato de ser filho de alcaptura dêste, tôda alegria, agrade- desabotoar o colete da batina, des- coólatra, sua reputação estava forCia a Deus a grande graça, I'ecebi- cobre manchas de sanglle; quando mada no conceito elos hOl)lens. Eis Quanta gente que ri, talvez, comsi,goda, tOI'nando-se o i Ilstrumento pa- consegue desfazei', a pressão do co- J iI] Igamento pelas ::j.parências, jul- Guarda um atroz recôndito inimigo,ra a execução ele um comunista: l�t� s6bre o corpo, descobr� ? ci- gamento exterior, julgam�nto bur-I
C '1Visível chaO'a cancerosa!'Deus, certamente teria um inimigo hClO duro e cruel que martlnza a gHês, julgamento dos, homens me- .01110 11 ;:,a' menos, E B rnanos com sua 'for- carne de Donissan, por macerações diocr-es que formam a granáe maite voz lamentava: como os cristãos profundas e doloro�as. Doniss�n é i oria, Contra êsses julgamento�, B�re mesmos uma inocente e pura re- um santo. E a santidade nele e al-' nanas revela-se extraordllláno,]igiosa jú se esqueceram do per- guma causa de terrivel, é a vi,tó- sincero aos principias doutrináriosd .

-

Em l)arecer àos outros
ão: Aquela freirinha, nunca soube ria incerta c fumegantç de �lJlla ba- da Igreja, sem improvisações e jus-que o comunista é um ser huma- talha medonha, cujos relampagos tificativas apressadas, Atira-se sen1 'no que tem os mesll10s direitos ao de fogo e estilhaços de granada, temor contra mesquinharias e in- •sangue de Cristo iorrado <io Cal- impressionam por tôda a vida - justiças que anelam ai por' fora, ____::::_---------,----.-----::---:--.:===-==-=:--:---Vál'io, E a freira identificou-se com uma guen;a de.icida sob o Sol de pondo a descoberto, tôda' a sua ma- \ da insinceridade para COnsIgO mes- PL "'CIDEZo comunista ateu na morte odioso Satã, O valor psicológico do livro liciA. Porqu(', convenhamos num mos. Êste é um pecallo CJue peus �do seu inimigo ela fé", atinge o seu grau máximo na aná- ponto: uma gl'ande maioria dos ho- verdadeiramente detesta e detestaDepois d'Csta- apresentação, seria li se do pecado e da tentação. "O mens her<ieira do farisaismo iU-1 com um pavor incontestávelmente Quando morreu na minhalmaimpossivel conter a sêde ardente pccado, diz-nos Bernal�o\ el�tra na çl'aico' da parábola, lança-se contra maior que a satisf�ção desregrada. _ _

('(' conhecer (') francês de idéias alma raramente pela vlOlencla, mas os defeitos cid próximo, acobertaf!- dos apetites sensuaiS, Mmha melhor liusao,sel11. limites, tão vastas quanto a pela astucia, Insinua-se como o ár. do em si o orgulho e a ambição ,

'

,

d im

reS-l
'

doutri na que êle professava. Nêsse Não tem forma nem côr nem sa- de prestioio e bom nomé E de tal E1S o quadro mulllplo � p
- Como fICOU bela e calmale T

.

t'- _, At '_, bl' 11:' .'
t .

'"
. .

' •
-

que Bernanos comumca a ca-
mpo, rIS ao ue al .. e nu ICOll boI' que 1(; seJ� pI'O])l'lO, mas 0- maneIra se enfatuam, que cobrem soes

. d'l e a roxima! '

(lois a"tigos no "Diário ele Notícias" ma-os todos. ROl-nos por dentro. �eus olhos de escamas enganando,- da leItor que. e � � p
embro de Mmha dôr na solidão ...

no ,Ri(' q�le cu a_bsorvi ('om sep1pre Dc"ora mesmo vivos a alguns mi- �e a si mesmos, faze�<io pior que Florianópolis, j e novlll"'"'' "''1rle7, L, t!1111róm o ]1,',,-ne- .�f',':í"E'i,\ (,11io, gritos nos assustam, os outros e rodeando as suas abo- 1948.
I

'

G F . o Petrarca Mar,anhãiJo1'0 'I' 11 '

'I' 'D" I b' t" f' '

l\ana . arae.
C'spC'Cla que le (le( ICOl1 o

'

w· como tum em a ou rOI> Ja nos e minações com o halo vel'�onhoso_

Georges Bernanos

-

PRAIAS
Minha pobre velhinha, há que tempo que lavas
Nas pedras desta fonte! Ai, pobre da viúva

Que, para ter o pão, anda ao sol e anda á chuva, ..
:E tu que tanto amor no peito acariciavas.,.

_..l, ..
Môça, pelas manhãs de Abril, quanto cantavas!
E nesse olhar, que vida! E que ressaibos de uva

Na tua bôca rubra! E o teu corpo era luva,
Tal a fresca maciez e a forma que lhe davas .

�;'���
í.! ,li:�,z

,

Mas foi-se a tua linda e álacre mocidade
No torvelinho' atroz da augural tempestade'
Que atirou teu marido ao mar no mês de Agôsto.

'E eu me ponho a cismar de que é feita esta fonte.
_ Será d'água que vem da alma verde do monte?
_ Para onde corre então o suor do teu rosto? ..

