
nacional,
»

de
incluiu Florianópolis e São- Francisco
a garantia. da incolumidade do Brasil

« Acordo Secreto
,....

"Mais depressa se pega um mentiroso do que um coxo" diz o povo.
A coligação liderada da UDN pernambucana não coxeia, nem cochila,
mas mente. E, como mente, mais cedo ou mais tarde, deixa cair a

máscara, revela a sua hipocrisia; manifesta a 'Sua insinceridade. '

Todos sabiam que os políticos udenistas, seção de Pernambuco, não
são vestais, Porém, sempre é bom ter à mão os dados objetivos, concre
tos e insofismáveis.

Veja-se a questão dos comunist.as, base da exploração dos srs, Gil
berto Freire, Aldo Sampaio e outras "flôres" da politiquice. Declara
rarn êles - histórica e peremptóriamente - que o PSD local era "co
munista" ... Nem faltaram panfletários cariocas que lhes dessem cré-
dito, espalhando pelas fôlhas do sr. Assis Chateaubriand noticias de
"acôrdos secretos entre o deputado Agarnenon Magalhães e o govêrno
soviético" .. , Puro delirio literário, digno da imaginação daquele so

ciólogo que, como tal, é um maravilhoso romancista - -o sr. Gilberto
Freire.

Porém, agora, .pergunta-se: que há nos municípios de Nazaré, Car
pina, Serínhaem, Moreno, Goiana, Ribeirão e Gameleira? Comunistas,
aliados a udenístas, sem legenda, os companheiros do sr. Prestes in
gressam em chapas de outros partidos. E a UDN esquece as teses an

tigas ... A propósito - será que o marechal Stalin já mandou cha
mar os deputados udenistas de Pernambuco, para assinarem. algum
"acôrdo secreto"?

»

,

as exigenclas da defesaA Camara Federal, patrioticamente obediente
Iínidas pelo estado-maio!" das fôrças armadas,
entre os portos de excecínnal importância para
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DIA DA,S AME'RICAS O
Cidade do Vaticano, 11 (U. P.)

- O Papa Pio xn declarou ao co

mité dos serviços armados da Ca
mara dos Estados Unidos que "a
lei e a ordem, nestes tempos.' ne
cessitam de. poderosas forças ar

madas". Acrescentou o Sumo. Pon
tifice "que alguns inimigos da jus
tiça somente podem ser chamados
á razão pela. força, mas a força
unicamente deve ser utilizada para
a manutenção da lei e da ordem e

deve ser exercitada apenas em sua

defesa ..E si tais princípios preva
lecerem; então haverá um senso

de segurança entre os povos".
Em curtas declarações aos re

presentantes do Congresso elos Es
tados Unirlos e aos legionarios
norte-americanos, pediu 0, Papa
que usassem da sua influencia em

pról da Daí: e da ordem no 111un-

Papa e a paz

Roubo de fotografias
Washington. 11 (U. ·P.) O

Bureau 'F�tleraJ de' Investigações
anunciou terem sido presos dois
antigos fotógrafos do Exército, os

quais são acusados de haverem
roubado fotografias de caráter al
tamente confidencia 1. relacionadas
com os trabalhos sÔbre 'a energia
atômica.
As fotografias foram recupera

das.
Com esse caso eleva-s'e 'já a cin

co o número de pessoas eletidas por
motivos l'placionados com os se

gredos sôbre as pesquisas da ener

gia atôm ica,

A efeméride de hoje assinala o aniversário da descoberta da Amé
ríca, considerado, em todo o 'continente - o Dia das Américas.

Depois da Conferência do Itamarati, recentemente realizada, e em

-que foi mais uma vez aceito como doutrina orientadora ele todos os

pmses, o panamertcanísmo econômico e político, a data de hoje res

.surne maior Irnportancia na vida do Novo Mundo.
Oxalá que a Europa, ainda sob os escombros gurnegantes da guer

em caso de agressão a guerra e declarando-se unidas como um só bloco
ram na vanguarda da civilização cristã.

Que o exemplo de amizade e de camaradagem continental dada
numa hora grave de humanidade, seja imitado pelos demais continen
tes, onde infelizmente as ambições, os ódios e as hostilidades conti
nuam a ameaçar a paz universal.

Oxalá que a Europa, ainda sob os escombros fumegantes da guer
ra a Asia irriquieta e convulsa, a Afri.ca ameaçada e em principio de
€bulição, oxalá que compreendam a lição das Américas como um so
berbo movimento de confraternização universal e todo-s os países do
mundo por êle se queira para dar aos povos paz e conforto, dignos. do
género humano.

Os EE. Unidos não visaro territorios
WkSHlNGTON, 11 (U. P.) Ao. se lhe ,eedir que diss-esse algo sô

bre a formação da nova agencia de mforrríaçâo comunista, criada re
-centemente em Varsovia, o pl'Aiclente Truman declarou, durante sua
habitual entrevista com os representantes da imprensa, que a única
coisa que os Estados Unidos desejam é a paz duradoura e a pr'osper'i
daâe para o beneficio ele todos os povos.

Disse o presidente que os Estados Unidos não estão Interessados
.em adquír-ir territórios em nenhum continente ou zona. Acrescentou
que o Secretário de Estado interino, sr. Lovett, já havia comentado
adequadamente a nova organização comunista, ontem.

BnSES-E-"-rORTof�MltIJBRES

Jubileu
.

da «Bmor à Arte))
Cincoenta anos de existência

cO-I
belesa espir-itual pelo bom nome ri'a

memora, hoje a S. M. Arno!' á Artc. nossa cultura.

::\1llagt"e do idealismo de um grupo As páginas faustosas da sua his-
de abnegados, na sua maioria gen- tóría, intimamente ligadas á vida;
te do trababho e que, sem tempo pu social de Florianópolis, revivem
ra descansar as mãos calejadas e nesta data com viço fagueiro, por
o COl'pO fatigado em pesados. míste- que para a Amor n Arte se volvem

res, sabem renunciar' a um repouso hoje, as simpatias de toda a popu
merecido para dedicar-se á arte. lação, num caloroso aplauso à sua

Há 50 anos, assim, que a honrada persístncía, ao seu espirita eleva.
sociedade musical vem percorrendo do, à nobresa de seu programa so

lfIMI jornada cheia, é verdade de ciul, religiosamente executado, pela
desilusões, mas cheia também de sua admíuístração e pelos seus as-

sociados.
o grando tribuno de voz fir
me r simpúl.ica, que f� incou

tcstuvelmen!e o sr, deputado dr.
Paulo Fontes, com aquela eloquên
cio. que 111(-' é )H'c,ulim' p qUI:' o co

loca cu ue os mais ardorosos tríbu
HuS da. nova geração udenista, a u lor
,J�\ urna j'l.ldi,cac:.ão que trunsrorma
\ n nH.�djçjJ" em engenhaíros, para
exam iuar e receitar ferruginosos
para a 'ponte "Hercílio Luz", na

sessão de quarta-feira passada, na

Assembléin, entre ou trus coisas J'e
roctsstrnas que pronunciou, saiu-se
com esta: O que V". excias, querem
é destru ir as obras construídas pelo
saudoso estafdi-s'la Hm"yí1i>o Luz.
Começaram êste plano corlando a

'iI Ll'minação e transferindo 08 fo1'
mo"os po;:;Les qll€ conLornavam n

ca,llal -da ':\v-rulida, pur êle rflaliza
U'). para fwnamentar o ,jardim da

Praça 1'5 ri(\. Noyembro, afim de

ap:1l'eerJ' em fea'lizacão ,de "RiLloso
go\'el>nante".

elo".

Ao sr. Governador " 1al Ramos da Silva foi dirigida a segutnte
comunicação:

Rio" 10 - Fo"'a<j}rovado ontem projeto-lei referente munwIIHOS
,-considel'ados bases e portos militares Iuteuessam seguranca nacional.
�ele estão incluídos Florianópolis e São F'rancísco, acôrrto proposta
Conselho Segurança, utr-avez mensagem govêrno federal. Atenciosas
saudações. ROGf�RJO VIElRA.

Não quer os Indesejaveis
BUENOS ALRES, n (U. P.) - Uma alta autoridade governa

nlental declarou qlJe os dois di,plomatas Iugoslavos expulsos do Chi
le serão ta'mbém expulsos da Argentina, caso não deixem o paj's vo
lunta riaulen te.

Seria o fim. da Europa O trem da morte
LAKE SUCE.ss, 11 (U. P.) - Falando á "Reuters", a·ntes ele par

tir .pam a Fra,nça, o sr. Georges Bidault fez signiHcativas declarações
a resipeito do plano Marshall,.

. Interrogado sôbre o que aconteceria se o aludido plano deixasse
de ser executado pelos Estados Unielos, o chanceler francês res

pondeu: "É impossivel que o plano Marshall não obtenha exito.
Nenhum homem normal na Europa ou nOB Estados Unidos póde con
siderar tal possibilidade. Contudo, se o impossivel acontecesse, isso
significaria o fim da Europa livre e independente.

Govcl'na\'a o Mnnicípio naquele
I,empo, o sr. COI'onel Pe'lir'o Lopcs

La Serena (Chile), 11 _ (U. P.) Vi:ir�. �ig:no c{ep�t.ado prss,eclista.
_ Chegou à estação local um com-

;:,. EX!ela. :111l'OVel·lou .aqlloles pos

boio que seus próprios passagei- tes, �uP, d·esde o go"crno ·do sr.

1'08 apelidaram de' "trem da. mor-I Adnlio K?n.der para na,d� presta- 2O {) prisoeste". É que em viagem, um tal Se- :a111, df;'lrJ? a' ter-.se qUPll'Mtdo a. .

O'lwdo Ovalle sentiu-se &ubitamen- lllstalaçao mt·erna, para. manda- RlO, 11 - Investigadores da De

�e mal e morreu. Apena-s poucos
[os onde .estão,. 0n.fciían<l0 a._Praç� i legacia. de ?rde�11 Politica e Social,

minutos depois seu filho, de dois e o Jar,JJm OlIveIra. Belo. �ao fOI i �or �e.t�rmmaçao do chefe .da Po

anos ele idade, expirou também. E por valda>c!e quo o eorünel Lope3 1m, 1l1lCWram ontem se�era cam

ainda mom€ntos ante's do trem Yirira assim procedr,u, 8, Excia panha, contra os desordelros e va

nunca. foi ytút.]oso. :V(oLiesLo e clf'li- elios.Centros de aeão comunista

(Democracla)
9-10-47

Congratulando-nos com a S. )1.
Amor- à Arte pela auspiciosa efemé
ride, fazemo-lo com um abraço aos

bravos integrantes de sua aplaudida
Banda de Música, verdadeíros ab

negados a testemunhar que a arte

vive na alma do nosso povo.
Prosperidades a todos .- são os

nossos melhores c J�ais sinceros

votos.

