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SAUDAMOS, NESTA DATA, O' GLORIOSO EXÉRCITO BRASILEIRO, QUE 'REDOIRA AS RELAS TRADIÇÕES DE SEU PA.

TRONO '

__ O' IMORTAL DUQUE DE CAXIAS, EM· HOMENAGEIVI A QUEM TÔDAS AS CLASSES SE IRMANAM, ACOMPA.

NHANDO COM, ARDOR PATRióTICO AS ,COMEMORAÇÕES QUE, NA CAPITAL FEDERAL, SE REALIZAM SOB A PRESI.
r DÊNCIA DO SR. NERÊU RAMOS.

Andrelino Natividade da Costa

Subtenente de Infantaria
Na mesma comunhão de idéias, nos mesmos sentimentos

cívicos, na mesma compreensão dos deveres para com a Pátria,
cultuando sua História e reverenciando seus Nomes Tutela

res, no "Dia do Soldado", que hoje festivamente se comemora,
entrelaçar-se-ão civis e militares, fraternalmente unidos, aler
tas e preparados para salvaguardarem os interesses do Brasil

que quer e ha de ser livre, como sempre o foi!!!
E esta efeméride que a gratidão nacional comemora os

feitos de seus Soldados, daqueles que lutaram e morreram pela
defesa do Brasil, consubstanciados na figura impoluta do Ma
rechal Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias o Patrono
do Exército Brasileiro!

Este dia foi criado para evocação do heroismo de nossos

antepassados e incentivo para as gerações do presente, prin
cipalmente nesta época que atravessamos, quando forças ma

léficas procuram corromper o espírito cívico de nossa gente •
notadamente de nossa mocidade, para implantação de ideolo

gias anarquicas e vergonhosas, afrontosas aos nossos direitos
de Nacão Livre!

.

TOdo brasileiro consciente sabe que o Exército, esteiado na
fôrça moral de seus Soldados, está de vigília permanente, para
que a Soberania e a Independência da Pátria estejam a salvo
das empreitadas e. conluios que as incertezas possam propiciar
aos inimigos de nossa Nacionalidade!

.

Disciplinados e conscientes de seus deveres, vivem os Sol
dados a vida da Caserna, enfeixando invencível energia no

mais acrisolado dos sacerdócios - o das Armas - pugnando
prazeirosamente pela defesa do ríquíssímo Patrimônio Histó
rico que Êle considera e manterá inviolável.

"Embora esteja certo de que lhe despedaçarão a carne e

de que a cinzas lhe. reduzirão os ossos" o Soldado do Brasil
busca salvar a Pátria das calamidades que a ameaçarem!

Caxias manteve sempre a Pátria unida!
Salve, pois, Soldados de Caxias, Soldados do Brasil!
Pensando em ti eu penso na História de minha Pátria!

Vislumbro, através o panejamento da Bandeira auri-verde-es
trelada os feitos de nossos antepassados: o índio pelejando
contra o estrangeiro invasor; Felipe dos Santos e Tiradentes
anciando pela liberdade da Pátria; Antônio João Ribeiro e seus

15 comandados, estimulados pelo cumprimento do dever, pro
clamando ao paraguaio invasor: "Sei que morro, mas o meu.

sangue e o de meus companheiros servirão de protesto solene
contra a invasão de minha Pátria"; é o bravo catarinense Fer
nando Machado, tombando na passagem de Itororó; é Cami
são com os "Soldados da constância e do valor" escrevendo a
epopéia da "Retirada da Laguna"; são os Cavaleiros de Osório
e os Infantes de Sampaio, os Artilheiros de Mallet e os Pon
toneiros de Vilagram Cabrita, escrevendo as épicas páginas
da Guerra do Paraguai; são os "18 do Forte de Copacabana"
retalhando em partes iguais a Bandeira da Pátria para leva
rem junto ao peito, a guiza de escudo, marchando sobranceí-
1'OS ao encontro da morte na luta por um ideal de liberdade;
são os bravos e destemerosos defensores da Ordem e do Pro

gresso tombados ante a sanha assassina dos famigerados agen
tes moscovistas e fascistas; são os nossos intrépidos Marinhei
ros Mercantes sofrendo os torpedos dos corsários nazi-fascis
tas, levando para as profundezas de nossas águas territoriais a

Bandeira do Brasil; são, enfim ,os nossos contemporâneos que
repousam no Cemitério Militar de Pistóia; são os heroicos com
ponentes da Fôrça Expedicionária Brasileira que foram rea

firmar em terras da Europa a grandeza moral e guerreira de
nosso Povo e as qualidades másculas dos seguidores de Caxias!

Como Soldados ouçamos sempre a proclamação de Osó
rio: - "É facil a missão de comandar homens livres! Basta

apontar-lhes o caminho do dever!"
E no cumprimento do dever morreram aqueles que hoje

.

integram a Galeria de nossos Símbolos Imortais! Para êles o

nosso pensamento neste dia. E quando desfilarem em Parada
Marcial, os nossos Soldados, imaginemos para além da tropa
que passa, um campo juncado de cadaveres e alagado de san

gue, e, então, mais acesa crepitará 'no amago de nossos cora

ções a imagem da Pátria Brasileira! Só assim estaremos pron-
tos a dedicar-nos inteiramente ao serviço da Pátria, cuja hon

ra, integridade e instituições, défenderemos com o sacrificio da

própria vida!
,

.

Hoje, honrando e dignificando a memória do grande Sol
dado-Cidadão que é o Patrono do Exército, êste gênio íncom

parável de Soldado nunca vencido e de qualidades humanas

que ornaram o seu impoluto caráter adamantino, poderemos
admirar, orgulhosos, os feitos do presente como os do passado.
e caminharemos desassombrados pela estrada gloriosa de nos

sos destinos, com a convicção de nossos deveres para com o'

Brasil que nos viu nascer e por quem morreremos, se necessá
rio fôr, ,P1ra que seja sempre a Pátria de l!m Povo Livr� e. So
berano e nunca a terra de escravos satelItes de materialístas:

falet-AD O presidente RÍo, 24 (V. A.) - Amanhã será ' depravados!
'

VII
_ inaugurado o "Panteão Militar", a "Semana de Caxias" ante-ontem, Honremos a memória de Luiz Alves de Lima e Silva, Ma-

do Pan8má construido na frente do Palácio Realizou, às 9 horas, no cemíté- rechaI do Exército e seu Patrono!
'

23
da Guerra. O ato terá a presença

rio de Catumbí, a cerímonia de Honremos o Passado de nossa Pátria e confiemos no Pre-
CIDADE DO PANAMA, exumação dos restos modais

dei sente'.do presidente Dutra, que será re-
(V. A.) - Falecell o prosíden- hid 1 I I 'd I DUCJ,ue de Caxi.as ,8 sua esposa, Salve Soldados do Brasil, SOldadoS, de Caxias! <,

ce I o no oca pe o
I

prCS1 ente
te Domingo Diaz, do Panamá, I C·

. . ." I sendo em seguida transportados. _.. _. . __f a amara, mmístros ue Esta; o, -'

que se achava repousando na
havendo, em seguida, um desfile para a Capela dá necrópole onde ministro da Guerra, prefeito e ou- térios militares, recolhendo-se o

clínica de San Fe,rnando. O
do destacamento misto da ia Re- urna guarda de nonra das rurças tras altas autoridades. Foi redigi- original ao arquive nacional. Orr

chefe do govêrno panamenho gíão, .em contínencia aos despojos armadas velarão toda a noite. 1're- da a ata, erri pergaminho, IJ-O p1'6- tem as urnas foram transportadas
sofrera de um ataque cardia- ele Caxias que ali serão deposita-

sirli n a cer-imonia o sr. Nerêu Ba- .prio local, devendo deki serem para a Igreja de Santa Cruz Mi!
co, há cinco meses e a pedido dos. mos, juntamente com o presíden- feitas 8 cópias: duas colocada!'; litar. Ainda em comemoração à'
da sua família recebeça uma te da comissão f'sp0ciaJ de nome- nas sepulturas; duas nas. urnas, e <'Semana de C1\'das", o gO"Ê'l'110
licença de seis meses. Rio, 24 (V. A.) - Foi iniciada nagens, achando-,se presentes o as restantes entregues auS minis, Conclue n·a. 3a pago

o MAIS ANTIGO DlARIO DE SANTA <;;ATARINA ""

.Proprletárlo e D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

'

Desvaloriza�ão
do cruzeiro

Nova York, 24 (U. P.)_ - O
"Jornal of Commerce" diz 1)'11"

um estudo baseado em recer.te

informaçãq
.

politica e econô
mica dos prováveis efeitos da

-desvalortzação da libra sobre
outras moedas estabelece a mui

to possível desvalorização da
moeda brasileira se a libra f)

for,embora tal medida J'l"dunde
em grandes perdas para o Banco

do Brasil, pois essa insritntcãc
bancária recentemente conven

cionou garantir os tipos de

cambio para os importadores
que adquiriram mercadorias rl�J

exterior. Tais efeitos também
teriam reflexo sobre os 'p�sos
uruguaios e argentinos, e

tras moedas sulamericanas

8 Plano Sal te e a co·
loniza�ão bolandêsa
�ar& Tijuqoinbas

o Senado concluiu, dia 22. a

votação do projeto de lei que

dispõe sobre o. Plano Solte.

Na sessão anterior, do dia 20,
a matéria tivera sua votação
iniciada, quando foram aprova

das várias emendas. Prosse-

guindo, outras mereceram a

aprovação .daquela Casa, na

sessão do dia 22, e dentre elas,
uma, de maior importancia pa-

1'a êste Estado, seguinte:
- a que destaca a ímpnrtan

cia de Cr$ 5.000.000,00 para ser

aplicada em Santa Catarina,
.com a colonização hulandêsa

para 'I'ijuquinhas (Cr$ .

2.000.000,00) e para seleção e

tr-anspor-te de imigrantes (Cr$
3.000.000,00) .

o Exército ., as agi
ta�õ8S comonistas

.

RIO, 24 (V. A.) - o presi-
dente da Repubrica, de acôrdo
com as medidas de segurança
interna já tomadas, colocou à

disposiçãe dos govêrnos d ns

Estados, através dos, Ministê
rios da Guerra e da. Justiça, as

forças do Exército necessárias

para reprimir quaisquer agita
çõe.s que ocorrem nas unidades
da Federação.

I'

0\\-

o MOMENTO
. Demagogia'

.

barata
A situaão de constrangimento econômico em que

são forçados a viver os funcionários de pequena cate-'
goria nos quadros de auxiliares da administração es
tadual tem sido objeto de lastimável exploração polí
tica, tanto menos perdoável quanto os que dizem ad
vogar-lhes a causa não o fazem senão visando, por
outro lado, ostensivamente, atingir a outros, por ten
denciosos confrontos entre as hierarquias funcionais.
Certo, ninguém desestima o ínterêsse muito especial
pela sorte dos pequenos servidores, numa distribuição
.equitativa do aumento de remuneração e é evidente
queo projeto, agora enviado pelo Executivo à Assem
bléia Legislativ,a, obedeceu a tal critério. Mas o que
não é possível deixar de censurar é certa sofreguidão
denunciada, por exemplo, por um deputado oposicio
nista da ilustração e lucidez do sr. Oswaldo Cabral e
com que, ao invés de aguardar o pronunciamento das
comissões da Casa, que terão de estudar o assunto por
todos os ângulos, precipita os debates, prejulgando a

atitude de seus pares - e, até, entrando em conside
rações menos elegantes, que expõem, sem razões, pes,
soas dignas de melhor trato. Aliás, o deputado Nunes
Varela, líder dá bancada majoritária, procurou, em

oportuno àparte, advertir o orador udenista, a respei
to da inoportunidade dos debates, que, sem dúvida,
melhor ficariam, por agora adentro do recinto das co
missões.

Escusada a advertência... O caso de reajusta
mento dos funcionários presta-se à maravilha para as
tiradas demagógicas, em que �tldo vale e dá certo, por
que o essencial é dizer muito. mal de um pequeno nú
mero e todo bem da maior quantidade dos eventuais
interessados na auestão.

Seja como fÓr, é lamentável que a ânsia de efei
tos não se subordine a certos preceitos de ética parla
mentar e conduza mesmo a imprudentes alusões pes
soais, de todo desnecessárias, até, no debate do pro,
jeto. Como sugerimos, enquànto não estudado pelas
comissões técnicas, que lhe terão de dar parecer, o
projeto não deverá prestar-se a objeto de retórica fac
ciosa, sempre inconveniente e agora sobremodo injus
ta por explorar a situação desagradável do funciona-
lísmo público.

.

O curioso é que: entretanto, sustentando a tese da
necessidade vital do aumento para os pequenos fun
cionários, - necessidade a que o projeto -do Executi
vo se subordinou e que também será considerada pe
los legisladores a seu tempo - êsses ardorosos amigos
do funcionalismo já se dispõem a embaraçar o anda
mento do assunto, que assim promete fornecer panos
para manga ...
• Discutam-no; esmiucem-no como quízerem.
Estão no seu direito. Mas, se a ninguém é lícito pedir
lhes que fechem os olhos e votem - o que seria uma

excepção à regra que consiste e entravar, por sistema,
as providências da administração; de iniciativa do
Executivo - reclama-se, porém, tão sómente, mais
compostura, menos personalismo, nenhuma explora
ção de ordem facciosa em um caso que não implica
razões de partidarismo.

HOje será inaugurado o Ponteão Militar,
DO Rio. com a guarda dos restos de
Doqne de Caxias, patrono do Exército

,DIA. DO SOLDADO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viação Aérea
Horário

INorte
Terça-fetN -_�-,t

,

-TAL" - 8,00 - Joinville ,-

� , Curitiba - Paranagu'
-- ,

- Santos e Rio.
'IR - 10,40 - Norte

:hU7.EIRO 00 SUL - 11,01 -

"orle
VARIO -- 12.30 - Sul

PANAIR - 14,05 � Sul
fJuo.rta-reíra

Sezta-,etra
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto
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CRUZEIRO DO SUL - 7,.0

lIIorte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - H,40 -- No-rt",

PANAIR - 14,05 - Sul
Sábado

"TAL" - 8,00 - Joiriville
Curitiba - Paranaguá
- Santos e IUo.