Araujo Figuerêdo

DA:\-1rÃO, O LEPROSO: - Que
o verdadeiro heroismo não deve
S'êl' procurado nos feiLos guerrei
ros, está fora dr qualquer dúvida.
Nmguern hesl+ará, por exemplo,
entre a conrlul.a gra nd iosa de um

Padre Damião ele iVeusler, o sacer

dote belga que, nas ilhas poeticas
e [li l.orescas dos mares do, sul, dei
xou a admínistração tr-anquila de

sua par-oquiu pal'a i r viver entre
os doentes rle um Ieprosario, até

que a morte o colheu vitima des
sa mesma enl'ermielade, depois de

longos anos de urna dedicação que
a pena sente-se incapaz de classi
ficar, (' a ação ele qualquer soldfl.
clo atirando-se sobre uma metra
lhadora no fragor da batalha. ];lois
é a viela exlraordinaria desse no

bre coração, a que ü escritOl' John
Farrow descrev,e em seu livro in

titulado Damião, o lepl'osO, que

a Livraria José Olympio está apre
sentando em 2a. edição de. Maria
Helena Amoroso Lima, revista por
Alceu Amoroso Lima. Para os ca

:tolicos, principalmente, -ess,e é um

livro que não deve 'ser deseonhe
ciclo, de tal modo êle engrandece
apropria significação dessa pala
vra. Poucas vidas, como a do Pa

dre Damião, foram tão belas e he
r oícas na sua grandeza ext.ra-hu
mana, o que chegou á provocar do

pr-ef'aoiador do livro a que nos re

ferimos-Hugll Walpnle as seguin
"A aventura do
é tão romantíca

tes expressões:
padre Damião
que chegaria a ser inaereditavel,
não tivesse'ela a anima-la um ma

gnifico ardor religio:,o

A' venda, pelo Serviço de Reem

bOlso na livrària Rosa - Rua De<i
d'oro, Fiorianópolis,

Mal secreto

Si se pudesse o espírito que chora,
Ver através da máscara da face,
Quanta gente, talvez, que invejl). agora
Nos causa, ent�o pieda,de nos< causasse;

Quanta gente
Cuja ventura

que ri, talvez existe,
única consiste

venturosa!

Raymund� Corrêa

I'
,

-

,
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CINEMAS

Transcor-re, na data de amanhã.
o aniversário natalício da' eXtn3:

A efeméride de hoje é sobremodo aus- sra. d. India Fernandes Woods, vir
piciosa para os nossos meios comerciais tuosa consorte do sr. dr. Tomaz
e sociais e em particular para o nume- Woods, competente médico vetei-i
rosa gr-upo de amigos .e admiradores do nário.
nosso prezado conterrãneo sr. Charles

Edgal'd Moritz, Dtretor da: firm� Joií.'.J Dama de virtudes. acrisoladas, a

Morits S. A., Presidente da Associação distinta -nataliciante de amanhã, qll('
'Co.mel'cial, da Pecteração elas Assocía- em nossa sociedade desfruta .]f,
ções Comerciais do Estado e do Banco

de Crédito Popular e Agrícola de Santa
múltiplas e seletas amizades, terá

Catarina, cujo arríversár ío natalício ne. certamente, naquela data, a grata
la ocorre, proptcu.ndo-Ihes assim, o agrâ- 'Oportunidade de ver evidenciado o .

davel ensêjo de homenagea-lo coridig na- elevado conceito em que é tida,
mente. através das significativas e af'etuo-

sas homenagens de que será al vo e

MENINO I\'I1LT'ON G. LliVlA às quais "O Estado" prazenteira e

Entre as alegrias de seus inúmeros respeitos.amcnte se associa
amiguinhos e colegas vê transcorrer li,., -,

'
< •

je, o seu 100 aniversário natalício ° ga-
lante menino Milton Gonçalves Lima,

CAP. TYRIO DE SOUZA BRITO

aplicado aluno do 20 ano do Grupo Mo- Na data de amanhã ocorre o' 11::1"

dela "Dias Velho e filho do S11l', Gil- talicío do distinto' militar 'C T '-

bel·to Gonçalves Lima, deligente guar- rio d ,"

ap. �.
da de trânsito ele L V. T. P. e ele sua

I'
e, Souza Brito, br-ilhante of'i-

exma. espôsa d. Isa Brandão Lima.
clal do Exército Nacional.

Ao �:1i�ersari.ll1te e. seus _gen!tore�, '�O :Ã..s inúmeras homenagens que 1111"
Es'!llc1o apresenta felIcItaçoes. tl'lbutarem amanhã: os numeroso�
"O Estado" que muito lhe admira

.

as I ami 0'0' d"
,

'

qualidades com que se impôs no conce!.
" '" s e a mlradores ,da sua bri-

to da sua classe e 'os dotes de cavalhei-
lhante fé-de-oficio e da sua mod<�lar

:181110 que o recomendam na socleelacle, Iconduta, jL1ntamos com pl-azer as

e com prazer que junta as suas, às ho, nossas. -

menagens que nesta data lhe forem

Iprestadas.

\o Ao tcmar aperitivo' Necessitamos Agentes em tôdas cidades do Brasil. Apro-
D. AUTA DA LUZ COSTA • I Peça Bitte� ,veite suas horas de folga, tornando-se· um de nossos agen-

, Deflue, hoje, o aniversáril() nata- t.es. Damos ótimas comissões, Serviço fácil e compensador.
Iíclo da exma. sra. d. Auta da Luz; Agu j a puro

I
Serif?dade absoluta.

Costa, virtuosa espõsa do SI'. AI�-'

------...;1 c_'a_r_t_a_s_à_C_._R_._C_._C_a_i_;K_a_p_o_s_ta_1_,_6_._4_9_3__S_._p_a_u_Io _
d I

O Aperitivo completo
re lno Natividade da Costa, dis-
tinto oficial do Exército e 'nosso

Vida
ANIVERSÁRIOS

CHARLES EDGARD '

M'ORITZ

"

apreciado "Colaborador.
A distinta aniversariante, cuj'l'J.

virtudes cristã, lhe granjearam en ..

.

tre nós, sólidas e numerosas amiza- I
des, ver-se-á hoje, sem, dú"ida I
festivamente homenageada..

