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Proprietário e D. Gerente: SIDNEI NOCE,TI - Diretor Dr. RUBENS. DE ARRUDA, RA1UOS-
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Ano xxxv 10.398·
I

FloriaríópoliS- Terça-feira, 23 de H'ovembro de ,Q48

Para' .prosseguímente. das obras Propugnam os

do pÔ,riO
.

de São Francisco
. «'it�g�la�eDT!���:�"e hoje

Emenda dos senadores Ivo d'Aquino e Lucia Corrêa ao orça- .a Associação Brasileira de Plane-
menta da Republica para 1949 jamento, entidade sem cunho o li-

Os senadores Lúcio Corrêa e }Vd em Cr$ 3.620 .•'i23,70 atendida com cial Te cuja finalidadé é incremen
-<1'Aquino apresentaram ao Senado re·ajustamento, na forma do con- tato a conciência da necessidade de
a emenda que tomou o n. 34, às lei trato. abandonar o háhito da improvisa
do orçamento de' 1949, mandando E a não ser que novos recursos ção .« as práticas empíricas, pro
conceder auxílio do govêrno Ie-Ie- sejam concedidos para o prossegui curando para as atividades parti
IaI para prosseguimento das obras menta desta importante obra de uti- culares _e de caráter público sclu
...10 pôrte de S. Francisco, emenda lidade nacional, sua 12aralizaçã'o S�- ções que resultem de estudos ama-

essa assim f'ormulada : rú inevitável. durecidos : e pesquisas científicas,
Verba 4 - Obras, Equipamenlo& Isso, porém, não deve .acontecer sem continuidade.

e Aquisição de Imóveis. O pÔI·tO de Sãó Francisco do Sul O)'noyo empreendimento conta
Inclua-se, onde convier: é conhecido c0!11o um dos melhores com nomes de projeção, como os

Auxílio ao Estado de Santa Ca-', portos naturais do litoral sul, pois srs. Edmundo Macedo Soal'.es, Go

tarina, para prosseguiment'O das tem condições excepcionais com vernador do Estado do Rio.. Gene
obras do pôrto de São Francisco do acesso franco, enseada de largas raI Anapio (James e-onfros, contan-
Sul, Cr$ 15.0'00.000,00. .

I dimensões, perfeitamente abrigodo, do ainda com o apóio e cooperação
OI

Justificação: constituindo escoadouro obrigató- de rntidades da Confederação Na-

-Pclo Decreto-lei n. 2.736, de 1 de rio da rica zona madeireira �o cional de Indústrias, Confederação
dezembr:o de 1940, era aberto ao :\'!i- "hintcr-land " catarinensc. É o pon- .\'ac.innal do Comércio, Associação
nistério da Fazenda o crédito cspc- to terminal da Estrada de FéITO Brasileira de,']mprensa, Instituto

cial de Cr$ 22.261.700,00, cor-res- que se cntroncaurlo em União da Brasileiro de �Iecanização, Institu

pondente às taxas de 2% e 0,77'(· -Vitória, com o Paraná, passa po r lo Económico, Federação Nacional

ouro, a fim de atender à restituição um grande número de localidades do- Jornalistas .Prorissionais, ·_:\f,

devida ao Govêrno de Santa Catsrí- onde abundam as plantações de ce- sociução Comercial do Rio de Ja

na, que a aplicaria na constr-uçâo reais de toda a natureza e pasta- neiro, �rl'\'ir;o :';ocial da Indústria

do pôrto e em melhoramentos na gens pará criação de gado, servmdo e SerYi�o :';ocial do Comércio,
barra de S. Francisco do ,Sul. <linda a um gran.d« número de ci-

.,_-- '"Em 1.·de março de 19H, pelQ Dc- elades lndustrü\is.

CI'eto-Jei n. 6.912, er� concedi(l�l :1') As:;;'Slati�ticas deillOnstram, clara·
Teferido Estado autorização jwra mente, ,,!l grande importância (leste

construção e exploração ,rlo alucU.lo pôrto sulino, que ainda sen't rec:ur-

pôrto. sos portuários, está sendo procura- Salvador, 22 R· P.) - A. estada

Como Decreto n. 10.313, de :!2 do por navios de to.das as nacÍ<li1:1- do Pl'e.si-dente Dutl'a está enchendo

de agôsto de 1942, foi aprovadtJ ü !idades. ConcItHY-Se, pois, que uma de enLllsiasmo e vibração tôdas as

vez tel'J1Jl'nadas a b
.

t d classes do E�lado, conver2:indo pa-projeto e orçamentos para as ' s oras proJe ar as �

obras na importância de 'Cr$.. .. s·cu movimento pesará com um v:1-

28.289.00D,00 anexos à Portal'Ía do lar incalculável na balança eCO!IO
Ministério da Viaçlro e Obras Púbil- mica do País,

cas, de n. 418, de 9 de lUllho de Não é desanazo:úJo pretender
1942. Em 10 de julho 'lle 1944, 91.:10 que o Gov('rno Federa I auxilie o

DeCreto n. 16.046 eram, aprovados, Estado com recursos q'ue' lhe per-
.

em substituição aC\s que baixa!'am mitam prosseguir e levar a bom
com o Decreto n: 10.313, novos. pro- ,têrmo essa importantissima obra ,jc

jetos e ol'çamentos, à imp_ortâ neia caráter nacional.

de Cr$ 33.947.000,0'0 a ser paga com Sala das Sessões, � de noveE!I,:,,)
'os recursos a que se referia o De- de 1948. Lúcio' Corrêa. :_ Ivo
creta-lei· n. 2.733 citado. d'Aquino.
Em 18 de agosto de 1944, o (;;)

vêrno de Santa Catarina aprovol1
com o Decreto-lei n. '1.088, ° C011-

b'ato celebrado com a Companhia
Construtora Nacional S A. para <I

,::onstrução das obras, do referido

P<ll·tO, constituindo objeto do e.'ll

trato o cáis acostável aterro, di'ena
gCl11, dique de enrocamento e fe
·ehamento . do terrapleno constantes

-d� projeto aprovado pel'O Govêrno
Federal.
A primeira etapa das obras du

P{Hi:O, terminada a Dal1sena n. l' f
executado o extremo do cais, dará
um êáis acostável 'dê 1.066 ms., sen
do O. total projetado e aprovado
pelo Govêrno Federal de 2.415 m5 ..

As despesas' já realizadas com os

referidos trabalhos a�ingel11, atê
junho de 1948, Cr$ 17.062.934.00.
É óbvio esclarecer" face ao que

já foi dito, que até o momento
vem o Esta,do de Santa 'Catari;u
empregando seus próprio� recurso:j
·na construção dêsse pôrto.
Mas,. com os recursos 'de que aín

da dispõe, não poderá o Esl.adG
concluir os serviços· já contratados,
pois que no decorrer da execuçib
das obras, os prêços unitários da

construçã'O sofreram altcl'àções su

cessivas, o que aumentou a despesa

•

Falfa O «Vere
diium» final
Toqpio, 22 (u. P.) - Os re1)el;)

sentantes das onze nações ali<ldas
conferenciaram hOje, ,durante mr.ia
lJora, com o general Mac ArUm !'

sôbre a comJenação dos crimino
sos de g'uerra japoneses.
Segundo declarou o Quartel Ge

nrral,. Mac Arthur pretende datO
seu "ver;iditum final" até o fim da
semana.

Alguma coisa não
está certa

Soutllamptol1, 22 (U. P.) - O
secretário da Upiãri Nacional dos
Marítimos, AnLhony CasseI li, d.e
clarou ter investigado as afirma
livas de que os grevistas de ::\fava
YOl'k leriam ameaçad'o os lripu!an
tes do "Quen ElizabeLh" com atos
de violência. Assegurou que isso
não passava duma cortina de fa
maça, lançada pelos agitadores. O

.
'

sllldicato ,estava procurando apurar
as responsabilidades pela gTeve a

bOl'do, nois alguma coisa não Fsta
\'a errta.

o incêndio destruiu
3.4

- SESSÃO ORDINÁRIA . Viação sobmeteu à apr.eciação d,)

II ·casas· .
- Sr. Magalhães Machado � 1".

\
Presidente da República o an<tp,-

S. Luiz, 22 (R. p.) - Trinta e �s. D. � Iniciando a sua oportulJ<l projeLo sôbre a ,abertura dum Cl'('

quaLro casas. para operári�s, no s�-I oração, re�ortou-�e,· ve�da�e�r�- dito especial 'de H milhões de_ crll
búrbio de J'Oão Paulo, foram des- . mente emOCIOnado, ao mumclpIO zelros paea a compra de vagoés �

truidas, em consequência de vio- de Ararangua e ao seu povo, sen�- gaiola� destinados à Estrada' de
I,cnto incêndio. O fogo é atribuído pre pacífico e ordeiro, ac qual, J1111,- Ferro CenLral do Brasil, para. o

a uma locomotiva da EsLrada de to particularmente, teceu as .Il'lai.s transporte de gado a ser consumi·
Ferro São LLliz-Terezina, cujas ra- entusiástiéas referências. Entretan- do pelo nistrito Federal. O Chefe

gulhas teriam ati'ngido a coberir:- to, disse, era outra a finalidad� da' do <1ovêrnci mandou Ollyir a res-

ra de valha dllma das casas ..
,

sua prescnça na tribuna. \TisitanJ:J, peito o :vrinistério da Fazenda.

.o
.

presidente DQtfà�
.'

na Bahia

ra slla pessoa a atenção do povo.
Onlem, o Genrral Dutra. passeou,
\visilando algllns templos históri
cos da capital.
A nota piLoresca da presença do

General foi a parlicipação nos fes

tejos populares de várias "filar-
mônicas" vindas do interiOl'·.e
saciando-se às homcnag'ens
Bahia ao Cilcf,e d� Nação.

o prese da Ordem d.os
Advogildos ,de São
Paulo em Goiânia
Goiânia, 22 \R. P.) - E.steve

aqui, .onde pronunciou conferên
cias sôbre assuntos jurídicos, ')

'pl'Ofe�sor �oé· de Azevedo, presi
dente da Owleni dos Advogados,
secçã ar, Sã!) Paulo·· O jurisLa foi
hóspede do Govêl'l1o do EsLado,
participando de váJ'ias festividades
pl'omO\'idas pela Ordem dos Advo·
gados para esLreitar os laços de

cordialidade dos advogados e ma

gisLl'atlos. O professor Noé de Az�-

vedo, durante sua permanncia aqu,i
]'ccebeu várias homenag'ens do eo!'

po docente e discenle da Facul,da
de de Direito de Goiaz.

A sessão extraordináTia.-Materia discutida e votada.-A sessão
ordinária. - Separatismo udenista em Araranguá. - V sr. Orty
Mdchado denuncia'.- O sr.'1Barros Lemos fala de ga·fanhot�s ...

Presidente : . Sr. Saulo Raruos - na companhia, do seu nobre co lc-

P. T. B. ga de bancada Cid Loures Ribas,
Secretários: Srs, Pinto de Arru- todos os .distr itos de Araranguq,

da e Alfredo Campos -r-r- P. S. D. coube-lhe visitar tambem o de
x x x

\
Praia-Grande cuja �éde é .a vlla

_,
SESS_�O EXTRAOHDINÁKlA mais meridional do nosso Estado,

Projeto-de-lei n. 115/48. Foi pe
dida urgência para discussão deste

proj�o que trata do empréstimo do
Estado I com a Sul América Capita
lização S. A. O pedido de urgência
foi aprovado na Jses.são ordinária.
13·1/48. Entrou em regime de ur-

pois de li; facilmente se perCCDC él

Estado do Rio Grande do Sul. Indo

lá, grande.' foi a sua incontida ex

tranheza por tudo aquilo que' por
elementos da U. D. N. e muitos do
Rio Grarfde do Sul" lhe af'irmarnnr;

que, se quisessem ficar naquele Es

tado certamente não teriam passado
o �ambituba, É que -o intendente

daquele distrito, funcionário de u
vre ·nomeaçào e escolha do prefeito
que é o 51'. Affonso Ghizzo, da
União Democrática Nacional, anda

.talvez valendo-se da sua função,
angariando assinatura para certo

abaixo. assinado, lavrado em .UH

livro, pelo qual se pleiteia a anexa

ção daquele municipio ao Rio Grnn
de do Sul. Convém salientar aqui
que o tal indivíduo intendente é

suplementação a diversas verbas do .

. pessoa de confiança do pr.efeil,).e'orçamento vigente. Relator: Esti-
membro da U. D. N. pela qual foivallet Pires. Aprovado. eleito. Justa, portanto, é a extranhc-

144/ 48. (Idem). Nas mesmas con-
za do sr. Magalhães lV)achado face

dições abre crédito de Cr$ .

à insolita e grosseira atitude 'do480.000,00 suplementando a verba
chefe udenista de Praia Granoe.1-030, para pagamento de gratifica-

ções diversas. Idem. Idem. I Não se compreende bem tal atitu-

'l59/4S. Suplementação às verbas de, de um elemento da agremiação

3-088, 3-0S6 e 3-087. Idem. Idem. partidária
I

que tem repetidas vezes

170/48. Csédito suplementar de afirmado estar sempre em "eterna

Cr8 400.000,00. Idem .. Idem. vigilânci-a" pelo interêsse de Sta.