\

VARIG - 12,30 - �ul
CRUZEIRO 00 BUL ._ t3.6�

_'fI'I"tIo
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 14,05 - Sul

Domtllflo
:PANAIR - 10,40 - Norte
mlnZl!lTRO 00 SUL .- ii,ClO
PANAIR - 14,05 - Sul

Curitlb.

Jolll"Jlli-

Curitiba

SÁBADO
!.uto-VlaçAo C&tarinen..

·

- CUrlUba
- 5 hora,s.
Rápido Sul·Braslleira

13 horas.
Rápido Sul·Bras!lelra - Curitibll

6 horas.
- • horu.
Âuto-VlacAo Catartn�DSe - Jotnnle,

- ti horu.
Âuto-V!açlo catarlin_ - Tu!bart.o

- 6 horu.
ExPr'lsso 860 crilIto,,1o - Lacuna -

7 horae. I
Expres.o Bl'uequ_ - aru-quo -

14 horas.
Âutc·V1açIo ItaJai - Itaja.! - li Jao.

ras.
Expresso BruiIIQu_ - Non -rr.aw

- 9,30 boro.
'

ExprflSSO Glória - � - • 111
• 7 1/3 horu.

DOMINGO
Rãp!do Sul·Brasllelra - Curitiba -

6 horas.

JoinvUe

I Dr. (L"ANO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime o g{yel

CanoUtulção 1,. Soclodado.
.

NATURALIZAÇÕES
Titulo. Deolarat6rloo'

lufOrm tiçOes uteis'Age�t�L�,g,!!e!!�!�!!�,!�� J�,�n�!�, J��p!t!t! ,iv��,�!i�!l
j -o -E"S-TA'D·-·0·

.. ...,.·

Bor?ar"lo das empre...
Negocio l'úcü, para ambos os sexos, mesmo nas 1101' as vagas. Escrevam sem compromisso, pedindo de-·
talhes Olima oportunidade para qualquer pessôa obler bôa renda mensal em poucas horas de h'aba-

.

sas, rodovl·ar."as
lho. Escrever à Eftíficadora Brasil, Ltda, Rua,de São Bento - Caixa Postal, 3717 - São Pauloc,

Redação e .Ofíeins». à rua
I

João Pinto n. I; V'Diretor: RUBENS A. RAMOS DlGUND.A-J'.mB.A ariedades _ ...

Proprietário e Dir.-Gerente Expresso Sio Ctltóvlo - LaCUmUI
7 boru.

D!��:;E!eN�e��;�o: ru:::oIo=� :j&1�: -: CfiRIOSIDlDf,S
GUSTAVO NEVES 18 boru.

1ilxpresaG :sru.Qu_ - No". -rr.aw
- .16,M horIiL

_ Jo1DTIle
_ ...u��!!�O C&tuin�o

�os Eslados Uuidns se COnE;
Âuto-Vlaç1o CatulJl_ - cunUiM 1róem molas de vidro capazes de

.!.. • hor... "

t
-

;,
Rt>doY!ArIa 1Ill·Bru1l - Hno

.&1ecr.laguen
ar uma pressao ne quase

- nip��ul.Bra811elra _ JolnvUe - uma tO�leIJd�' por polegada T,u;d'-�-
13 horas. da, a)t,)m disso, essas molas, suo
Rápido Sul·BrasUelra Curitiba -

(, . . ..

6 horas. mais elásf icas, mars duráveis e
TlCRÇA.·n:au. mais l'csístel1Les contra ácidos doÂuto-V'laçlo C&tartneIIH - � .&1.

cre - 6 horu. que as de aço ; num teste recente-

_A;!o�� e&t&rIln_ - Curitiba
mente ali Ieil o, uma dessas molas

ÂUto-V!e.çIo Catutn_ JoIa't1le não Uemonstrqu o menor sinal ele
- • hor...

Âu1},.Vl.çIO C&t&t'� Tubado enfr-aquecimento após 8 milhões
- 6 horas, de compressões dentro de um 1'c-
ExpreS80 'tllo Or!8t6rto - IAC'UJIA -

7 horas. cipiente de ácido sulfúric.
Empren Glória - � - T�

• 6'JS har...
1llI:pr_ Bruaqu_ - IInJ«jU8 -

UI boru. .

A '\to-Viaçao rtaJaJ - Iuja! - 11 )lo.

tas,
,

Rápido Sul·Brasileira - Joinvlle-
13 horas.
Rápido Sul·Brasileira - Curtttba -

6 'horas. aureomicina, a cloromícerina, a

Âut�Vlao1�U�T:;= CUritiba polimixina e o circulís. A primeira
- 6 horas. é eficaz contra tódas as docncas Li-
Âuto-ViaçAo catarln_ Jomvl1.

f
.'"

_ • boras. icas, os estafi lococos,' estreptococos,
• Auto-Vl_cAo C&tu1!IenH LApnII infecções do aparelho urinário. A

,-
6.1I0 horas, I .

L' t tifRápido Sul·Brasilelra - C'.u:ltiba csororruce ma age con .ra o 1, o e o

"s ori"'·"·, mesmo não 6 horas.
JoinvUe importante é que pode' ser minis-"" - Râpído Sul,Brasilelra -

publicados, não serão 13 horas. trada por via' bucal;niio sendo to-
,

.

dnolvidos.

\
7 ���:'88Q Silo CrllltOvao - � -

xica. A' polírnixína e o circulís têm

�
A direçlo DIo se respon- Expresao Bru8QUfiIH - BrwIqu. - virtudes semelhantes e aluam con-

16 horas.,
sabillza-pelos conceitos A-ut().Viaçao ltajaJ - ltajaJ - 11 ae- tra a sopt ictmia, cerlos �tipos de
emitidos nos artígos ra�re8BO BrullQUenM _ NoYa Tnnto in rcccão do aparelho urinárío e

assinado!!.
-

- 16,30 horas.
, 'peritonite.Rodoviária Sul Brull .,- � AlqN

___.....,._._.,a_",._-...-_ ... -_...........a--. _. hor....

E.orit6rio o Re.id.ncia
Rua Til·adent•• 47.

'''' �ONE.. 1468

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

FRAQUEZAS EM GERAL

Incubilvão Avícola
EsLamos em pleIla campanha

Avicól.� e já nas chacaras c nos

quintais as galinhas co lllSe3. caca-
I

rejar festivo que Lamlbém anuncia
'a primavera começ�m suas pos- F'lorianópolis - nesta redação ou Escritório 1. de A L. Alve�'
tmas. Barreiros - éom o proprietário Mathias Iha.

Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel C�uzeiÍ'o.

(Serviço âaAçência Argus)

QUINTA-·FEIRA E C I f 1Âuto-ViaçAo Catar!neIlA P&rto
; III aJ'uago a aYa-se o pUlllCO-

Alegre - 6 'horas. africano, dialrto fenício. Aliás, o
, Auto-Viaçâo Cata'l'lnena Oll'ittba
� ti horas. grego e o laUm foram na sua ori-

Segunda-feira A-uto-ViaçAo Catar1D.enM Jomv1lt
gem �lialelos fenícios.

"'TAL" - 13,00 - Lajes e parte
-

;u:;�o C&tartnenao _ Tubu"lo
Alegre '

- 6 horas.

;PANAIR _ 10,40 _ Norte _ .A���V����. C&tar1tl.enH - �

V-\RIG _ 10.40.- NoNJ'I Exp._t"esso SIlo CrLstoYao �-
7 horas.

PANAIR - 14,05 - Sul IImprêsa Glória - Lqwna �- • 1/1
o 7 1/2 horas.

,..;aOZEIRO DO SUL - 13,515 -. apresso BruIlQUellH _ BrwtQuo -

,I' horas.
.

ÂUto-Viaçlo Iujai - Itajat - 1. )10.
raa.

Rãpldo' Sul·Brasilelra - JolnvUe-
13 horas.

\Rãp�do Sul·Brasllelra - CurItiba -

• horas.
Ilmpresa Sul Oe!t.. Ltda - X_pecO - Ih

'1 - • bora.
SEXTA·FEIRA

RoooYiArl:a SuJ Bras!). - PÔl"tC> Al_1N
- II horas.
Âuto-ViacAo CatarlnellH

- 6 ..horas. \

Âuto-V!açAo CatarllltitH
- • hora.

Âuto-ViacAo C�tarlineD.H - �
�

- 6,30 borae.
"TAL" - 13,00 - Lajes e

portOI
Expresso São Cl'tlltOl'io - La&'uM- -

'1 bor8B.Alegre Auto-Vlaç1a ltajaJ - rtaJai - 1/J ho-
pANAIR - fO,40 - Norte ru. .

ORUZEIRO DO SUL _ U.OO _ 16E=� BrullQUenM - BruJiQu. -

flo..te Rápido Sul·Brasilelra .JolnvUe
'. 13 horas.
VARIG - i t,.I0 - Norte Rápido Sul·Brasllelra

6 horas.
PANAIR - 14,05 - Sul

Quinta-feira
-TAL'" - 8," - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,60 - Norte •

PANAIR - 14,05 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO-ISUL .;,.. tS,U

Morte

CRUZEIRO DO SUL - Ui.30

. É o momento de nos lembrar
mos que é a avicultura, uma Jonte
de riquesas, destinad:a a grande
futnro no nosso pais.

'

l� a hora
propicia Dara qualquer pessoa fa
zer uma experiencia avic-ola: com�

prando uma pequena criadeira e

uma duzia de pintos ou arranjar
uma "cI10ca", ,e deitar uma duzia
de .ovos de raça. A velerana reviso
la agricola brasileira' CHACAHAS
E QUINTAIS de '8. Paulo acaba de
editar um ultimo folheto '\ IN

CUBAÇÃO NATURAL E l'vIECANI
CA da autoria do EngO AgrO Erna·

,lli
de Faria Silveira, que 'ensina

em J.inguagem facil e no alcance
-------________ de todos, como tocar adeanLe com

suces,so a experiencia a que nos

referimos. Naifa mais economico,
mas higienico e mais divertido.
Pouco custa experiIYl,entar ..•

Mais quatro drogas maravilho
sas, derivadas de diversas espécies
de bolores, estão ao dispôr dos mé
dicos dos Estarias Unidos. SflO a

Provérbio' espanhol: Quem hão
conhece a\'ô, não sabe ,o que é bom.

Teresa vem cio grego e significa
"(11'"a caçadora".

Ação de alguns "enenos: o cia·
nureto, impede que o sangue obte
nha oxigênio, o bicloruro pal'a�iza
os rins, a morfina e c,sl1'iqninina
atacam o sislema nervoso e o ve

nen/) das cobras detem a circula
ção do sanglle.

-

fl'UA 'IOLUNTÁRIOS DA pATRI" N.- 68 .....ANDM
u, .. "PO$u.�.&IP·ra.f;,.ON,f664".fEl.E6lAMt.S.>""*llf(lioe.... \.'

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

FLORIANOPOLIS

,>

/']
J� /

-.�\�
! �

PtI#$í()fl/l/tllSIJI(EREA'lES'
.

p:lrt7(!bIS'/?/t1IÍSt#leré'#�$
.

De acordo com os ímperativos da
razão, da ciência � do bom senso:

�' ,

N.o 1: Regras cbundontes, pro
longadas, repetidos, bemorrogias.
e suas consequências,
N.o '2: falto de regras, regro's,
atrozodos suspensos, deminuidas
e suas consequências.

VAU�f'ART, ,

PREGUiÇA. E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS 'DESANIMADAS!

HOMENS SEM' ENERGIA,
... Não IÍ sua culpa!
É a fraqueza que o deixa cànsado, pálido,
C'om moleza no corpo e olhos sem bl'ilho.

A fraqueza atrasa a vida porque roubá

as fôrças para o' trabalho ..

VANADIOL

aumenta os glóbulos sanguineos e VITALIZA o sangu;_' CIl

fI·aquecido. É de g�sto delicioso e pode ser usado eJTl tod�'3

as idades

.-.:

VENDE-SE por motivo de Inudançà�
Grande área· de terreno jà cultivada

(Distante cercá de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros'
Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

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

A vista e a prazo,
Enrolamemto de motores, dinâmos e transformadore..

-

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessorios, outros aporelhos ele

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações divel'sas.' com exclusividade dos insuperáveu
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

A EL�TRO· 'l':ECNICA
Rua Tt-e. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

Ouçam diariamente; das 9 às"13 e das 17 às 22 horas

r""�..
r'

,RIDIO TUBI' ZYO 9
1530 kilocie1os C!ndas médias de 196 metros
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realizar no próximo sábado, no

Democrata Cutho, uma restá que
está sendo aguardada com desusa
do' interêsse pela sociedade local.

Faz anos, hoje, o nusso prezado Haverá leilão. �mpricano e nu-

amigo Il élio 'I'eive, operoso e com- merosas atrações, destacando-se
pe[enle Coletor Feder-al no munici- entre elas um carr-o de mutação.
pio de Campos Novos, onde goza DUI'anLe a festa será feita a pri
de merecido ooncelto e geral sim- meira apuração do sensacional
patla da popula�ão e 1JOl' sua lha- concurso para saber quem será a
neza e invulgar distinção. Ao valo- . rainha dos Granadeiros.
l'OSO co rr+l ig'iouár io os nossos efu-
sivos cumprimentos e snlirlarieda- l\ASCI,\IEl\TO::;:'
L!(' ás homenagens que, por certo, MENINA ODTLTA lV.1 ARrA
boje, receberá dos seus numeras .Está em resta o lar- do nosso pI;e-
amigos, entre os quais nos inczn- zado conterranco sr, Raul Bicocchi
mos.