I

A essas homenageris, "O Estado"
prazerosamente, se associa.

FAZEM ANOS HOJE:
- o sr.� Miguel Aterino, figllril

proeminente nos meios comerciais
pesta Capital; \
_ o j'Ovem Rodolfo F. Pinto ria

Luz, categoriza.do i'undonário an

'�árquico; ,

- a galante menina Eliana,' diie
ta filhinha do deputado. sr.' Jôão
.J osé Cabral, lideI' udenista na As
:sembIéia do Estado;

* * ...

ISABEL LEAL BRAUNE

Na Capital Federal, 'Onde há vá
-rIos anos reside, vê defluir, hoje, 3

'sua data natalícia, a exma. sra. d.
isabel Leal Braune, digna c'Ons'Ort\}
'do ilustre jurisconsulto Dr. João

Henrique Braune, íntegro Juiz de
lDireito no ·Rio· de- Janeiro.

,A, ,dama nataliciante que, em nos

sa 'sociedade teve sempre lugar de
reàlce, e c'Onta áinda com num'ero·
lSas amizades que cultiva com cari
nho, nesta auspiciosa �ata, hadef
lJor certo, receber daqui, as mal:;

afetuosas derponstrações de aprêç,()
e simpatia, às quais, respeitosa e

liUbi'losameVos assocjm�os .

Social I

FAZEM ANOS AMANHÃ:
l� _ a exrna. sra. cI. Felicidade Jú

lia Ramos; digna espôsa do s r. Do-
mingos Ramos; ,

_ a gentil senhorinha Maria Ma-

o
rennes. Campos,. c?mpeterte conta
dora, filha do distinto casal Sofia P.

Jacinto Campos;
_ o distinto jovem Jabes Garcia

alto funcionário público;
_ a gentil senhorinha. Dulcir

Cunha Carreirão, destacada funciç
nária do IAPI.·

'

_ a graciosa senhorinha Sulamj
ta Bonnassís, filha dileta do ois

, I tinto casal Luíza e Oscar Bonnas
sis;
_ o robusto menino Mauro fi

lhinho do. distinto casal Edilon' Pe
reira dos Santos e Ivantina Maria

dos Santos.

SRA, TOMAZ WOODS

r

, • ,Erp fundação
,

FICam con vi dadas iodas, as Emprêsas de Trau 'pode C01eLi \'0 de
Passageiros do Estado ele Sál1ta Catarina, devidamente lega lisa das
no Departamento de Trânsito elo Eslado .a participarem da grande
Assembléia Geral, á real isar-se em Fiorianópolis, ás DEZESSEIS HO
RAS do dia 27 do coerente mês, nos amplos' salões 'cio Club 15 de Outu

ll:'o, para a leitura, aprovação dos Estatutos, e eleição da primeira
dll'.etoeJa ria "Associação Pru lissional das Emprêsas de 'I'runspotlc Co
letivo de Passagei ros do Estado de Santa Catarina" (Siudicaí.o de
Classe). I

À todas as Empresas legalisadas no Departamento de 'I'rànsito
do Estado, já. foram enviadas Citculares-'conviles· Todavia, as 'Em

presas, que não as receberam, quer por extravio da� mesmas -ou 'p01'
esquecimento de nossa parte, ficam, pelo presente; convidadas á par- CO�I: Gregory Peck _ Dor-othy

tiotparem do grande concláve,
.

Me. Guir-e _' John Garfield _ Celes-

Empresarío l Atendei ao nosso cônvile! Fazei Lodo o possível e o te Holrn -;- June Havoc _ Ann Re

imposs ivel até, de figurar' :po ról daqueles que assinarão a memora
vel atá. ele fundação do NOSSO ORGA,M CLASS[S'l'A! Fazel qlLCSU'"tO
cerrada; de pertencer ao numero daqueles que desejam, que traha 111am
e s: esforçam pelo engrandecimenlo,' pelo prestigio e, sobretudo, vela
umao da nossa classe e pela "def êsa de seus Jegi timos direitos!

Florianópolis, 16 de Novembro de 1948.

Empresa Auto-Viação Santa Catar-ina
Emptêsa Auto-Viação Florianópolis: Ltda,
Empresa Auto-Viação Véras.

Empr êsa Auto-Viação Brilsll.
Empresa AuLo-Viação Gló1'Ía.

"Empresa Auto-Viação São ·Pedro.',
Ernprêsa Auto-Viação Palhocense.
Emprêsa Auto-Viaçã-o Coqueiros.
Emprêsa Auto-Viação Santo Amaro.

Empresa Auto-Viação Biguaçú-
Altino de Olineica, presidente provisório.

__ _ _ _ _ _ _
Suspensas tostas ás par-mancntes

-- --

5"'�"""t··i""'1--�-;;--""""'-'--;''''''';''''''·�'''·-'''''''''-ã''''''''''''''''' �/e�:���s, excepto autoridades e Im-
.

,
g f

Importante organização necessita de lima com bastante prà-
t· f'

- •
ica na pro issao. As interessadas poderão se"dirigÍi' à The Te-

xas 'Co. (South América Ltd .. Praça 15 (�e' Novembro n; 9, 10
andar - Florianópolis.

. .

t'l
2° Abram alas.,. que aí vem a

E lllll J ,apresentar-se sem aptidão.
__� _:_ -,-.;__

' Marinha
Muita Música. Muita Alegria.

3 SEMANAS DE AMóR
CO:\1: Alírcd Drake - Jaff Don-

neli
30 Um ',drama tão real qnato :l

própI'ia "ida
24 HORAS NA VIDA Df: UM,'\.

MULHER
CO:'\'( Amélia Renee

,Emocionante história de amôr e
,.