·164/48. Abre crédito especial de Catar-ina. Ainda no 1l�0 da palavra,
Cr� 21õ.641,20 para pagamento de comentou a maneira de proceder de

dividas do exercício findo. Idem. .Arthur Campos, vereador eleito pe

Idem. Ia U. D. N. e presidente da Câmara

. 169/-18, Elevacão do padrão de Municipal de Araranguá, que, ('111

vencimentos dos di versos escrjvães grandes vozes, leu e comentou fa
do pa(lrã(}-�, da lei 105,0, Idem. vOJ-avelmentc um boletim precnlli
IdeJ��. zante da ane-xação de Araranguá :10

165/48 .. Aquisição de uma áJ'ea de Rio Gl'ande do Sul, e denegria e (l.<;

terra riam a const,l'llção do Pôsto de pesinhava as autoridades do nosso

Puericultura: Idem. Idem. Esta,do, cuja atuação e esforços \�s-

125/48. Anulação de div�I'sas do- tão no bem e felicidade do Estado,
tações orçamentárias e àbre c;:é- a�ol'a tãó estúpida e grosseira
dito de Cr$ 600.000,00 suplementari- mente desservido por aquele inten
do a verba 0-466. Idem. Idem. den!:., separatista, testa de ferro de
146/48. Abre c�rédito suplementar. quem\:!e há muito� pelo seu des3cr-

Idem. Idem. viço ao' Estado, devi� tê-lo demiti-
134/48. Crédito suplementar de do. i·

.

Cr. 1.800.000,00. (Verba 2-075). Sr· Barros Lemos - U. D. N. _
Idem. Idem. Na tribuna, ,e.ste sr. deputado pro-
156/48. Suplementação de Cr$ .: CUl'üU e�plicar. a questão em f6co,

407.915,00 à verb.a 4-179, do orça- ,referindo-se ao combate aos g'afaas-

da
mento presente. Idem. Idem. n hotos . .. .Pobres aCl'ídeos. De-
108/48. Anllla�ão de verbas abrin- ram-Ihes a função do "holandês

do o crédito de Cr$ 4.000.000,00 em que pagou pC'lo que nt' l'êz". Ao
suplementação à verb;a 1-037, do-or- afirmar o orador seI' intenção do

çan�ento atual. .Idem. I�el:l. P. S· D. indispôr Araranguá com
/1;>7/48. AutoTlza o credlto suple- lôda Sanla Catarina, () ilustre par-
mental' de Cr$ 321.807,10. Idem. lamentar Mag'alhães Machado at a-
ld " ' r,
em. vés de um apade disse-lhe ser iu-
152/48. Crédito suplementar de sustentável Lal assertiva, pois logoCl:$ 80.000,00 à verba 4,161. Idem.

que iniciou a oração, se referiu
Jdemo elogiosamenle a Al'aranguá e ao

148/�8. Abre crédito suplementar seu laborioso e pacífico povo.

.

.

dde� CI'$ 1,95.000,00, .

da IVderba Ild3-126, - Sr. Armando Calil - P. S. D.
o atua. orçaplcnto. em. em.

_ Este deputado comunioou à Ca-
Indicação 495 - (Relator: Proto-

sa haver falecido ,em a cidade de
genes Vieira). Cria o cargo de Co-

Laguna, o honrado cidadão Dib
miss4rio de Polícia Hegional na De- Mussi; genital' do sr. deputado An
legacia Regi9l11ü de Itajaí. (Autoria tônio Dib Mussi, ilustre componendo sr. Heitor Liberato). Aprovado.
54/48. Cria, nesta cidade, o· M.,- te da bancllida pessedista· Daí soIi�

citar fôsse inserto na ata do dia
seu Histórico e Artistico Catarinen-
:se. (Autor: Sr. Heitor Liberato).

um voto de pesar por tão infausto

Idem. aconteciriJento e de tanto se desse'

Indicação 521. (Autor: Sr. Pinto conhecimento à família enlulada_

de Arruda). Concede pensão à Sra.
Carlota Bessa, viuva de Manoel Du
tra Bessa. Idem.

gê ncia.
J 1508. Aprovada a sua redação

final.
x x x

ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS
P'úBLlCOS DO ESTADO

-.r Sôbre este assunto' falaram os

srs. deputados Rodrigues Cabral e

Cardoso da Veiga,
COMISSÁO DE FINANÇAS, ORÇA
MENTOS E CONTAS DO ESTADO
146/48."(Or-igem governamental).

Abre crédito de r:riS 343.100,00 em

Compra de vapões,
R.io, 22 (R· P.) - O Ministro da..

#
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ii,,rPrimeiro
de

Congresso de História
Santa Catarina

o Primeiro Congresso de Híst»- TEDHAL, do sr. Otacilio Vieir.i ;la

nia C�tarinense,' que, em comemora- Costa. I

<!ão do segundo centenário da colo- 21. O ENSINO E�I SANTA CATA

nização açoriana, se reuniu em F10- RINA, DA COLÓNIA AS HEGÊN
rianópolis de 5 a 12 de outubro, CIAS, do sr. A. ·Boiteux.
estudou noventa e cinco trabalhos. 22. APONTAMENTOS PARA ,\

dos quais foram aprovados, para te- HISTóRIA DO EVANGELISMO EM

nem inserções nos Anais, os oiten- SANTA CATAiuNA, do sr. João
ta e cinco constantes da relação Teixeira da Rosa Júnior.
abaixo exarada, sujeitos alguns, en- 23. O PRIMEIRO, SíNODO DA

tretanto, a modificações indicadas DIOCESE DE FLORIANóPOLIS, do
sr. Biase A. Faraco. .124. HISTóRIA DA ,FILANTELL\
(SíNTESE) - O SELO NO BRASIL, •

do sr. João Steudel A-reão.
25. O TIRO DE GUEHRA 40 -

UMA TRADIÇÃO BARRIGA-VERl!E,
do sr. Andrclino Natividade da

Costa.
26. HISTóRIA ECLESIÁSTICA -

OS PH1MEIHOS :vIISSIONÁHIOS -- ,

JESUlTAS E FHANCISCANOS DO

MUNICíPIO DE LAJES, fio sr. Da

nilo Tiago de Castro.
27. PHIMóHDIOS DA INTHODU

cxo DO ENSINO SECUNDAR((_)
NA TERHA DE COlmEIA PINTO,
do sr. Trajano Souza.

28. SUBSíDIOS PARA A HIS 1'(1·

RIA DA IGREJA PRESBITEHIANA
DE FLOHIANóPOLIS, do sr. TS;H].;_·

Carlos Camargo.
'29. PEQUENA lVIB1óIUA HIST()

BICA SóBnE OS FRANCISCANOS
EM SANTA CATARINA, do sr. El·

nos pareceres que os apreciaram.
Dois desenvolvidos trabalhos sôbrc

Botânica, que .foram presentes ao

certame, por não péderem ser en

quadrados nos temas para êle ado,

tados, serão, com encômios, reco

rneu.dados a instituições daquela es

pecialidade.
De acôrdo com os poderes dados

à Comissão dos Anais, também nê ..

'Ie poderão ser insertos alguns dos

trabalhos que só merecer-ão 101l1'or,
se forem melhorados pelos autores.

Há ainda trabalhos .chcgados tar

diamente, sôbre os quais deliberad
a Comissão ,dos Anais.

São os seguintes os' trfbanlo�
aprovados : .:

la secção - História Geral

tarense.

1. SANTA CATARINA NO
CULO XVI, do sr. Lucas Alcxan-lr-c

Boiteux.
2. UM PONTO CONTROVERTIDO

5a secção - História Sociál e'
Cultural

19. HISTóRIA DO DESENVOL
'VIMENTO RELIGIOSO DE SANT;\.
CATARINA, do sr. Evaldo Pau!i..

,20. LAJES E A HISTóRIA , DOS
SEUS TEMPLOS - A ERMIDA _

A' IGREJA - A MATRIZ - A CA-

Cata-

PRONTA 'ENTREGA
Marca

de Iam na «AngledoSi»

Tipo:
T O 14

D 7
O 8

H 010

Interoational
Caterp,llar sistema

Idem Idem
Allis chalmers ·.si�tem8

sistema de
de
\

"

�
,

«Bull",d.:>ser»
«Angledosr»

�i:--

Boiteux.
40. AÇORES: ALMA E CORAÇ.'iD

DO BRASIL-SUL, do sr. Walter
Spalding.
41. O SENTIMENTO A'ÇORIAN(_)

NA POESIA POPULAR DA ILH.\
DE SANTA CATARINA, do sr. A1-
miro Caldeira .

41. SUPERSTIÇõES COMUNS AO
BRASIL E AOS AÇORES, do sr.

Luiz da Silva Ribeiro
43 FOLCLORE CAl'ARINENSE.

do sr. Álvaro Tolentin� de Souza.
.

44. O ELEMENTO AÇORIANO NO
FOLCLORE CATARINENSE: A

IContinua na Ea, Jag

PASTA DENTAL
ROBINSON'

Pedidos a Caixa Poslal139 Fpolis ..

E' V. S. portador de reu
matismo gotoso, conde
nado a

: sofrer cada vês
que se produz uma varia
ção no tempo?
Muitas vezes os excessos,
a alimentação deficiente,
os abusos a que subme
temos o nosso organismo,
favorecem os ataques do
reumatismo gotoso. Nosso
corpo é invadido por im
purezas e substancias to

xicas, cuja presença se

manifesta amiúde por
dôres nas juntas.
As dôres re'{maticas de
vem sercombatidas inter
namente por meio de um

medicamento, capaz de

facilitar a eliminação das

i�purézas toxicas e dos
cristais de' acido úrico,
As Pílulas. De Witt para
os Rins e a Bexiga devem
ser experimentadas nesses

casos. Sua ação diréta
sobre os rins facilita uma

melhor eliminação das
referidas impurezas. As
Pilulas De Witt são sobe

jamente conhecidas em

todo mundo. Merecem
toda a sua confiança, pois
não contem drogas noci
vas que possam prejudi
car o organismo.

DE HISTóRIA (Notas à margem do zeário Schmidt.
livro de autoría de Henrique 'Mar- 30. OS AÇOHIANOS DE CULTP,
tinez Paz - "EI nacimiento de] BA 'XO PLA;.,'AT-:'i'O CATj\RfNENSE.
Obispo Treo y Sanabria", Córdoba, do xr. Elzcúrlo Schmidt.
República Argentina, 1946), do sr, ::2. SOCIEDAI)E HECHEAnVAS
Carlos. da Costa Pereira.' - SOCIEDADES CAHNAVALESCAS
2''' secção - História Democrática E - BANDAS DE :\I_éSlCAS - GRT] ..

Política POS DHA?lIATICOS, ETC., do Si'.

3. ALGUMAS ACHEGAS, pelo sr, Lucas Alexandre Boitcux.
Lucas Alexandre Boiteux. 33. SA::\fEA:\1ENTO DA ILHA DE

4. NOSSA SENHOHA DO DE�- SA)lTA CATAH,TNA, do sr. Jacint.,
Tf:HHO - OS JUíZES DE FORA, de Mattos.

cio sr. Oswaldo R. Cabral. 34. O c{)LJ�G[ü CATARf1\'E:"!SE
5. A PHOCLA:\1AÇÃO DA REP(1- - SUA FUNDAÇ.-\O E SVA ATlV[

BLICA EM LAJES EM 1839 E A DADE, do Padre Alvino Ber tho ld j

SUA ADESÃO EM 1889 À HEPúBLI- Braun.

CA; do sr. Octacilio Costa. 35. A MúS[CA E�I SANTA CA'lA-
8. APONTAMENTOS PARA A RINA NO SECULO XIX, do sr. Os

HISTóRIA DA COLONIZAÇÃO DE valdo R. Cabral.

BLUMENAU, do sr. Palilo Matta 36. NQTAS PARA A HISTóHIA

Ferraz. DA IMPRENSA, do sr José Lupér-
9. CONTRIBUIÇÃO À HI.STólUA cio Lopes.

'

DA COLONIZAÇÃO ALEMÃ NO 6a secção - Linguagem e Folclore

VALE DE ITAJAí, do sr. Max Ta- 37. FALARES CATARINENSE:"
vares Amaral. do sr. Custódio F. de Campos.
3a secção - Colonização insulana 38. COLETANEA DE-TEMAS .::VIU-
10. CONTRIBUIÇÃO DOS CASAIS SICAIS FOLCLóRICOS CATAHJ

ILHÉUS À FIXAÇÃO DO UTI-POS- NENSES, do sr. Osvaldo Ferrcir.i

SIDETIS, do sr. Manuel Diégues de Melo.

Júnior. 39. fALARES CATARINENSES,
11. SíNTESE HISTóRICA DO Al�- ETC. - CRENDICES E' SUPEHS

QUIPÉLAGO AçORIANO, do sr. TIÇõES, do sr. Lucas' Alexandre

Olyntho Sanmartin.
12. OS AÇORIANOS, do sr. Osval

do R. Cabral,
48 secção - História Econômica
13. HISTóRIA ECONÓMICA DO

VALE DO ITAJAi, do sr. Theubal
do Costa Jamundá.