João Frainer

Procurando o tenea
te desaparecido
Belem, 11 (U. P.) - Um vesper

tino local divulga a chegada nesta

capital do ceI. Inácio Johnes, a

nunciado como emissário do mi
nistro da Guerra e que sua viagem
pr.ende-se ao desaparecimento do
tte. Fernando . de • Oliveira, que
pertencia à Segunda Companhia
Rodoviária, localizada em Guapo
ré, e há tempos desaparecido mis
teriosa:me-nte nas matas amazoni

cas, nutrindo�se esperanças de que
o me'smo ailida se encontre com

viela.

'WASHINGTON, 11 (D. P.) - De acôrdo com de-'Clarações de per
sonalidél>eles oficiais norte-amel'Ícanas, tôdas as representações diplo
nlática� ela Itvgoslavia, no Brasil, no Chile, no Méxi:co e na Argentin:a
são centros ele ação comunista, em cooperaçã'o com os diplomatas so
viéticos.

cbegar .[1 estação, um passageiro
que viajava na plàtaforma caiu na cada, amigo do 1)0:\'0 nnp, o elegeu,
linha e _ não é 'preciso dizê-lo não SPI've o adjetirvo vaieJ.oi'o )):11'11
_ morreu. . . I o i1us�I'e d.epnt�do.

. Aqm ViU. aSSJn1, o 1'8parn,

Pór parte ele armas, arruaças e

outras contravenções, foram efe

tuadas, até a me'la-nolte, ele ontem'.
cerca de 200 prisões.

O jovem deputado Konder Reis, dentro do circulo que
se traçou, de oposicionista à ou trance, deu-se ao desfrute
ue propor fôsse passado wn tE'legrama aos representantes
eatarinenses junto ao Congresso Nacional, no sentido de'
<Iue seja excluido São Francisco do Sul" da categoria de
pôrto militar de excepcional' importância para a defesa ex-

terna do pais.
'

•

Argumenta o deputado udenis.ta que "São Francisco
é sede de, apenas, uma bateria de costa do l3Jx�rcito (sie),
aquartelada no Forte Marechal Luz, e da Capitânia dos
Portos.(síc)", concluindo que houve aí um eqlúvoco, pois,
de outra forma, ter-se-iam incll.,l'ído nessa categoria outros
portos que pOSSUEm unidade militar.

.

Ora, a inclusão '"(1.'Q_;:Lluelido municipio catarinense no

projeto de lei, já agora aprovado em única discussão na
Câmara dos Deputados, foi feita em virtude de parecer
emitido pelo Conselho Nacional de Segurança, na confor
midade do disposto no art. 28, § 2°, da Constituição Federal,
e não é de acreditar que os militares que integram o refe
rido órgãu, houvessem considerado o pôrto' de São Fran
cisco entre os' "ae excepcional importância para a defesa·
externa do pais, pelo simples fato de existirem ali um for
te e uma cleleg�cia da Capitânia étcis Portos do Estado de

� .

.
'

.

.

I Uma proposta· esdruxula I
: I
�............. •••••••••••••4.

Sánta Catarina, quando até um deputado provinciano, sem
maiores conhe'Cimento-s d'e assuntos estratégicos, acha que,
em tal caso, seria de justiça se incluissem nessa categoria
outros portos que se encontram em idênticas condições.

Mas o irrequieto deputado udenista des'conhece Santa
catarina e as quelStões a ela relacionadas. Daí, não eximir
se das cincadas como a que acaba de perpetrar, confundin-
do alhos com bugalhos. .'

Não é pela circunstância ele existir em São Francisco
do Sul um forte que se tenha êle transformado em pôrto
de excepCional importância para a defesa externa do país,
O forte foi ali instalado em função dessa "excepcional im
portância", que decorre das s-eguintes' causas: a) por ser

pôrto de fácil acesso; b) por possuir duas balas que pod'e
rão abrigar uma grande Esquadra; c) por ser ponto inicial
de uma estrada-de-ferro estratégica, .€1 d) por oferecer to
dos os requIsitos, quando necessário, para base de abaste
cimento da nossa marinha de guerra.

Deverá o sr. Konde-r Reis exercitar a sua mentalidade
de oposicionista sistemático na discussão de casos de po
litica ele cami)anário, eleixando os assuntos que implicam
a defesa externa do pais, à responsabilIdade dos técnicos
militares qlie estão LgnOl:ando se os seus parecE'res vêm
ou não contrariar os inte.rêsses políticos de quem quer que
seja.

AfinaL no dia seguinte ao em que o aludido deputado
fazia na Assembléia Estadual tão esdrúxula proposta, a

Câmara dos Deputac]{Js aprovava 6111 ú·nica discussão, por
143 votos contra 15, e encaminhava ao Sen�elo, o 'projeto
de lei que considera de excepcional ü;nportância para a
nossa defesa externa, diversas cidades do pais, inclusive
Angra elos Reis, Niterói, Santos, São Paulo, Garrulhos,
Florianópolis, São Francisco e Pôrto Alegre, após o pal'e
ceI' do Conselho Nacional de Segurança ter sidO "est.udado
rom maior cuidado", conforme as .palavras elo próprio sr.
Konder Reis ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para indultria. leve e pelada, fabricada pelo técnico FRA.N

CISeO BIGNAMI,' tem a.mp..e em estoque de todo. os tipcn e

medida., tipo fixo o.cllante, .ellal'll 'de 3/4 a 5 poIega.al, todo.
com lubrificação automática.

Eixo'paro lerra circular, aparelho para ••mal'i1 montado com Irolamento.

I

I
..............................----...........

JUNCAo da anéil e o parafuao. A�éi!l de prel.ão.

Eixo para trolUmilcão de toda. a. bitola•.

E.tá ••mpra ao I.U di.po\, a pl.'e"o d. f6brica i!!a Rua Campo.
Sal1ea, 616, Fone 446 -- Santo André.

Ou com I.U repre.entante em São Paulo à Rua da Moocl1. 10131

Fone 2-1371.

Dispostos a lutar os arabes
BEIRUTE. (Unitcd) - Os líderes da Liga Arahe l'etlTlldos em

Alia no Líbano. eoncorríaram em "adotar tõdas as dísposiçõc« possíveis
pard proteger I)'S interesses da Palest ina", Depois (la .re�lUi�l), os chefes
rio govêrno dos estados aruhes celebraram uma conferônoia ��ereLa da

qual fica.ram ·excluídos aI é os secretários, pa�'a concordar especL[ l�ament.f'
que pOlHioc,a seguirão na. TI'I'1'a ,Santa. Acredita-se '9:ue CIi� dISC'llSSOes ver

saram sóbre a possihil idade de romper r-elações dIplomatIya.s com �odo;::
os uaísos anti-aráhes e de recrutar o exército arabe no prOX!1110 Or-iente,
para lutar na Palestina.
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riSCOS da trrltação. verme-
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LAVOLHO restaurarão la

saúde. o brilbcl e 8 vivaci

dade dos seus olhos. t
'

Conserve .. eloquência d03

seus olhos. livrando-os do"

Às atividades dOs.f.N:a:C�
INS'l'.:\LADO O CUR,SO DE I'IRATI- iniciado dia 10 do corrente, cm

CO DE ESCRI'l'óHIO NA CIDADE duas 0urmas.
DE LADUl'iA ; L\'fCIAHAlVI-ISE ONTJDM AS ADLAS

A Delegacia Estadual do Servi

(:O Nacional de Aprendizagern Co
merciai - SENAC - vem de íns

'talar, na cidade de Laguna, o Cur
so IH) tensivo de Prático de Escritó

rio, dcst.inado aos comerciár-ios
maiores de 16 anos.

NES'l'A CAPI1:AL
T'ívei-aen ínício ontem á noite.

as aulas do Curso Intensivo de

Balconista, nesta cap ila I, estando

seu Iuncinnamentn a cargo da
Academia de Comércio de Santa
Catarina.

\

A sessão solene de instalação Ao referido curso, acham-se ma-

presidida pejo sr. Ataliha Brasil Lriculados cêrca de 50 alunos. d'e
Prefeito Munícipad, contou com a vendo, ainda êsto ano, ser inicia

presença. das uutorídadcs locai,s, I d.o
o CI:l'SO de Prátíco de Escritó

professores, alunos e elevado nu- no, cogttando a Delegacía Esta,
mero ele pessoas, .

dual do Senac, fazer f,ulll'ÜÍonar um

Falaram no ato, além do Dele- curso no distrito do Estreito.
gado Estadual do Senae, Professor BRU.SQUE TERÁ SEU CURSO
Flávio Perrar-í, expondo a finali- INrl'ENSIVO
dado e as dirÜ'íriz�es traçadas pela Estamos seguramente informa-

Aidmüüslraçã,o Nacional do SENAC, dos (lute, ainda ôste mês, possível
os srs. Professor Germano Donner, I mente di-a 19 :próximo, será sole
diretor do Ginásio LwgIUlloE'JI1S'e, que nernento instalado o Ourso Inten,
conscitou os comercíártos a elevar sivo de Pnábco de Escr-itor!o, na

o nível cuitural da classe frequen- cidade de Brusque, tendo a Dele

,tandol assiduamente as aulas e, o gaoia Es íadua I do S'IDNA:C, firmado
Prefeilo Mun ioipal que, e11'ee1'1'a11- acôrdo com o Ginásio C011suI
do a sessão cougrMmlou-se com a "Carlos Renaux" daquela cidade.
instalação' do ciitClldo Curso. OU"I1ROS ClJT:tSÜlS
Sabemos que, a rnatr-íeuíla foi Ainda éste ano, serão instalados

f.mee['rada· dia 30 de setembro, cursos sistema SENAC nas cida

UC'hando-s� I�a,�ri(}ulaJdos, cenea de, d,�s de 'I'ubarão, Caçador, Lajes e

SO comere íários, tendo as aulas, se I Sao Francisco.

I DENTES' abalado. e delca ..nad�., glngi17=ng-rentalil ILi � com pU'll. mau hahto, dente. amareladOI
-. Cuidado com o piorreia. cuidado com a

l·aUde.
Faça uma completa limpeza de seus denteI com BUKOL

labão
_

palteso em tubo. e calxinhas_ e o Elixir BUKOL em

Vidr�I'1Vende.e �c� boa. coscs. Representante em F�orícn6pohs:
Jooo' Corfú Bc: Cio. I:.ar!!ro Floriano Peixoto n. .l.