I
renuncia

, Preços: CrS 4,00 e 3,00
CC;lsllra até 14 anos,

Associação PfoFi�sion�1 das Emprêsas de Ttenspo,t� f

Coletivo de Passageiros do Estado de S. Catarina Simultaneamente
RITZ. hoje ás 4, 6,30 e 8,45 horas

ODEON, hoje ás 7 horas'
.

ROXY, hoje ás 7,30 horas.
IMPERIAL, hoje ás 7,45 horas

Sessões, Elegantes
O filme que recebeu logo 1I1ll:;

eo'nsagração "máxima; Os criticos q,c
New York esc'Olhel1-ó

'

unicamen
te como "O Melhor Filme do Ano"!

uma_ Um filme ,que possue
Grandeza' Simples. .. Uma' irupc-

(SINDICATO DE CLA'SSE)

nência 'sóbria peculiar ás legitima!'
obras-primas!

A LUZ É PARA TODOS

.. .. .... .. ._ OI" ••• �

(;asa Recem
CObstruida
D�SOCUPADA

RUA FELIPE lItEVES
6xl0 metros, tecia., de

material.
TR�TAR NESTA REDAÇÃO

............................ l .

.. .. . .
. , ..

GARAGEM
Aluga-se uma, fechooa, com lugar
para dois carros, à Avenida Mamo
Ramos 131. Tratar no local.

C��i��I,'" ·G�·��t�.;·· pij����:
Melai da. melhore.. pelo, me
Dore. preçea a6 o. CASA MJ�
CE4ANEA - RuaC. \.1 ,; r�

,

PASTA DENTAL
ROBINSON

\ ,

I

"

Ewnldo :::;chaefer E rnesto Meycr

vere

Urna história magnifica! Um ro

mance enternecedor e sublime !

No progran'ln: 1° Noticias• da Se

mana Nacional' 20 Metro Jornal

(Somente RlTZ' e ROXY). Fox Air

plan Ncws 30 x 88 (Somente ODEO:-;!
* c TMPERIAL)

Preços: RITZ c-s 6,00 e 3,00. A�

6,30' horas c-s 6,00 único. ÁS 8,4à
horas Cr8 6,00 e 3,60, ODEON Crf.
(iOO único. ROXY e LVIPERlAL Cri)
4,80 único.
Censura livre, Creanças maíore

de 5 anos poderão entrar na sessâoe

de 4 horas, no RITZ.
'

...................... o.'

LVIPERIAL, hoje Ú,S 2. horas •

Matinée das Moças
1° A Marcha da Vida Nacional

RITZ, hoje ás 10 horas da manhã
Colossal Matina.da

No Programa: 10 Atualidades ('lU

Hcvista _ �aci'onal.
2°' _ Aves no seu Habitat.·

•

Short.
3° _ Instantaneos de Hollywofl[!

- Shorl.
40 - A Voz do Mllndo - Atuali':'

dades,
5° - Trens do Futuro - O muno.

do de HOje (2 parles).
8° Guarda Floresta _ Desenb'l">

COIll o Pato Donald .

9° Uma verdadeira fabrica' de

g::trgal)1adas
\

DOlD[CES DE APAIXONADÓ
• Co\uédia Sintética

Rir. Rir. Ri!".

Preços: Cr$ 3,00 e 2,00
Censura li vre. Creanças maio,e:;

de 5 anos poderão entrar.

e e

Xl aria José Ramos Schaef'er Raquef Liberato Mever
têm o prazer de:.participar aos seus parentes e pessôas de S�13S
l'elaç'õe�, o contrato de casamento de seus filhos

Eudora e
.

Alf\edo
Floria nópolis, 11 de novembro de 19!18.

Rua Vise. de Ouro Preto, 123 Rua 'Bocai�lva, 151

N T E 5

ROXY, hoje ás 2 horas

Matinée do Barulho
1°A Marcha da Vida Nacional
2° Um eletrizante filme potid31

que prende a atenção do espeda(for
desde o inicio até o seu sensacion:.�

,

e inesperado "climax"!'
O úLTIMO CRTME

COM: Kent Taylor - Sheila Ry,an
, Lutas! Torcidas!
3° Continuação d'O espetacular

seriado:
O VINGADOR DESCONHECIDO
COM: Robert Keni'
4/5° EpiSÓdios
40 Uma comédla agradabilíssima

repleta de situações irresistíveis
MUITO DINHEIRO ATRAPAl.H/t
COM: Dane Clark - M31'tha Vi-

ckers
Riso. Musica. Romance,
Preços: Gr� ,� oI) e 3,00
Censura até 11 :1 nos.

AGE

AGENTES PARA O ESTADO SANTA CATARINA

p�ocura-se um bem relacionado, no comércio de btjou
teria, na base de comissão e fornecimentos pelo reembolsõ
postal. Favor, didgir-se à Caixa Postal, 2.022 - Rio de
Janeiro.

Justiva do Tréibalbo
Di,a 22, as 14 horas:

PROCESSO N. JC.J-143/48
RECLAMANTE: ,Joaquim Mannel

,de Oliveira
'

RECLAMADA: Cla. Obras dá Afin
tora de Flo.rianópolis .

OBJETO: IndeniZação e Aúso

próvio.,
PROCESSO N. JCJ-144/48

RECLAMANTE: Ary Fraga
HECLAMADA: Cia Obras ,da Adu

tora de Florianópolis
OBJETO: Indenização e Aviso,

prévio. �

PROCESSO N.' �C.r-145/48
RECLAMANTE: Valdir Fraga
RECLAMADA: Cia. Obras,da Adu

to'ra de Florianópolis
OBJETO,: Indenização, aviso-pré

vio e férias.
PROCESSO N. JCJ-146/48

RECLAMANTE: Osmar Santo�
RECLAMADA: Cia. Obras da Adu-

tora de Florianópolis
.

OBJETO: Indenização, aviso-prc
vio e férias. I

PROCESSO N. JCJ-147/48
.