.8mquan[o essa dúvida não fól' esclarecida; emquanto, talvez, pe
'as pista,; du casamento dp Benlo Ribeiro da Silva, daLa de sua mudan
• a val'a LaJes ati de sua .flloraelia no referido ter1'i-tório, certidão de

j,aLisnlo de sens filhos, e muito especial e neeessàriamenie a de Ani

La. não llodcl'{'l1JOS 'nos vanglorial' de ser Aja, efetivamente, filha de

:::anh, Catarina, se bem que, nascida aqui ou alí, no território brasilej·
Dl'. José Bonij'ar:io Sclmzidt pGlrticipam aos seus parentes e

�'o, não df'ixe de "er a g'loriosa hCl'Oina nacional, cujos feitos orgulharão
Venue, amanhã, o aniversario pessoas amigas, o nascimel't,), d

-

: to as as geraçues,
naLalicio do nosso distinto conte('� de sua fHha ODILA MAR1\. 'r d J '6 t· '1 • 'i t

, o, os os )1 gTa os c e ",fio! .a, com·c 'eram os eng'anos ·que vimos de r.eg·
ran'eo sr. dr. ,,10,s(\ Bonifácio ocol'rido na Maternidade Dr. saltar, pOJ' se \'Cllercm de in rOl'maçõ'es invel'Ídieas, lendo alguns, �omo
Schmi·dt "ice lJresidente (Ia ('l'a Carlos Corrêa no dia 22 do C'.;í-

JOll:\'. MARTINHO CALLADO .. ,.
. -

, . d cl'UdHu Hel1riqu,e Boiteux, retificado o seu l)rommeiamento, com

JÚNIOR �Ialburg competente quimko in-' fl'nte. I) snl'giTuento ri,":,; .,Memórias" de JosP <3arilJa!di; e o mesmo poderá
'Faz anDe hoje .() nosso prezado I

dustI'ial l'esidenLe em l�a�ai, oll�e I Fpolís., 23-8-49. �,clJlllecer no dia em que vier a luz d� nosso conhecim€nto, a certidão

· {'ocstadtlano jornalista Mm·tinho· goza de destacada Iloslçao SOCla II de J1at,isll1o di." Anila,

Callado Júnior, Chefe de Secção do e conta com elC\'allo número de Talver., tenhamos de desvia!' dH ::;anta Catal'in�, () curso dessa

Dnr'Jal',tame·nto ·"los Carrel'os' e Tele· amig·os. c fI t d d' d H' t'
.

O l' t I
-

t
'- '. _ _

,,' \len c o gr'an oe 1'10 a IS ona. '.' xa a, a nao acon eça.

· gTafos e direLor
•

do periódico
As ineqlli vacas rlemonstrações PorÍsso, pOl'ql1e nào possuiJnos, por �nqUatlto, docum€ntação ir1'e.

C " de estim'a (\ <11)re(jo que lhe farão
"i\nnflrio ,atarinense. J'uf.avel, devemos sef' muito cantelosos em as nossas afirmações .. ,

t amanhã, pm Ilajai, nós nos asso-
Jornalista que con a com o a- Tenhamos, por emquanto, a heroína dos dois mundos, como ca-

plauso popular por seu infaLigave� ciamos, com prazer. Larinensr, pOl'qUf' Santa Ca.1.al'Í.na .foi tena de Slla meninIce) e da \Sua

trabalho ··cm prol ela coletividade, juventude. a [,el'·1'a onde HIa começou a dar demonstrações eJ.oqut'Jntes,
dolado de belo coração sempre so-

FAZEM ANOS, AMANHÃ:' 1trdo]'osas do sou valor guerreiro. Se os esLudiosos' de nossa historia,
I

.

t
.. - a ,sra, -do (iCllesia Teixeira ..

· liciLo às campan las aSSIS enClaIs, l'onseguirem cOJnpl'oYar docllmentadameTlte o seu nascimento em Santa

espIrita lúcido e inteligência pri- digna espôsa do sr. Nestor Teixei- Catarina, tanLo' melhor, pal'a ufania da terra barriga-verde e para

vilegiada, conta com numerosas l'a, elfldieado g'uarda adua·neiJ'o. maio!' conceito dos seus homens de cultura.

· .relações d"""--amizad·e em tódas .as
. -, o.sr..Jo�é,_ca\'a 'll��íli: compe- AgnardeJllos, confiantes, a contestação dos nossos hist.orióg1-afos.

_ camadas sociais, mot,ivo porque
tente ÍlmclOlHuIo do J e�ouro

.

do
que por meio da logica a mais po{!hosa e baseados em documento!t

muitas expressi\'as manifestações, E�:t�do e �U:i[.o es'[,jmado· nos i Ilcontestaveis, pai' çerto, nos proYaJ.'fio o conlrario.
lhe serão prest;;tdas em re·g-ozlJO

mew!-' f'sP()rtJ�:os da. c,lrla-rJe. Oxalá, não se antecipem aos me:3m08, os "massa-hruta"
.. IJdo lrallscurso do seu natalic.io.

--

a.
srta. NIlc1a Ln? Cordeiro,

PBVCEITO' DO . 01.4 indígena, investindo contra nós, com a funda ide David ou

Os qlle UlOlll'ejam neste jornab filha da exma. \'va. COl'ina -da Luz n "elvicola, , .

compartilhamos, com prazer, das CordelJ'O.. . ,..
TUBERCULOSE INAPARENTE NOTA - Em y·ista os conceitos contidos no presente artigo, conse.

homenagens, e lbe el!viamos o nos,
- os J?vens .gemeos SllVlO

_

e Há formas de tuberculose quenLes de mais aprofundado esludo 'ria matéria, o autor deixa ,de Os-

so r.ordíal abraço. pa:llo Melrel ..p.8, [Ilhas do sr. Joao I que passam despercebidas (ina-' posar, at.é que fique dobumenLadamenLe provado, opinião allterioÍ'men-
�oJelreles Jumor. t ) S- m' t 'I t

'f' I 'b
- ,

.

. '. '
, paren es. ao as aIS eml- .·e emhH n. .so re o na6Clmento de Anda, baseada em alguns dos !listo-

.

PALMEIRO DA FON'l'üUftA ;.

- .o Jo�em RU:l Carlos, .dedw.ado v,eis, pqrque O individuo, jul- riadores ac·ima citados.

Aniversaria, nesta data, o sr.llllnclOuano
da S�l An:enca, fIlho gando-se com saúde, não se tra

João Palmeiro- da Font.ul':.l, esc)'i- �o SI'. Carlos JO,se Batlsta. tte. 1'e- ta, não toma o menor cuidado
'vãu [la Delegaoia Regional de Po-' [armado do Exe:�Ilo e ?e sua. ex- e vai propagando a doença.
licia desta Capital. Ola. �t·a. d. CecJl!a FaJ'la Batlsta. MANDE RADIOGRAFAR OS
Dado o seu espirita de camara-

.

- a srta. i\<�a.l'garida SLcPP,at, fi-. PULMõES DE SEIS EM SEIS,
àagem e invulgar capad·dade de l-�a do sr. Joao f'teppat., Ine-talur- MESES· PARA SUI:tPRE.EN-
trabalho, o prezado aniversariante g�CO, �� de su� t'xma sra. d_ Mal'ga- DER EM INíCIO UMA TU-
desfruta de geral ,simpatia dos nda :::iteppat. BERCULOSE DE IFORMA
seus colegas e amigos. Cumprimen-

- a intercssauÍt' t)l.indina. filhi- INAPARENTE. - SNES.
tâmo-lo com tôda admiração. nha cto sr. i\lar-io Oli veira.

FE�TA:

'Vida Bocial
A:\ rVEHSAR I OS:

SR.-!". C.\R.\lE:\ .\lT�LO

SR. lLÉL[O 'rElVE

.mos.

Sr. Genesio Mira.nda Lins
l\'a data de amanhã vê transcol'-

1)0:-; S.\!\'-
TO;:;

Ocorreu, onlem, o anivo rsarío
natal ioin da exma. sru, a. Carmen
Melo dos :-;al1tos, digna consorte cio
nosso distinto patricia ';1' •. Eloy
,.Santos, competenle e opeJ"OSO eu-

· genhei ro-técnico da Varig, e dile
ta filha do prezado contcr-raneo

· jornajtsta Osvaldo MeIG.
A ilustre senhora que nesta ca

pital desfruta de muitas amizades,
selecionadas nos hnos que entre
nós residiu, estando, atualmente,
-em Parlo Alegre, Ioi ontem muit�
cumprtrncntadx pelas pessoas de
suas relações e familiares, que lhe
testemunharam, dessa forma, o

quanto é benquista e' apreciada ua

sociedade local.
ÁS inequívocas homenagens que

lhe tributaram pelo feliz evento,
nós nos associamos, respeitosamen
te, apresentando-jhe excusas, por
não o ter feito antes.

\

FAZEM A!\'ü8,. HOJE:
- a sra. María Souza Vieira
- a sra. Mar-ia Anália Ventura.
- o sr. Nicolau EsLeJano Savas,

sócio da firma :::)avas & Cia.
-_ o sr. Genésio Luiz dos Santos,

Intendente do distrito de Barca

cão, no Munícipio de Bom Hetiro.
fi menina Mtriam Ligockl

Carvalho, filhinha do distinto ca

sai Cecilia Carvalho .p Jose G, Li-

gocki Carvalho, funcionaria
Livnnius S: Dia.
- a srta . .ze'l1ita Nunes, aplica

da estudante do Gl'UPO Escolar
Silveira de 80uila,

OSWALDO HABER:BECK
'I'ransborre, nesta. tlata, o aniver

; sár io natalic io do nosso estimado
-conterrãneo sr. Oswaldo Haber

beck, do alto comércio local.
O iJustre naLaliciante qne, tanto

na vida pública como na vida lJri
vada, tem pl'Ímado por .cxemplar
conduta, ve!'-se-á, hoje, por certo,
mu.jt.o lJOD1-pnagAado através de ex

pressivas manifestações ás -quais, reJ' o seu an.Í"l'-rsario natalicio o

pl'a7.e]'l)�alBente, nós no� associa-
1l0SSO presado cont.erraneo sr, Gc
nrsio Miranda Lins, diretor-ge
rentE' do Banco lnt�o. residente
,um Itajai.

O distinto anível's[lria1l1e. que a

ituvulgar capaCidade de trabalho
alia excepcionais dotes dr! fava
lher!ismo, desfruta nos meios <ban
cários do "Estado ue sólido concei
to e muitas aÕiniraçõc5.

O "O Estado" se associa às ho

menagl"ll,; que 1!J.e serão tribu[a.
das arnallhã.

- o in�eressallte Dilnei José, fi
lho dO' sr.' Orlando Perico. comer

ciante em Lal1l'o MüWel'.

VEREADOR. HUGO AMORIM
Ocon'e .• hoje, a efeméride nata

licia do nosso distinto amigo sr.

H ugo Amorim, honrado pre.siden
te da Câmara Municipal' de Bigua-
.çú.

O lll'es1Jigioso polilIco que é
mui['o estimado naquele munici

pio, hoJe terá. o ensejo de receber

l111111iplas lIomE'llagells dos seus

:amigos e correltglOnarios pelo
tl'anSCll.I·SO de t.ão grato aconteci

mentu, e ás quais o "O ESTADO"
se aSSOCieI,

SRA. CLtTO mAS

A efcmpride de hoje consign.a o

a 11 [versá rio nà talic!o ela pxrna. sra.

d..Juy,eIilina Vieira Dias, eSI.l()sa
{ln nosso distinto amigo Sl'. CIMo

Dias, do aI Lo comércio local.
-

As ]I()rnel1agens que lhe !'er-fio

pl'cstndlls, nós 11l)� n��o�iam(Js, l'es
peit. ;�;m len[ P.

Não espere que a doença vi
site a sua casa. Defenda a su

saude e a ldQs seus filhos, to
mando l\'IALTEG. Frio ou gela
do, é uma delícia. É o maio
fOl'necedOl' de Vitaminas, e, po
iSsp, o melhor fortificantt. A
venda em todas as farmácias e

.
a:l.'mazens.