__ +:wev

Clube 15 de Outubro
Pro!rama de aniversárIo de fUndacão
Dia. 15 posse de diretoria e souee (Tra�e passeio)
Dia 18 sábado, grande baile de aniversário. Eleição e

coroação da Rainha do Clube.
Traie para damas toillete de baile pata cavalheiros

Smooking branco ou azul marinho.
'

Reserva de mesas pata o baile do dia 18 na Secre
taria do Clube.

!ngredientes

UHr!" qulmléamente puros

lia composiçao datlntaSkr.q,!
Por isso, SKRIP é de uma fluidez extra

ordinária, seca rapidamente e não deixa

o mais leve sedi�ento. S�RIP resiste .à
accão do tempo e da agua. Acendi

ci�namento especial, em cuba-tinteiro

- criação patenteada da SHEAFF�R
-- que permite o uso da tinta até o fim.

S I;!cEAf F E R:.S

..

R�pTese"tantes ezcus vos

Para o Brast :

M. AGOSTlNI & elft.LIDA.
liliJial d� Porto Alegre e

, Posto' de Con=ertcs

Rua dos Andrad
-

s, 89 t
Portó Alegre A jóia que escreve

F\
elX€,- -.- �_._

-_.- �'-g'
ZEN/TH 9nteJUtational

"
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o Novo Método ZENITH de Tocar Discos'
A

com 8RACO SONORO "COBRA" RADIONICO e

Trocador" de Discos' RÁPlDO.SILENCIOSO
Um belo conjunto, à prova de temperatura

, e umidade. Proporciona excelente recep
çâo de onda média e rádio de onda curta

Internacional na extensão de 13 metros.
.

I

O Novo Braço Sonoro "Cobra" suprime o

ruidodesagradavel de raspaduraouchiada;
faz com que os discos se possam tocar cen

tos de vezes mais.

Troca 12 discos de dez
.polegadas, ou 10 discos
de doze polegadas em

3)4 segundos cada um.
O Braço Sonoro "Co
bra" pode se deixar
eair ou raspar nos dis
cos. sem causar dano.

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

l O Moiot FafwiClJlJle ...,.__..WiôaI_ lirduarv-.,. �"'"'
"

Distribuidor Fxclusivo
Rua Felipe Schmidt,

Floriano pólis.

Z. S. iA TTISTOTT!
34 - Caixa Postal 1'73.
..._ Santa Catarina

UM ANALFABETO
é um cego. Não deixes teu amigo

na cegueira da ignorância. Dá-lhe
a luz da i-nstrução, levwndo-o a um

curso de 'aMabetizacão de. adultos.

o "Colég'io BalTiga.'VIer
está const.ruido o seu inaj
80 prédio e necessita de
valiosa cola.bol'açãO'.

Camisa., Gravatali Pijamel,
Meial dai melhorei. pelol me

nores preç01 16 na,!CASA MIS
CELANEA - RuaO. Mafra,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida Bocial
• • •

At minha netinha
�o jardim de minha existência
'Tenho mu itas florzinhas mimosas
Atratívos de minha viela. de lutas

.

Ftores Ü0 minha alma queridas

Entre elas Lenho urná pequenina,
botâoz inho risonha sem igual,
�.crnpre alegre, atrativa, buliçosa
Como um bolo e linelo madrigal

'.É o la, Uio vivaz inha e alegre,
A nossa quer-ida Neusa Maria
De seus a \'(ís mimosa miosotís
Frõr querida ela Vit-gern Mar ia

O� nossos parabcns -. Neusa Maria
Qllerida ríe teus avós e de lodos, verdade.
Oue 1)P11,; te nhr-nçõe, nossa querida
E a Virgem Maria proteja e guarde.

João Rapluiet. Paruco
x x x

ANIVERSÁRIOS:

I'
- menino Juhír Panlo Braglia,

::5HA. BHAULINDA DOS HEIS FEH.- filho do sr, Paulo Braglia c Anto-
. RABI nieta Braglia.

Aniversariou-se, ontem. a exnr. FAZEM ANOS AMANHÃ
!'Sra. d. Braulinda dos Reis Ferra l i, - Sra. Capitulina de Souza Ser
vesposa do sr. Teodoro' Ferrari. esti, ratíne,
-mailo comerciante em nossa capital.

A distinta. aniversariante foi mui
�'Jio' compi-irnentada pelo grande cir
-culo de suas relações.

FAZEM ANOS HOJE
'

- Eugenio E. da Silveira, 1° xa r.,

gcnto musico da Força Militar.
- menina Vânia Ma-ria, filha do

dr. Heitor Ferrari, engenheiro do

Serviço de Patrimônio da União.
- men-ina Neuza Maria Faraeo, - sr. Altamir Almeida, sócio na

�fiIha do sr: José Nicolau Faraco, firma Almeida & Bastos.

-�:porteiro do Dias Velho. _ srta. 'I'erezinha Gama Saltes,
- dr. Carlos Gomes de Oliveira filha do sr. Des.. 'Urbano Müller

-sadvogado.
- sra. Ligia Bauer Ramos, espo-

-: Stl do dr. MUI·j].o Ramos.

Sal les e Maria Emilia Gama Salles.
- Srta. Lia Lopes Vian,a,' filha

do sr. Rui Souza Viana.
- o sr. Eugenio de Souza, foto- - menino Geraldo da Silvcra, rl_

-;,gràfo da Policia. Ilho do dr. Manoel da Silvei-ra. arl-
- SI'. Manoel Alfredo Barbosa ,.!vogado.

..comerciante em João Pessoa. - dr. Arthur Costa, advogado nu

_ sra . Jadwiga Grams Gentil Rio de Janeiro.

-esposa do sr. João. de Deus Gentil - sra. Maria da .Glória Medeiros

-1° piloto. Dutra. esposa do sr. Heitor Dutra.
_ sra. Argentina da Silva Fer� - sr. J�úmc Mendes, Fiscal de

'mandes, cSIPo�a do sr. Tycho Fer- Fazenda, ''_ I-nandes. fune. do :l\L Fazenda. .

- 's'i(��r6fjno, comerciãntr,
.

_ dr. Oslim Costa, advogado cm NAS5IMENTO
·.Jndaial. �Lo\RIA LUIZA

_ menina Yal'a Leno1z, f�lll: dOI Está. em festas, c!l1l1 o nasc.imon�G

,:sr. Osvaldo, Lcntz, tel�;lsH. . de sua primogênita e que recebea
_ dr. Américo d·a Silveirra Nunes,· o nome {lc Mari·a, Luiza, () lar (:0

",desemhargador apos·entado. I
s.r. João da Lllz F·erreil':J. (' de Slla

.TOÃO A. CARDOSO i exma. espôsa, sra. Nadir Caminha

,Y T,ran-scorl'e 11oj·e, mais um a.ni- i Fcrreira-, ambos fll'llCiül1;}rios da D.

"J""",'ersár.io, do nosso estimado amIgo H do Dt.'lpartamcnto dos Correios c
I

�r. J'Oão A. Ca'rdos'o, Tele.grá,fos.
STA. E\UNICm RAMOS NOIVADO

Transcorre na data de hoje Com a gentil senhorita Arné1i:l
'o ari.iversário natalicio da gen- Cardoso, filha do sr. Francisco des

·til Sta. Eunice da Silva Ramos, Santos Cardoso e de sua exma. ('S

,'dedicada funcionária da Em- posa d. Maria Cardoso, contratoll

"']weza Auto Viação Catarinen- casamento o sr. Jose Pedro Passos.

',se, servindo na Agência de,sta

.:capital.
'

"O Estado" apresenta a gen
-til aniversariante, muitas fe-

-Jicidades.
MÁRIO

Newton Brüggemann e

Senhora '

participam aos parentes
e pessoas de suas rela-.:

ções o nascimen to de
seu filhinho NEWTON.
Maternidade de Floria-

nópolis, 9-10-1957.

'J

3

/
• vitoriosa ......

IM
·,Iores e c1areclmentos escrevam.:

Caixa Postal :;.�'1 - Rio

I Võiifíilaiiâlíõ"iíira
.

muslcos
A d· t M

Os comandantes das Regiões Mi.
.

qra eClm.en O e �; issa litares foram autorizados a abrir

o vo<luntarü"do para. serviços, afim-

Ao'onio Jorl1e Cherem de pre'encher os claros existente.;;
� na's bandas de músicas, não sendo

compreendidos, entretanLo, os re

servista.s mústcos.

VENTURA DÁS
NEVES

Transcorre hoje o aniverBá
-Tia natalicio do nosso amigo
"conterraneo sr. Máro Ventura
,:das Neve-s.

O distinto anivers'áriante
'·'que joga com circulo de grande Pedro Ismael Passos e A· d· M

·

':�����o�erá por certo muito
Rosa Passos gra eClmento e

.

ISSa
FAZERAM ANOS ONTEM. participam o contrato e·

.

Senhora Nel1y Scott..- Guimarães,. de casamento de seu Dr. AI.redo Porfirio de Araujo -

-oesposa do sr. Argemiro Guimarães, filho José Pedro Passos ' Viuva. filhos. genro.. nora. e netOI do Dr. Judeus condenados
-Inspetor Fiscal das Rendas do Es- com a srita. Amelia Car- ALFREDO PORFIRIO ARAUJO agradecem sln-

t 1 doso, filha do sr. Fran-

I
biUzados a todos que os aéompanhararn e confor- Jerusalem, n (U. P.) - O tribu-

a(to. .

_ Sra. Beatriz Pacheco Gonçal- cisco dos Santos Cardoso taram na enfermidade e morte de SitU quorido na1 militar condenou a 10 anos de

d ... J M
.

C d
espolo. pai. logro e avô. bem como D todo. que "

-

tA. d . d' dais
.-ves, esp.Qsa do sr. Pc 1'0 uonça .ves, e aTIa ar OSO enviaram telegrama•. carta. e cartõoI de condolência•• coroa. e fio pnsao, res JU eus, OIS OS qu

.. eng. geó.grafo. \ :.._---_��""'!'-.�--�� re_, Aproveitam. outrouim. Q oportunidade para con17idal' a todo. os são ir-mãos, por terem impresso· fo-

_ Viuva Hidcgarc]; Pe.(lreira. ViU-I'
A nossa Capital vai ser dota- amigo. para a mil.a de 70 dia que .erá cel.brada terç(1-feira. dia 14. 1hetos çle propaganda da organiza-

"va do Dr. Felipe Pedreira, diretor da de mais um estabelecimento à. 7 hora•• na �gr�ia de São .Francisco: p_or alma do pra�teado ção subversiva "Irgun Zvai Leu

-de Sallde do Porto de Fpolis. deI' ensino e este será o "Colé- ::���.•::�r a::d:c��:n���. de Ple'dade crIsta. externam anteclpad:1- mi". O 4° réu, pai dos dois irmãos,

_ o sr. Ubal.do Brisighelli, fUll- g�.Bar1'iga-Verde" foi. absolvido .