RECLAMANTE: .Tosé Manoel de
Oliveira

DR. S�ULO RAMOS
Avisa a mudança de seu co;"'

sultório e resi,uência, para a

Rua Trajano 41. Telefone
1.009.

Comulta das 10 ás 12 .e rlas

16,30 ás 19' horas.
................................

Encontram-se atualmente em us("

em todos os }'ecantos do munjo,
centenas de milhares- de M�tores
de popa JOHNSON, propOl'ci'Onal1�lo
aos seus possuidores ano após an,),
um SERVIÇO SEGURO. Distribui
dores: Comércio & Transportes C.
Ramos S. A. _ João Pint'O, 9.

0 •• ' 0.0
,

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

HECLAMADA: Cia. Obras 'da Adu
tora de Floriaqópolis
OBJETO: Aviso-prévio.

PROCESSO. N. JCJ-148/48
RECLAMANTE: José Franciscn da

Cunha
RECLAMADA: Cia. Obi'as da Adu ..

tora de Flodanópolis
OBJETO: Indenização e a n:;,,-

prévio.

I
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•

pensei que um caminhão 'd�sse tanto lucro"
\ '

,
,

,

'

A escolha do caminhão adequado ao seu negócio
é' .uma decisão de capital importância, Porque
da performance dos seus caminhões - de seus

custos de operação e manutenção - de sua for

ça e velocidade - dependem os seus lucros .. �
ou seus prejuízos e o êxito ou fracasso na obten
ção de contratos de transporte. Milhares, de
transportadores estão obtendo mais lucros em'

RO'LET
seus negócios por terem reconhecido a tempo a

,

'

,

. s_'u_p_e_r_i_O_I'_íd_a_d_e_d_o_s_'_c_a_m_i_n_h_õ_e_'S_C_h_,e_V_I'_O_le_t_D_a._e_s_tI'_'a_d_a_. _

o motor mais aperfeiçoado, de válvulas na

tampa. e o moderno sistema de transmissão

·'Synchro-Mesh" de 4 velocidades - propor
cionam maior potência e grande economia

\

GENERAL MOTORS, DO BRASIL -S. A.I
. \ f

__ .• '. . _ __ _ � ....._�" •. ''''''"'; =-�

VAEAORIO?
, .

, .('QUAR10 CI BANHEIRO
E TELE��I'IE,

DIÁRIA COMPLETA
CASAL C,S 170,00

J� SOL-:-, C,$100,00

r? __/)--rll . ,'.",.,.,... ",""

t.'
' .

I· .

!

"Nunca

PRODUTO DA

,

*MAU lEGURANÇA E CONFORTO PARA \G lfÍIO�ORISTA �

lJt��/'Y \(
�/�,./. \--;��. ,

A çabine mais espaçosa, ventilada, dotada de
ampla 'visibilidade e montada sobre almofadas
de borracha para absorver os choques.i--redue
o cansaço e contribue para: maior segurança

*

*

*

*

5001'

,Kt:GiS]'l{OS DE DIPLOMAS l'TRATA-SE de registros de diplomas, registros de professores, e

todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, livre ou ofi
cial.

BUREAU UNIVERSITARIO
Direção de Dr. Pedro Olavo de -Menezes. - Av. Alte. Barros 11

1° andar. Cx. Postal 3932 - Rio de Janeiro:
I-------------------------------------

'

VENDE�SE por molivo de mudança
I

Grande área de terreno ii�cultivada
, I

(Distante cerca -âe seis quilometros da capital-Bairro-Barreiro s

Area de. 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo
6 casas de madeira e uma de materiaL

TRATAR:
,

Florianópolis - nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves.
Barreiros - com o. proprietário Mathias Iha.

Blumenau - com o, sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

FER 'AMENTAS
Estoque permanenté de:

BITS - BROCAS - SERRAS - TRAFILAS VIDIA5 - LIMAS -

MACH'OS - COSSINETES ALARGADORES
Fabricação americana

JOÃO KELLER, importador
Estabelecimento Suíço Brasileiro

SÃO PAULO, Av. São João, 1.276'
Caixa Postal 3.283 - End. Telegráfico JÜKE

A Elelro Técnica
Tem ° prazer de comunicar à sua distinta freguesia e ao públtco 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.

','

MAIS EFICIENTE • MAIS ECONÕMICO!

, .

1 .

\
\

Veia o que representam

para os proprietários ..

estas vantagens
exclusivas de Chevrcle·t!

END. TELEGR,"AR�ENOTEl"
TEL. 25-7233

RUA CRUZ LIMA, 30 I
PRAIA 00 FLAMENGO

*
. .

MAIS TEMPO NA ESTRADA - MENOS TEMPO NA OFICINA!
'I

'

'I'}I '.h--�
�Ajr:t ii��<;:l:
'N:-i�(§f��\_�� I

'':�4<�k{Y'@�<> ���
<, ;.;:9J ·i r . Xi";

A contlnuídade de operação é garantida pe.
la rija construção Chevrolet' - completada
pela maior segurança de manutenção com

peças e acessórios genuínos em todo o Brasil.

Combate a tosse, a

bronquite e os resfria
dos. João O Xal!ope S.
éeficaz no tratramento
das afecções gripais e

das vias respiratól!ios.
O Xarope São João
',olta o catarro e faz

expectorar fàcilmente.