Anita Garibaldi,. a ...
Como se poderá comprovar o nascimentu de Anila e outros ir

ruãos, aqui ou ali, se não existe documentação alguma a respeíto: se

as opiniões das pessôas ouvidas, sobre o momentoso assun

t o, di vergem lamentavelmente: se os historiadores se contradizem; se

tudo é vasio, indeciso, aereo?!
,

A historia se fi rma no pedestal da documentação nreíutavel. I::iem

esse apóio inabala vel, ela deixa de ser expressão da verdade, para se

tornai' fruto Ian í.asiuso da imaginação, e por isso, sem valimento algum.
Entretanto, é a própria Anita que, no ato' de i;;('LI casamento com

'.lanuel Duarte de Aguiar, ao ser interrogada pf'lo vigário Manuel Fer

reira da Cruz, declara ser' natural de São Paulo, declaração confirma

da pelas testemunhas João Joaquim, Mendes Braga, de cuja casa sai

rarn os nubentes para a Igreja e Antônio Duarte Aguiar, possívelmen
r e parente do noivo, as qu-ais assinaram o respectivo Lermo, no livro

ele casamentos da Igreja Matriz. de Laguna, sem 'nenhuma ressalva à

declaração de Anita de S€l' paulistana e' não lagunense!
Objetarão os que, possivelmente, nos hão contestar, encontrar-se

cieclnrado na certidão de seu casamento em Montevidéo, ser ela filha
de Laguna, no J�st;do ele Santa Catarina. Tal declaração ainda mais veio

aceul uar a nossa dúviida quanto ao local do seu nascimento, com ·0

transparecer da gratidão ':de Garibaldi pela terra onde í'õra bem recebi
(ia c est imado, onde enconl.rára compauheiros fieis para as suas hostes,
onde obti véra a par de tantas glorias, a glor-ia maior de ter conquistado
rara preciosidade, jamais encontrada ern outros lugares, qual seja a

mulber extraordinárí a que o confortou em todos os transes de sua atri

bulada existência, foi mãe arnantissíma de seus filhos e parte integrante
cios seus triunfos, Dois, a declaração teria parl ido, possívejmente, de Ga

riba ,di, que ajustara a realização do ato.
O casamento de Garibaldi cm Montevidéo ftri um desses aconLecil

mentes que se realizam favorecidos por cu-cunstânoias que, 1)01' vezes,

julgamos imposiveis, pois, o condotiére itatiano conseguiu fosse rea

lizado sem a necessaria expedição dos proclamas, evitando o surgi
mento de justa objeção por parte d-e alguem, ainda existente, que bem

lJOderia impedi-lo ... ,
corno deixou veladamente transparecer em ali

'suas "Memórias" ao escrever, l'efe['indo�se à morte de Anita: "Ela esl.á.

morta e êle", - (aquele cuja lllema inocente ele despectaçàl'a)), -

"estú vi lls·ado!". .

t\ historia da vida civil de ÀniLa, cins'e-s·e, ao que vimos de expôr;

H
·

a
() mais tudo é l·enela, confusiio, fantasia, inexatidão. E se não o é, que

O)e ser ••• �"ro\'em ao contmrio os seus biógrafos, mas o· faç.am doeumentadamen-

Cünclusâo toC, pois, pI'eci5amos 'esclarecer aos vindouros a "erdade sobre a vida.

visando STa'Íar 'na memória dos da .glo('iosa heroína nacional.

pústeros <IS homenagens civicas Precisamos nos certificar, de uma vez para sempre, pal'a nosso,

prestadas, criou a "Medalha iiI) grande orgulho ele catarinellses pelos ,seus ex-traot'dimíl'ios feitolj
Pacificador" e a ";vledalba .MonLl- Euerreiros, s'e ela é, cle falo, filha (t·e Santa Gatar'jna; se llascera em

mento a Caxias", flesUnadas a ga- Morl'inhos, ele Tubarão (� (>111 Mirim, ele Laguna, ou em Lajes, onde

lal'doar uqneles qlle co�alJoral'am li'tmIJóm poclel'ia Ler' acontecido; ou ·enLão para igual orgulho de l:mlsi·

para o major 'brilbo das soleni· leil'I)�, se nascêt-a em São páuJ.:J, conso:ll1te a sua aJirmação, acima

dade,;. l,el'crida.

8. C DA ILHA

da critica

tpcape do

GRANADEIROS
A S, C, Granadeiros da Ilha fará

e ele sua �:!111a. sta. d, Hilda de
Souza' Bicocch i com o nascimento
de uma robusta menina, ocorrido
na Matcrnldade dr, Carlos Corrêa.
no dia 22· do corrente mês, e que,
na pia hat ismal, se chamará Odíjía
Maria,

de

Clube de Caça e

Couto dê Magalhães
De ordem do sr. Presidente convoco todos os associados

dêste clube para uma renião a realizar-se dia 25 do enfrente,
às 19,30 horas, na sala da Biblioteca do Clube 12 de Agôsto ..

João Pinto de Oliveira, secretário.

CURSO de Contabilidade ou cotitador com dipl�ma?Fa
ça-o por correspondência no Instituto Rio Branco. Gratis a to
do aluno. 1 carteira de identidade, 1 pasta, material de estu
dos etc. Peça informações quanto antes, sem compromisso, -
Caixa Postal, 6.215 - São Paulo.

Tiro

( CURITtBA. TELECRAM.6 PROSEaRAS

Participação
RAUL BICOCCHI

e

H1LDA DE SOl:ZA BTCOCCHI

SERVIÇO DE METEOROLOGIA
Previsão do tempo, até 14

horas dó dia 25.

Tempo bom, com nebolosida
de variavel
Ventos Sul a Leste, modera

dos
Temperatura Estavel
Temperaturas extremas de

hOje: Maxima 20,9 Miníma 12,4

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EM

1
, II

e garantia para trenscerte de !lU!!S mercadoria •

Ftcrianôp nia' C \I<L:>S H,JEPCKE S. A.

NAVIO-MOTOR nESTt:L�"
máxima rapidez

" Agentes em

I
I�

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

coupon abaixo '" remetê-lo à nossa Bedação, afim de completarmos
quanto autes, o nosso Cadastro Social.
Nome , _

Rua Est, Civil R. Nasc ..

'Mãe
'

.

•••....• lo.... ••...... .'................ lo '" , ..

Pai ..

'Emprego ou Cargo ..•.......•• ....••....•....•.. ...••... . ..•.••••

Cargo do Pai (mãe) .........•.. ., .'.. . .. • . .. .......•. . ...•..•...•

, 1
'

Observo _

:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Agradeceríamos, também, a gentileza de notícías de nascimentos.
easamentos e outras, de parentes ou de pessoas' amigas.

S E OE SOCIAL:

PORTO ALEGRE .

RUA VOLONTÁRIOS DA PÃTRIA N,O 68 • 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL, 583 • TELEFONE 6(�a • TELEGRAMAS: .PROTfi:CTORA'

Agencia Geral para StH. Catarina
)Jua Felipe sehmídt. 22 - Sob.

Caixa Postal. 69 • Tel. "Pi'otectora" - FLORIANOPOLIS

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERVICOS TIPOGRAFICOS

APRESENTAÇAO IMPECÁVEL -- ENTREGA
)

RÁPIDA

Campanha do AQftsalho
._/ Mais uma vez se revela a generosidade do povo de nossa' Aceitam-se encomendas para
terra: a "Campanha do agasalho", iniciativa da Congregação qualquer quantidade
:t4��iana, vem encont�3;nd{l o mai:S fra�co apoio de nossas fa- Rue Anttf:r GJi!llibeldi 58
mílias. Os sectores visitados, assim no-lo demonstram: con-

I" ó
I

tribuição altainente generosa; quer em dinheiro, quer em roupa
"

..
lORIAN POLIS

de inverno.' 1St"" 11 t
·

As zonas não visitadas sê-lo-ão nesta e na próxima semana I ao a ua arlDa
, ,

Confecção
d,� 8RAV4TIS

,

�-----------------------------------------,--------------

,

I
�

Tl'on"p"rtas rt;gUICU'o;lil de ce j-oo s dopórto da
...,.,

SAO FR�\fJCISCO 00 SUL pára NOVA· VORi
Informaçõe. com.os A�ente!l

F!orien6polià - Carlos HoepckeS!A - CI - T'etetone 10212 ( En i relego
S&O Frenei,co do Sul - Carlos Hoepcke S/A -CI - Telel(),l� ,:; 'vi)) � ;;MACK

-----------+.---------------------------.------�---

Arvores frutíferas

Casá à venda
Vende-se uma, tóda de tijolos,

medindo 6,50m de frente por 11,00
m de fundos, com as seguintes di
visões: 1 áiea, 1 sala de visita, 1

cozinha e \Y. C. Construída em í'ins
do ano de 191,2. Localizada no Es
trei lo, à rua Antônio Malas Areas

n, 511, Ibem próximo, portanto, do

I ponto de ônibus.
,) Os interessados poderão dirigir-

se à residóucí a do sr. Aristides Bor

ba, em Biguaçú, para melhores in

formações,
A venda é motivada pelo fato de

o propr-iefário estar há anos resi
dindo em outra cidade do Estado.
A casa em apreço se encontra de-

I
socupada.

.

ESCRITóRIO JMOBILIARIO A.. L.
ALVES

Encarrega-se, mediante comissão, 11.

compra e venda de ímõvets.
Rua Deodoro 35.

a mucosa estomacal
fica irritada e hiper.
sensivel, exigindo o I

uso de um alca/ini
zante como o Mag
nésia Bisurada para
protegê-Ia e prevenir
,0 hiperacidez. Mag.
nésia Bisurada - em pó
e em comprimidos.

.

1Z

Magnésia
Bisurada
�.J.JIii!Y�A2 '

arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais n..

melhores qualidades oferece ,0 grande Estabelecimento de
" Flori e Pomicultura

,

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

BOM NEGOCIO'
para quem possue ele Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda·
a.rta de urt. ao ano com recebimento de iuros meneei•.

Infor�açõ�s nesta redação

Aviso aos

lelteres
PRC-3 - RADIO GUANA

BARA, do Rio de Janeiro -

1.360 quilociclos, oferece valio
so prêmio a quem lhe remeter a
história, a notícia ou o fato
mais original e curioso, observa-

•

do nesta região.. O programa
"Copacabana, Bluce': e "0 Es- Itado" darão o resultado dêsse !
concurso mensal
Escrevam para a Rádio Gua

nabara - Avenida Treze de
I Maio, n. 23 - 25° andar - Rir
de Janeiro, contando o que sa

bem, de trágico, de engraçado
ou fora do comum, e candida
tem-se a um valioso prêmio que
aquela emissora remeterá a

quem fôr contemplado.
"Copacabana Clube" - dt

Segunda à sexta-feira, das H:/J'l
às 15,30 horas; e aos sábados
das 13,30 às 15 horas.
Diretor do programa: caries

Pallut.

Casa Recem
construida
DE S O c U PA DA

RUA FELIPE l'vEVES

�xl0 r.netros, tpda de
material. ).

TRATAR NESTA REDAÇÃC

,.,reune som ... acabamento ••

solidez••. no piano perfeito!
Além de váríos modelos para
pronta entrega ... êste maraVi

lhoso'piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de
pagamento a longo prazo!

...

Sublvartzmaun
REPRESENTANTE
para Senr« (tatarina

KNOT S/A
CX. 134 - Tel, KNOT,

Florianópolis
........................�

,

I Datilógrafa
i diplomada

I
•
..........................

PASTA DENTAL
ROBINSON "

Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

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

SENHORITA!
A ultima creação em refri

gerante é Q Guaraná KN01
EM· GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o está
acompanhando a moda.

"

...... '. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... . ......

CASA MISCELANEA dilui
buidor. dOI :Rádiol R."'C. A
V.ctori 'V6lvulal -e DilCOIJt

'

Rua Conselheiro Mafra

DR. FRANCISCO CAMARA
NETO'.

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "e
Paraiso")
Resídencía: Rua Alvaro de Caro
valho, 36

Caixa Postal 55.

•• � ••••••• «" � ...

Muitas felicidades pelo ..asclllll.1II
to 4e !SeU filhinho!
Mas, não esqueça. que o meU'.1i

presente para o seu "'PLMPOLHO"l
é ama caderneta do CREDITU
MUTUO PREDIAL. /

FlorianópoÍis
••••••••••••••• !) •••• II •••••• \ •••
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Jl Música a Serviço do Amor
"O Amor é melhor Juiz que a Justíça", �íamos, por esses 'dias em

_.culor desconhecido, Urna l'rasc jogada -a esmo, apanhada por acaso,
.num recorte de jornal, mas que nos, Jaz pensar e tirar tõdn uma série' -
,ce aplicações. t'em querer arvoi'ar-nos em juizes' da humanidade, Ó a

.ela que nos reportamos, porque se a vemos tão abalaria, é que esse

principio de amor, sobrepondo-se ú justiça, foi invertido. üs homens

não cessam de julgar c aperfeiçoar seus processos judiciários. E a

justiça - couí inua iualcançúvel. \5.0 ser ia, perguní aruos -nós, um

.desprêzo das normas Evangéf icas '? O que .Iemos no capüuío 70 de

'são Mateus:' Lá não está escrito "Julgai e aperleiçnai vossa justiça"
por-ém "Não julgais' e nãn sereis ju lgados, porque com a meclida com

-quc mcd i rei es, medir-vos-ão a vós",

HO Amor é 11Ie'.ho[' Juiz que a Justiça". Os homens estão .esque
-cendo os princípios do amor e deste modo, esquecendo a sua própria
.human idarle, que roi feita para amar. A medi-Ia que penetram nos

_<domínios da inteligência, por suas descobertas, por 'suas creaçõcs,
,por suas doutrluas filosóficas, esquecem o próprio homme. No entau-

to, não está escrito no Evangelho "Estudai-vos e. descobri-vos uns aos

.· ..HILI·OS" senão "Amai-vos Lins aos oulros".
O Amor é a medida de todas as cousas, e tôdas as cousas se tornam

110as e bem medidas, quando colocadas a serviço do amoI'.

A Mústca - essa arte tão essencial á vida esptrítual do homem,

.como os 'a�imenlos á sua viela rísíca - irá prestar seus .serviçus ao

Amor.
Eis que se organiza em nossa cidade ,e será lev�da a 'efeito, no

;próximu dia 19, mais um concerto da Orquestra Sinfônica, visando an

.�-ariar fundos para o serviço .assisteucial de Juventude.