.oeionário estU'dual.
_ d. e Leovegilda Cabral, viuva

(:10 Prof. Florloardo C�braL
_ menina Enir Rosa, filha do sr.

. .Tosé Rosa.
_ sr. Osva.1r1<o Cabral, médico.
_ Sr,ta. Teresin,ha de Lourdes

'Pereira., fi'lha do sr. Belmiro e Olin

da Pt'l'eita.
_ Sr. Anibal da Silva Coelho,

e se encontra

à disposição dos

interessados, o

representante de

Conclusão
Disse que a -candídatura do 'dr.

Régis era uma garantia, que podia.
ser endossada por gregos e troia
nos, pois, toda sua vida, tem sido
um padrão de honestidade, de ca

pue ídade, de trnhallio e. de exlre
mario amor a 'I'uharão. Já como

aluno da :Faculdade, foi designado
1'0j)l'eSentaute daquela casa, no

VIU Congresso Na.clÍ,(lDaI de Estu

dantes, em 19/,5, no Rio de Janei-
1'0, Bipresenta.rulo Lese, única mau

dada ímprimir e que teve a apro
vação nnãuirne da comissão. Dis

Lingui-se de maaeira orilhante _no
seu curso jurfdico, tendo conquis
lado o único prêmio da Faculdwde,
que ri, o "Prêmio Consul Carlos Be

naux" para o aluno de melhores
notas 'em Legislação do 'I'rabaíno e

foi cscollhi,do pelos seus colegas,
para orador da turma. Quell11 apre
sentava um oandídato assim, não

podia deixar de dizer, como já dis
se ou e êle está eleito.
'Em segudda, o ardoroso tríouno,

que a cada período areancava

Uir)l�uSOS prolon:g3JdOS da_·assist�n
cía, apresentou uma moçao, de 11'

resÚila solidari:e:dade ao marechal
de vitórias políticas, que é o, l�
signe Vitw-P,residelnte da Thep�lbh
ca, c1,r. Nerêu Ramos. Mal Lermnnou,
a assístenoia rompeu em prolonga
díssirnos aplauso:",

JmpreSSOfa Gr.áfice Ltda.
Serviços tipografie08 e�
geral- Impressã.o a cores '

Rotulu. - Preços modicas.
Rua Sã.o Francisco 12.

(Começa defronte o ne 48

da rua E$teves lunior).
FLORIANOPOLIS

MOLESTIAS DO
FIGADO

Assim -como. y. S. cuida de

-eu vestísrío, de seus dentes,
� ss.m tambem V; S. deve cuí
dar <Lf' se' \ fígado,
II v"üna N. ':. da Penha deve
ser usada po;: V. S. cO'no um

t-:·,.;l,;)ffi :';lt.O dç\ "rep )U..,O�l.
II Pê) ela N. S. d.' Penha poje
�,,::!' t')·n d. Hlesrno en1 u�;o

I:ro!onzado sem "eceio de qual·
é1ue lncfJveniente.
A v,d" vak '" pena ser vivida!

\J��ttEPATI"A
tt.S. da Penha

l! 'VID.A. DO FIGADO

W. M. JaCKSON ·INC.
•

EDITORES das

'1?rOressor.

e cutros países europeus. Tratamos com abõoluta
necessários para êste fim.

Carla's

OBRAS SELETAS E 'ÚTEiS
'II: Ti1esouro da Juventude

HIstória das Américas

'* (J Mundo Pitoresco

* Ç!onl:' completas de Machado de Assis
* Coleção Obras Literárias. de Afrânio Peixoto
* Obras completas de Humberto de Campos
* Obras completas de Eça de Queiroz
* A Côrte de D. João no Rio de .Ianeíro
* Novo Dicionário, de Cândido' de Figueiredo
* Lello Universal

* Prática Comercial Norte-Americana
* Enciclopedia de la 'Musica
* Música y Músicos de Latinoarnérica
* Colección Panamertcana .

* Enciclopedia de Eficiencia Personal
* Encyclopedia Americana

À SUA DISPOSiÇÃO ATÉ O· DIA ENCONTRA-SE O SNR.
JOSE' VARELA
Hotel

F o n e:

* SIRIUS

I .. T. E.
Ind"uslrias defTecidos EJa&tiEoS Ltda.
AV. SANTA MARINA. 432 - Caixa

S. PAULO
Postal 2072

Aceita encomendas, .mesmo pequenas, para arti�OB
de sua fabricação, tais como: e!asticos pa.ra botinas,
tiras, talabartes, fitas eJa$ticas, eJ'asticos para rou-

pas, elasticos para ligas de senhoras, suspensorios,

ligas e cin tos para homens.

Viuva; filhos. génrol. noral, 1\etoB. d.maw mem
bros da família Oherem••en.ibi1i:z:odos agradlcem
a todos o. qua ocampanharcun a confortaram na
enfermidade e morte de seu querido chefe ANTONIO
OHEREM, b.em. como a todQI' qUe énviarom t.l.�

gramC1lJ. carta•• cartõel de condolêneia•• coraas e flores Aproveíta"m G

oportunidade para con·.I'idar a todo. oa amiga. para G mi..a· de
.étimo dica qua s.rá celebrada quarta-faira, dia 16. à. 7 hora. na
Igreja de Séio Francilco por alma do pranteado'morto.

Por moi. este ato da piedade cristã extarnam antecipadamente
os .eu. agradecimentos.

de chamada da Alemanha
efIciênCia dos papeis

ORGANISAÇÁO EFICIENCIA RIO DE JANEIRO
Avenida Franklin Roosevelt, 195 - sala 105
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Necessario
• • •

DlUDIClplOS

Sinal de velhice
li Loção B,ilhant. iaa vai.

-tal' a cal' natural pl'imiti'ilQ
·(outonha, leuro, doiroda ou

:iJM_I'O.' em pou•• t.mpe. Não
, tintura. Não mancha e não
,.ujea. yG .eu ueo • limpo,
'fgeU e 'agrCldQvel.
A laoçao· Brilhante IztiqeJu.

,OI O<UpGe. o prurido, (I .ebor
rh6G e tàdae CI afecçõ.. pc�
l'OIIitdria. do cob.to, a"im
-cama oombate a oal,,101., r�

'titblisondo· CIJI laia.. aaJlila�
r... Foi QP1'o.odo �lo Depor
ta.m.nto Nacional de Saúde
Pública.

•

o nome dos\.nos cedulas

....,�.

tl
I� /

-.��
I. �

tJtllISrtJíftHPLIISIJI(ERE/IIllS
.plítltJW.>I!I(/!ést1#6'ftW�$'

'.
De acordo com os imperativos da j

razôo, do ciência e do bom senso: �
N.Dl: Regras abundantes, pro
longados, repetidas, hemorragias

.
e. suas consequências.
N.o 2: Falto de regras, regres
atrczadas suspensos, deminuidos .

consequências.

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o que é

8m lázaro, dize-lhe. q.e •
11m enfêrmo que poderá rI

tuperar a laode com Ia te.
auxilio.

o TESOURO

Da instrução está ao alcance
de todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alfabetização no Grupo
Escolar São José, na Escola Indus
trial de Florianópolis ou na Cate
dral Metropolitana.

•

Ultima Novidade Gillette

•

R"I'IO'%I Aberturas
amplas para escoa

rnentodaespuma (4).
limpeza fácil e rápida.

�l q,.
,\\,'á'�)i\':�\I.�À

\("""\}
SUAVIOAOEI BB!'ra

distensora (2) e Su
porte especta]

-

($) -

barbear mais suave.

S
1��
�tSJ.:::::

eCONOMiA. conrõr
to e satísfação - ets
o que lhe proporcio
na GilJette TECH.

•

'ii ,I.l ri",,�

:::s

P. Alegre, 9 (A. N.) - O 'I'ri- 2) Se o registro dos candida
bunal Regional 'E/leitoral pro- tos pode ser requerido pelo
feriu o seguinte.,;'acórdão rela- presidente dos diretórios mu
tado pelo dr.' Lourenço Mário n icipaís ou por pessoa que es-
Prunes : teia no xercício da presidência.
"Vistos, etc, "Tomando conhecimento da
Formula o Partido Social matéria o Tribunal Regional;

Democrático, por seu Delegado Eleitoral respondeu:
de�idamente coustítuído, a se-

, 1) Devem as cédulas consí-gumte consulta, desdobrada

I 1 muníctpiodoís tt . gnar o nome (O cem OlS 1 ens:. 34 s 20 da Resolucâo n.1) Se nas cédulas deve cons- (at, ,� �
.

d d b·· tó . 2.179 do T. S. E.).tar, e mo ? ? mga ano, o 110-

2) O presidente dos diretó-rne do munrcipro ; ....

o sou subsrIOS munlClpals ou " c
'"

títuto em exerclcío tem capa-

"abelos Brancos D. cidade para, sozinho, requerer
ti li

o registro de candidatos. Fa-
lam as instruções do T. S. E.
em "diretórios"; mas os or

gãos diretivos são normalmen
te representados por pessoa
singular, por um cidadão que
responde pela direção partidá
ra, quer nos negócios comuns

quer nas atribuições específ'i
caso

Tanto é isso exato que o decre
to-lei n. 7.568, de 2l\, de maio
de 1945, que constitui a cupola
do sistema eleitoral vigente,
dispõe no art. 40, � 1°. "O re

gistro pode ser promovido por
delegados de partido, autoriza
do em documento autêntico,
inclusive telegrama de quem
responda pela direção partidá
ria, e com a assinatura reco

nhecida .por tabelião". E' ob
vio, em tal caso, que quem,

. dispensa.da a manifestação co

letiva do diretório, tem atribui
ções para mandar, ele igual
maneira dispõe de perderes in
dividuais para executar",

j

--
mia, (.refIra as Iã

minas Gillette Azul,'

que se adaptam, ri.

,orosâmente, ao no ..

vo Gillette TECH •

I
t

\)

\
�

A sua disposição, agora, rio elegante

Estojo "Diplomata", o novo aparelho
de barbear Gillette TECH, já famoso

pelos quatro extraordínáríos aperfei
çoamentos que apresenta!

-r:

Primorosamente confeccionado em

matéria plástica, nas côres marfim

vermelho e marfim-azul, "Diplomata"
contém o novo Gillette TECH e um

. pacote de 5 lâminas Gillette Azul..

É o ideal para uso próprio ou para um

presente distinto a um amigo de gôsto.
A venda nas boas casas do ramo.