,

14. ASPECTOS ECONÓMICOS DE
SANTA CATARINA, do sr. Carlos
Gomes de Oliveira.
15. A CONSTRUÇÃO NAVAL EM

SANTA CATARINA, do sr. Lucas
Alexandre Boí teux.
16: A PESCA DA BALEIA - AS

ARMAÇõES - A PESCA, EM GE
RAL, do sr. Lucas Alexandre Boi
teux,

17. k AGRICULTURA, ' INDCS
TRIA E COMÉRCIO EM SANTA CA- C A S ATARINA - RETROSPECTO JUS-
TóRICO (1504-1747), do sr. LlIc<l� IAlexandre BoUeux. V_ENDE-SE a casa sito a rua

18. ROTAS PIONEIRAS DE &."-1'\- MaJyr Costa �/N. Tmtar na

TA CATARINA d C 't- O
'Rua General Blttencourt 79.

-' , o ap� ao smar

ROll1ão da Silva.
.

.

O TESOURO
Da instrução está ao aluno.

1e .todos. Dá esse tlesOUTO ao teu
amIgo analfabeto, l-evando-o a um
curso de alfahetização no Grup()
Escolar São José, na Escola Indus
t,rial de Florianópolis ou na Cate..
ln,,! MfI�,T'rmnlit.an&.

� . .........! 'H.�

,'H.�
� � � � � ';i

I�..
� � � � � � � �.� � � � � � � � � � �-� �.� .

�:... ....

! o Sangue é a Vida :i:
:1: t:IIr"I*CI-�"]E :i:
... I�, �, �.. -....: - ..t.
..t. PURGUE O SANGUE DE PREFERÊNCIO AO E-8TOMAGO

..t.
.:. Inotesioo ao organismo - Agradá- .:... vel corno tt1n licor

'

..+:." REUMATISMO! SIFILIS! �t+:." Tome o popular depurativo com- .:."�:." posto d� I-Iermofenil,. samambaia, .:.".:." nogueira, pé de perdiz, salsaparr-i- ....
+:." lha e ou�·'l.s plantas medicinais de .:.
.... alt·. valor depurativo. ..••
••• Aprovado pelo D. N. S. P. como ....�.
.t. medicação .auxiliar no tratamento '..�.
..t. da sifílis e reumatismo da mesma '

..t.
..t. origem. "

..t.
t}...!;.....,..�..� � t �\
l....."'::"'....�.�-� -� � � � � �--� _ � � ,., � � � � � � � � �

.

\�

Pilú

Dr. Lindolfo 4.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conatituiçõe. de lociadada.
a la.rvic08 corelatol. em garal.
�,OrgÕnizaçõe. c;ontabeil.

Regilltro. e Marca., dilopondo,
n. Rio, de"corruponden-Ee.
Elcrit6rio : Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43,
�. 8 à. 12 hora••

Teletone 1494

o vidro grande de Pilul_os De WUt, contendo duas vezes e meia u

quantidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito" menos,

Dr. Alcides Acioli de Vasconcellos
Avenida Rio Branco n. 103, 10 andar, sala 3.

NEGOCIANTES DA CAPITAL E DO INTERIOR
O ESCRITóRIO DE ADVOGi\!CIA E PROCURATóRIOS do

Dr. Alcides Accioli' de Vasconcellos, instalado à Avenida Rio
Branco n. 103, 10 andar, sala 3, no Rio de J,aneiro ,encarrega
se da defesa dos seus interesses junto às Repartições Públi
cas Federais e todo o serviço de advocacia relativa aos Insti
tutos de Aposentadorias e Pensões, assim como do Registro

.

de Paterites de Invenção, Marcas de Fábricas e Chamadas de
.

Extrangeiros.
Oferece, outrossim, os seus serviços como intermediário

entre Exportadores e o Conselho Federal do Comércio E,xte
rior.

f

;1

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFÍLITICAS

Elixir de Nogueira
M.dicaçã.o Cluxiliar no trotamente.

da .ifUi.

• CASA MISCELANE� di,tri·
buidor. do, !Rádio. R. O. A
Victor'. Válvula. e DiICO'i
Rua CODllelheiro Mafra
................... • ••••

,

•••• CJ!>- �

Dores
nas (os'as',
Nervosismo,
Reumatismo!
A alimentação irlConveniente, o exces-·

so de bebidas, resfriados, etc, obrigam
freqüentemente os rins a um trabalb()t.
'forçado, Os trallstôrnos dos rins e do
aparelho urinário são a causa da re

t�nção do ácido úrico, freqUentes levan
tadas noturnas,' dores nas pernas, ner

,'o,c:ismo, tonteiras, tornozelos inchados"
rcumatisnl(Y,·. olhos empap't�çados, e, elfi

;!f"ral, a impre!ôlsüo cIe velhice precoce_
.\-jude seus rins a purificar Reu sangue
IH r meio de Cystex, A primeira dose
r'omeça a tra.balhar, ajudando seus duf!.
�l l'lilitinar o excesso de ácidos. fazendo
;\<lsim com Que se si'nta como novo. Sob
nossa garantiaCystex deve ser intei
ramente satisfatório. PeçaCystex em

qualquer farmácia hoje mesmo, Nossa
!:arantia é 'sua maior proleção.
''-'

.

\Çystex no tratamento de:
.

C,STlTES, PIELlTES E UR!CEMIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSARIOS
Dr. THIERS D.E LEMOS

FLEMING
A data de hoje assinala o

.aníversárío natalicio do ilustre
::.Engenheiro patrício, Dr. Thiers
-de Lemos Fremíng, Chefe do
S.erviço de Fiscalização dos Por-
·'tos do Estado.

O 'distinto nataliciante, cuja
<primorosa cultura técnica e in-
,-vulgar capacidade de trabalho,
-credencíarn-no como uma das
mais altas 'autoridades portuá
.rías nacionais, a estas excepcio
.naís qualidades alia ainda sólí
'dos conhecimentos gerais e' é
'servido por finíssima educação,
'predicados que fazem do aníver
: sariante o cavalheiro disputado
'1 em tôdas as rodas socia�s.

Muito embora presentemente
·

no Rio de Janeiro onde � cha-
1 maram serviços atinentes à sua

iunção, lá mesmo, receberá sem
· dúvida,' as mais significativas
homenagens dos seus numero
.sos amigos daqui entre os quais
'com prazer se inclue "O Esta-

, do".

FAZEM ANOS HOJE:
- a veneranda e exma. sra. d.

"Estelína Câmara Tolentino, dig
na consorte do nosso estimado
coestaduano sr. major Alvaro
"Tolenttno.

- o distinto jovem Dalmiro
.Mafra, filho do' saudoso conter
.rárieo, sr. Agapito Mafra.

SRT.-\. DALVA CORDEIRO
., Festeja seu' aniversár-io, hoje, a

-srta, Da lva Cordeiro, secretária do
'I'eatro do Estudanle e figurá des
tacada do quadro de cantores da
-quela cnfidade.

A disti nta aniversariante,
·

'llOSSOS pa rabens.
............. o. • .........•1, '1 •••• ,

Dias' «apocalípticos»
Belém, 22 (H. P.) - A "Follta do

Norle" diz que a capiLal paraense
eslá vi \'endo dias apocalípticos;
vosi até. o presenLe, já sóbe a onze

o número de imagens de santos di
vel'.>os que estariam �horando. Mais
de mil pessoas tentaram invadir

uma residência, quando correu a

notícia de que uma imagem de

Santa Terezinha estava movoendo

(Js olhos· Nessa ocasião, ocorreram
várias crises nervosas entre o povo.
Também outra residência esteve

, ameaçada de invasão pelo mesmo

motivo, sendo 'necessária a inter'

venção da polícia para cont.er os

crentes.
� �

.

,

Casa Recem
construida
DESOCUPADA

RUA FELIPE lvEVES

de Berge, foi repelido pelos Çapi
'táes João Barbosa Pinto c' Di'J:';t:
Pinheiro Guirnaráes ;

- Uma éra feliz, risonha e amá
vel cuja resurreição vai encantar o

público!

J

do trabalhador
NILO RODRIGUES

Esp�cial psr. �<O Estdo»)
mais fácil que se fêz nos Esta

dos Unidos. durante a guerra.
Por que não tentar?

Oficiais"da Ma.rinba
Brasileira coadeco
rados pelo Govêrno
dos IE. Unidos

.

Ri-o, 22 (H. p.) - Despacho pro
cedeu te da capital norte-ameríea
na informa terem alguns oficiais
da marinha hrasileira sido conde
corados pelo Presidente da Repú
blica americana com a Ordem da

Legião elo 'Mérito da Marinha, por
serviços' ele guerra prestados no

Atlântico Sul. �ão os seguintes os

oficiais: Capitães de corveta Hélio

Leôncio Martins, Luiz Burnier, Os

va ldo' de Macedo Côrtes e Carlo ..

Perez Paquet,·e oapitães-tenentes
Pedro Borges e Sildo ele Magalhães
Figueirêdo.

PASTA DENTAL
ROBINSON

- .

••••••••• 0 ••••••••

GRANDIOSA QUERMESSE EM BENEFICIO DO NATAL DOS POBRES '- DIAS 25, 26, 21 E 28
PRENDAS - JOGOS. - BAR - LEILÃO AMERICANO SHOW - PRAÇA PEREI�A E OLIVEIRA (EDlFlClg IPASE)

EUCLIDES DOMINGUES R
'

(i
. ,

C·..""
.

�.[íj'�. ,�
Encontra-se nesta capítal.] adi« uaruia romco

,
. " I 't:�do-nos dado ? prazer .de sua I PROGRAMA PARA HOJE

, • visita, o sr. Euclides Dommgues, 900 - ABERTURA - Bom (Copyr'ght' n/ , "., iODfeu.que há 28 anos r�side em Pôrto dia para 'você ...
Alegre, onde exerce altas run- 930 _ Grandes Artistas Cogita-se de alterar a Conso-

ções públicas. 10'00 _ Músicas' brasileiras lidação das Leis ·dos Trabalho.

O sr. Euclides Domigues, que,
,

. O Ministério do Trabalho, para
em gravações

em agradável palestra. conosco 10,30 _ MUZAK êsse fim, solícitou sugestões a

recordou velhos e saudosos epísó- 11,00 _ Bazar de músicas pessôas e entidade privadas, orí-
dios da vida social de Florianó- cíaís, e recebeu cêrca de mil.

12,00 - Oferecimentos musí-
polis, foi um dos fundadores do cais

No fim, por certo; será 'dada
Asilo de M1ndicidade "Irmão 14,00 _ IN T E R V A L O redação final às alterações que
Joaquim". A propósito dos pro- julgarem convenie-ntes. Não nos

gresso da nossa capital teve pa- 16,00 _ Em tempo de valsa parece que o momento seja ta-
lavras de admiração. 16,30 _ Cantores do Brasil

vorável a tal empreedímento,
O ilustre visitante está hospe- 17,00 _ Orquestra de JAZZ

Numa fase de crise generelíza-
dado na residência de sua irmã, 17,30..- Um programa para

da, como a que vivemos, quan-
à rua Felipe Schmidt nr. 10,1, do as finanças, a economia, o tra-você ...
onde tem recebido muitas visitas 18,00 _ Carta Sonóra balho, os preços, os ânimos el as

de cumprimentos. 18,15 _ Carlos Garlhado idéias estão desarticulados e em

De nossa parte, aqui lhe for- 18,30 _ Gleen Miller e sua orq.
choque, cremos que não. convém

u.ulamos os vossos votos de
í

e- 18,45 _ Momento Esportivo'
alterar os dispositivos da Lei

Hz permanência entre nós. 19,00 _ Lecuona Cuban Boys Magna do Trabalho.

(Café Amélia) A Consolidação soube resistir

HOJ·e no' passao�\o 19,15 - Arco Iris musical vitJoriosamente, aOS embates dos

I 19,30 -,Noticiário da Agencia graves problemas que a guerra

A .JATA DE nOJE RECOHT) \_ Nacional suscitou. Alguns preceitos foram

NOS QUE: 20,00 - Músicas populares do suspensos e muitos poucos fo-

;_. em 16!t5, um corpo de 1l01al1- Brasil ram alterados. Se em .tal emer-

deses, saído elos í'ortes da Par-aíba. 20,30 _,Roberto Paiva gência a Consolidação' serviu,
e lho G· do Norte, sob ° comando 20,45 - Francisco Canaro e

com muíto-maíor razão sobre-

sua orquestra viverá aos influxos. presentes.

21,00 - Grande Diário do Ar Depois, então, quando estiver

21,30 - Orquestra sinfônica normalizado o processo de rede-

22,00 Ritmos das Américas mocratização política, é que se

22,30 - últimas melodias deverá congitar de modífica-Ia.

23,00 - Bôa noite -r-r- E N C E-R-
E' bem certo que a Consolida-

R Á. lVI E N T O. ção deve ser mondada de erros

e estabelecida certa coerência
entre certos dísposítívos, mas,
isso não é obra urgente. O que
é preciso evitar' é a luta polí
tica, em tõrno do assunto, como
a que já se manifestou entre
os rerrovíaríos, conforme é pu
blico. Disso se aproveitarão os

-demagógos e virá perturbar o

ambiénte trabalhista, o que é
de evitar-se. O que se impõe,
no momento, é estabelecer 'um

.
control

...
e de preços severo, sem

- Um romance encantador derli-
I atingir 'os limites dos regimescado á juventude! economicos totalitários. Nada

6xl0 metros, teda de Ima.terial.
_. ,oI O Aperitivo completo "SIAGUARDKVI.: . 5a Feira - AnIl
-- lerirlan· - Zachary ScottTR4.TAR NESTA REJAÇAO
-----_________ A CRUZ DE UM PECADO

:- em Hi47, ll]archou de Hecif'c

para o Rio Grancle do Xorte, o valo-

roso Henrique Dias; "

- em 1667, foi deposto, em Lis
boa (Portugal), o Hei D. Afonso

VI;

CINEMAS

Telegramas retidos
Acham-se retidos; no T'elegra

fo Nacional, telegramas para os

seguintes enderêços:
Herminio Isidoro, Geraldino

Silva, Hugo Amorim, Pedro L.