*

*

,*

Nunca despreze o

VALOR DA BOA APARÊNCIA!

bem barbeado ... apreciado!
Nada compromete tanto a boa aparência como

uma barba por fazer, Com o novo Gillette Tech

e lãmina� Gillette Àzul, ser-lhe-á fácil adquirir
o hãbito salutar de fazer a barba diàriamente.o GINÁSIO ÉM UM OU DOIS ANOS'" Der, Le;n�'�,�·4.rle 194;

SECÇÃO ESPECIALIZADA POR CORRESPONDÊNCIA
Peça, sem compromisso, p�ospetos e a última Portaria
Ministerial contendo os pontos para 08 exames de
madureza (Art. 91) w Preparat6r,io por Correspondênciaa

Pontos estritamente de acôrdo com o programa oficial.
87 % de aprovações nos últimos exames • Estamos
iniciando novas turmas • Mensalidade: Cr$ 80,00.
PREPARATÓRIO POR CORRESPONDÊN-
CIA À ESCOLA TÉCNICA DE AVIAÇAo CURSO DE MADUREZa "JOSÉ BONIFÁCID"
EM 3 MESES APENAS PECI INFORMaCÕES Praça da Sé n.? 28· C. P. n,? 6374 • São Paulo

Programa integral com sôbre o Colégio em 1 ano _

I
Diretor: ProE. Antonio R. Rollo

numerosos exerci cios
. C!âssico ou Cientifico. TezourelrCl: Prola. Gilda Rodrigues

Teme-s livros especialmente editados poro o curso de Madureza contendo tõda a matéria de exame.
lilescontos especiais para livrarias e cursos.

,

•

Gil'letteAZUL

1.0.-197

,
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'tor'iJn6polls, 21 de Novembr� de 194·8

Na
Homenagem à

Municipal
Bandeira NacioDcl

Câmara

Presidiu os trabalhos da ses-

são de' ante-onLem, a q ue compa
receram 12 'Sl'S· veread-ores, o sr.

.Batísta Pereira, sendo secretários
os srs. José do Vale Pereira e Ha-
mi I ton Ferreira.

Aprovada, s-em restrições, a

ata da última sessão, foi lida a

matéria do expediente, que cons

tou de um ofício do sr. Prefeito
Munioípal, remetendo os autos

referentes a outubro p. passado.
.

.

após, o levantamento -da sessão,
em 110mellJag'em à Bandeira Na

cional, o que aprovado, se verifi

cou, sendo outra convocada para

DIA DA BANDEIRA

O sr. Vitor da Luz 'Fontes., da
U. D· N., depois de discorrer sô
bre a data consagrada ao Pavi- amanhã.

Comissão Parlameo-,SIdnei Noceti
tar de InqUérito I" p

�ai �no�� �,oj,e, o s,r. Si�n,ei No-
Viajando por avião da TABA PI"'C0

C ti proptietár io- e diretor-gerente
dente de Araranguá, tor-naram �l1te\l1" desta folha. Figura de excepcional
esta Capital. os �rs. deputados Orty Ma- rr-Ir-vo nos círculos comerciais e in

galhães Machado, Cid Loures Ribas, Ar·

mando Calil Bulas, Barros Lemos e. Wa l

demar Rupp, que integraram a Corn is

são Parlamentar de Inquérito, nomeacia
pelo Presidente da

.
Assembléia Legts

lativa do Estado, afim de apurar irregu
laridades que alí estariam ocorrendo, se

gundo denúncia apresentada em Plená-

dusuin is dr nossa praça, o auiver
sa rianl c goza de geral estima em

todo o Estado, onde conLa as

mais disí intas relações sociais.

rio.

Ao desembarque de S S. E E.. esteve

presente o deputado Nunes Varela, lider
da bancada majorístárta naquela Casa,
além de numerosos amigos e correligio
nários dos ilustres parlamentares:

âmericana.

P�8f . �orql!ato TaS�fl Rãd:io Guarujã'
Enconti a-se nesta capIlar,. des- PROGRAMA PARA H JE'-

de ante-ontem, o nosso d istinto
O

Potência: l.080 watts

�requencia:: l.420 kcs.

Onela de 211 metros

Hoje no passado
.\ DATA DE HOJE RECORlJA

.\'OS QUE:
,

a m igo sr. Torqualo Tasso, dignis-
- em 1762, uma esquadra condu- .

I) í'eit 'I
..

I d T]
. .

SImo . re P.l o "UnIClpa e < l'US-
cindo tropas para a Colônia era Sa- f' d I

-

. . _ I sa ngn e igura e rr a expressao
:ramento (ignorando a capitubCHJ l íti fil

.

d P o D
.

..

1
po 1. ica nas 1 erras o . ,". "

desta praça em 30 de Outubro), piaI.' ... sob cuja legenda foi eleito,
tin do Rio de Janeiro; .

.
- em 1816, nasceu em Pitaligi, IJifina's Gerais, Martinho Alvares da

Spva Campos, falecendo a 29 de I
Março de 1887;

- cm 1824, em Monfevídéu, 111()!' ..

reu envenenado o Brigadeiro Ma

nuel Marques de Souza; filho do

•

General do mesmo nome e pai de,
lhão Nar i ona l. '!)I'OPO's 110m a. en -

Tenente-general Conde de Pôrto
gens da Câmara, no trabalho coris Alegre, Nascera em Pôrto Alegre
trutivo em benefício do povo e da

em 1770;
grandeza da PáLria

- em 1845, após a pacificação da
O sr, Hamilton Ferreira, do P.. Provincia do Hi'O Grande ,do �lil,

S.' D. associou-se às palavras do desembarcaram em Pôrto Alegre o
orador precedeu Le, declanando-se

Imperador D. Pedro II e a Impera
satisfeiLo 1)01' verificar que o cul triz D. Tereza Chrístlna ;
to à bandeira, está sendo realiza
do através do trabalho que se

- em 1851, foi assinado em Mon-

efetua em pról dos grandes des-
tevidéo, entre o Brasil, a Repúhli

tinos da nossa Pátria. Propôs,
ca do Uruguai e os Estados de En-

tre Rios e Corrientes, um tratado O sr. 'I'orquato Tasso, que já,
de aliança, com o fim de "libertar conta re levantíssimos serviços
o povo ar'gentlno da opressão (íll'� prestados aquele Município' e ao

suporta sob o domínio ti ranico rI!) Estado, veiu a Florianópolis tra

governador D, João Manuel de n,,- tal' de importantes assuntos ref'e-

sas"; I
rentes à sua administração, a

22 DE NOVEMBRO qual marcará, estamos certos,
- em 1766, alcançou a paragem mais uma etapa fecunda no de

das Lajes o Capitão-mór Antônio senvolvimento do operoso e pro
Corrêa Pinto de Macedo, com o Iiin gressista Município de Urussan-

de fundar um povoado; ga. Qualquer pessoa pode ganhar uma BATERI

.