�
�
'i!hr. \...v

SEGURANÇAI Frtsos
antí-deshsantes (1) -

maior proteção do

rosto, contra cortes.

---

-

Gillette T(�l���HO APARELHO OE BARBEAR �W .

TECNICAMENTE PER,EIIO

G·179

Asteróide & Cia. LIda. i
RUA TRAJANO, J3-(sobrado)

Reprerentatlg (8 Andebu do Brasil S)A.
P,RODU'llOS AL,lMEN'I'ÍCIOS - ,Sardinhas Por-íugnieza - Pe

tit-PoÍs - Aspargos - i\Ia:ca,lirÍ:ÍJo Americano, com ov.:>s. Arenques
em o\�o e 9 $'I)gados.

.

Produtos desh ídrutados "Harkson" - Gema de 0·\10 em pó -

Ovo inteiro em pó - Albumina Cristal.
PAPELAJRIA - Canetas tinteiro Erversharp "Skylíne" - Au-

.

-

"Eagle"topoíns - Canetas de madeira-c-Penas pa.ra canetas, marca •

RÁDIO - Para mesa de cabeceira, marca "Wonnie", 5 valvu-
.

la.s - 110-120 volts.
ABRIDORES DE LATA - Marca "Ace".
E[.�<\jSTltGOS - De Rayon e algodão.
BAiRM....HOS - Americano marca "Caravan",
TECJ.OOS - Grand te Bavon e lã .

BARCO DE BOR�ACHA, prc c eder.c-a Inglesa.

Costureira
Aceita roupa de creanças

e senhoras
Rua Silva Jardim o. 258

QUER VESTIR-SE COM CONFORTe E ELEGANCIA 1
A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
Rua Felippe Schmidt 48

1
Para as pessoas de fino

paladar L afé Otto é
'.em par.'

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

Belém, 8 (A. N.) - !tüciou-sel CASA MISCELAN::IA distri.
nesta canítal a Iahr-ícação de casas buidora dos Rãdios R. C. li
pce-Iabricadas, que serão vendidas I 'Victor. Vãlvulas e Discos,
ao preço de 25 mil cruzeiros. I Rua Conselheiro Mafrlil

Casas pre
fabricadas

CUTIS
CANSADA

.

m �sS!�d�sl��
�as na testa e ao.

redor dos olhos,
as sardas. man

chas. cravos e es

pinhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem

estas imperfeições, lançando nu

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

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

belezador , usado todas as noites
em suaves massagens no rosto,

pescoço, e todos os dias como

base do "rnaquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi

gor e mocidade à pele. Com ape

nas uma semana de uso do.Creme
Rugol a sua cutís poderá ficar ma

cia,limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A felioídade
de amar .. , e ser amada.

CREME

'RUGOL
Alvim & frei!a" ltda,-C.P.1379-S, Paula

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�Driosidade política I
Rio� (A. N.) - Durante a

-"sessão de hoje, da Câmara, o

.sr. José Augusto, em palestra
-com outros deputados, fez in-
1Í.eressante observação_a 1'es

·peito da posição, dos

me�1.-1l)1'os da Mesa em relaçao
.á situação politica nos Esta
.dos: "Somos 11 membros na

.Mesa - declarou - e todos
nós, sem execeção, estamos em

-oposíçâo aos governos dos nos

nos Estados. O presidente Sa
':muel Duarte é oposição na Pa
-raiba.: eu sou oposição no Rio
oGrande do Norte; o segundo
'vice-presidente, sr. Altamiran
-do Requíâo, é oposionista na

'Baia; o primeiro
'

secretário,
Munhoz da Rocha no Paraná;
-o' 2° secretário Getulio Moura,
no Estado do,Rio; o- 3° secre

-tárío Jonas 'Correia, passou pa
'Ta a posição no Estado do Rio;
A° secretário Pedro Pomar é co

-muntsta e, portanto, da opoãí-
-eão ; os suplentes Pereira da

'Silva, Areia Leão, Caiado de
,;Qodoi e Vasconcelos 'Costá
também são, respectivamente,

,

'no Amazonas Piauí Goiaz e Mi

·nas. O sr. José Augusto eonsí
-dera tão curiosa situação como ,

'vrova de vitalidade e evolução
"democrática oferecendo o Le-I

::gislativo nacional
, fisionomia,

-eompletamente diversa dos

rtempos 'de quando a composí
-ção da Mesa, via de regra, obe

<.decia á injunção "politica dos

�governadol'es"" .

.............. " lO.

'\

,? Combate a tosse. ! a

rbl'onquite e 09 resfriel
-dos. Iodo O Xarope S.
éeficelz no treltrelmento

dels afecçõea gripais e

. das vias respil'eltórios.
O Xarope São Joã.o

.......-- -",""

soltel o' catar:ro e faz

expectorar fàcilmente.
� }� ,1, ..

�Depois da teupestade
F'lushlng Meadows, (Úni-

ted) - Depois de quase 20 dias
-de numerosos discursos, cuja
maior parte se caratertzou pe
'os insultos, recriminações e

ineficacia, a assembléia geral
-da ONU começa a entrar na

. fase decisiva de suas reuniões,
Assim é que hoje, deverão ser

debatidos no plenário os espi
nhosos problemas da Palestina
.� da Grecia os quais tem sido a

causa de violentas díscussões
,eentre os delegados da Russía,
"Polonta, Estados Unidos, In

_glaterra e países arabes e ou-

<tros.
.

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

Não receie em comprar
. J1�ões do "Colégio Barriga
Verde" por que ésta orgamza

'"�ão está sendo ,1elada pOI' ver
-ãadeíros ideali§tas.

. PatriDlônios CODlO êste
PRECISAM SER PROTEGI"�S

T.do criador sabe o que vale um ani
mal de raça. O que vale e quanto custa ...

Há fortunas aplicadas em exemplares
magníficos que, entretanto, estão sujeitos
a muitos imprevistos. Se você possui ani
mais de raça. faça o que todos os cria-

{)

\'
I
,

','

dores esclarecidos estio fazendo: pt'ote-•

ja essa aplicação de, capital através da
Carteira de Seguros de Animais, manti-
da pela SATMA, que lhe assegura um. -

indenização, em caso de morte d.

qualquer animal de valor.

-. 8 CARTEIRAS DE SEGUROS:
/

7

Acidentes Pessoais
Incêndio
Automóveis
Fidelidade e FiQnçlJ

Acidentes do Trabalho
l'ra ;loSportes
AI1;rnuis

Responeubtiidade Civ{l

SUL llMERICA. TER�ESTRES,
MARíTIMOS E ACIDE'NTES
A MAIOR COMPANHIA DE SEGUROS EM SEU G�NERO D,A AM'tRICA DO SUL

RIO DE JANEIRO

Procuro CelSO pora com

prar. Ofertas, para a reda

ção delito folhel ou el rua

General Bittencourt 66; tl'a
telr com o Snr. Ribas.
Não .e <lceita interme-

Crime tenebroso ����i��.••• H' ..

Rio, (A. N.) - Verificou-
se tenebroso crime aqui- Ma
riano Pereira do, Nascimento
atirou 310 mar um aleijado, cau- Um grande e ótimo fogão

Ber ta e uma cama de ferro.sando-lhe a morte. O motivo -

T t 'Av 'da
do crime foi uma disputa entre \

para casal. ;S31f.lf
a em

,

os dois homens por uma habí- i,Mauro
Ramos

..... • • • • ... oo •• oo... ..oo.... oo.. ........ .. ....

tação de madeira,

Precisa-se alugar uma casa

grande ou pequena, no centro
da cidade. nas ruas mais pro-I
ximas do Mercado, com capa
cidade de uma $'lIa 'Para escri
torio comercial. Informações na

Casa Capital com ACACIO
REGIS.

-_._--------------- -----=-=----=--------;---======;.

Relojoaria,' Progresso, ICarvão para I
Dr. CLARNO G.

de JUGEND & FILHO O Brásil GAtLETTI
COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE I Washinaton

�

(United) _

A ��m�?!� O

REEMBOLSO POSTAL Anuncia-s� qU� os Estados Uni- COllaUtuiçáo d. Soel.daei..
Faça seu pedido por carta ou telegramae pagae 'dOS exportarão 144.000 tonela- NATURALIZAÇÕES

.

sómente quando receber, '

das de carvão pará o Brasil, du- i

I
Títulott D.olarot6rlo.

� rante o. próximo mês de 110-, E.arit. -- Praça 15 d. No•• 23.
'

vembro. l°. andar.
•• ,.................... .. • •• R..td. - Rua Tirad.nt•• 47. IFONE •• 1468

,URGENTE ..

r':'"

N, 27 Cr$ 350,00 N. 31 c-.s 600,00
Relogio .ui••o com pulaeirc de

material plos tíeo. 6 rubis. M. dela moderno Trabalha com

Folheado 'em ouro. 15 rubi••
N, 27-A o-s. 580,00 IO meemo com 15 ruhis e Folheado em ouro, cordoné
vidro gI'O"O moderno. grollso e vidro altG,

No.aos relógio. eão ocompanhadoll do. respectivo. certificados
de garantia.

PEÇAM NOS OATALOGOS - ENVIAMOSGRATIS
J{jCEND & FILHO

'

Curitiba -- Praça 'I'iro den te•• '260.. Paraná

CAIA'C,_,.... J ,
__ _...___ -Jo...--.I

Vende-se

Vende-se
Um Bangaow na Rua José

Cândido da Silva (ESTREITO)
ne. 350. a tr s tar no mesmo.

I preço CR$ 40 000,00.
. . .. .... �... .. ...... ....

. ...

! Café Otto traduz quolidC' (':L !

!Pegel-o co SEU fClneCEdol.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



TEATRO Á. DE CARVALH()..

Segue' amanhã para 81umenau a vespera�d!sh���as Despe-
dida de:

equl·pe do 14.'" B. C. ]}[e.squitinha e seus nrtlstas
RITZ ho

í ,

10 h da (Grande Companhia de Co-
'-' oJe Ias oras

idias) h'I
.

t ... ""Afim-de disputar as eliminató- em Blumenau concorrendo os 13° I manhã M tO êe rí tl d me las com a uarran e peça"

, '.'" - a Inee a pe lza a ,rias das Olimpíadas Regional de 14° e 32° B. C. e 6° B. A. C., sedia-I Jornaes _ desenhos _ shor-: em 3 atos:
A

1AA7 b 1- d d J' '1 ''''j
.