É admirável apreciar êsse paralelo, entre a arte e o amor, especi
..almento depois que vimos o quanto necessítam de amor os que convi

-vem conosco. O Amor é um direito inalienável á pessoa, humana; . e

-senrlo um - direi to, a êle cm-responde também um' dever.' Dever dos

mais fortes proteger aos mais fracos. dos mais sábios, transmitir seus

conhecimentos aos menos sábios, dos ricos repartir seus bens com os

rVobres. ,

..,

E se até agora acreditávamos e tínhamos por certo que o amor é

1!D1. dir-eito. vimos, nesta Semana Catequética de J. O. C., o quanto êle

"é um dever'.
'rodos os dias, nós, as dirigentes de J. O, C., íamos cedo para o

Secretariado da Ação CaLólica, preparar o café e os sandwiches para.
-t s operários. Perto de um fogareiro, urna chaleira e um :boião de café,
Cj:eava-,;'e um ambiente familiar, onde làda a reserva era rompida, e

.nós conversávamos, livre e longamente com QS jovens operários e ope

rarias, naquela simpl icidade- dos irmãos. Acolá um violão e umá viola

gemiam uma valsinha triste, deixando a alma da gente chr-ia ele remi

nisoências: daqui a pouco era um ehorinho eorrido que clava coceiras

nas pernas da rapaziada, ou um bolero-caución, que a turma cantar-o

J"va num castejhano pela - metade. Foi nesse ambiente que muito se

-converso Ll e muito se so ube, Algumas pergun tas tal vez consideradas
.Indíscretas em outra 'ocasião, sóbre a alimentação, o vestuárío, a h ig ie

.ne, a educação moral de cada um, foram í'ormuladas e prefaciaram
-desabatos. Ó, foi só então que pudemos avaliar como o amor ao pr óxi-

-mo é dever nosso - e dever sagrado. Algumas moças, de const itulção
frágil como podíamos verificar, alimentavam-se duas, no máximo tI'E-S

vezes pôr dia. E trabalhavam oito horas diárias, sempre com a atenção
'presa ao serviço, com o risco de se f'el'irem no maquinário, CRSO a des

-viassem. Era para nós, a visão do homem, abandonado c desamparado
'na sua humanidade física.

- E o ulmóço de vocês, como é feÚo'?'" perguntávamos. - H.c\.

gente mora longe, d. Conceição, e por isso, só tem qub leyar marmita
.�u, -café na garrara. A geüte sai dr casa, de a pé, ás () horas, pra Lá na

fábrica ás 7. Até meio dia a comida esfria, mas nfw tem outro gei!o,
''Vai fria mesmo!" - "E quanto vocês recebem por mês'?" - "A Nilsa

(me só tem 1 G anos reccbe Cr$ 6,20 pOl' dia e as que já tem 1R, recebe!n
-ér$ 12,!!0," ".E dá para viver com isso?" � "Ah, não senhora, pois com

.ê�se dinheiro' a gente lem que cuh1ê, si visti, si calçá, compra xarope
,>em tempo de tosse, pagá ônibus, de-vez em quando, e ainda ajúrlfi o pai
(' a mãe. R tem moça lá na Iáhriea que, bota Ludo no luxu." Imaginem
(iS leitore�, uma quantia irrissória, que mal daJ'ia para a alimenla(:ão,
,,ii esticar-se, para fazer frente a tôdas essas necessidades. B aquela res

posta sôbre a aplicação do. II umerário receJJido, no luxo, tamhém sllge

I'e muito, pois nos mostra absolltla desorientaç'ão na economia do

n1esti'ca.
Es[.e pro.blema é mais 'frequente ellLre as OIJeráI'ias ,eloml's! icas,

'o(}lle ten�lo 'lolucionado o' problema dá alimentação, ganham somente

;i)al'a se vestir.
Vestem-se demasiado bem para a situação preserüe e nada econo

'lnizam .pflra m�ljhor�r sua situar.;50· futura. Mas não é culpa delas, se

não falta de - principios .de economia doméstica para equilihrar seH

,ordenado.
E roi assim, conversando, que 1I0S poneos entramos em contato

,;com a "ida elo nosso operário, e vimos que êle 'é o verdadeiro pobre,
:norqne 1l'ubalha e o trabalho ainda lhe dá pl.'ejuíw, minando,lhe aos

poucos a saúde. Para manter sua dig'nidade e escapar ao julgamento
'.cios homens não vai esmolando pelas ruas. Mas aqueles que estariam

']prontos, a julgiÍ-].o, caso o vissem, cantaro�ando pelas esquinas a sua la
. <laínha do "mi dá uma esmolinha" não vêm em seu auxílio. 'l.'odavia

,

,/
{,le não pode ser esquecida.

A Juventude Católica de Ji'lorianópolis e,staria pecando por omis

�ão se tenlasse não escutar o apê'lo 'nludo da humanidade, d,essa huma-
J.1idade quc clama por amor.

As vozes soaram bem claras, nesta SelYlalla de. cOllfl'atern.i�aç5.o
,dos op@r:�['ios.

Numa rlaquelas noites, lembl'O-111e bem ele quando a Déa chegOu; "

. c.om a notícia fie que q mãe de um elos rapazes da J. NL C, ,esta\'a muito I "

1[la1• e êle precisf)'va de dinheiro para comprar remédios. Fez-se logo
lima "vaeplinha" alTcQadada entre nós e os operários, e a Déa entreguu
::la rapaz Cr$ 50,00. Gesto elegante êsse, dos pobres, ajudando um po-
]n·c. Mas 11:10 (' ,justo. J:<: p Ilor isso qnr a Juyentudc precisa manter um

:!'Lmdo assistenc.,i-aL Os scniços de .\ssistüJlcia já foram illicjado� com

a org.anizaçiio de 11m amlJulatório Cjlle funciona num minlúculo corri-

{Jari i I1lCjltO rio Spcretal'Íarlo, E Ul'gf'l1tr amll]iú-Io. Além rio qlle ('S1{1 c:n

;ll'OjptO.<:, DO ]lrogr�ma assi�lpn('ial da J.U\Cllludl' Católica, a ins!ülÜI,'50
/{!e \lTr'a, sopa Ojlt'I';\l'Ía, i,lContica a ('''sa quc SI-' disIribúr IlO� grupos cs-

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher 'evitará dores

A.LIVIA AS CóLICAS UTERJt,AS
Emprega-se com vantagem para
combater as Flores Brancas, Cóli
cas Uterinas, Menstruaes e ap "s o

parto, e Dores nos ovários.
É poderoso calmante e Regula- ,

dor por excelência .

FLUXO SEDATINA, pela sua com

provada eficácia é receitada por
médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte.

I Coceira dos Pés'
Combatida no 1.° Dia

Seus pés coçam. doem e ardem tanto
a ponto -de quasi enlouquecê-lo ? Sua
pele racha, descasca ou san.gra? A ver

dadeira causa destas afecções cutâneas
é um germe que se espalhou no mundo
inteiro e é conhecido sob diversas deno ..

rninações. tais como Pé de Atleta. Co
ceira de Singapura,

OIDhoby" coceira.
V. não pôde livrar-se dêstes sofrimentos
senão depois de eliminar o germe causador.
Uma nova desco berta chamada NiJoderm
faz parar a coceira em 7 minutos, combate
Q!!J g�rmes em 24 horas e torna a pele
lisa, macia e limpa em 3 dias. Nhoderm
dá tão bons resultados que oferece a ga
rantia de éliminar a coceira e limpar Bt

pele não só doe pés, como na maioria dos
CüSQB de afecções cutâneas, espinhas.
ucne, (rieiras e impigens do rosto 0\1

do corpo . .fJeça. Niloderm. ao aeu far..
mucêutico••boje mesmo. A f!,0esa ga. ...

U:-oder- rantia é a

n,..... ••• lua maior
'Ma II .'.c�6" ClltA081S proteção.

'

si

/
... .J. ..............•• ., ........ '

"Ai •••

A mulher sente-se ac�brunhada
pelas suas ocupações diaría..;
quando a atormentam as dôn:lt

na cintura. As dôres na cintura.

o lumbago. a ciática. assinalam

a presença de. certas impurezas

'nocivas. diminutos e ponteagu- i,
dos cristais de acido .ueico que \

irritam e inflamam os tecidos. i
Os principais orgãos encarrega�:
dos de expulsa-los são os rins.

Assim sendo. é especialmente'
indicado um medicamento que

estimule a ação dos rins, como

as Pilulas De Witt para os Rin. ,

e a Bexiga.

Meio seeulo deexito é a melhor

recomendação das Pilulas De

Witt. Em todas as Iarrnaçias,

PllULAS·

"'! E WaTT
para os Rins e a Bexiga

. !
E/rI VIDROS DE 40 E 100 P/LULAS.
O GRANDE t M�IS ECONOMléo

• �
l

lO ..

lhe, em ....,'vel P"'- um cáIica do
,_tente aperitivo KNOT•. lam.....
.. V. Si&. de _taro 60�
.... a genti1w.a:ElTE.t r.AJ1-
BEM (J NEli APE/71TiVO

'�' pnElJ/lETO!

eolares. ,se ainda não começou a funcionar, é porque nos falta uma

sede própria para �s operádos, mais ou menos no centro da cidade,

para que seja acessível à todos, no eSl�ço de tempo de que dispõem
para o almôço.

Outro projeto do nosso prog'J'ama assistencial, em parte já real.i·
;�.;do, é o de propor'cionar aós jovens operários e operárias, passeios e

'�xcursõ{�s, em 'que sejam gratllitos o transporte e· a merenda. Jl:sse

r.onvívio, por mpio de })asseios, itlém de recrcar o espírito, une o� ope
r al'ios e j'onna a �lenl alidade da classe, porque não é nosso 1:lseopo des

locar e desajusta!.' os operários, pl'omHendo-lhes mundos e fundos, mas
,dtuá-Ios bom dentro ne sua classe.

Apontados todos êsses motivos e essas dificuldades dos jovens ope
nirios rl.� no�sa I ('t'ra, chegamos também ao nosso prohlema - o do di

nheit·o, para I{'\,ar avante tOdas eSSAS iniciativas. É Óbviu. dizer que,

sem r.Je, só vivem os anjos. Mas, eis que, alendcndo a nossa dificuldade

pl'e�ente, num gesto sobreman'eira fidalgo, vêm em nosso alL'Cíllio os

cumponelltes da Orquestra SinJônica de Florianópolis, os sopral�os Na

zil'a e Sncen Mansul', o ]1f'of.essor Emanue� Panlo Peluso e o Orfeão do

InsLituto de Edllcação, para promoverem um recital, no próximo dia 19,
pró-Servi\io Assistencial de Juventude.

Terno.s por certo ,que, a essa atltude altamente nobr·e, virá juntar
�'.l" a impi'eseindive] colaboração do nosso público leitol', adquirindo
�eus ingressos e fa'zendo,o, com largueza de espírito que já se tornou

tradicional em nossa terra.

E assim, concretizando o título que encabeça esta coklna, todos,
músicos, cantores e assistentes, estarão no próximo dia 19, no Teatro

Alv�ro ,de Carvalho, através da música, servindo ao amor.

Maria a.' Fal'aco.

Ijltttj�;'
,V/'IMOIJUTO lJ.4KI'IOTfA./IfIJ,.C(}r.. �Sé611kJf
.._.__�_iT"••U.fj :J

"

VEKDA NAS rmnom FARMAC!AS
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Fiqueirense X Bocaiuva, a próxima parlída (lo Campeonato ·de Preíissicnals,
a realizar-se domingo. Sábado, será t ncerrado o primeiro turno do Campeonato

de Amadores, com' o encontro Guaraní x Lira.

José e Rui X Reck e Pereirin h a,
veiweram os primeiros por 2 a

j, assim dístribuídos : 6 a 4, 4 a

6 e 6 a 4.

Gonçalves e Barhaío X Ama '.fio

c Hugo, venceram 'os segundos
por 2 a O assim distríbuidos : (j a

2 ·e 6 a 2.

Abelardo e Urbano X Santaela c

Fernando. venceram os primeiros
por 2 a' O, assim distribuídos: 6

a 2 e 6 a 2.

REVNLlO DOS ESGRI�IIS'L-\.S;
� Dia 22 à 1l0Ue reunu-am-se na

séde da A. A. B. V. os esgt-imistas
que aí festejaram o aniversário

do sr. Leonel Pereira, detentor'
do t.itulo de pr·imeiro floret.isLa da

Capital. Ao aninrsal'iante os seus

comanheil'os do desporto fidal- J

go ofereceram signific.aLiva lem

brança, tenuo o sr. Leonel Pere<Í

ra r.etrib\lido oferec,pndo-Ihe,s be

bida8 ·e doces. A reunião pro1.on-
Estamos 'seguramente infor- gnu-se até meia-noite mantendo

mados que a diretoria do Fi- êsse cuYalhoil'csco espirilo de ca-

gueirense, no ensejo de come- marariagem que caracteriza o 110-

Próxl�mo morar o Dia- da Independên- bre d(�Jlorto da esgrima. I
"

.

'

cia. a 7 de Setembro próximo, R�CNL\O LrrEHO�S<lCIAL: - I

remeteu um oficio ao Grêmio' Na quarta-feira dia 31 a reunião
I

Esportivo Olímpico, de Blume- da A. A. B. V. reves�ir-s·e-a de ca

nau. convidando -o a realizar ráLel' solene sendo ampliado o seu

um amistoso nesta capital, programa com a entrega dos pre·
frente :ao seu quadro profissi- mios conquist.ados Das competi-

A I·· 'I d • 't r onal. cões haVirl'<l:f em comemoração ao'
p1'e munar sera ,eva a a e.el 'o , '.

décimo aniversário daqliela agre
entre as equipes do 5° Distrito 1'\a-

vaI x Policia Militar, por delicade
za dos respectivos ComaIida!ltes.

ExPosrçAO DOS TiROFÉUS
DO AVAl GRANDE CONCERTO DO BAIXO DO "TEATRO,MUNICJ..

Apurou a nossia reportagem PAL" DO RIO DE JANEffiO

que a diretoria do Avaí fará ALFREDO MELLO - "o maior cantor de câmera dCJ

Paolo uma' exposição dos seus nume-, Brasil".
rosos troféus numa das vitrines I Dia 26 de agôsto - no TEATRO A, DE CARVA.LHO
da Casa Hoepcke, no dia 1° de Opiniões da crítica a seu respeito:
setembro, quando será come- -" Uma voz de ráras qualidades" - (The Brazil-Herald).