- em 1773, na Colônia do Sacra- Desejamos ao Prefeito 'I'orqua- DE ALUMINIO, comprando o saboroso eaf

menta, nasceu José Saturnino da to 'I'asso feliz estada entre n0S� MIMI.

Costa Pereira, falecendo no Rio de
Janeiro a 9 de Janeiro de 1852'

- em 1807,. nasceu o Marechal
Antônio Nunes de Aguiar;

- em 1816, o comandante' da pra

ça fie Maldonado, Francisco Agui
lar, concluiu com o chefe portuguôs
Rodrigo Lobo, a capitulação, C'11

virtude do resultado da batalha de

fndia-Muerta;
- em 1822, o deputado Capitão

"001
......

t
João de Bittencourt Machado de

� erenCI8S eu re Souza foi designado para levar ao

. Marsch'.lll' e ·Trumau Imperador D. Pedro 1, as saudações
, 9 dos catarinenses ;

Paris, 20 (lJ· P.) - O general - em 1828, assumiu o cargo ele
l\'farshall voará para \Vasbington, _

Ouvidor o Dr .. Agostinho de Sou·
a fim de realizar conferências com sa Loureiro e o ·de Juiz-de-fóra, .Ma-

Truman, as quais definirão a uuel de Souza Meireles;
orientação dos EE. UU., face aos O sr. Sidnei �oceti, a cujo dina- - em 1839, entrou em Rio Pardo,
assuntos da assembléia geral que mismo se dr\'e o êxito 'ele diversos pondo em fuga os revolucion:'irios
restam para serem debatidos. A empreendimentos de jnfluência do Tenente-coronel Dornelas, o ,-jes-

situação da Palestina cm pal'tl'- no desenvolvimento da terra catá- tacamento comanda,do por Francis-
cular espera um esclarecimento rinense, é um dos inicia,dores da co Pedro de Abreu (depois BaràfJ

po.r parte da política norle-ame� Companhia Intermunicipal de de Jacuí);
ricana, a qual surgirá das conver- Transportes Aéreos Lida. (C1- - em 1859, desembarcaram em

sações entre Truman e· Marshall. TAL) e d.e outras emprêsas em Recife, em visita oficial à Pern:Jll:
Assinala-se ·qUe -o Comité Político franca atIvidade. Honesto e Iha- buco, D. Pedro II e a Imperatriz D.

. abandonou o debate da Palesti- no como nobre e generoso, tem a Thereza Christina'
na, uma vez que nenhum dos de- ventura de cel'car-se de sólidas I elll 1878 co

'

d' t
.

. ..
-, meçOll a ser IS rI-

legados se propôs falar antes que amIzades, que tem hOJe n'Ovo en- buido nesta cap't I .' .

..'

fôsse definida a posi"ão norte- sêjo de se r,eafirmarem. .

1 a , o ,p:Il11elrO .1U-

"
.

mero do Jornal semanarIO "O artis-
Ao nosso prezado dlretor-ge- ta'"

rente, que, .escusando-se di.screta- 'el11 1879' f . ,

d

Bar e Churrascada :n�nte às homenagens que se lhe "Ordem da Ros��' a:r;���o; �Z:;ri�
Iriam prestar, ausentou-se de V't M' I

Id
.

'1
. ,. . ,

nense 1.or eJre es'

ea 'Flonanopohs, aqUI conslgnam'Os 1896 f
' .'

.

j. l"l
-

- em , 01 maugurada pelo
, as nossas e lCI açoes, em cujo •

..

Gentilmente convidados p.elo t· d ., d
Govern'O do Paraná uma ponte me·

sen I o se associam LO os quan- '.. .

sr. José Ribeiro, seu propri·etário, tos trabalham na redação, ofici-
tahca sobre o RIO Negro, entre a

tivemos oporlunidade de visitar nas .e .d,emaI's
cidade do mesmo nome e a atual

departamentos d'''O
os serviços de instalação do "Bar Estada".

de Mafra;
e Churrascada Ideal", que será

- em 1904, faleceu no Rio de Ja-

inaug'UTado a 25 do c'Orrente, n-o
neiro o bravo General Silvestre

prédio à Praça 15 de Nov,embro Os m'Otores JOHNSON Sea Horse Travassos;
na 17. são construidos em fábrica moder- -: em 1910, por 'Ocasião da rev:Jl-

Pelo que se verifica, as instala- na sob todos 'Os pt'lnto's de vista c ta de marinheiros, chefiada por

ções compreendem varJa's salas, p'Or operários especializados. Sil- João Candido, à b'Ordo do C'Ol}rllça

-eonfortavelmElnte mobiladas e mente são utilizadas máquinas mó· do "Minas Gerais", foi ,assassinado
elegantemente disp'Ostas, de modo dernas em precisão e rapidez. O'; 11'0 Rio de Janeiro, o comand:mte

a p,rop'Orcionar ao públioo o má- engenheiros da .Jobns'On sã'O reputa- Joii:o Batista das Neves;
.

ximo de comodidade. dos como os melhores do' ramo. Dis- - em 194�, nas posições de Tôrre
O "Bar e Cburraseada

.