Berquio Barreiros, Bramida Fer

nandes, Maria José. da Rosa,
Azir Almeida, Otavio Antonio da
Costa.rManoel Ohl, Alcides Gou

vea, Maia Antonieta Diniz, Do
mingos Garcia, Tiago Carvalho;
Catia Wietharn, Albano Volk

mero, Porfirio Cunha, Olga Za
natta Pacheco, Walmar Kowals
ki e João Batista Rodrigues.

- em 1704, a Colónia do Sacra-
menta foi .atacada, pela quarta Yó:Z,

pelos hespanhóís de Buenos Aires,
chefiados por Baltazar Garcia Ros,
que foram repelidos pelo General
Sebastião ela , ..Veiga Cabral;'

- I;'.llJ.,lJ_20, Vasco.T'ennandes Cc-

S IMULTANEAl\IENTE
RITZ - ODEON - ROXY

- Espetaculares SESSõES, DAS
_.... ,_.;:. _ -.:\'[ôÇAS '..,.- ,.::. .

ÍU1'Z - As 5, 7,30; 83/4 hs,
ODEON - ÁS 7,30 hs,
ROXY - As 73/4 hs.

sal' de :'vIeneses, tomou posse, na

Bahia, como quarto vice-rei;
- em 1807, faleceu o Brigadeiro

Manoel Soares Coimbra, nascido
os nesta e n tão Desterro, em 1739;

- em 1825, na Vila de Proconé,
Provincia de Mato Grosso, nasceu

Antônio João Ribeiro, falecendo co-

mo 1° Tenente de Cavalaria em de- M A R G I E
tesa da Colônia Mil i l.ar de Doura- (Tcchuicolor-)
dos, cm 29 ele Dezembro de 1864, - A consagração máxima da Viu-
quando atacada pelos paraguaios; ravel

•
- em 1826, o Brasil e a Inala- JEANNE CRAIN _

-terra assinaram um tratado pelo Glenn LANGAN - Linn BARI
qual ficava proibido o trafico de es- Alan IOUNG
cravos africanos. No entanto' couti- -- Toda a cidade vai se encher de
nuou o l rafico que só f'oi suspenso amor 'por MAnGIE, a' garota oue
após a lei de 4 de Setcmbro qe sirnbolisa toda a Mocidade do M!�n.
11)50; - do e nos faz recordar os bons tem-

- em 1841, urna lei criou o Con- pos que longe vão e nunca mais
sclho ele' Estado; hão Ide voltar!

- em 1856, foi fundado 'O Liceu - Uma história sublime lTl!)!:>-
de Arles e Ofícios no Rio de Janei' ti-ando os deva'neios ciuma mocinh!l
1'0, sentlo inaugurado em 9 de J H- sonhadora!
neiro ,de 1857;

- em 1902, foi fundado nesta Ca
pi'tal o Tiro Nacional CatarinensC',
mais tarde transformado cm 'O Tiro
de Guerra '10. Seu histórico f(li apre.
senta.do' ao 1° Congresso de Histó
ria Catarinense que mereceu apro.
vação com in.dicaçã'o de ser inclu:clo

-----

A DONA DE CASA
prefere uma BATERIA DE ALUMINIO?
Pode recebe-Ia de presente, preferindo o CA
FÉ MIMI. E Como e delicioso o cafe IVIll\U.

YL�cmc<aA'
@�illICff"L
W�@lrg1fti

-RHODIA
CO.\WL\�IIl;\ QUIMIC-\ RIIODM BR.!\SI LEIR!-\ r
OfP.UU'\o\tEl'HO AGROP[CU.Ú:IO Rua liBlR08lt').\RÓ,I/tJ 4·and.CaixaPO$f41132q.S;\9P�ljlO

A MÁXIMA GARANTIA CONTRA A PES:rE SUíNA

Aviso impo'rtaote aos senbôres-Austriacôs
QU8 se' acham Registrados como

de nacionalidade Alemã
Procure ou escreva á firma M. L. ARAUJO - Emprêsao Intermediá

ria - que, p;omove�á, com rapidez e eficiência. a devid::i 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 - Enderêço Telegráfic'o: INTER

FLOH.IANóPOLIS SANTA CATA�A

-'No Programa-
1) - Paisagens cio Brasil 11••)

Nac.

nos respectivos "anais";
.. e111 1906, tomou posse

Governador deste Esta.do, o

nel Gustavo Richard.
André Nilo Tadasco

- Prêços -

Sras. e sritas: : Cr$ 1,20
Est_u,dantes: ' _ Cr$ 2,00
Cavalheiros: . Cr$ 3,00
"LIVRE" - Criançás maio�es de

5 anos poderão ent�-ai- na sessão de
5 hs.

'

. IMPERIAL - ÁS 7,30 hs.
A LUZ É PARA TODOS

com

Grego;'y PECK - Dorothy Mc GUI
RE - John GAHFIELD .-

.

- No Programa _

1) - Neticias da Semana - Na('.

'1'
2) - 'Fox Airplan News 30 x 3d

.:.__ Atualidades.
- Prêços

CrB 4,80 e 3,00
"Imp. ,14 anos"

C0'11f>

Cm'o-

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

Ao tomar. aperitivo

Peç! Bitte!'
Aguia puro ............

\

, "

"

l.-
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Festividade· de Sla. Catarina
.

Virgem e. Marlir'
Padroeira da A f'luidiecese
Edital de Convocação,

LOJA DnS CIISEMIRAS

,

Dom Joaquim .Domingues de Oliveira, por mercê de Lcus e da
Santa Sé Apostólica, Arcebispo Metropolitano, Prelado doméstico, As-
sístente ao Sólio Pontifício, etc, _j

Aos que o presente edital virem, saudação, paz e bênção cm Jesus
Cristo.

Fazemos saber que, de acôrdo com a praxe estabelecida e piedade
dos fieis, celebrar-se-ã no dia 25 do corrente, ,feriada estadual, por de
ereto lei de 12 de julho de 1938, a festividade de Santa Catarina, Vir-
�el1l e Martir, Padroeira da Arquidiocese e do Estado, pelo modo que

f;cgue:
1° Às 10 horas, solene Missa de Pontifical, a que teremos a honra de

presidi r.
2° Às 16 horas, procissão com a Padroeira Santa Catai-ma, para a

qual convocamos todas as entidades e instituições católicas desta Ca

pital, que nela d�verão tomar parte, designadamente pela seguinte I CorreSpondeRei.
f orma e nesta mesma ordem: Comercial

Cruz Processional, Grupo de Anjinhos, Colégio Coração de Jesús, IAsilo de Orf'ãs, Congregação da Imaculada Conceição, Congrega(lo de �IREÇAO: .

Na. Sra. das Dores, Associação de Santa Terezinha, Damas U� Caridade, Améha M PlgOZZl
Apostolado do Monte Serrate, Apostolado de São Lu,z, Apostolado de

São Sebastião, Apostolado de Na. Sra. do Parto, Apostolado da Cate

dral, Ordem Terceira (senhoras), Ação Católica, Abrigo de Menores,
Colégio Catarinense, Congregação Na. Sra. do Bom Conselho, Congre
gação de Na. Sra. do Desterr,o, Irmandade de Na, Sra. do Monte Serra-

te, Irmandade de Na. Sra. da Conceição, Irmandade de Na. Sra. do

P H I d C d dParte, Irmandade de Na, Sra. do Rosár-io, Irmandade do Espirita
.
assos e ospita e arí a e

Santo, .[:'mandadc do S. 'Bom. Jesus dos Passos, Irmandade do S'Smo.

Sacramento, Ordem Terceira (homens), Carro tr-iunfal de Santa Cata- FESTIVIDADE DE SANTA CATARINA
.

I Realizando-se no próximo dia 25, às 16 horas, a Soleníssima Pro-
rina, rvmo. clero, pálio, cantores, bandas de música e povo.

\ t d '_; I f id
,-

ti
cissão de SANTA CATAHINA, venho solicitar, de ordem do sr. Irmão

.: ". es a SUi.,ra-menClOnau" .10ra as re e1'1 as aS-;"Claçoes c ('n 1-
_ _ • : '

d d
. -

d t d d t dI· d d d Provedor, a presença dos Irmaos e Irmãs, na Sacr-istia da Catedral Me-
a es se reumrao en 1'0 e no, a 1'0 a ca e ra, aguar an o ca a uma " . , . ,

1
.

Ih f' d
.

ti
, ft' I tropolitana, as 15,30 horas, a f'ím de revestidos das rnsignea- da nossa

o ug.ar que � �r reserv� o e compe Ir no pres 1 o.
. Irmandade e à esta encor rorados fazerem arte do réstito em honra

(.:l''lá associaçao devera ap. l sentar-se C,01'11 IJ� respectivos estandar- , N/"
I P.. P

di intí S- 't'd'
.

, -

tid d
a ossa « adroeu a.

tes e ístín IVOS. ao pernu 1 as cnanças na procissao, se ves 1 as e
C'" 20 d b d 1948onsistórto, e novem 1'0 e .

anjos, ] ara abrir o préstito, cue destilará contínua, lenta e i n inte r rup-
, Luiz S. B. da Trindade - Secretário.

tamente, i. é, sem quaisquer paradas na marcha.

•
Os fiéis e Iamilias que não puderem acoruu.mhar a pr ocissâo de

"ê'r:'io ;: .,.star se nos passeies das ruas do ,rajet,) I,:n'" ussist ireru li sua

passagem.
O préstito obedecerá à direção do rvmo. cônego Frederico Hobold,

11O',�i, rcpre-cntante, e seus auxi liares 'v .)1)',. -rv :11':) o �eguil1tc .; tincr.u-io :

volta da Praça 15, ruas Visconde de Ouro Preto, Artista Bittencourt,
Saldanha Marinho, Praça Getúlio Vargas, Visconde Ouro Preto, Praça
Pereira Oliveira, 'rua 'Arcipreste Paiva, Catedral.

.\� varas do Pálio serão carregadas p,'las llICrellSSI1J1;1S autoríd.ides,'

especialmente convidadas. "
I

Para a solene procissão couvidn.n-se Lqd,)�; os f'í óí., c a populução
em geral.

'"o> 'o costume, aras muito .ouvave e pied.rs i enfeitarem e orna

rtI\"j1ar em os fiéis ruas e praças f'iI� rir "I.!�FU1ci"s semelhantes. o »u-s-

1110 ,;(. pede e espera aor ocasià t Ih J)""l"��·,I) de Santa Catarina, g!u�
I

'

riosa Padroeira da Arquidiocese e do Estado. ,

Desde já, hipotecamos bençãos a todos quantos, de qualquer modo,
concorrerem, para o brilho da procissão da excelsa, Padroeira.

r H;I i.mópolis, 12 (e noveu.bro de 1 �IiS,
LC, ordem e comissão esp�,;'·11 ,!,� '" E" �1 •• J{' ;"H

Cônego Frederico Hobold

Pró-Vigário .

Geral

QUER VESTIR-SE COM CONFORTO E ELECiANCIA 1

PROCURE A

Alfaiataria . Mello
.Rua Pelrnoe Schmidt 4.8

/ ,

Coqueiros Praía
• . AVISO

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

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.
A diretoria

REEMBOLSO POSTAL
Para casem iras, :liruhos, ·brins, etc. precisa-se representante.

'Pfertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se ,sigilo.

lJ::;rostal,
539 - S. Paulo - Capital. I

'J

Especializada, em artigos para
homens

RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA, HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.
.

Tudo pelo menor preço da praça
Fa�a uma'visita à nessa Casa eterifique

nossos· pre�os e artigos

DA TI LOGR,A FIA
,

-

Confere
Diploma

METODO:
Moderno e EUcienta

RUA ALVARO DE CAaVALHO.65

theirode iltUltno.oGo .....uaa. ....._
lhe, em lUIl,hel i"JIto, QID a&Iioe cIoD
noelene.. aperitl"o RNOT. J.a....
_ v. Sia. d. _taro ao�
oe... geDCÜ"':ESTEi'TM.
aF.f1 O I1EU APEI11TIVO

PREDILETO!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••

Irmandade do Senhor ,Jesus� dos

t 1//'1 »ooooro DA Kl1tiTJ.�.IIf/)'.COlf. f fEfiVROI
', IT���. •

Representações
ou ,Pracista
Oferece-se para Laguna e Sul de

Estado, ofertas com detalhes à

Caixa Postal nO. 109

Laguna - Sta. Catarina

..

f'II:UA. VOLUNTARIOS .OA PÁTRIA N.· 58 .. I." ANDAR
':"11'" '"0<;1"1.. , � .. rElEfONE 6�4() . TELC::<iIl"'_Al>' ."'or!,crOIl....