(Ao dr. Heitor Fermri, chefe da d01'cida>l
morado o 260 aniversário do _ "Belíssima voz de ,baixo, bem lembrada, cheia e forte"'.

sanpaulin.a de Florianóoolis). grêmio alvi-azul. _ ('"Correio Paulistano',' _ S. Paulo).
O valoroso?"e .simpatico SãO, S. Paulo 1 -:- Purtuguesa 1.

Paulo Futebol Clube realizou S. Paulo 6 - Comercial 2. AMÉRICO PARA O PAULA �

-

,:'Vim(D-Anods ddianMte �um a�,tJista; lu_;n Cdi:�t� ?,antoRr, �e
sua maior série invicta no S. Paulo 3 _ Santos 2

camera .
- n:Ta e uncy - orna 'UO o erclO -. 10,..

. RAMOS· Cantará Música alemã, francêsa, italiana, espanhola, ame..
campeonato paulista entre S'. Paulo 1 - Portuguesa 1. Segundo soubemos junto a ricana, russa, brasileira, opéras célebres.
1945. 46 e 47, com 30 jogos Sem 2° turno alto dirigente do Paula Ramos PROGRAMA:
perder!

"
S. Paulo 2 - P. Santista O. o Clube tricolor acha-se viva- SCARLATTI _ Toglietemi la vita.

Eis aqui a lista: S. Paulo 4 - Comercial 2. mente interessado em contra- HANDEL _ "Where'er you walk" (ária de Jupiter). /'
1945 S. Paulo 2 - Ipiranga O. tal' o "center" Américo, qUe no MOZART _ "Aria de .Fígaro" de opera "Le Nozze di Ff...

S. Paulo 4 - Santos O. S. Paulo 4 - Jabaqua1'a O. ano passado integrou o "onze" o-aro".
S. Paulo 2 - Portuguesa 1. S. Paulo 2 - S.P.R. O. do Bocaiuva. . I b BEETHOVEN _ Ich 'hebe dich.
S. Pauló 2 -� Comercial 1. S. Paulo 2 -' Corintians 1. I D' W d'
S. Paulo 3 - Ipiranga 2. S. Paulo 1 _ Portuguesa 1. iVIALTI<;G, contem malte, SCHUBERT -

..

er an e1'er.

S. Paulo 1 - Palmeiras 1. S. Paulo 2 _ Santos O ovos e mel - os grandes for BRAHMS - Standchen.
,. ' ,

.

S. Paulo 5 - P. Santista 1. S. Pa'llo 7 O·
!

necedores de viiaminas. É VERDI - Gafand ara .Drammatlca, da. opera Don CarIo.

1946
c

- Juventus . (melhor complemento alimen 2 PARTE.

10 turno
S. Paulo 1 - Palmeiras O.

tal' para criancas e adultos. ,
3 cantos Russos.. '

1947 'd
'

'f ,. J. INI - Granadma.
S. Paulo 4 - Jabaquara O. S. Paulo 3 - Comercial 1. ven a em todas as armaClas

PUCCINI _ Árja do Capote, da ópera La Boheme.
S. Paulo ,5 - P. Santista 2. . S. Paulo 1 - Nacional 1. armazens.

DOIS "NEGRO-SPIRITULS" _ Americanos.
S. Paulo 3 - S. P. R. 1. S. Paulo 3 - Portuguesa 3. Cami••• , Gravata.,. Pitamel LUCIANO GALLET: 1). "Foi numa noite calmosa" ..•
S. Paulo 4 - Ipiranga 3. S. Paulo 7 - Juventus 3. Meiu da.-':melborel; pelo. me (modinha carioca). 2) "Tayêras" (dança de mulatos do Pará1._
S. Paulo 7 JuventllS 3. "ore!! preçolt IlÔ na CASArl!.US Ao piano: Snra. Olga Richter.
S. Paulo 2 - Corintians 1. NELSON MAIA MACHADO �LANEA _ RuaO, Mafrlllj' Á venda os Ingressos: Cr$ 20,00, no CINE RITZ.

Direção de PEDRO PAULO,MACHADO

/

Decêníe da Fundação da Associa- E::A::UiP:::: :o:�u�:IU:�
-

'Atl�tl·ca B .g Verde tarão hoje no campo da rua

çaO � arrl a que lhe empresta o nome para

Das mais expressivas para o ta os obstaculos que a vitorio- um ligeiro sxercício coletivo,

dssporto de Santa Catarina é sa agremiação transpôs nestes' como "apronto" para o encon

a efemeTide de hoje qus mar- dois' lustros de ininterruptas tro de domingo frente ao Fi

'Ca o decimo anívsrsário da atividades. Todos os que tíve- gueirense. Por nosso íntarmé

fundação da Associação Atléti- rarn a honra de pertencer aos dio a direção técnica do clu

ea Bariga Verde. 'seus quadros esportivos e so- be boqusnse pede o compare-

Fundada a 25 de agosto de ciaís trabalharam 'denodada- cimento de todos os ssus [o-
1939 por elementos da nossa mente para tornar a A. A. B. gadores às 15,30 horas.

Policia Militar, a valorosa V. uma agremiação modelar, CATCH EM PALHOÇA

:.agremiação verem-rubra !lés- como não há igual em todo o Reiniciando suas atividades

tes dez anos de existência tem vasto território catarínense. a Associação Atlética Catarí

sabido seguir a linha que os Entre outros seus abnegados nense (ex-Associação Box Ama

seus fundadores traçaram. íncantívadores, destacamos os dor), levará a efeito, no próxí
qual seja honrar e dignificar o srs. CeI. João, Alves Marinho, mo sábado, no palco do Gine

desporto citadino e estadual. comandante da Policia Militar; Palaca, em Palhoça, o seu prí-
Clube exclusivamente ama- Tte. Cel, Antonio de Lara Ri· meiro festival .esportívo, com

dorista, possue uma grande bas, sub-comandante da mss- um programa de lutas de catch

legião de tans, sempre pressn- ma corporação e atual díri- que terão como árbitro o sr.

tes para dai aos seus atletas gente máximo da A. A. B. V.; Gastão Silva.
•

o incentivo de que necessitam majores Aldo Fernandes, Eloy Está assím elaborado o pro-

para a conquista de brilhantes ,Mendes e _ João Hosário de' .grama:
trtunros que muito o enaltece Araujo; Capitães Rui Stockler la luta - Semi-fundo '':__ '3
no panorama desportivo cata- de Souza, nosso apreciado co- rounds - Roque (56 quilos) x

rínense. Iaborador, e Maurício Spalding Pardal (55 quilos).
Como uma das nossas me- de Souza, cujo esforço na se- 2a luta - Fundo - 4 rounds

Ihores expressões, possue a As- cretarta do clube, todos conhe- - Mascara (60 quilos) x Diabo

socíação Atlética Barriga Ver' eloquentemente, e os tenen- Louro (57 quilos).
-de sede propría, localizada em eloquentemente. e os' tenen- ga luta - Fundo - 4 rounds

excelente ponto da Capital; é tes Teseu, Sammy e Borges. - Menino de Ouro (58 quilos
filiada a três entidades, a sa- A Associação AtlétiCa Barri- x Saturno (65 quilos).
ber: Federação Atlética Cata- ga Verde tem participado com 4a luta - Fundo - 4 rounds

rmsnse, �'eração oatarínsn- destaque dos campeonatos de - Tarzan (58 quilos) x Marí

se de Desportos e Federação velei, basquete, tenis. tiro e nheíro (56 quilos).
Catarinense de Caça e Tiro. atletismo, obtendo titulas da", No final do espetáculo ha

Possue departamentos de Bas- maior ímportancía. verá uma demonstração de

quetebol, Volei'bol, PunhoboL Noticiando o acontecimento catch pelOs lutadores Menino

Futebol, Atletismo, Tenis, Na- esta folha aproveita o ensej� de Ouro e Mascara.

tação, Ciclismo, Polo Aquatico, para felicitar quantos traba- A noitada será iniciada ás

Pugilismo, Tiro aO Alvo, Xa· lhal'am e ainda trabalham em 19 horas,

dres, Damas e Tenis de Mesa prol da Associação AtléticaJ-O-G-A-R-A-O--O-L-r-M
....

p-I-C-O-N-E-S-T-A
e as seguintes secções: mascu- Barriga Verde, desejando VO° CAPITAL
lina feminina, juvenil e infan- tos crescente'S de prosperidade ,

til. em benficio do desporto de
Não foram de pequena mon- nossa terra.

adversa rio do Atlético, DO
s·ábado. será o Avai(,

Em virtude do cOlIlpromi�so Mi
cial do Figueirense F. C" p:1I'� o

dia 28 do corrente, a partida amis
tosa de futebol previ&ta para o

próximo sábado, dia 27, frente ao

Atlético Catal'inense, será reaFzada.
,com o AvaL F. C., por gentileza de
,seu presidente, que, deste modo,

empresta grande brilhantismo :lS

comemorações da Semana do Sol
dado.

A maior série invicta do São
DO Campeonato Paulista

Na Associação A'. Barriga Verde
HESCLTADO DO TORi\ETO DE miução, e Lambem pela participa

TEN1S: - Corrí'oime noticiámos ção ele aprccrados artlstas cola

deveria te]' sido iniciado no sabado horadores daquelas reuniões tais

p. passado ° torneio de tenis que sejam às senboiitas Dilza Dutra

constava do programa de comemo- e Osmarina Monguilb'ote e dos

rações cdo pr'imeil'o decenár ío da srs, Campos, Brasil, Lira e Catão,
Associação Atlétítca Barriga Ve1'- que vêm arrancando aplausos nas

de ; devido, porém, a forte chuva elegantes e agradaveis reuniões
caída no sabudo não foi possível que a A. A. B. V. de há muito vem

a sua realização naquele dia E' no mantendo.

seguint.e, domingo, somente a qua-
------------'---

da do Lia 'l'enis Clube oferecia

Círre-D'1-a'nocondições de jogo, razão porque
tranteríram-se os participantes RITl, ás 5 e 7,30 horas
para. as quadras rio Lira que gen-

ODEON, ás 7,45 horas
tdlmente colocou-as a dispos ição
da entidade auiversat-iante. O toro

neio em que tenistas do Lira e te

nistas do Barriga participavam das
, Pelo .arnor de sua "deusa", ele

mesmas duplas, transcorreu nor-
executa o "Salto da Morte".

malrnente apresentando os seguin-
tes resultados;

Guerreiro e }\.yrtoll x Carinha e

Gilberto; venceram os pr-imeiros
por 2 a 1 assim distríbuidos : 6 a 4,
2 a (i e 6a 1. COM: Cantiflas o maior Cômico.

Abelardo e Urbano X Santaela e da Atualidades COlTI Glória Lyngh

Fernando, venceram os pr-imeiros No prograrna i 1) Sande. Chave

por 2 a O assim distribuídos: {ia 2 da Felicidade - Nacional. 2) Atua

lidades Warner Pathé - .Tor11:11.e fi a 2.

Simultaneamente

Sessões Cht,'cs
. O filme .carnpeão do riso!

Ele faz malahar ísmo ...
Ele 'anda na corda bamba. '.

Ele faz 1001 trapalhadas!
O ClRCO

Preços: CI'� 5.,00 e 3.20
LIVRE. Creanças maiores (1�, 5

anos poderão entrar na sessão de;

5 horas.

'ROXY, hoje ás 7.30 horas
'Os Seis ultírnos episódios do setl

sacional e espetacular seriado: re-,
pleto de torcidas e emoções!
Mi lburn Stone - J1m Wallev 2m:.

A CHAVE MESTRA

8, 9, 19, 11 12, e 13 Episódios
(12 partes)

No programa: Atualidades em l,e-

vista - Nacional
•

Preços: Cr$ 4,20 c 3,20,
Censura até 14 anos.

IMPEIUAL, hoje ás 7,30 horr.s
Ultima Exibição

A DANÇA INACABADA

(Technicolor)
COM: Margaret O'Brien - Cyd

Chal'isse - Kàryn Booth - fJanlly
Thomas

No programa: 1) O Espçn·te 'em
Marcha __: Nacional

Preços: Cr$ 5.00 e 3,26
Censura até 14 anos.

Sábado - RITZ
VENDAVAL DE PAIXõES

IMPÉRIO, hoje ás 7,30 horas
UMA MULHER SEM IM.POi!.

- TANCIA

I

COM: 2\-Iecha Ortiz

Domingo
RECORDAÇõES.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BSTAOO-Qu�n'a 'etra 25 ele Agoslo cte 11'49 1

CLUBE DOZE DE
MUSICAL). FESTA
HORAS. MESAS A

AGôSTO SÁBADO" DIA ti. GRANDIOSA, "NOITE RUSSA" PROMOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO "CARLOS GOMES" (CULTURA,
TtPICA, COM BAILADOS DE COSSACOS, TIRAJES ADEQUÁDOS, ORNAMENTAÇÃO ORIGINAL, DOS SALõES. iNíCIO ÀS 21

RESERVAR, A CR$' 50,00, ,NO CLUBE, DURANTE O DIA E À NOITE

EXPRESSO BRUSQUENSE
D E

,VECCHl & cn. LTA.
Linha Blumenau à' Florianópolis e V�ce Versa

Via Bru=que

HOtlARIO r

Partidas de Blumenau: Seyundas ás 1- Sab-.dos" às 1ft horas
Partidas de Florianópolis: Segundas às 'l-Sextas às 1'l horas.

Aos Sánados, ás ·7 e 16 horas.
AGÊNCIA EM FLORIANÓPOLIS

Rua Conselheiro Mafra n. 35 -- Fone 1565

AGÉNCJA EM BLUMENAU
Rua 15 de Novembro. -- (Hotel São José) Fone 1283

Acei'am-se encomendas

I'C A P I T
Sociedade de sorteios e seguros eontra acídeutes pessoais. conce

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

PEDRO NUNES
'.