Jdeal", tribuid'Ores: Comércio & Transpor- de Nerone e em Monte Cavalloso, a

será um ponto de reunião rig'oro-I tes C. Ram'Os S. A. - J'Oã'O Pinto, nossa FEB recebeu e repeliu vários

samente familiar. 9.
•

golpes (lo inimig'O.

IFEIIDLIIR
�lIIIRI[IIR

COURA" CISP.,

QUEDA DOS C.
BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CA8ELUOÓ.
TON1CO·CAPlti}.á
.'P,Q�'fxç,dl�C!'Ài

l

Díreçãc, Depar-tamento Comercial

Publicidade

d�

Estúdio: Praça 15 de Novembro. 11 soo

braelo. �
Tl'anmissores: Rua Felipe Scl1midt (aI.

to da colina)
Endereço telegráfico:: "GUARUJA'

Telefone .._ 722 e 822

Caixa, Postal, 45

RESENHA DE PROGRAMAS DO DIA 21

DE NOVEMBRO DE 1948

9.00 _. ABE,RTURA _ Bom dia para

17,15 _ Variedades em gi-avações
18,00 _ 'Jeam"ette Mac Donald e Ne!

você ...

9.30 _ Grandes Artistas

10,00 � Músicas brasileiras em grava..

ções
10,30 _ MUZAK

11,00 - Basal' dé músicas •

12,00 - A Voz��EvangéljCa
12,15 _ Prog , da Drog. e farmacia Ca

Durval Silva

tarirtense

12,30 _ ABERTURA DA Prcg.rarnaçã

12,35 - Oferecimentos musicais

15,15 _ Transmição do jogo
rense x Paula Ramos

FigueI

San Eddy
18,15 _ Aníbal Trolio e sua

18,30 _ Oonjuntos vocais

19,<00 - Sólos de plano

orquestra

19,30 _ Xavier Cugat e sua orquestra
19,45 - Momento Esportivo
20,00 - Chá dansante

21,00 � Colar de Tangos
21,30 -;- Últimas melodias

22,00 _ Bôa nojfe _ ENCERRAME

TO.

NOVIDADE SENSACIO:\iAL

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

-----4fIII/eP.-------------.;.._---------....

PA_rl,sC S
"'./- fA DUIlAlfTETOOO DIA

/ I'" .
nos VARéJOS

�•
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FRECHANDO •••

Eis uma carla, bá dias recebida!'
"'Meu car.o Rtibens de Arruda R�n.10&
EsLá na sabedoria de um p1'ovél'bi6, que "nús somos os melhoreI?

amigos de nós mesmos!" Escrevo-lhe' nessa qualidade. Não farei
com você o que os cripta-jornalistas da folha clandestina fazem com

êles mesmos, quando se chamam d-e notWD:el publicista, de erninen
'

jurista, etc,

VeJiho, apenas, lembrar-Ibe a necessidade de um paralelo entr�
o que você escreve � o que eles respondem. Acusam-no de insultos
aos ses, Konder, Cabral e Wanderley. Nada 'mais falso. Você não cuk
dou dessas importan tes figuras, em função p�ssoal, como fizeram com

você, ao tentarem conLraditá-lo. Os seus comentários, criticas e aCU

saçõ,es feriam, naqueles conspícuos' adversários, atos e fatos decorreu··'
t-ps das aLividade.s públicas de cada um dêles;. O particular Adolfo Kon
dcl'. o pal'tic1!lal' Oswaldo Rodl'ig'ues Cabral, o parliclllal' Afonso Gui
ll1e1'mino Wanderley Júnior, você sempre os ignorou. NO'primeiró você
analisou o secretário da Fazenda, homem ptíblico, responsável pelo des
calabro financeiro dos ruinosos empréstimos Americanos,·dos quais foi o

encar',regado; no segundo Ifusligou' o convocado suplente udeuisla�
homem público, autor de acacianices Lribunicias 'na Assembléia e in

veLerado arg'umentador com cifras inventadas e númer'Os .f'al,sos; no

terceiro aLingil1 e pôs a pique o político, hornem ptíbl'ico, orador M'

29 de outubl'O, cujo discurso, p'U})licado, tinha tanto de verdade quanto'
o diabo lem de calólico, apostólico e romano· Na 'impossibilidade de

l'{'\, i rJ;'t-1 o, vieram com sua vida privada, 'em a.spectós que o não atin

gem, PÓl'q�Ie eJe\'aclos ao máximo dos máximos. Você, vez por outra,
se di�ll'ai, jog'aíldo carIas. É crime? É vicio monst�uoso? Se vicio u'

Sf' cl'i me, os ca[r}es da 1". D .N" fechem a's�a sede nesta Capital, qu··
bom enLendedor meia palavra basta. Que bipocrisia é essa' de conde·
liar no., adyprsários o que silenciam n'Os companheiros? Você bebe
diariamente a sua cen·,eja. Quantas vezes tem-na repartido com ude

!lisLas? Ql1pm já o viu embl'iagado, nas l'Ua.S? Quem já o viu dar espe

fdcnlos, nos clubes? �ão lhe seria fácil arrolar ud.enistas que llajaJJl.
fei to, rle contí,mlO, o que você não faz? Seria! Mas aí seria entrar
na vida privada dos outros, e, assim, repetir a falta de escrúpulo doS

que se,lhe opõem!
.

Não vá para êss.e terreno, como nunca, atiás, você fcii. Em SU�'
vi,da reservada você "não t,·em, cumplicidades co'!'n o passado". E e

guanto basta. Jog'ue a sua bizanta e beba a sua beer. Sem hipocrisia,
sem falsos pudores, naturalmente. Se ISso Ievá-lo' ao inferno e se o

inferno tiver gráus, para onde irão os fariseus que o a.tacam, em sua

vida })l'ivada?
.

Seu, sempre seu

�J
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