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

FLORIANOPOLIS
. . . . . . . . . . . .. . ..

'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON
.

TA P. FABRICAR)
Vende-se

Maquinário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90,000,00
Sitgada em Campo Alegre - S. (4
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehrrlut':l -
Brusque - Santa Catarina".

..

. . . . . . . . . .

o VALE Dê lTA.JAt
Proeu.rem na A.�ê.el&

ProgNuo,
LIVRARIA 43, LIV'RA.IlU:

ROSA

ARNOLDO SUA�EZ CUNEO
Cirurgião-Dendísta

Curso de especialízação em'

dentaduras

Raios X - Infra-Vermelho
Diatermia

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

lefone 1.427

Não perca 'tempo!

.Curso de Admissão
do

Prof. José Warkeu, lente' elo Colégio Oatarínense .

Curso que aptesentou a máxima percentagem de aprovação.
, I ,

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

Liceu Industrial.

,Início das aulas: 6 de Dezembro, às 111 horas, no Grupo Sã.o José Escritório Técnico
Matricula: Desde 1° dc Dezembro, das 13,30 às 15 horas, no Grupo

Escolar São José.' Cid Rocha Amaral
Despesa: Cr$ 2,SO,óo, pam o cW'so c01111pleto, pagáveis no ato da ENGENHEIRO CIVIL·

.

mátrícula,
- Aviso 'aos srs. interessados que.

• .

dll'OTA: Desde 15 de Dezembro, as aulas começarão às 8 horas. da manhã ten o regressado de sua viajem aO!f

Haver� um repouso por ocasião das festas. Estados Unidps ,da América do Nor;"
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro-

"

cha Amaral reabrirá seu escritórÜi,

(Rua Presidente Ci:mtinh(.· n. '22).
nos primeiros dias 'de agõsto, espe
rando continuar a merecer as espe
ciais atençi'\es ne seus amigos e

i clientes.

l Pedro l'ole.deiros, Auxiliar

Telefone para a Impressora Gre ieú Ltda. (telefone
manual 767), e o nosso agente o procurará para receber
sua encomenda tipográfica, 'Serviço Esmerado. Entregã
imediata. Preços sem concorrenc.ia.

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

A· anemia atrasa a vida .porque
rouba as forças para o trabalho.

VANADfOL
VITALIZA o sangue enfraquecido. E de gôsto delicioso e póde

ser usado em todas. as idades,

MOÇAS DESANIMADAS!
HOMENS SEM ENERGIA!
Não' é' sua culpa I

É anemia que o deixa cansado,
aumenta. os globulos sanguíneos e

pálido, com moleza no corpo e olhos
sem brilho.

. epresentações
FIRMA IDóNEA; ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES, REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 SÃO PAULO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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8a"io$ ialle_ee ��.•�,CO'4
'; Da Fábrica ao c,oDsumidor. -- Grande estoque recebell' a firma distribuidora,

_

«Fiuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565 - Fpolis ..

--����������������������������������������-�---�,�.�-����-�-��-�-�--�.�--�-�-��----���--��
--�==���,�.

Relo,·oaria P;ógre'iso---l--VõljOreisod.e, ...FESTA DO DIVINO ESPílUTO
de JUGEND' s- FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO D,E
, �EEMBOL&O POSTAL

Faça leu pedido por corta 01.1 teJ�groma e pague

.. sómente quando receber.

N. 31 cr$ 100,0) N. 9 cr$ 23000

Despertador de bollo
ilumlna a noite

S�iuo d. qualidade

Uma maquina fotografica
omericaI\a de focil

man.jo

:NO"OI relogiol .ao aoompaQhadol dOI reepectivol oertificado.
de g'all'Ontia.

fEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
. JUCEND & FILHO
Curitiba -:- .Proça 'Tiradeatll, 260 - P, r.má

SANTO, da sra Mariza Lira.

,7"- secção - Geografia, História e'lCartografia'
45. COROGRAFIA DA CAPlTA

NIA DE SANTA CATARINA (ATRA
VÉS DAS INFORMAÇÕES DADAS

E;VI 1797 PELO GOVERNADOR 1'1[

RANDA RIBEIRO), do sr. Dante

de Laytano.
46. TOPONíi.\lIA TUPi GUAR�!\;[

DO ESTADO DE SANTA CATAiU

NA, do sr. Norberto Bachmann.

47. FLORIANóPOLIS, do SI' wn

mar Dias.
4"8. COSTA DA SERRA, do Si'.

, Victor A. Peluso Júnior

49 ESBOÇO GEOGlliFICO DO

ESTADO DE SANTA· CATARINA.
do sr. Victor A. Peluso Júnior.

50. NOTíCIA HISTóRICA DOS

AÇORES E DA MADEIHA, do sr.

Lucas Alexandre Boiteux..

51. A ILHA DE SANTA CATAR!:"

NA, do sr. Jacinto Mattos.

52 FAZENDA DO CEDRO, .do sr.

Victor A Peluso Júnior.

R'EGiSTROS DE DIPLOMAS 53. SANTA CATARINA

NIAL, do sr. Victor A.
TRATA-SE de registros de diplomas, registros de professores, e Júnior.

,·:todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, livre ou ofi- 54. CORONEL ANTóNIO
DA COSTA, do sr. Otacilio COSl:l.

BUREJAU UNIVERSITARIO 55. SANTA CATARINA - TEI1H,\
Direção de Dr. Pedro Olavo de Mene:es. - Av. Alte. Barros 11 - ONDE NASCEU NOSSA SENHOR\,

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

62. CASAS, SOBRADOS E cu..

CARAS, do sr. Osvaldo H. Cabral.
\

9a secção - Genealogia
63. DESCENDÉNCIA AÇORIAKA

(GENEALOGIA DAS FAMíLIAS 01=
MANOEL PEREIRA TEIXEIRA E

67.053,245,:l0 DE DOMINGOS DA COSTA CÜU-
142.176,·.60:5,�0

1
,TO), do sr. P. J. Pedroso Xavier.

98.687816,030 64. OS SILVEIRA DE SOUZA, d"
76.736.40ÚOG,20 L A B itsr. ucas . 01 eux.

65. LINHAGENS CATAHINEX
Dr. Pamphilo d'Uh'a Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá, � SES NO RIO GHANDE DO SUL, do
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de AqlÚjO e José Abreu. i sr Jorge Godofredo Felizardo .

• ._••._.---.-.- _.••_.-.-._. -.-••- _._._.-. -.-.................................................
66. GENEALOGIA DOS JACQU1'5

DE ALE;VIQ'CÉH E SEUS ALIADO:);
do sr. Lucas A. Boi lcux.

67. COHONEL JOSÉ BONIFÁCIO

CALDEIRA DE ANDRADE, ASCF.'\;·
DÉNCIA E DESCENDÊNCIA, ,:\[0

BRASIL (1700-1948), do sr. Laer-
---.-"-.-.-.- - .. - - .. - - -- -.-� cio Caldeira de Andrada.

•

G8. DESCENDÊNCIA DO CASA'� SUL, (lo sr..Jorge Godofredo

FeE-1
(APONTAMENTOS PARA UMA

do Paraná COMENDADOR JOSÉ MARIA DO 10a secção - Bio-biblografia BIOGRAFIA), do sr. Nilson Vieira

VALLE E D. TOMAZIA DA LUZ DO 74. ANTóNIO CAETANO MACHA- Borges.
'

, VALLE, NETA DO CASAL AC,�O- 1)0, do sr. Boaventura Lopes Pinlü 81. UM ALEMÃO ILUSTRE
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende- .

lHANO MANOEL RODRIGUES DA de Arruda. (CARLOS HENRIQUE HILDE-

do LUZ E D. MARIANA VICENCIA DA 75. JOsE AHTUR BOITEUX, do BRAND E SUAS VIAGENS PELOS

, ENCARNAÇAO, do sr. Heitor Blum. sr. Dante Martorano. SERTõES CATARINENSES), do sr.

,69. RAíZES SECULARES DE 76._BIOGHAFIA DO MAJOR MA- José Cordeiro.

ISANTA CAT,o\RINA, do sr. Osvaldo NUEL JOAQUIM DE ALMEID_o\ 82. CORONEL JOÃO DA SILV_�

R. Cabral. COELHO, do sr. Lucas Alexandre RIBEIRO JúNIOR, (DADOS BIO·

',\.Carros para o I·nlerl·or do Estado
70. GENEALOGIA CATARINEX- Boiteux. GRÁFICOS), do sr. Walmor Arge-

SE, do sr. Antônio Tardais de Mes- 77. CORONEL FERNANDO �A- miro Ribeiro Branco.

quita. CHADO DE SOUZA, 00 sr. Andreli- 83. ESBOÇO BIOGRÁFICO DO
O horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada 71. LINHAGENS AÇOHTANAS ·�'O no Natividade da Costa. SAHGENTO-MóR CAMILO MACHA-

"firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte: RIO GRANDE DO SUl d 'I �8 VUI TOS DA HIST' RIA D c\ DO DE BITTENCOURT, orla sra.

-'RÁPIDO SUL BHASILEIRO - Diariamente - Curitiba 6 horas se Go.ctof�edo'" Fe1izard:�.
o sr. ,,01'- LI�ÉRAT�RA EM SANTA°CATAH�_ Anésia Walter' Crespo.

'RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile 13 horas 72. TRONCOS AÇOHIANOS 'XO NA _ OS lHMÃOS NUNES P�RES, 84. HERNANDO TREJO Y SANA-
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque 16 horas RIO GRANDE DO SUL, dos srs. do sr. Ildefonso Juvenal. ERIA, do sr. Arnaldo S. Tiago.

cl excessão de sábado 14 horas Jorge Godof'rcdo Felizardo e Jo:10 79. O IRMÃO JOAQUIM FHAN· 85 A FISIONOMIA LíRICA DE

EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a. feiras 16,30 horas Pinto da Fonseca Guimarães. CISCO DO LIVRA:\1:ENTO, do sr. LUIZ DELFINO (ESTUDO CRfTf-
Nova-Trento 73. DUAS LlNHAGES MADEI- Henrique da Sil va Fontes. CO-BIOGRAFICO), do sr. Ncrra

s-, e 6a. feiras 12,10 horas HENSES NO HIO GRANDE iJO I 80. MANOEL TIAGO DE CASTHO Corrêa.

-cial,

'VENDE-SE por motivo de mudança
Grande área de terreno ià cultivada

,

.(Distante cerca de «eis quilometros da capital-Bairro-Barreiros
Area de 142 metros de frente por 1.850 fle fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma. de material.
TRATAR:

.Florumopoiis - nesta redação ou Escritório L, de A L. Alves.
Barreiros - com o lVoprietário Mathias Iha.
Blurnenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

...........--........_.....- ...........-_-_-..._....-_. ·.··_-,._._.-.-.-.:._-_-.......-.w_-J"It.-....-.-..-.-.-.-.-.,,'.·

COMPANHIA "AIJANÇA DA BAHIA"
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

. INCÊNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESEHVAS Cr$ 80.900 60(i,30
5.978.40ÚS5,97Responsabildades ; . . c-s

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

:R eceita . .

Ativo .

Sinistros pagos nos últimos 10 anos .

Responsabilidades . .

Diretores:

Elelro TécnicaA
Tem o prazer de comunicar à 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 preferência de todos, continuando sempre à sua inteira dís
,_posição e agradecendo-lhes a visita.

-------------- ------,

Guia
, �ecos.

Cada guia e vendido acompanhado de um mapa rodoviário
Paraná e Santa Catarina.

.

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

,E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS

COLU
Pelus»

JOSE

do sr. Marcos Konder
56. SISTEMA OHOGRÁFICO DO

ESTADO DE SANTA CATARL":.\,
do 51'. Jacinto Mattos.

57. PIÇAHHAS, do Major Ar-lindo
Vianna.

ga secção - História Local

58. PANORAMA HISTóRICO DA

LAGUNA, do sr. Rl1be� Ulvsséa.
59. FALECEHA:\I DA VIDA PRE·

SENTE, do sr. Walter Dachs.
60. SÃO róss � DÓ PÓVOAU(.I

À CIDADE, do sr. Laércio Caldeira
de Andrada.

61. O MUNICíPIO DE NOVA

TRENTO, do SI'. Walter FernanIo

Piazza.

MITI AO me MOSCAS E
.

Wlantõneome MOSQUITOS

morte certa para baratas
e' demais insetos caseiros

, </

�
-�

Os mosquitos e môscas morrem,

instan-).tôneamente, sob a eFiciente pulveri
zação do 'FLlT, que moto, de fato,
as baratas e demais' insetos caseiros.

Recuse os inseticidas fracos e de ação
•

enta - que só servem paro desper-
G diçor o seu dinheiro. E x i i a F li T .

Caixa Econômica federal de
Santa Catarina
-EDITAL

De ordem do sr. Presidente do Inquérito Administrativo mandado
instaur-ar para apurar irregularidades na Agencia da Caixa Econômica

Federal de Santa Catar-ina em Blumcnau, (Portaria de 28 de outubro de

1948) fica citado, o SJ� CARLOS .JOSÉ MORITZ DE SOUZA, caixa de

3a classe da referida Agência, que se acha em lugar incerto ou não sa-:

bido, nos termos do artigo 174, do Hegimento Interno provisório desta·
Caixa Econômica, para apresentai' a defesa que tiver, dentt-o do prazo

de dez dias a contar do oitavo .día após a 'publicação do presente edi-
ta 1.