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais. mediante mensalidade de Cr' 20,00 além d. JÓu

lnípial de Cr$ lv,oo apenas.
,

Participaçlo DOS lacros

SENHORES INDUSTRIAIS E COMERCIANTES
Enviem as cotações de seus produtos à Distribuidora Bra

sileira de Produtos Limitada - Caixa Postal 4.782 - Rio de
Janeiro - que procurará colocá-los nesta praça à base de co

missão ou conta própria.

I

LOJa -Dns caSEMIRIS
Especializada em artigos para

,

homens"
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PER.MANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PAR.4 HOMENS
ARMARINHO EM GERAL -,CAPAS, CAMISAS, GRAVA-

r TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

, 'Tudo�pelo menor preço, da praça
Fa�a uma visita à nOS8� Càsa e verif�qDe

,

n08SOS preços e artigos

({Noite Russa» , [Departamente de Saúde' Pública
Promovida pela AsSocia�ti.o "cor-I Mês de Ano�to' I Plantões

los Gomes" (Cultura MUSIcal), te-
7'

'� . .

R T
.

ra lugar' saboüo »roximo, dia 27, 2 Sabado - Farmácia Catarmense - ua rajano.
nma deslurnbrante "iVOlTE nus- ,..28 Domingo - Farmácia Catarínense - Rua Trajano.
SA", com a apreserüaçã« de baila- O serviço noturno será etetuadc pelas Farmácías santo

elos' de cossacos, com iraies típicos Antônio e Noturna, sitas às ruas João Pínto e Trajano n. 17. .

e a ornoruenuição dos salões' oi'iai- A presente, tabela não poderá ser alterada sem prévia auto-
nal. rização dêste Departamento.

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

II

A Diretorin: da. Associnção "CfJ,I'
los Gomes, é a seguinte: - Presi

dente, Romeu .Gonçtüoes; r" Se
cretário. Jfilton' Ramos Arantes;

_
2° Secretário, 'Vlllvio Santos; Te

�j soureiro, 'Walter Lus ; Diretor So- \

cial, TValleI' \Verulliausen: Diretor
Artístico) Dirceu,' Zeutkuetcist.z;

É de se esperar grmule, sucesso,

pois que a festa anterior', apresen
taâa pela Associação, foi muito
concorrida e alcançou oleno êei-
'to. '

'
" ' -

, É de lOllvar como trabalha, dia. e

noite, uquele gl'npo de rapazes,
para leoar aoante tão esplêndido
programa ele conçroçamenta- entre
os elementos qize conipreendem: que
"não só de pão vive o homem", ..
É precisa que a vida seja ameni
zada com as deliciosas harmonias
que séculos e séculos têm feito o

encanto das '1nullid6es ....
É necessario que "todos apoiem.

as iniciaticas da Associação "Car
los Gomes" em nossa terra, bri

lha_ntes iniciativas aliás para [u
bilo dos aficionados da música, di-
»ina 1n-1ísica ....

A. 'Sbissa.

Se rrc OS quereis ficar
De modo teci! elegat
Fazei hoje uma inscrição
o Credito Mutuo Predia

o VALE D0 ITAJ.U
ProeU:fflDl JIla A5"�.t'ihl T,

f'rogI'QSo.
LIVRARIA 43, LlVR...t'\..JUA

ROR�

Nuvo cérebro
, A.

mecanico
-

FILADELFIA, 23, (UP) - Healí-

• vôos DIÁRIOS DIRETOS Á S,PAULO E RIO' 3 VEZES POR SEMANA VIA JOINVILE
• VÔOS DIÁRIOS Á PORTO ALEGRE EXCETO' SERViÇO INDEPEN DENTE REGULAR DE
AOS DOMINGOS. CARGUEIROS.

ARARANGUA - Às 3a - 5a - Sábados.
MAIS INFORMAÇõES NA

FiLIAL À Praça 15 de Novembro Edifício HOTEL LA. PORTA
TELEFONE: It325'

BRONºUfTE
ASMATICA
Durma bem a noite toda
Aqui está um remédio: caseiro

e econômico que lhe dará alívio
rápido da tosse 'e da bronquite
asmática, proporcionando um

'

sono reparador a noite tôda ,

Nada mais garantido rio mun ,

do do qtio Parrnín' - tomado
duas ou três vêzes ao deitar -

para' combater a asma sufocante
e a tosse rebelde 'da bronquite.
Compre hoje 'mesmo um 'vidro
de Parrnint nas boas farmá
cias, Confie em Parmirtt que
lhe proporcionará alívio seguro
e rápido dêsse esforço asfixiante
para respirar.

'

P-19

Os Rins que devem eliminar I
todos os traços de substancias II'toxicas ou impurezas do organis
mo. estão permitindo que um

excesso de acido uríco se acu- I'mule e penetre em todo o '

organismo. i
A falta de cumprimento de tua

tarefa por parte dos rins é a

causa fundamental das dôres
reumaticas, lumbago e irregula
ridades urinarias,
Este acido uríco rapidamente fôr- !
ma cristais agudos. que se alo- !
jam nas articulações. causando i
a sua inflamação e rigidez. as Icruciantes dôres do reumatismo

J
e outros males do sistema urina- ;
rio, O tratamento apropriado de- !
ve fazer voltar os rins ao seu i
estado normal. afim de poder"ser filtrado o acido urico. É por
isso que as Pilulas 'De Witt con-"

seguem dar alivio permanente
nos mais rebeldes casos.
As Pilulas De 'Witt atúam di
retamente sobre os .rins, de
volvendo-lhes a sua ação natural'

,

de filtros das impurezas do
organismo. i
Acham·se á venda em todas a�l'farmacias. "

PILULAS l

�,� D'E WITT' fii" Pa... os Rins e o Bexigo i
EM VIDROS DE 40E 100 P/LULAS. :

o GRANDE é MAIS ECONOM/COf'

zen-se notem a estreia do ' novo

Transportes Cole"!"vos "cerebro mecanico", que segundo o
1 seu inventor constituirá uma revnlu- EMPRESA SUL BRASILEIRA

,

SRS. PASSAGEIROS cão industrial, em virtude da qual DE ELETRICIDADE S. A
PARA 'as maquinas farão muitos dos ira- - EMPRESUL -

ITAJAf - JOINVILE e CURITIBA balhos que atualmente são execu- Serviços de energia elétrica
Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ore- tados pelo homem. O inventor em Joínvile, Jaraguá do Sul

.recem o máximo em Eckert Mauchly previu a Id�H:!� Ele- São Bento do Sul, )Mafra, Ti·
CONFORTO E PONTUALIDADE, tronica, durante a qual i as maqut- [ucas, Rio Negro e Lapa,

Carros para ,14 passageiros - Poltronas individuais Pulman nas .resolverão não só problemas Material elétrico para insta'
, • H O R A R iI OS: demasiado complexos para 0'; -ho- 'lações - MotOres - Dínamos

Carro direto a,Curiti�a: part, 6 �s. . '. ., Imens como tambern serão capazes
__ Bombas - Lustres - Fer·

Carro de Fpolís, a J?mvlle �os ,d�as uteIs.: .

Partida � 1: de f:)rmlila� estrate�ia m�litar. . '1- ros de engomar - tampada!
ho:--as, podendo pros�egUlr de J�mvllle a Curltiba no dia se

porao. .musicas e [ogarão xadrez,
- Ventiladores - Serviço de I

gumte as 6 horas.
_ .

' Essa nova maquina de calcular au- instalações por pessoal téCni'lMantemos trafego mutuo a Sao Paulo e Londrina, ven- tomática, denominada "IÜvaC'''. é co especíalísado.
'

dendo-se passagens. " ) menor mais barata e mais inteli- Loja e critório á, rua 15 de
Aceitam-se despacho de encomendas.

, gente" do que seu irmão rnais ve- Novembro, n: 449' Caixa Postal
Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silveira na 29

lho "Eniac" que foi a primeira ma-
n. 62 -,- End. tlegr. - "Empre'

, sul" Joinvile - Sta. Catarinaquina de calcular eletroníca apre-
_ Brasil.sentada ao publico antes da se-

gunda guerra mUNdial. O "Bill:lc", AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODEbO
pode calcular 12 mil vezes mais ra- OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO '

pido do que o 'ser humano e l'Psol- -- HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA:
ver problemas 25 vezes mais CúID- QUALIDADE
plicados que ohrigariam- um homem
a trabalhar com uma maquina de

somar, durante varias anos, pojem
ser resolvidos pelo "Binac", em

cerca de 5 minutos. O "Binac" f'oi
construido especialmente para re

solver complicados probleplas de

engenharia relacionados com o� no

vos aviões militares e
I

pro,ielp:iF di

·rigidos. Está sendo contruieo um

"berellro mágico" maior,' o qunJ foi
denominado "Univac" e que esta
rá pronto dentro de alguns TIlfseS,

segundo' disse seu inventor,

�------------------------�---'--------------------------

Rádios - Geladeira - Máquinas de Escrever - Máquí
nas de Costura - Lantérnas - Toca Discos, - Motocicletas
- Máquinas Industriais - Lixadeiras - Baterias Suecas para
Automóvel e Industriais - Artigos variados para presentes -
Artigos de Natal - Capas para Automóvel de material plás
tico, Palha, Lona e Couro Cientifico - Automóveis Europeus
e Americanos,

Distribuidores para o Estado
M. li. SIMON LTDA. '
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Ildefonso JUVENAL

ANITA GARIBALDI, A "HEROINA DOS DOIS
,

MUNDOS"
(conclusão)

Segundo Henl'iq ue Boiteux, íncontestavetrnente a nossa maior au

toridade como historiador ela vida e dos f.eiLos extraordinários e glo
riosos da heroína nacional..« tropeiro Bento Ribeiro da �ilva; por al
cunha o Bentão, nalmal de Lajes e Sua mulher :\1al'Ía Antônia de Je

sús, nascida em São Paulo, tiveram vario? filhos, "seis pelo menos",
uns nascidos em Lajes, outros em Laguna. Eram eles: Manuela, Fe

·J,jcidade, Francisco, Ana, Salvador e Bernardo. Os dois úll.imos, Iale

cerarn cm tenra idade _:_ Manuela oasou-se com um calafate (Ia Arma

da, indo residir no Rio de Janeiro; Felicidade passou a residir no

Desterro, onde exercêu a profissão de parteira. Tinha a alcunha de

"Apaga-vela". (Ao que nos informou pessóa idosa, residente no antigo
bail'l'o da F'igueira, Felicidade residia em um casebre existente na en

costa do mono elo antigo Cemiter ío, ou seja no fim da rua Conselheiro
Maf'ra). Francisco, conhecido por Chico Bento, faleceu logo ao vir com

os pais e suas irmãs Manuela e Felicidade, residir em Morrínhns.
Nessa localidadb, conforme historia Henrique Bpitcux, nasceram

Anita, Sakvador ·e Bernardo, afirmação \que faz, baseado em inJorma

ções prestadas por ,Maria Fortunata da Conceição, parteira conhecida
.por Lícota, companheira de Anita, cuja informante ·não soube preci
sar ·0 ano em que Brntão e sua família se fixaram em Morrinhas, o que
f! contestado por Saul Ulisséa, com a argumentação de que, j endo Ani
ta como Lkota, naqueles Lemj1Cls em que se conheceram, menos ele lÓ
'V·él'des anos de idade, o seu dcpoimento deveria ter sido baseaelo ape
nas em simples ,suposição, poi", com aquela idade, não podia precisar
com segLlrança e exatidão o I ugar ao nascimento de sua comp;:nhei,"!
de, brincos infantis!. ..

Tendo Manuela constitnirlu 11m lar, e\ l'icando apenas Anita com a

,>ua mãe, esta, com medo �ue a menilla viesse a perdeJ'�se, resolvell
mudar-'se para o arraial da Bari-a, e tratou logo de caSiÍ-la com Manoe�
Duarte de Aguiar "sapateiro ele oficio e moço de bon� coslumes", o

que s'e deu a 30 de Agôsto de. 1'835.
Já José Boüeux, no ;�eu liYl'O "Arcaz de um barriga-verel·e", nos

llpresenta mais um filho ne Bent·o Ribeiro da Silva, de nOlll(' Antonio,
;' quem Garabaldi .escl'e\'êra da Ilú:.ia, .dando-Ihe a ll'isle nova do fale
cimento da heroína:

- "Examinanelo a mi"siva, (escrila em italiano), o boticário aCOJl

,selhou ao moço que lhe fa];ava, ·e ou·tro não el'a sinão um irmií.o de
Anita Garibalci, fosse ao sapateiro napolitano Giacomo Lunal'dini, à
1"la do ,Fogo e lhe solicitasse a necessf!:ría tl'aduçiio, mesmo que fosse
·JlLllll português ��ssangue".

A vagIna 72 la l'efpricla obra, nos revela ser António Hibeíro, o fi
]j�o mais moco de- .3então:

, ,

"Desatando um nó bem apertado feito numa da6 pontas
o ca�ula de Bento Hibeiro, est.endeu ao tenente ""Ienele" nma

papel amarelado, conlenrlo em letra-fazenda, gatafunhada a

LradUI;i'io da' carta em apreço".
Anila tiç!a como o mais moç'o dos fjl;has de Bento Híbcir,), nu npl

nião da maioria dos' histo,riadores, passou. a' ter OUl.l·O irmão. !1llscido
llfw sabemos onde, nem quando!