'1' CHIOA BOA","x, em arca ama111a, 'em con u- as em OlllVl e, .l' onanopo IS, t.s _ comédias _ Censura li- _

ção especial e chefiada pelo pró- Blumenau e- São Francisco do SuL,' vre De: Paul? Magalhães
prio comandante, sr. tte.-ceí. Nilo A Unidade que se consagrar II Preços: C�'$ 1 00 _ 2 00. Uma verdadeira tempestade de-
Chaves, a equipe representativa vencedora nas eliminatórias, se- '. ' risos.
do 14° B. C. guirá para Curitiba, onde se reali-

"

:ÍÚTZ h'�j�' �� '2 ·h&s. M�ú�l �reços: Cr$ 6,00 único (Lu-
zarão, ainda êste mês, as finais das née Chie calIdad� avulsas). GeraJ, �r.$As eliminatórias realizar-se-ão Olimpiades V J h R b t W 1 3,00. LIvre. Creancas MaIO'! es...

an o. o8ou - o e1' a -"! l'" -

-

t •---------------------------
k P II' T t S 'de 5.n"DS poderão entrar,

V· C 1 I
er - zy 1S ax er - peu-' � f

�
. '

enceu O « O eglO» �;R;���BEGUNDOS SOBRl!j!TEÀTRÔ;�E·oÓÃRVALi_ÍõProsseguindo o campeonato da b quadro "boquense", ao fina li- TÓQUIO" I.. As 8,30 horas.
cidade, Oolegial e Bocaíuva de- zar o primeiro tempo perdia por I C Ii N FmalIzand.o uma temporada. "
frontaram-se ontem á tarde, 1e- 3xO, conseguindo, na' fas'e fiilal, J lUa:e��;i�ia1:�a -;em�n�r�;� de' extr:aordiulário

/

e invulgar- ....
vando a melh<?r o .esquadrão Cole- _com apenas D elementos, clim.inuir p. . C ,<!t 3 60 _ 2 40 suceSISO, despedem-se. o'

o
.

l' I ,.. reGos. 1.rp, ,. I �[ °t· I 'e <! al.4.]stasgw 1110, pe a contagem 'de 3x2, apos a clif.elrença no marcador, assina- -

I "esquI, ·ln IR e s u ..., -", ,

uma luta árdua e ac1dentada na lando 2 temos. ROXY'
...

}. ':
.

'.' '2' 'h'
. , , . , ..

; Com a inte1'e'Ssantissima pe-
.

- 10Je as . orras
3 'tqual foram expulsos do gramado 10 O E t d d S t C t ça em a os

" 1 "I·"b 1 E
' . . -

d
,s.a o- e an a a a-

CONTRA OT"ENSIVA .os p ay:rs _,UlZ e Am a, a zaga < lU nossa pl'OXllna ecllçao a1'€-
rina _ Nac. 20 Leslie Brooks' . r .....

' .

do BocalUva. mos maiores detalhes sQbre o

jOgo.} G. . M ,..... d f De Armando Gonzaga,-
__________________________

-

Oe�5�El\�oS�� �EDO I Uma verdadeir� :xplosão de-

Nota do Departamento de Te-� 3° J:;tmes Mason -. Lucile ga��:����as atomlCasI Manhem I C d d Cr<!t 150a
.

_.

d F r D
.

I HOT:E)L RES:ERVADO �a_ s. numera as, 'ii' , .'OIS a "" '. - . \ Balcoes numerados ..... 10,00'. • • .

I 4° GontIlluacao do senado I 7� 00>Santa Catarina pela primeira vez dis- "Il11P:�t��t�;1!�n. g�;�r���s '. '. 'o'.·.
'

..;,.,.... �:oo
puta. o Campeonato Brasilei'ro de TeDis ,.����os.:, ,��$.. 3:��.� .�',4.0:...

Imp
..��e.. 1.4. �:o.s2"h����'"Em vlrtuue .da. atJtude tomada ao nosso convite para tomar parte RITZ hoje ás 4.15 ._ 6,30 e' IMP.E�IAL s

, 1}por um dos membros do Conselho nas eliminatórias a serem r�aliza-' 8 30 horas I Matmee
"

�o Barulho
-IT'

.

tl' T
.

d C B D ..l d
. , . .,

I
' Domumentano n. 21 Nac. mp_ccmco ,e ems a , . o, "r, as em FJonano.pol!s, cUJa data era ROXY _ hoje ás 7 30horas. PHef\bert Mesquita, que re'l1'lll1ciára preme,nte devj·do- i.t época de en'ccr- Sessões Elegantes

'

I Filme,s. 2) Macacada em ara-

cm consequência do cancelamento ramento das Ínscrições nominais el Edward G. Robinson - Lo- da.
, TORAde nossa inscrição e atendendo ao remessa· de ficll.'ols para a C. B. D. reta YUilg _ OrsoIl Welles _ 3) DOAC1El pIMPOS Dal€!'l I F C D C B D -

T
. . Com: earce -

�e_o (a , . ., a ,. . . H�OQn-, 'emas a mailior co.nflança que os Richard Long .'

'd . ti'" d'
. - I Evans - RISO e MUSICaS'II elOu o se� a ü e au .O,IIZOU o nos-

i .

esrpmilstas que foram saberao de- O EXTRANHO
, TANHA NEGRAso comparecllllento ao Campeonato. fendcI' com denodo o renome

es-, "Imp até 14 anos". II) MO.
IJo

' Je-.. .. I
. ,

C l' Robert wery -BraSIleiro de Te:l1ls. portivo de Santa Ca,tarina. No programa: Filme JOlrnal ou .

A d 1
- . .... �

, an Parker'para finalizar o prélio com os lou- l�os,sa e egaçao ,SC.g'UIll . aS�lln I Aos nossos temstas, os nossos I Atualidades Warner Pathe I AGENTE F'EDIDRAL
1"os do t,rÍ'unfo, C'onstltmda: Srs. Hora'clo Ollve'lra, ,s,incel'os votos de boa estada no Preços:. III)

.

'.

t _ 1/20,Ao que nos informou aUo pa'redro. c'hefe Raul Schmidlin e Kl1'rt cOl-l Rio e muJ.tas felicidades, RITZ 'ás 4,15 8,30 boras Cr$ Com· Marte �amo,ndo Arvai, deverá reaparecer na pu-I ]in do Bôa�Vista T, C. ele Jloinvi]e e Pelo Departamento de Tenis, 6,00 _ 3,60. . IDps. (5 yartesi 00 240
""Il·a de logo'mais () extrema- escrner- C[�rmcJo Prisco e Hubert Beck do Alvaro Accioli de Vasconcellos RITZ ás 630 horas único Preços C;$10' .

;,.,

I
. T·· CI b d t· C 't 1 '" Imp ate anos.da SanlzinIT10, já r,esta.beleeido da Jlra el1lS U e es [lo ap1 a o ...

Cr$ 6,00.
.

'foMe contusão que soÍlren no ioga Os três primeiros seguiram !l10 Tome KNOT HDXY ás 7,30 horas, !nico . ,.,
, ,

°h'-IMPERIAL ás 5,30 e 7.30 s.
com o Atlético, realizado no pri- (lia 7, Ide Curitiba pelo Avião da .

Cr$ 4,80. CONFLITO 'SANTJMENTALmeiro turno. A presença de Sau.lno "Varig", 'e os dois últimos, dia 9,

GENTES DE SEGUROS Com: John Payne - Maure-'
quadno avaiano anima cOllsider·á- pelo avião da "Cr'uzeiro do Swl".

A. 'en O'Hora e C<J.SITE MARS-
"cImente os !l1lUllerOS "rans" do Os no,ssos rep.resentantes toma-

�IVl' -celeste., O conjunto sofrerá aJ- rão parte no Canipeonato BrasUei-! HALL
O E t

�

No programa: 1) spor e-
gumas l11odificaçues. Luiz voltará a 1'0 por equipes c no Campeonato Importante CO"llosnhiR de Seguros, operaf.ld .... no'! rpm"s �e

em Marcha Nac. Imp. Filmes
sua verdadeira posição como cerr- Brasileiro Individual de Simples e INCENDIO, TR�NSPORTE E ACIDENTES PESSOAIS,

2) Füx. Airplan News 29 x 76
\1'0- médio, passando Bn'mlio para o i DlIP1�s.� .

. .. ," _I deseia nomear p� re. s,eus, agentes" fjrma comercial idooe9, nq
_ Atualidadescomanüo do ataque e

des'locandol
POI motnos va\.lOs, ll1de�ende�, j capital e n9S prmClpS1S Cldade� do Estado de Sant<l C�tarina, Preços: Cr$ 4,00 3,00. Livre

para a meia esqu�rd� ol.1C�C:_fará
�da t�s da noss� y.��lad,e ...a .eqLHpe naolpOdendO oferecer alem das. comissões usuais. uma R)uda de

7,30 _ (4.00) (único) ,

com Saul, o explendldo 11ao, que, representa a falça maXJnla do te-
custo mensal ou proporCIOneI ao volume de negócIos

Creancas maiores de 5 anos
'flssim voltará á sua ru1tiga posição. ll1iS

de Santa Catarina.
. I -

d
H'

C M SILVA C P staI 2833 poderão ,entrar na sessao e
O quadro do Carav3ln,a do Ar não

.

Está, por�!ll, integ.rada ,p:or espor-j artas para: "

- aura ( . ,

sO'fr,erá alterações. Sera o mesmo, Ílstas que at'enderam PI ontamel)te 1 no RIO DE JANEIROo 5,30 horas

6 o ESl ADO Domingo 12 de Outubro a. "47
-_.J,..\-..,.._..-----���������.:-::::...::.:::=:...::-=-....:..:.-.::..:---�-..;..-------

Foi iniciado, ante ..ontem,
_!:a!m�lo .Prisco" venceu

no Rio, o Cempeoneto Brasileiro de Fents,
a simple���.n!!ª o rep!eseDt�!!!e__!1_º_,P�raná- ��- -�-,- --�--

CAMPEONATO CARIOCA
r
I

Prnsscguirú hoje o certame ca

rioca ele- futebol; com a realização
./ dos seguin tes jogos: Botaíogo x

América, no Campo do al vi-n egro ;
Ff amengo x Bangú, no campo. do

primeiro; Vasco x Madureira, São,

Cristóvão x Olaria c Canto do Rio:
x Bonsucesso.

/

, ,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO
--------�--.--------

SUSPENSO O "PLAYER" MA-

CHADO

50 �AÇôES NOS JOGOS
OLIMPWOrS DE ,ÜH8

-Londrrs, j o ([j,P.) - C.incoenta

-naçõcs já aceítaram o convite p3-
ra tomar parte nos Jogos Olímpi
cos cm 1948. A última vez que se.

r·ea.lizal'am jogos olirnplcos em

Londres, 1908, dezoito nações se

fizeram reprcsentar.

Um jogo de grandes atrativos
.