I

Florianópolis, 19 de novembro de 1948.
Arí Mafra

Secretário Geral

Coqueiros Praia'
AVI50

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

continua fornecendo refeições e bebidas geladas.

.' Ouçam, diàriamente, das 10 às (4 horas, as eu âiçõe« da

ZYH ,� 6 Radio Difusora de. Laguna,
970 kilocicJos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina - Brasil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Paule 'Ramos bi-cernpeào da cidade
Baqueou o Figueirense por ,3 a 1 ..

· - Lázare (2), Nicácí» e Hamilton, os golea':'
.,'

dores, -- Campeão de aspirantes o Figueirense.
Precedido de uma magnifica tern- via vencer, enriquecendo deste mo, Ramos será o representante legiti-

b F· dirigentes. A sua enorme "torcida",.porada em Curiti a, 'O igueircnse do 'a sua vida esportiva com o titu- mo da nossa capital no certame má-,
na maioria constituída pelos resi As' duas equipes empregam-se ,CO'IU

di rigiu-se a'nte-ontem ao estádio da I d bi
-

1 t
.

d E t d n t
' c ,-,-

o e i-campeao, o qua para ter xrmo o � s a 'O, ises a vez o esqua-
dentes no bairro da Praia de Fórn, ardor para desempatar a peleja, HêF, C, D. para dan combate ao pe-le- em 'seu poder bastava-lhe um erupa- dr-âo treinado por Toni lutará com

raso eleven do Paula Ramos e vencê- te. Mas o "onze" da Praia de Fora mais disposiçâ oainda, mais técnica,
soube aplaudir e incentivar, o con

]0, custasse o que custasse, afim de à luta para vencer; fôsse qual Iôs- mais entusiasmo. :f:le haverá de f'a- junto à conquista de belos tríun

impedir que êste se tornasse carn- se a contagem.' Havi� de mostrar ao zer voltar à metropole o cobiçado
fos. Se tivermos que apontar um ele-

, rúento no "onze" paulaíno que S��
peão da cidade, embora não houves- ,público que realmente era .o esqua- título de campeão hacriga-verde. A

" sobressaiu entre os demais 01 fare-
se nenhuma possibilidade de o alvi- drão mais forte, mais digno e me,rc-, campanha do-Paula Ramos êste ;ln))' ,

negro ser comtemplado com o ti- cedor do titulo, Venceu' e venceu foi das mais hrilhantes. Em to-los 1110S, certos de que não estaremos'

tulo, visto a sua péssima colocação muito bem, confirmando o alto po- os jogos em que int�rviu conheceu errando; Chinês, Sim, o vigoroso

b
," zagueiro direito, que desempenhouna ta ela de pontos: Domingo, todos derio de sua equipe. adversários fortes e para derrubá-

os esforços do alvi-negro foram hal- A cidade já tem o seu campeão, los foi' necessário muito 'suor por papel saliente em todas as partidas,
O

' ,. merecendo figurar entre os .maisdados, tricolor de novo( surgiu embora falte ainda um jogo para o parte dos seus craques e a melhor
, .

I completos "ases" .do futebol barrí- minutos- da segundá. fase, prove--
como um gigante e ven,ceu como de- encerrnmcntn do certame. O Paula bôa vontade e compreensão dos seus

ga-verde, Paula Ramos e Figueirense niente de um ataque paulaíno reali-·

encerra'ram ante-ontem os seus zado por Bentevi que centrou a.

compromissos no certame citadino. Mandico, ;Êste sem tocar a' pelota
O primeiro é o campeão: O outro (I ludibriou a defesa alvi-liegra, da'n
"Ianterriinha" [que se apresentou 111 do excelente oportunidade a Láza

"lanterninha" que se apresento.1 1'0 para vencer a perícia de Mafra,

com um conjunto inegavelmente for- Os quadros .

te mas que Dona Sorte deu-lhe o ('.')11- Paula Ramos - Tónico, Chinês e

tra. Resta apenas uma peleja. A \'LU Nenem; Carioni (depois Nicácir-)
e Bocaiuva domingo próximo fecha- Chocolate e Ivan; Láázaro, Nicácio
râo com chave de ouro o campeona- (depois Carioni) , Mandico, Forue-

to, decidindo o segundo posto. rolli e Benteví.

O [ôgo de ante-ontem , ,Figueirense - Mafra" 'Mal'co e

A peleja de ante-ontem reuniu no Diamantino; Minela, Jair e Gastão;
gramado as esquadras do Paula R��- Capeta, Néde, Hélio, Nicolau e Ha

mos e. do Figueirense, em parte milton.

agradou a enorme assistência, Os O Juiz'

quadros entraram na liça dispostos A partida foi dirIgidâ pelo árbi-

a tudo empregar pela consecução tro n. 1 da cidade, Newton Mongni
ria vitóri�, .Apreciaruos duas defesas lhot que se conduziu satisfator ia

sólidas, constituindo forte barreira ,mente.
aos atacantes, os quais, com exceção

2 x 1 - Nicácio

Iio avança livremente e arremata,
defendendo Tonico que manda a

escanteio sendo batido sem rexul

tado. 'Marca o cr'onometro 3b minu-

tos .de jogo quando Nicácio faz es

tremecer as redes alvi-negras, con- ,
signando o segundo tento para os

tricolores.
3 x 1 - Lázaro

O tento final foi conquistado aos.

Direção de PEDRO PAlq.O MACHADO,

a . FVMRGS ,e os -velejadores catarinenses
o distinto desportista major

:E.!loy Menães, acaba de receber
do sr. oomodoró da Federação
de Vela e Motor, do Rio Grande
do Sul, atencioso despacho te

legráfico, no qual os dirigentes
da .vela gaucha, prestam a� sua

homenagem aos nossos veleja
dores e agradecem à mentora
dos esportes da vela em nosso

Estado, O despacho em apreço
tem o,seguinte teôr:
"De Pôrto Alegre para Fede

ração de Vela - Florianópolis,
Nome Veleiros .Gaucros pe

ço apresentar felicitações rega
tas Amizade e Interclubes agra
decendo tambem fidalgo trata
mento dispensado nossa "delega
ção o que compensou rartarnen-

TRIUNFO DE JOE LOUIS
Cleveland, 19 (V.A,) _- Jim,my

Bivins, de Cleveland, reabriu
um corte que Joe Lbuiz tinha
na vista esquerda� O fato verifi
cou-se quando o campeão peso
pesado retomou uma· excursão
cie exibições, numa partida de
6 assaltos, 'não decisiva, travada
na noite passada, no r:ingue lo
caL Louis tinha recebido o feri
mento em 6 deste mês, em luta
travada, em Boston com Johnny
bhkor. Bivins abriu o corte com

um forte direito, no segundo as-'
salto. Não houve muita ação no

tavel até o 5.0 assalto, quando
Louis levou Bivin á lona com

rapida sucessão de golpes da es
querda e da direita.
........... o••••••••••••••••••••

CAMPEONATO CARIOCA DE
FUTEBOL

Apresen.taram os seguintes ,

sultados os prélios da última
dada 'do campeonato carioca
futebol;
Flamengo 2 x Fluininense 1.
Am�rica 1 x �adu'reira Ó.
Vasco 3 x Canto do Rio 1.
Botafogo 4 x Olaria 3.

Bangú 8 x Bonsucesso 3.
Os resultados acima não altera

ram a posição dos principais con-
. correntes, continuando Vasco e Bo
tafogo na liderança, 'Fluminense, na
vice-liderança e Flamengo em 3°
}úgar.

ISOLOU-SE NA LIDERANÇA O
ATLÉrICO PARANAENSE

Em di�putà do campeonato para�
naense de futebol, jogaram ante-on
tem, Corítiba e Pa:lmeiras, cujo re

sultado acusou um empate de 2 ten
tos, Perdendo um ponto o Coritiba,
o Atlético i.solou-se na liderança do

_/
certame.

re-

Aristil i ano

te nossa derrota estreitando mente temos a nos congratular
ainda mais nossa velha amiza-I mos com o sr. Comodoro da Fe
de pt Abraços J,A. Belo - Pre- deracão de Vela e Motor de sân
sídente '� ;, ta C�tarina por tão auspiciosos

É para nós motivo de grata acontecímentos. Parabens, pois
satísração transcrevermos -rete- mais uma, vez .aos velejadores
rências assim elogiosas, pois, se- 1 do Estado.

..

Preliminarl\OII'A. SEl\'SACIO:\fAL DO ÚAMPEO:\ATU '1:,I..'l'A]{L\'EN�E
DE ATLE'.t:rSMO,

ro

de

de Nicácio, não convenceram, Como aperitivo assistimos ao em-

No trio-final paulanino residiu o bate os quadros de aspirantes dos

ponto alto da equipe. Tonico, no ar- mesmos clubes, vencendo o Figuci
co, nada deixou a' desejar', substí- rense por 3 x 1, Com mais este

tuindo muito bem o arqueiro Brog- triunfo o grêmio alvi-negro sagrou-
.

.nolli. Chinês, como sempre, vigilan- se carnpeãq da categoria. Manoef

te, impedindo a todo instante as in- Tourinho dirigiu a partida com hôao

vestidas dos alvi-negros dentro atuação e 'OS quadros jogaram as

ela área perig�sa, Seu companhci ro sim formados:

de zaga, Nenem, voltou a br-ilhar, Ftgueírcnse - Moaguilhot, Waldir'

marcando eficazmente o extrema e Abreu; Trilha, Ney e Papicoj Ed
adversário. No trio médio sobres- gár, Airton, Meireles, Freccia c Os

saiu-se 'o' veterano Chocolate e '1(, mano

ataque, como 'já dissemos acima, Ni- Paula Ramos - Sílvio, Olivér-io e

cácio foi'Ü melhor, aparecendo es- Dante; Jairo, Osni e Pardal ; Macha
forçado Fornerolli.� No Figueiren�e do, Manara, Paulinho, Jaime e Ma-

�;r��n��::�;t�'��-;ieanC;�110 c�nl��:\���l�'I! Ch�I:��::��'l11, para o venc�dor; Ney
'mente .Mandico, considerado o lVaís (2) e Olivério (contra) e para �,

perigoso artilheiro do campeonMo, vencirlo; Jaime.

Secundando p zagueiro ,direito 3pa- Olivério foi expulso do call1po nos

��o carnpenna[o rle allctisOlo lll'ornovido' pela F.,'\. r. , nos dias \) (' 10 receram DianúlIltino, Mafra e (ias- primeiros minutos da 2(1 fase.
I -

,

de opLllbro, nn cOl'l'ida sensacional dc' 5.000 melros Joi cle�classi['icaclo tã'o, este o mais esforçado, No :üa-

da' :iegllllda coloca�'ão um qLléLa do OJ.impico de Blumenall,' (!lI I', in:: que regulares Néde c Nicolau e ira-

JU�tl·"'3 do' Trabalhoconlinellti, protestou contra a decisão cló�' jllize�. A toLo, enLrelanto, cos 'Os restantes, II \I
[lI'O\"Cl clan\mente a invasão '(la pista por um a[le[a blLlmenanense nO O primeiro 'periodo ela luta fina-! _

monwnto exalo rOl .que corria para al1l'açar S'CIl' companbeil'o, uns lizOll f"avorúvel a'o Paula, Ramus Dia 23, às 13,30 h'OI"as;
5 'nw[I'(1:' anU's da rita de :chega(la, bnde aparece o alicia yencedor, por.2 x 1. Esta fase teve um tra'1'3- l PROCESSO N. JCJ-149/48
de 'NJl"to União, Foi 11m n{granle �elicíssimo, CjLl'(' vein p1'o"a1' a j11s- curso equilibrado, l11ostrandJ-sr RECLAMANTE; Miguel Berto o:t
[iça da decisão cios juize.:; ele chegada, aos q\.lais felicitamos pelo acer- mais oportunista o ,'Onze de ,Fornf'- Silveira
'to de seu "veeiditliOl", Decisões como C'sta recomendam os espoltes rolli. Ataques de ambos os lados RECLAMADO;
amadores enJ Sarta Calarina pela éed.eza

>

da imr)arcIalidacle cios foram bem defendi,dos pelos Id0ü, Abreu Neto
homens que lidam nas pistas de nossos estádios, ' arqu.ciros, O jogo transcorreu na OBJETO; Salários.

CAMPEONATO SUL AMERICA- CAMJ;'EONATO PAULISTA I suadlllalN'orfPartef" no

I Cle�t�o. dO} gra· Dia 2�, às 13,30 hon.5:
.

I
ma o, a ase Ina ce lnlClO 10UV'o PROCESSO N JCT '32/''''NO DE. CICLISMO . Resultados de ante-ontem, em, '

'l'b'
" ,

d
. . -� ' ••.