Sanl Ulisséa, cuja obra é posl,erior a 'de Henrique .Enl! (,liX, l'l'c)
curou obter informações de .pessôas merecedoras de Jé e T'�I:witlJladas
,com out1'as, que conheceram Anita e ,sua farIJilia\ ou com el:1 cOllvive
ram, ·e chegou à conclusão seguinte: Bento Ribeiro da Silva: viera de
.Lajes para Mirim de Laguna, oncf·e tinha parentes-; acompanha(b da
TOulh,er e dois filhos menores. De Mirim, depois do nascimento di: Ani
ia 'e de outra irmã, mudou-se pal'a Morrinhos, atribuindo a mudança
de residencia, ao fato de serel1l as terras de Tubarão mais nberrimaB
do 'que as de Mirim, e desejar dedicar-se à lavoura. De Morrinhos veio
)J31'a Carnj�a, logarejo d,e Laguna, próximo à foz do rio Tubarão, onele
'ilevido a ·exislência aH, de grandes pastagens, voltou a ser criador de
gado. De .Carniça mudou-se Antônia de Jesus, sua mulher, acompanhada
apenas ria f·ilha Anita, para o centro da vila de Laguna e depois para
o morro da Bàrra, ,em seus al'l'e�dores, não precisando com segurança
se Bentão, pai de Anita, falecêra em Carniça, o qt.le out.ros julgam pas-
siveI.

-

Não se sabe, com ahsoluta eerleza, onde e ·eni que data nasceram

Anita e sellS ·irmãos. A heroína nunca se referiu a Lal, ao que saibamos,
em tjualquer c1ocumento, nem mesmo em simples cartas aos membros de
�lla familia.

Não podemos at.inar como aIS'uem pud,esile precisar como tendo
acontecido a 30 ele Agôsto de 1821, o nasCÍm·ento d·e Anita, como o fez
" bl'ilhanLe hi,storiador Otacílio Costa, em o s·eu recente discurso na

Câmara dos Depütados, pois, ao que supomos, não .fôra ,encontrado até
Í1(,)j'e, o document o ·tão precioso 'e necessário, que poderia elucidar a

eterna dúvida: a certidão de batismo de Anita, pela qual não sómenle
'jbteriamos esclarecimentos sobr·e a data, como Bobr.e o Iougal' exato elo
�en nascimento.

A suposição' que ousamos fazer ·e que bem pOde ser admissivel,
tendo ,em vista as próprias pala.\:ras de Anita, ditadas e grafadas na
('edidão do s·eu primeiro casamento, é a seguinte:

,

Bento Ribeiro da Silva, no Seu mistér de tropeiro, conh-ecrra, em
uma de suas inuIlleJ'as viagrns a Süo Paulo, a �'[aria Antônia de Jesu�,
epm quem ra,sára - (Não. exisLt' documento de o casamento se ter rea

lizado em J�ajes). Fixando resideneia em São Paulo, aí constituíra
lll·óle. De lá viéra com a l'amilia, palm�lhando "como os seus anlepas
sados, as ver'edas abert.as pelos primeiros bandeirantes partidos de São
Panlo, al.l'avés· Ele intermlnaveís bosques virgens que cobrem bôa parte
da Pro\'incia, s'ubindo os cômoros cenlraes em Lajes e descendo, depOis
fie uma etapa, peloR pl'ofundos vales, ao pé da grandiosa Serra do
Mar, à vila de ,Tubarão, silLlaoa sobre o rio homonimo", pas.sando de
(pois para :\lirim, Cal'nica e Laguna.

,10 ipn�o,
!1J'acla tlc

lapis, a

Conto na 3a pág.

CENIENARIO DE JOAQUIM NIBUCOi
Promovida pelo Instiuto Histó- tes das mais diversas ati vid-ides

rico e Geográfico de Santa C.lLa-. sociais.
rina, que teve � �ooperaçi'r�) da I Na mesa que presidiu aos trao:.l-

25 1)1<; c\UOSTO Faculdade de DIreito, rcnliznn-se ·lhos, tomaram assento os Srs. Te-
A <laia de hoje recorda-nos que: ll,O salão nobre uesta- casa de en-I nente Nerocy Nunes Ncvse, r.-pre
- em '1.6:!-5, zarparam do anco- S1l10, na 1100te de 19 do corrcute, sentante -lo Sr. Dr. Govcrnador r;

radouro externo do Recife, com lima sessão corucmor-ati va do pri- Dr. Saulo Ramos, Vicc-prcs- sente"
elrstino a l"<;ul'ol)a. as Eequadras de meiro centenário do nascimento do da Assembléia Legislativa; Devem
D. Fradiqun de Toledo, conduzindo insigne brasl lcho Joaquim Au relio bargador Urbano Müller- Salles..
as tl'OJ1<IS da expedição que expul- Nabuco de Araujo. Presidente do Tribunal de J�l$tiça;,'
sou os holandeses da Bahia; Aberta a sessão pelo Roprcscutan- e 'Diretor da Faculdade de Direi--

- em Ui50, nos arredores do tc do Sr. Governador proferiu () Ito; Desembargador José Rocha FE-r-'
Reci l'e, na lcstancla do Mendonça, Presidente do Instituto breve e ('.011- reira Bastos, Presidente do Trihu-'
o Capitão Antônio Borges Uchóa re- ceítuosa alocução para explicar anal Regional Eleitoral; �ronsenli()-r-'
poliu um atanue dos holandeses', '1 id d t d

'

'Ic i 80 em a e, oman o, em segui-ta, fi Frederico Hobold, representante
- em 1.803, na fazenda de São palavra o SI'. DI'. Nilson Vidra Bor- do Sr. Arcebispo Metropolitano; Dr.,

Paulo, no Tuquarú, Vila ela Estre- ges, que, falando a convite da mos- Ad�lberto Tolentino de Carvalho •. ,

la, Província do Rio de Janeiro, l ma associação, discorr cu sobre a Prefeito Municipal, e Professor
nasceu Luiz Alves de Lima e' Sil-I vida do homenageado, f'or-alizun!o, Henrique' da Silva Fontes. Prcxi->
va,. Marechal. do Exército, Duque com muita exatidão, os méritos de dente do Instituto Histórico.
de Caxias, vindo a falecer cm z de Joaquim Nabuco como abolir-ic ni s
,Maio de 1.878. 8 o Patrono do Exér ta, tribuno politico e popular, (fiplo
c.�to �l'asileiro e Sin:bol.o d,a Na- mata, jurista, pensador e escvitor.

clUfI;�.Jtdade. Pel'sonalld�de I�C():l-1 Em nome da Faculdade de. Direito,
f�ndlv�1 res�m(e �l� sua proprw! discursou o Sr. Desembargado!' Se-

. hl_og·I:�:.la 1�,1L�.'.:a.s paginas de nossa I verino Nocornedes ,Alvl's Pedrosa,
HlSLOJ a Púl .ia:

.

"

i que, em palavras br.ilhanles e arrlo-
- cm 1.807, Luiz Alves de Lima:

rosas, realçou a ação 'llllmanil,il'ia
e Silva, presto" seu juramento a

e soda I de Joaquim Nahuco.
Bandnira: Os dois oradores Ioram f'arí a

. -)
em 1.82�, I) �rin?i!)e-I'eg.ente mente aplaudidos pela nurucrns., as-

D. I edro =ntrou tr iunfalrãente e i .. tê
.

h
.

I
. , c-a I SIS enCla, em que . aVIa represcntun-

com so enidades, na cidade de sao i .

Paulo, seguindo, no dia 5 de se: O E· t dternhrn, para Santos;
, « s a o»

- em 1.825, o General Artigas
lJl'oc.lamou a lndependen0ia do'Uru
guai;

,

.
,- em '1.831, em' Desterro, hoje IFlorianópolis, a rua João PinLo,

naseell o médico e poMa Luiz Del-Ifino, "indo a faJ.ecel' em 31 de Ja
neiro de 1.910;

- em t .,835, em São Paulo, nas

ceu LlI iz }fanopl das Chagas Dó

ria,- vindo afalecer no posto de Ge
neral do Exérüito, em 16 de .Julho
de 1.896;

- em LlHO, 'duranfe a guerra
dos "Balaios" os rebeldes cio Piauí

. su.ft·eram I1rna comple'L>U d e.rro,l'l
na Raáa Fria;
� ,em 1.866, o pnlão Major Ben

jamiTn Co'isLant Botelho de :\I1a

galhães recellell Ol'dPllS de pal'tir
para, () lealro de ovel'ações nos

canlpos do Pirraguai;
- em L878, em Ot]1'o Pr'eto, ;\Ii

nas Gerai,:, faleceu o poéta João
Salomé QLlcil'oga, natural de Dia

'mantina;
- em 1.896, a Inglaterra retirou

da HlJa da Trindade os sinais de
sua P9sse;' constituindo este fáio
uma das mais lJéIas página,s da
nossa soberania, pois o Brasil re"

peliu as j)l'elensões britanicas sô
b1'e aqnelp pedaço do lerriLório

na,cional e fez respeitar, com dig
nidade e altivez, os seus legitimo�
direitos de paiz livre e cãjJaz de

vingar com honra c sem temor,
qllalquer tentativa de violação de
sua iniegri·dade nacional;

- el11 1.94lf, c1eu-se a libertação
de Pal'iz, dnran le a Segunda 01'an
de Guen:a. A Divisão do General
Leclerc 'COnsumou definifivainen
te a �ibertação. O General Von

C1loltitz entregou o áto 'de l'f�ndi

ção da guarnição alemã nas mãos
do Genéral Leclel"C e do Coronel
Rol 'l'anguy, Chefe das Forças
Francezas do rnLerior, as 15,30 hrs;

He]e e amanhã,
no pas�ado

26 DJ� AGOSTO
[' A data de hóje recorda-nos que:
._ em ""'640 na Bahia, faleceu o

Mestre-de-campo General Gioan vin
c·enzo Sanlelice, Cond·e

.

de Ba

gnuoli. A par�ir de 19 de Janeiro
de 1636 foi o comandante em che
fe das tropas pernambucanas con.

tra os holandeses;
- em 1.824, governando o Cea

rá, Alencar Araripe aderiu a Con

federação do Equador, proclama
da em Pernambuco por Pais de
Andrade;
- em 1.868, no r acampamento

de .sãq Fernando e por ordem do
. ditador 8'olano Lopes, foram fuzi
lados alguns paraguaios, inclusive'
os General Brug'uez, o Coronél Nu
nes e outros elementos destacados;

- em 1.868, no árroio Jacaré,
um corpo ·d·e 1100 parag'uaios mon

tados foram derrotados pelos b1'a-

- ,

s. C.Teoenfes
do Di,abo
A S. C. Tenentes do Diabo,..

agora 'Sob a direção do sr. Jo"c,

sé Elias, vice-presidente no

exercício da presidencía, está'
envidando os maiores esforços
para a construção do seu gal-:
pão que se localizará no térmi
no da Rua Felipe Schmidt.
É de se prever, pelos prepa

rativos dos Tenentes, um gran-,
de carnaval para '1950, com

.

apresentação de um número-
.

de carros, tanto de mutação�
como de alegQria, não deixan
do de ,aparecer também chisto
sos carros críticos.

Associando-se ás homenagem;
à memória do insigne Duque de

Caxias, patl'ono do ExérClt�

Nacional, a reda'ção e 'oficinas

dêste jornal não trabalharnl)

hoje, voltando, pois, a cir('l�lal'

o "O Estado", no próximo s:i·

bado, dia 27.
PASTA DENTAL

ROBINSON

A Câmara dos DepLltados, em sessão dA ante-onLem, apro
vou a nova lei d.e imrirensa, EnLre os artigos aproYado�, o

primeiro é êste:
"10 E livre a publncayão e a circLllação no lerritório

nacional ele jornais e outros periodicos.
§ 10 Só é l)1'oibicla ,a vnhlicat;ão c cil'culação de jornaís

e outl'OS periodicos quando clasdestinos, isto é, sem ediLorcs,
direlures, ou redaLor·es conhecidos; ou quando atentarem con-'

Ira a mOl'al e os bons cos[.ume.;:;".

COJlleça aí o retrato do Diâl'io da Tarde,
Mais adiante esLão os seg'uinfês:

"DOS UESPONSAVEIS
Ar!. 26 Siio responsáveis pelos delitos de imprensa"

suce,;sÍyumente:
a) o autor do escl'ito incriminado;
,b) o diretor ou direlore.8, O' redator ou redatores che

fes do jornal ou perÍodico, qnando o autor não· puder ser iden
tificado ou achar-se ausente c;lo vais ou não tiver idoneidade"
mo·i'a� e financeira;

c) o clono da oficina onde se imprimir o jOl'na� ou pe-
riodico;

cl) os distribuidores de pub1icaçõ�s ilícitas;
í') os vendedores de tais publicações.
Art. 27 Não é permitido o anonimat.o@ O escrito que

não trouxer a assinatuJ'a do autol' ,será tido como redigido
pelo diretor ou diretores, pelo redator-chefe ou redatores-cIle
res do jornal se pnblicado na parte ·editorial e pelo dono da
oj',ic.ina ou pelo seu g'eT�nte, se publicado na parte inedito-
rial".

A fotografia do Diário, como se vê, é de corpo inteiro_
O sr. Adolfo Konder, como ]lroprieLário do órgão CI.:111-

elestino, responderá apenas ,pela parte ineditorial. Essa é ne,..

nhuma ness,e jornal. Pela })ar[.e anônima responderão os' di�
I J'ctores e redatores-chefes. ]�sses não .existem!

.

lPor incrível que pareça, tão logo a lelÍ s.eja posta e:Q:). vi-,
gor, OS responglÍveis pelo órgão of.ieial da União Democrática
Nacional, 'em Santa Catarina, pOJ' exelusão de outros, na ['01'-

.

ma do art. 26, letra I, .serão os pequeninos vend-edores de jor-'
11111! ! !

- VIVA A ETERNA VIGILANClA.
VIVôôóól!!

sileiros comandados pejo Coronel tadoria e' P·ens'Ões . .d,os Trabal;hado-'
João Niederauer; res em Trapiches e Al'mazens foi
- em 1.890, Luiz üalves deela- t.ransformada em Instituio de'

ron-se Presidente da Republica do Aposentadoria e Pensões dos Em-

Ácre; preg'adas em Transportes e CargaS."
- em 1.938, a Caixa de Aposen- i-1:ndré Nilo. Tadasco
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