Defendendo seu titulo de líder invicto, o ftvaí
bater-se-á com o potente esquadrão do Caravana
do Ir.-Saul jogará.-Os quadros. Arbitro o Com. Cabo
Todas as atenções do mundo es, que enfrentou. e venceu o Figueí., C01TIlUll acôrdo, o sr. Comandante

portívo da capital estão voltadas rcnse. 1 Alvaro Cabo, o mesmo que apitou
para o grande embate fuíebolistico As duas equipes jogarão assim a partida entre os dois esquadrões,
que dentro de algumas horas reu- constituidas : ! no turno neutro. Estamos certos São Paulo, 11 - As diretorias do
nirá J1'O gramado do cstadío da F, Caravana do Ar - Hélio, Waldir que, para maior, brilho da tarde Palmeiras, desta Capital, e Flumi
C, D., os potentes conjuntos do Avai Lebetinha, Sanford, Leónidas, Ma- esportiva de hoje. s. excia, saberá nense, do Rio, assentaram definiti
e do Car-avana do Ar. e Morací: Andão. Haroldo e Vezola, desempenhar a sua espinhosa rnís- varnentc a realização, no Pscaembú,
O extraordinár-io interêsse do nara e Hazan. são com' critério e imparcialidade. de lima peleja entre o "Super-Cam,

nosso público pela . lula de hoje á Avai - Adolfinho Fatéco e Ta- A preliminar está a cargo das peão "car-ioca e o Iider do certame
tarde fará, sem dúvida alguma, vinho; Damiani, Luiz II e Boos; Fa; equipes secundárias dos mesmos paulista. pare o dia 5 de novembro
afluir- ao estádio da Tua Bocaiuva Iipiuho (ou Ari), Nizela, Bráulío, clubes em prosseguimento do cer., próximo,
uma multidão de aficionados da Tião e Saul, tame de aspirantes, que terá como
mais popular modalidade esportiva Dirigirá a pugna, escolhido de árbitro o sr. Izidro Costa.
que se conhece no país, prevendo
se que as bilheiterias apresentarão
uma renda record nos jogos do pre..

f
sente campeonato citadino,
Avai 'e Caravana do Ar são os

Campeões de bilheteria, A última
peleja entre os dois categorizados
conjuntos, vencida pelos "azurras"
'rendeu a apreciável sorna de Cr$
2.92.1,50.
Sempre que I(} Avai enfrenta adver
sárlos respeitáveis, fala-se com ins
sistência na quebra da ínvencibilí
dade do lider invicto, mas. sempre o

tctra ...campeão barriga-ver-de, por

sorte, comia queir-am uns. ou por

merecimento, como queiram outros,
encerr-a ás partidas conservando a

sua longa mvenclhílídade.
Reveste-se de excepcional -impor

Htncin a contenda desta tar.de, o

fa,to de o Avai en.contra,r-se com

apenas um ponto de di,f.erê'nça sôbre
o Paula Ramos, considerando-se
que' o Caravana do Ar represenllou
sempre um adversário sérió e te

mido pelos avaÍallos.
Lembramos aos nossos leitores

O Tribunal de Justiça Desportiva
da F. C. D., em sua reunião de on

te-ontem, r-esolveu suspender por
3 jogos o jogador do Clube Atlético,
Machado, que foi expulso do grama
do ao agr-edir o "player" Renato na

pugna com o Colegial. Dr. Augusto de
Paula

PALMiETRAS X FLUMINENSE Avisa aos clientes e amigos
que,' por motivo de doença;
não atende chamados e dá
con�ultas somente das 3 e 30
às 5 horas.

que nestes últimos anos o quadro
da Base Aérea tem "surradro" o

:Avai, e vice-versa" ao' contrário- GOS

Ol1tros clubes' que aspiram o celro

de c.amrp.eão da cidade.

A opinião geral é a de que desta
vez o lider onoOlntrar<1 o seu "\Va

terloo". Os caravaneiros. com o es

merado treinament.o a que foram

submetidos sob as ord,ens (�O técni

co Ma'noel Tourinho, estão mais

aptos -do (lue se imagina, para so

})l'epujar qualquer ,eoll.iunto / por
mais forte que sea presenta, e con

siderando ..sc que .o Avai foi mal su

ceúido Ino embate com o Colegial
quando empatou por 1 x 1, o Cara
vana possue maiores probabilidades

I
/

�,
l

)
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t Trate das vias
I ,respiratorias
I
1

]
!

1
;
,

1
i

I
1
·i
1
i

A. Bronquitea (A.motica.,
Cronicas ou Agudo.) e a.

.uas monifeltaçõel (TOsle ..,.
Rouquidão, Catarro.. etc.· .).
O.lIim como a. GRIPES, Ião
mole_tial que atacam o apa
relho r8lpiratorio e devem
.er tratada. com um medi
camento .n8rgico que com

bata o mal, evitando com

plicações graves. '0 SATOSIN
contendo elemento. antis•• -

tico., peitorais. tonico., recal
aiflcant.. e modifico.dore. do .

organi.mo é o remedia
indicado.

Procure hoje o seu

vidro de SATOSIN
nas bôas farmacias

e drogarias.

..l

Palavras do
candidato

O sr. Teodorico Manoel Sera

fim, candidato a Prefeito de

.Taguaruna, 'pela U. D. N., lan
çou um manifesto aos jaguaru-j
nenses, prometendo-lhes tudo

que ponde e tambem, que não

poude nem pode ...
Ha de fazer estradas. "A la
voura terá um protetor" pala
vras testuais. Quem será? Ele
mesmo. E acrescenta: - "Com

prareí arados e outras máqui
na:s, para aumentar a produ
ção" . .. "hei de restabelecer
a luz eletrica e a força"; "d�)r
ret assistência médica á pobre
sa ". Darei escolas e "serei um
administrador que se preocu

pará só com o bem estar da po
pulação" .

Outras promessas mais fez o

candidato.
Onde o candidato, porém, se

perdeu, foi, exatamente no ini
do de sua plantaforma � pro
metimentos. Diz, ele, . im,
palavra por pa,la.,.�" ou fi
lho da terra, não preciso dizer

quem sou".
Não. Não ha necessidade de

dizer quem ele seja. Ele mesmo

o diz. É filho da terra, - Mi
nhoca. Pois não é mesmo?

Nervo"s� D.ebili
tados Provocam
lla Neurasthenia

NAO DEIXE QUE o EX
CES�SO DE TRABALHO
DEBILITE o SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇO PHYSICO
E INTELLECTUAL o
LEVARA', FATALMEN.
TE, A' NEURASTHENIA

1 Os primeiros symptomas da
neurasthenia são geralmente a

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

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as suas consequen
das. Trate-se immediatamen
te, com um remedia de el'feito
positivo e immediato. Não
tomê drogas perigosas. Vigonal
é o remedia indicado para

qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo,
restituindo arJ" fraco as forças

.. perdidas e a energia da juven
,
tude ás .pessôas exhauridas.

1 i.

Vf�ona1
t' FORtIFICA E DÁ SAÚDE

,Laboratorios ALVIM & FREITAS - S. Paulo
L.
....__._----

TÉ[NI[OS FORD
A 5EU 5ERVltD!

Eis aqui as 4 insuperáveis v�ntagens
que somente nós podemos oferecer ao

seu carro ou caminhão Ford!

7

1) MeclinicDs fonl especializados
- que conhecem, melhor do que

ninguém, o seu carro ou caminhão

Ford e estão treinados ocre pres

tor·lhe o melhor serviço'.

3) Peças ford legitimas - que se

ojustam como uma luva ao seu

corro ou caminhão Ford: trcbo
Iham melhor e duram muito mais.

OUÇA MOMENTOS MUSICAIS FORD,
.

ÀS 21:30 HOR�S

2) Métodos aprovados pela Ford
- espe<!Í'llmente planejados pe>los
engenheiros do Ford, de ocôrdo
com o estrutura do seu motor,
paro poupar tempo e dinheiro.

4} aparelhos especiais para Ford
- desenhados para proteger o seu

carro ou caminhão Ford, permitem
executar o seu serviço com axo

tidão, presteza'e economia.

AS a.as FEIRAS: Rádio Nacional, em

ondas longas (980 kcs) e curtas (30.36 m

- 9.720 kcs)

As 4.as FEIRAS: Rádio Tupi, em ondas

longas (1.040 kcs) e Rádio Difusora São

Paulo, em ondas longas (960 kc s) e curtas

(49.22 m - 6.095 kes e 25.50 m-« 11.765 kcs)

• Conserve o valor do seu Ford;poupando
tempo e despesas. Traga-o" a-nossa oficina

para uma inspeção periódica. Aqui êle se

sentirá "em casa" ... e o senhor também!

NÓS CONHECEMOS MELHOR O SEU FORD

•

Revendedores nesta Capital:
. I

TUFFI, AMIN & IRMAo· f
Rua Duarte Shutel, 11

-

•

-

•

ImportadOS di�etamente dos E. E. Unidos
Aos srs. médicos e farmãeeutícos e aos hospitaiS
Comunico.moll que e.tamo. recebendo uma importação direte

dos E.todo. Unido.. do••eguinte. artigos:
Film•• po.ra Ráio. X, em diverso. tamanho•.

Almofada_ e trave.leiros de câmara de ar. .de borrocha - Dedeira...
capotinho. higi�nicos de borracha.

Luva. para cirurgia. .

Cuba., comadres, irrigadore.. caneca. gro.duado•• compadre., funi••.
em ferro batido. eamaltado.
E . diver.os outros artigo.. ,

Demonstrações e pedidos à h O M A T E C
Sociedade Materiai. e In.trumento. Técnico. -- Cientifico. Ltda.

Rua Con.elheiro Mafra, 54 -- Caixa Posta!. 148.
Telegro.ma.: «Somatec» FLORIANOPOLIS.

RUA ALVARO

Declarados agr�ssores
LAKE SUCCESS, (United) - o comité político da ONU resolveu

por 3.4 votos contra 6,. apesar elas vigorosas objeções soviéticas, propór
a decisão de que ia Bulgaria, Albania e a Iugnslavia são culpadas (le
agressão contra a Grécia até que se resolva sobre a criação da nova co
missão halcanica. 12 países abstiveram-se de votar.

CONTA CORRENTE POPULAR
Jurol 51/s a. a. - Li,ite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheque..

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPITAL : CR$ 60.000,$)00,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00 .