" eqm I no e daI sur°"In o novo '�n- RDCLAMANTE' CacI'ldl An-"'" I
. prossegUimento ao campeonato ' o. ,n . � ',ll..t e

O CampeúnaLo Sul Americano, paulista ele futebol da categoria de t;o ,para as cores alvl-negras. FOI o RECLAMADO; Satíri'O Vieira Cor-
de Ciclismo, será r�alizadO?a I profissionais, ultImo tento da tarde, ve,ncendü o' deiro
segunda qm!1zen:.:;. ·oe janeIrO Ipiranga 3 x Palmeiras O, Paula Ramos ,pela expreSSIva conta- OB1ETO; SaÍários. e A\';o;O-i) .'l,viu.'

próxi�o, em Mont�vidéU. I?iver.-I' Sant.os ',4 x, .Im,renttl,s 3,

,

gem de 3 x I, Após a obtenção ·do Dia 24, às 14 horas;
�os paIses do Contmente, mclu- Corintians 3 x Portuguesa de último tento o Figueirense reagill PROCESSO N. JCJ-150/48

r ,ive o Brasil, participarão do Desportos 3.
.

fortemente, passando a. exercfr do- DECLAMANTE; Osmar Espmdoia;
Importante certame. I - mínio ll'O gramado até- o apito fi- RECLAMADO; João Schmidt &,
" .

',:\'
, ,. . ,

,. Repetidas vezes a�iado por di- nal do cronometrista, sem, entretan- 'Cia.
RlO, 19 (C,V,A,)' - A Confede- versos motivos, será encerrado to modificar o marcador, OBJETO; S�\lários e aviso-J):-é'vi<}�

ração 'Brasileirà ,de' Desportos na sexta-feira próxima o Tor- 1 x O ...:_ Lázaro, Dia ,26, às 14 horas;
,

C�)l1sultou á Confederação Sul nelo Triangular de Voleibol e O tento inicial da tarde foi mar· PROCESSO N. JCJ-151/48
Americana de Futeból, afim de Basquetebol, promovido pelo cada aos 13 minutos, por intermédio RECLAMANTE; Alfredo u'it"zele1"
saber sôbre a organizaçíão do Ubiratan com a realização das de Lázaro, numa investida de Nicá- RECLAMADO; Carlos Alpcr:ltcclt
quadro de árbitros para o pró- Pàrtidas'decisivas, Rein� enor- cio, que deixou confusa a defesa OBJETO; Aviso-prévio, Sal:lrlo"_' e
ximo certame sulamericano, me expectativa em tornó da noi- adversúria. Despesas ,de viagem.

• •••. , ;1" tada. .

.

1 x 1 - Hamilton Florianópolis, 20 de noveIlltJ,'O de.
VIn CAMPEONATO BRASILEI- ..... , ... : ..... ,

'
..... ,........ Aos 20 minutos um perigoso atn- 1948.

, RO DE MOTOCICLISMO

I
porto Alegre, 20 (-VA) - Nest.a que dos alvi-negros é aliviado pC!: Antônio Adolfo Lisbôa

,Consoante determinou 'a dire- r.apital realizou-se domingo úl- Fornerolli, de "bicicleta". A pelotn Chefe da Secretaria
ção esportiva do Moto Clube do timo o Campeonato Gaucho de vai aos pés de Hamilton ,e este ful- '............ . _ .•

Brasil (;) Campeonato Brasileiro I Ciclismo, q1J.e teve um desfecho. mina de t considerável distâneir., TERRENO
de Motociclismo será realizado 'sensacional, sagrando-se cam-! mandando-a as redes p8.ulaínas, Vende-se um à rua Irmão Joa-
em dezembro próximo, partici-I peão de velocidade o pedalista I Foi � tento !Tiais bonito da tal',rle quim, nesta Ca\'ital. medindo 1.0xiO.
pando os maiores azes de todo, Aldo dós' Santos pertencente ao e indefesável para qualquer guar- por Cr$ 25,0(\(\ n·'
O Brasil. .

.

� Barroso. /,'
'" I dião. Tratar à rua Vitor Meireles, Dor

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Milton Simone
IPereira '

Clínica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
IDos Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibé 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 - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle··e tratamento

especializado da gravidês. Dtsrur
bios da adolescência e da menopau-
88. Pertubações menstruais, �:Ifl�.
mações e tumores do aparelho geuí
ia} feminino.
Operações do utero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.'
Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCJA AO PARTO E OlT-

RAÇõES ')BSTÉTRICAS
Doenças

-

glandulares, tiroide, ová

r!os, hipopise, etc.)
1"'hlturbios nervosos =: Esterilidade
'_ Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel.
1.461
Resid. R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza - Tel. 846.

R. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteix ..
IDo Hospital de Caridade de Flo

rtanópolís, Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es )e

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
dulas internas

CJinica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOG�AFIA - METABOLISMO

BASAL
HOlURIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,30 '8 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n. 18
Fone manual 1.702

RESIDÊNCIA:
A',-enida Trompowski 62

Fone manual 766

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -
Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estornago - Figado

I'Tratamento da Tuberculose
Raifls X +.Eletrocll;rdi,!lgrafia. '

Praça Pereira e Oliveira (atraz do
.

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

_ Fone 841. PL0RIANóPOLIS

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: 1}ua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: As 11,30 horas e à tar

de das 15 horas erp diante
Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

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

do Brasil)
Médico por concurso da AssIstên
cIa a Psicopatas do DistrIto

Federal
Ex-Interno dr Hospital PsiquIá
trico e Manicômio Judiciiírlo

•
da Capital Federal

Ex-Interno da Sarita Casa de MI
sericórdia do Rio de .ranetro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!!RVOSAS
Consulti5rlo: Edifício Amélia

Neto - Sala, 3.
Residência: Rua Alvaro de Car-

1'alhõ, 70,
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr._ Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI
RURGA - MOLÉSTIAS DE SE-

NHORAS - PARTOS '

Formado- pela Faculdade de Medi.
ema da Universidade de São Paulo
onde .ioi assistente por vários ano! d�
Serviço Cirúrgico do, Prof, Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e via! circula
res, intestinos delgado e grosso tiroí-'

de, rins, próstata, bexiga, ,Itero,
ovários e trompas. Varicocele, hidro

cele, varizes e hernas,
Consultas: Das 3 ás 5 horas li rua
Fdipe Schmidt, 21 (altos d� Càsa

Paraíso), Telef. 1.598 •

Residência: Rua Esteves Junior, 170;
Telef. M. 764

�

- -..,,-'-���";� ....."...,.....,_.. _-:--� 'jf 1<'-��..,,"''''_��''''"''''-�� �..... .., :.__�""';_•. -,-.���...;.... �":' .

Aceita-se' representante no interior do Estado. Cartas }::ara,

Caixa Postal 139 - Florianópolis.
Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de conrpletarrnos
quanto antes, o nosso Cadastro Social.

Você poderá ganhar de Cr$Rua Est. Civil D. Nasc. - v •

50,00 à Cr$ ,10{),00 diários, vendeu-
i\lIãe . . . . . . .. .•...... .

'

do artigos de consumo domestico.
·

, i Informações [la Praça 1 de No-
Pai . . . . .. .

' vembro n. 22 - 2° andar.

I· '1 .•..............•Emprego ou Cargo _ -

A ::;�RTE ',.

C o' d P' ( -)'
, r está batendo á sua porta; prefira o café MI.ar",o o aI lnae .. - . . . . . . . ..

············1 MI, que está distribuindo, como presenteObservo . - . . . . . . . . .. '........
aos consumidores, finíssimas BAT,ERIAS DE

. . .. . .. . .. .. .. ,.............. ..
, I

. AI.U:MINIO.'

Dr. Paulq Fonte.
Clínico e operador'

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 á. 12 e da. 14 ,.
IS hrs. Residência: Rua Blumenaa,

, 22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário Wendhaue..
""'nica médica de adultos e criança.
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 á. 6 hor..

Ite.oidência: Felipe Schmídt n. ".
Telef. 812

Nome

Artigos de uso

doméstico

I Dr. M. S. CavalcanU
Clínica "exclusivamente de criança,

Rua Saldanha Marinho; 10
Telefone M, 73:1

PO�TO ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA pATRIA N.o 68 • 1.° ANDAR

\ '

(':11""" POSTAL, 583 - TELEFONE 6�.t� - TELEGRAMAS! .PROTECTORA-

,Agenca 'Oeral para 'Sla, Cataroa
,

Rua Felipe Schmtdt, 22 - Sob.
Caixa Postal. 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS ......--------

,SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA fORIl
Informaçõe. com OI Agent••

F'lori.IID6po"p - C.rlos HoepckeS/A - CI - Telefone 1.212 ( Eo 1. t e'eg
Filo Frenei.co do Sul- Carlos Hoepcke S/A - OI - Telelofl� ') MO)·� � M l\':K

I'"A' Cf,"A,.x-rAZ.rflllra.
Fabricante e distribuidores doo afamadas con-

'11'11 fecçõ•• -DISTINTA" • RIVET. PO••Uft um Gran.
d. sortimento d. ca.emira. D ..t.cadoD.' brinl

I
bonl • barato., algodõe". mOl'in. • a.,ia;nento. I'.' paro alfnioter:.. Que recebe rHr.tomentiP do ..

...lhore. fdbrtca.. A 'Ooso ..

". CAPITAL- Clhomo a ou:ncao do ..
'

Snr". OornCl ..ol.�te"lI do lnt h,. 00 ••ntitio d. Ih. foseril'm 'Imo Ivisito <:lTlh·GIJ d. I1If ..tuorem .ua. aomp.."'.: MATRIZ en" Flof'it'lrob-poH". y:"Tl.IAJS ti tl'·'':'Ien,.,,? e Lt1ie•.

------------------------------------..,----------------.------------------------------------.------
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J��pq��,sumaS!�R��f. .,.rConvenção de' mulheres negras
tal, onde teve oportunidade de vi- Washington (USIS) - A 13a guardar os direitos Indívíduals»

sitar, acompanhando o sr- dr. João

I
Convenção Nac.i?nal de Mu�he- tanto em seu pais como no ex-··

Daví Ferr-eira Lima, digno Seoretá- res Negras: reu�lU) em Washmg- terror.

rio da Fazenda; as obras do abaste- ton, runcíonartos do governo, No pograma social relaciona-·
. proemmentes educadores e re do com a convenção foram In->-

,cimenlo ele agua a esLa cidade e
--

res nt ntes de grupos relígío ciuídos um concerto de sete ar-
aos munictpios vizinhos, o sr .. P e a -

Jacques :--;ingel'y, gerente-geral. ela so:! e trabalistas dos Estados, tistas estrangeiros e uma recep-

Sul-América Capitalização' S. _'\.', Unidos. Tambem representan- ção aos delegados do C. N. M. N_

seguiu ontem -para Porto Alegre, tes diplomaticos de 40 paises na Casa Branca.

via aérea. compareceram às -solenídades A fundadora e presidente do .

:--;. S., que se f;'âzia acompanhar sociais' realizàdas em conexão Cqnselho Nacional' de Mulheresr.

ele sua exrna. esposa, esteve hospe- com as reuniões. Negras, organização que já con-

dado no Hotel La Porta, onde fbi Os delegados ao Conselho Na- ta com 850.000 membros em to-··

mui to cumprimentado. 'cional de Mulheres Negras ouvi- 'dos 01$ Estados Unidos, é a Dra....

• Em nome do sr. Jacques .Siogel'y, ram a palavra de Miss Frieda S. Mary Mc Leoe!, Bethune. C.

esteve' em nossa redação, apresen- Míller, diretora do Bureau Femi- i\OV lDApE S.t;NSAClONAl,

tando-nos as suas 'despedidas o sr· nino do Departamento do Tra- Qualquer pessoa pode ganhar 'tuna BATERIA.'.

Luiz Beirão, chefe do Escritorio da balho dos Estados Unidos, a qual DE ALUMINlO, comprando ,() saboroso caf é-:

Sul-América Capi'taliznçào.
.

'declarou que o perfeito enten-
'

MIMI.

� ..__ dimento humano é o uníco ca-

- minha para a ordem mundíal.
Disse ela, ainda, que as cidadãs

.

Pereira" '- dos EstadoSUnid?S d.�vem cóntí-
.

,,'

I
nuar a crer na Iíberdade de pa-

EnLre os valores que mais dignrv lavra e de asso.ciação, praticanmente representam, no atual mo- do-a e trabalhando para salva-
mente, a,inlelig�>nm,� � � cultlll:a da"

'

nossa let-ra, o S1· Carlos da Oosta ----.•---------�--

Pere ira ocupa uma posição de van- GUIDO 80TI
guarda, quer. pela sua constante,
atividade intdlectual, quer pelo
hríthantismo de sua atuação lite

rária. Sabendo escrever com a só
bria elegância de quem conhece a

Iingua pm que se expressa, Jugin
do ao precionisrno iní'atuado e pe

danlesco,. o sr. Car los' da Costa Pe
reira é incontestavelmente um. dos

mais apreciados historiógrafos de

Santa Catarina. Objetivo e honesto

nas suas interpretações, em que se

retrata, por inteiro, a Sl)a fisiono
mia moral e o seu critério. Extre
me das paixões vulgares, que, não

raro.. subvertem juizos a homens

, que' se propõem fazer história do

O--a-"-'-a-r-a-"-a--o-"-e-d-I.r-e-,.'- passado ,e, do presente para. a pos-

UU \I U ter-idade, - o sr. Carlos da Costa

t d 'Ih·
Pereira é um sincero e equilibrado

OS a ve Ice comentarista (da nossa.". ·evolu,São
política, social, econômic·a '1 cultU"

ral, vag'ando o seü p,en�amen[o exa

to' numa fórma leve, e harmônica,
com a qual rende os seus respeitos
à sensibilidade de quem o lê.

'

, ELemento' d� l'elêvo no P, S. D"

que o Iêz suplente de senador fe'

dera I, -o ilustre 'coestad'u-ano é figu�
ra de grande innl�ência por fôrça
das suas nobres qualidades d.e es

pírito e de ca.ráter.
A administração do Estado de

ve·lhe 'assinalados serviços, na pre
si.dência da C. E· S· P. E. e na dire

ção da ,Biblioiéca Públ.ic·a, além de

,eri1 ,ou tros setores d'e serviço aos

q"lais emprestou apreciáveis 'esfor

ços e uma dedicação a Lôda prova.
O sr· Oarlos da Costa P,ereira faz

anos, boje, o que proporcionará
a-os seus numerosos amigos .

.e a'd

"D1ira-dores e.ns.êjo a justas ;e. signi·
ficativas 11Ome�agenS-. A essas dj�
D1onltra�ões de aprêço e estima se

associa. "O 'Estado", que s'e. desva

nece de contá-lo ,entre os seus mais

ilustrados colabor�dores.

ele Novembro de 194,8

Vullos, da Histo·ria-Pátria·
Tenente Antônio I João

o personagem destacado de nos

sa Histójría Pátria que" colocado
como Comandante da Colônia ?vIi

Iitar de Dourados, no Sul da Pro

vincia de Mato Grosso, soube dar

provas de seu elevado sentimento

de brasilidade, que conhecemos co

mo no ano de 1825, na vila de 1;'0-
coné naquela 'mesma Provlncia. - .Preparar :para atirar! APOll'-

,

Antônio Ribeiro, verificou praça tar!

voluntária no antigo Corpo de Ca- E depois ... a cada .descarga- de

valaria de Mato Grosso, em 13 de 15 tiros respondia uma de 250, só

Marçu. de 1841, sendo promovido a cessando quando não mais havia

cabo em 1° de Abril e a Fu rr iel cm' quem atirasse ...

B de Agôsto, tudo do mesmo ano. O cadáver do intrépido Antônio

A 1° de Janeiro' de 1843 foi . pro- João, com um sorriso a lhe p,aÍl'u:'
JIlovid6 a 2° Sargento 'e a 10 de Maio no canto da bôca parecia repetir
de 1845 a 1° Sargento. A 22 de aquela informação que mandáru ao

Março de 1849 foi graduado no pôs- seu Comandante e que constitue o

to de Sargento-ajudante, a 29 de mais elevado monumento de honra

Julho de 1852 foi promovido a. 2° 'e patriotismo do soldado brasileí

Tenente e a 2 de Dezembro 'de 18ÜO
ao pôsto de 1° Tenente.

Quando o Brasil foi atacud«,
sem prévia declaração de guerra,

pelas fôrças paraguaias do ditador

Francisco Lopes,o Tte. Antônio

Joã'o comandava à Colônia Mitital'

de Dourados.'
O Coronel Barríoís com um for-

,
I

te destacamento paraguaio invadiu

aquela Província, mas no cumpr-i
mento. do dever encontrou aquele
bravo brasileiro, acompanhado de'
15 companheiros, dispostos a todo
sacrifíoio no cumprimento de de','cr
de que êstavam investidos.
Antônio' João, depuis de haver

prevenido a população, determinado
a retirada rle velhos, mulheres e

crianças, reuniu seus' conjandados e

lhes faz uma exortação:.
"Está cumprida a primeÍJ'a

parte' do meu dever: a salvação :las Ele' I·"o-e" �1·nd·ICal·"fammas dos colonos. Agora ... res-' \I"" ,1

ta-nos a resistência e amorte". Rio, 22 (R. P.)� - Consta 'que a

Mandou um estafeta ao coman-
data das eleições sindicais está de

dante das Armas dã. Província '.'.om ,pendendo de o Congresso. a, fixa).',
a informação da invasão e esperou

pois as casas do Parlamento pos

o ataque inimigo, que se deu a 29
.

su�m {\m trânsito o p.roj·eto a l'.es

de Dezembro de' 1864, pur intermé.. peI�o, ,não tendo; até o momento,
dlio do Capitão Urbieta, que se

delIberado.

apresentou para tomar a Colônia. ----D-R-.-S-�A-U-L-O-.-R�AM-O-S---
- "Traz .or�em do Go;vêrno Im

perial para que me renda, ou entre
gue a praça?
- "Nã'o; mas trazemos 250 ho

men!> p9-ra toma-la á fôrça das !l1'-

Imas",

- "Então, meus Senhores, rcti
rai-vos. Enquanto me bater ê!';be

coração, filho do ,'pais em que pi
sais, só obedeço as intimações de

meus próprios Chefes e Super io-
res" . .. e .: voltando-se para os seus
15 denodados companheir-os, bra-
dó u :

1'0: - "Sei que morro! Mas o '11('11

sangue e o de meus 'companlle'jro�,
servir-á de protesto solene contra a

invasão do sólo de minha Pátr ia j
"

Que este quadro, Ó Tte, Antônio
João e seus 15 caruaradah tomba
dos no cumprimento do dever,' sir
va .de estimulo a tod�s quantos
.querem ver o Brasil como Pátria
de um Pôvo l.ivre e soberano!

André Nilo, Tadasco

Paris, 22 (D. P.) - Na Comissão
Social da Assembléia Geral das Na

ções unidas, o chanceler arg'entinü
Bramuglia apresentou hoJe o pro
jeto. ,sôbre a Declaração de DireUos
da Velhice.

Avisa a mudança de seu con

sultório e resi'uência, para. à
Rua Trajano 41. Telefone

. 1.009.
'

Conf>ulta das' 10 ás 12 e fias
16,30 ás 19 horas.

LE'ITOR AMI·GO
Le�ra-se Você das festividades de há um ano mais ou menos poresta epoca? '.'
�embra-se da alegria. qu.e _ envo'".eu seu coração, . naquêle ambiente

f(!shv&, onde a sua contrIbmçao servIU para dar mais confôrto ao nosso
pobre, .

o,?de a sua esmo!a, deu ao desprotegido da sorte, u� Natal melhor-?
SIm, prezado LeItor. .'

\

Estamos nesta mesma época.
Os brinquedos, há muito que chegaram para ornar as vitrines, a

despertar nas crianças a idéia de escrever suas cartinhas pedindo nre.
�entes, �-

os d<?ces d�licioso,s se amontoam n�s 'bares e confeitarias;
as lOjas estao chelllhas de novidades. I

'.

Pois b�m" me,! A�igo, tudo. isto faz parte do Natal!
,

E Flonanopohs VaI compartilhar do Natal de 48, distribuindo, tam.bem, un� �r�sente a?s P,obres d� nossa Cidade.
yoce Ira, tambem, este ano, visitar os Sinos de Natal ia deixando

seu abulo generoso. .'

'

.Sinos �e N�tal erguerã� suas lendas à Praç� Pereira e Oliveira, as
quaIS funclOnar�lO. em as nOItes de '25 a 28 do corrente. •

E, d? preseI_JlO de Belem" Jesus-Menino abençoara sua alma cári
d?�a, L�Itor AmIgo:. e acol1?erá com carinho, o bimbalhar festivo dos
SI'I10S neste Natal tao prollllssor!

NUNCJ:l EXISTIU IGUç:JL

I TOÓHJndo Hitler
4guia puro.

1_ �ãé" terá indisg6stão

S'E'RVIÇO DE
'METEOROLOGI'A

f

Previsão dQ Tempo, até 14 hOI'as·
do' dia :23::

Tempo: h '11 pãSSaIQdo á instá vel ;
Te'mperatu'" Rst�vel;
,Ventos: Vari��eis, moderados;
Temperaturàs extremas de h0lje

foram: Máxima 22,0, Minimà 18,1}.

PARA FERIDAS:
.E-C Z E MAS.
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
fRIE'iRAS,
ESPINHAS, ETC.

f

Convue à
honesndede
Um moço, empregado em 'e5-"

critório comercial desta praça;
perdeu no último sábado, dia 20<
das 10 ás 11 horas e nas ime

diações do trecho compreendido.,
entre o Escrit,ório "Gustavo da.
Costa Pereira" à rua Felipe Sch
midt até o Mercado Publico R

quantia de Cr$ 2,700,00, sendo-
11 'notas' de' Cr$ 200,00 e 1 de

Cr$ 500,00.
\. Uma nota de Cr$ 200,00 foL
encontrada por um jornaleíro
Que já entregou.
O responsável apela para os.

nobres sentimentos de quem,
achou ::;'s referidas notas no sen
tido de as restituir, pois que, tal.
perda lhe está acarretando uma ..

soma consíderaver de dissabores .. -

Podem ser restituida á Geren- .

cia de "O Estado" que está au-

torizada a ..gratificar.

4ero-Clnbe, de
·S. Catarina "

A diretoria faz ciente aos srs_.

pilotos ê alunos que os aviões já .

se acham em condições de vÔq.;'
a tesouraria habilitáda aexpedir"'
cs cartões.de VÔO).
Nenhum vôo será permitido."

desde que o, interessado nã();,c
�xiba a respectiva,.licença.

Greve dos·
m'otorisfáS'

. Via Aérea regreSSQlT, ontem, '1 es

ta Capital o eXI11O, sr, Guida Bott,
gerente rio Banco Nacional do Ue
n�ércio é Vereador pelo Partirlo So-
cial Democrático. ;'

Ao desembarque de S, s., compa
receram, ::jlém de pessoas ele sua fa

mília, in\'tmeros anllgós e admirado.
res. ,

Cessou a greve
a bordo Nova YÜ\l'k, 22,.(.U. P;), - Cêl'ca de"

doi.s mil moLoristas d� ca'minhões_
Southamptom, 22 (U. P.) - q�le transpol'tam ca�g'as das estr:a:__

Cessou a greve dos tripulantes 'do das de ferro, entraram em
'

greve..:.
navio "Quen Elizabeth", A cümpa- Pedem êl·es amnento ,de salários.
nhia prometeu -entretanto (LUe o no monta.nte.de v�nte e ,dois· e lTIe].a-."
maior navio do mundo ni;ío parti- 'centavos �:i'e' dólar, à', hora•.
rá, enquanto não fôr solucionada a .. ,•. , .. , ........•.•• , •..•••••

greve dos portl..lários em Nova NEM SE· DISCUTE!

York. A paralizaçã'Ü do "Quen Eli- Em minba éasa só se' hehe o delicioso CAF1li:',.

j t..
M:IMl" ainda"mais agOl:a"que está distribuindc:t j

Za Je !J" signifIca um prejuízo diá- como brindei' valiosas BATERIAS DE ALU,
rio de quatrocentos mil cruzei_ros. llUNIOl'

""'.�"'.-.-"- .-'-'-'-_""••_-•._-_-"_"-'-_-_-""'-.-_-JA.-_-'-_-'-_"'".-.e••- ....-.-.-•••-.. ...

FRECHANDO
Quando da propaganda eleitoral, que precedeU! o pleito de

2 de dezembro de 1945, n'ós gritávamos assimt: Dútra - Dufra.
- Dutra! Os udenistas berravam assim: Brigadeiro - Brigadei-
ro - Brigadeiro!

. "-

Passado o pleito e antes qUJe' alguém� imaginasse o acôrdo,
interpartidário, nós porfiávamos' em confiár no candidato que
havíamos ei'eito, sustentando-lhe os altos pl'ediêados morais e

ClVICOS e defendenc1o-o das insídias da: imprensa: udenista,
Quase tres anos são passados! Esfamos; em relàçãó ad pre-,

claro Chefe da Nação, onde semi)re estivemos. Dàmos-Ihe ho.ie
aquê!e decidido apôio que não falt'oú, ao candidato e que, por
justiça, não poderia ser negado ao Presidente,' em função de sua

ilibada e patriótica conduta ,no mais alto pôsto do Governo. E:
tanto mais esses aplausos são devidos; à' vistii tela que oéorre con1'.

aq'nêles que' o-combateJ:anJ do campo'udenistâ; É que êsses, hoje,
confraternizam conosco e também somam as suas às nossas:

palmas ao ínclito Presidente. Observe-se; por exemplo, o Diá
rio de ontem, e�ll seu noticiário de primeira página:' Em man

chete, um pensamento de nosso ilústre candidato, o insigne
General Eúrico Gaspar Dutra; a seguir, noticiá destacada de
que Minas Gerais - sob um gov�rno udimÍstá - oferecerá uma

espada de ouro ao nosso eminente eleito, o valóroso General
Eurico Gaspar Dutra; notícia, logo ao lado, da volta do nosso

precltu'o candidato, o cida,dão - soldádõ' general'Ei.iriêo Gas
par Dutra, de sua v'lagem à Bahia; noticia, em baixo, dessa via
.gem do ínclito candidato pessedista, o respeitável e respeitado
Gcneral Eurico Gaspar Dutra; e, finalmente, notícia da suces

são do grande � vitorioso candidato do P. S. D., que é o dignís-
simo General Eurico Gaspar Dutra! •

Como se vê, estamos de pleno acôrdo, pois que, à razãiY

que nos assistia em querer o General Eurico Gaspar Dutra na

Presidência da Hepública vem agora, se anexar a solirlariedade
nden;�ta.

Cantaremos, assim, em côro: Dútra' - . Dutra - Dutra
Dutra - Dutra!

'(

.'

_.

GUILHERME 'l,'AL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