Rua Trajano. 23 • Florlan6polls
TI LOGRA FI A/

Confere
Diploma

D

METODO:
Moderno e Efici�nt&

DE CARVALHO. 65

Correspondenda
(omer(,ial

DIREÇAo:
Amélia til Pigoz2:i

Asteróide & Cia. Ltdo,
RUA TRAJANO, 33 - (sobrado)

O ESORITóRIO ASTERóIDE & Cia. Ltda.., íníermediáeio da

Empreza Comercial H. Grossenhacker S. A., com escr-itório no Rio
de Janeiro, encarrega-se de compras de quaisquer artigos naquela
!pJ'alç,a - oímento, ferro, canos galvanizados, !p,Iliffi1S etc .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ft vitoriosa convenção do P.S.D. em Tubarão!
4 escolha do sr. Francisco Carlos R�gis, para Prefeito

Real izou-se llO .dia 5 do fi uente, 1'el'111 i nadas as suas palavras, �A TRIBUNA O DR .. JQ)ÃO BATIS- .

na risonha e progressista cidade de uma prologauda salva de palmas, � '_!'A BONASSl� .

'I'uoai-ão, a Convenção do P. S. D., ecoou no recinto.:" O di'. João Bonassis .e uma das
para homologação da escolha do Em segu ida, o sr, Celso Ramos maiores esperanças da juventude :

candidato a Prefeito e candidatos concedeu a palavra ao deput ado catar ínense, que, ingr-essando na.
a Vereador-es. por Tubarão, engenheiro Ruy Ce- política, o faz, com rara J'elicida-
A eleição cios candidatos, feita sal' Feusrschüí te, que, com pala- de, sendo elemento de destaque nas·

na véspera, pelos componentes do vras de entusiasmo. apresentou o hostes pessedistas,
Diretório Municipa l e representan- seguinte manií'csto :' 'I'raçou, em côres vivas, o muito-

"

tos dos Diretór-ios Distritais, a ela O Partido Social Democrático, que o partido tem leito e pretende-
compareceram Lodos os elementos, rÔl'f:a major-itár-ia nacional, cxprps-' Jazer em p ról da coletívidade. 0-
Feita a apuração, verdííicou-se que são legttima elos sentimentos yl'i�- trabalho do� deputados e senndor-es.
havia sido eleito, a candidato ao lã os da grnl« bl'a"ilcira, por' i,nt('1'- CIC1Los, na árdua tarera, dEi comha
cargo dc Prercíto, por unanimidade, médio elos seus drctórios muruci- Jer sistematicamonrn o Comunnsmo,
o dr .. Frauoisco Oarlos Regis, f ilho pai e distr-itais,

.

conclamando o atacando-o, sem rebocos e som
de 'Tubarão, ex-seoretár io que foi eleitorado livr-e c conoíanta elo Tu- meios lêrmos. No ataquei' .aparccia;
na sua .PI'HJ'eiILura, por mais de sc- barão, pal'a o pleito de civismo, qm eom? primeiro solrlado a .f'igura in
te anos, e advogado militante nos que se decidirão (JS destines nessa eonl'undival elo Pr-esidente Dutra•.
1'ü(ns de F'lorianépolis, Bíguaçu e lpl'ra, e após duas memoráveis vi- o madrugudor d-o Catete, que, sem.
São José. torias, já conquistadas em eleições atardes e sem Janf'aras.i.vr-rn. diri-
Para voreadores, Iorarn esco!hi- l ivies p honestas, "em pr-oclamar, g indo o Brasil, com rara feli.ci,da-

dos 06 seguintes candidatos, que nesta convenção os nomes duque- de, numa época de crises interna
também tiveram votação unânime: los que, pelos �ells trabalnos. cm ClOnaIS, tendo encontrado 'o. Bl'a--
Distr-ito da cidade : Dr. Anes pról da coletividade tuoaronense. SIJ. numa situação deseueradora.

Guatberto, Tomaz Gomes de Car- pela sua honesf.idade proí'issiona! .

Tr-açou um .panc'l;\íl'ico· do: can-
valho, dr. Anrbal Costa, Anlônio e pelo sell uunea c.'imorerklo e rJe�- (JJjjato [l PrefeIto, ·dlzcndo o eonhc
.Hii!se e Jaime Sá, mentido espírito de solielaried:.u:le cP]'. desde os ban�os do Wnáái,o Ca-
Distl'ito cle Braç;o elo Norte: Fre- pe.;;srdista, í'ontm ell'iLo� eandtelato,s l.aflllense, ando loram e.omtempp-·

de'l'ico KÜl'len e P,edro Michels. do� Pal'üdo Sooial Dellnocl'áLico 1':l11eos e ma"s t.tl.l'de, na .Faeultdade·
Dislrito de Rio Fortuna: Teodoro aos cargos que serão di",puta{ios :í. de Dil'eito.,

.

Hodol'fo Heidemann. 23 d(' novembro:' Sua ora,çi'i.o foi ova(�jonaflíó'sima, ..

Di,sl'l'i,lo de GravaLal: \V.en{)cslau PlH'a Prefeilo; Dr, .F'l'aucisco (.!1l'mina.ndo pom uma. moç.ão de 80-'
Alve,s düs �alllos. Cados Ré.g'i,s. !JclarlCda(]e ao sr. ['reSIdente ,dal
DislJ·ilo de Ar'mazem: Manoel Panl V cl'('aclO-l'e�. Dislrito ela ci- n.()púhli(�a, General Enri,co Gaspar

F('i,jó. da,dr: Dr. :\ne.:; c:iualbel't.o, Toma7. Dutra, a ,qual foi aprovada por to--
Dilstrito de Azambuja: Idalino Gnmes de CarYalho, .dl', Anibal dos, eom proúBldo I'espeit.o.

FreLta. Costa, . .-\_nIClllio Húlse e .Jainl1e 13á, COM A PALAVRA O DR. MADEIRA\
Distrito elo 'J'.reze -de Maio: Fre- Di;;.lrito rle BI'aro do Norte: Fre- N.B.WE:S

tlerÍoCo CaloÚ.n('o. dCI'ico Kúl'lell e Pedro MilClJels. liJm seg'uiDa, o S'I". CrIso Ramos,_
Di,s-trilo de Ped.J·as Grandes: Ma- Distrito dt' Rio F'o,rtnna: Teodo- cOj),C'.cdeu a palavra, ao abaliza<io'

DoeI Brigiodo Costa. 1'0 Rodolfo He.idemann. nH'rli'co, dr. Joaquim Madeira Ne-·
As 8 horas da manhã, de do- Dislrito de Gra\'atal: \Yrncp.slau VflS. ilustre prnfes!'or de .Medir.inaj

ming'o, dia 5 d-o correnLe, a comiii- Alve" dos Sanlo�.,' , Legal. na Faculdade ele Dil'eito deI'
va clJefiada pelo senhor Celso Ra- -Di,�tri·lo de Al.'maZC'ill: lH:woel Santa Catarina.
mos, Presidente da Comi,ssão Exe- Feijó. Iniciou ,s�a cwaç,ilo, eom verda--
cutiva do .2iSD; p(l'rtiu ela estacão Di.sl-l'if.o de Azambuja: l(lalino de.lro timo. a beleza da L,erra tuba-
de Laguna, rllmo á CIdade de Tu- FreL1.a, mnense, dJzc:noelo q.ue falava em 110--

barã.o, ol'1de, á,s 10 horas, se l'eali- Dis�rilo dI' ':Proz,e dA Maio: 1"1'e- mr do dirctório de Flol'iallÔpolis,_
zaria, a CODv,enção lVIulli'eipal, para flerico Caláneo, trazendo a ,�audaç'ão amigo -dos.,.
escolha e ll.IJrescntaçi'i.o cios candi- Distrito de Pcdra.s Grandes: J."la- pes:=>edis.tas ilhéus. •

datas aos cargos de Prefeilo e Ve- 1Ioel Brtg-ido Cosla. Pl'oJ'�1l1do conhece,dor do pl'obJe--
l'ead{ll'es. São ês�,es os nomes, pOl' todos' os n�a sOClal, cio qual e aeu.ra:do cstu-
A ,Comitiva foi recebida na esla- líl-ulos ilusLres e dignos de s('rCJO) dlO�O, des,pllvolHm conslderações-;

ç'ão de Tubarão, pelo Direlório Mu- sul�l'a,gIH.los ,110 pleito de 2:3 de JIO- (�m torno deste tema, lema ês.(.c, dê-
nici'pal, tendo á 1'rente o dr. An·es v,emhro! '" rendIdo sob tõdas a,s are,stas, pela'
GuaI1beI'Lo, e v.or grande mas·sa de ,\,s ll'l'na's (']cilol'e;s rle Tu1)arilo, ParLi,d-o Social Demoení.Li,co.
correligionários, dirigindo-se, em com a legenda do Partido Social .Com ;'clação ao cmleli.cta:lo a Pl'8-
seg'nicla para a sede do PSD, onde Dcmoer.ál i,co, pal'a o eng'l'andeci- fp]lo, dIsse o dr, Ma:�j,eIra Neves,
foi servi,do av,s presentes um lan- mrn l.o desl.a terra, ,ele Santa Cu la- que o wnhee'lf! perfPltamenLe, (;I!-'
chc. 'I'i.JJa c tio Brasil! mo seu aluno, na Fa,el1h.1atde de DI-'
'Pl'eli.samenlc, ás der. horas, dava A j)l'()(Jorçiio que o rleput::udo Ruy I'Pilo. Sahia �I'r um moço bat�lha-

entrada no allllplo ,salão cio Cme- Iii! os nomes dos canrlidat.os. uma tio]', NlnClO das Slla,; J'espo,nsa,lnlIda
Azul, a ilusre comitiva, que foi de �alva de palma,s e)"·1, dada por Lo- dr,;, pois, enqywnto �),uf,J:Os falta-·
Florianópolis, acompanhada de to- cios os J11·psente�.. "f),lll ,ng anl<l5, elr, fIue JlI tm[l:.l qua-
rios os clil'elól'ios e um número r

111'0
1I11l0s e que trabalhava para.,

e11orme. ele COJTeligiol.llários, que 10- CO.".f -� ��LX:�RA O, Dl\ ' �11AN- so manter e est.udar, nunca faltou.:
tau complelamente o Cme-Azul. t.JSCO (J.'\JHLOS REGJS nula alguma.
'Na ]Jresidência o dr. Anes Gual- Em. segllida, o sr. Celso Ramos,·M·--l)jsRe In'ais, qlle o Partido -Social_(

bel'Lo, c.hamou -para cOn1ipor a me- coneec!rm a pala-:ra ao candidaLcf{'�J�lC1CI'�tico es�ava eumpnindo co�.'
sa, -os seus membros, passando em ao cal'go, de Pl'eielto, rir. Fl'éunCJSCo 1:Ji: ,t.:a... "':< iJI'Igar_:oes para com o e181-'
segui,da, a prClsi'elú1wia, ao sr, Cel- Ca:l'!os H.e.g'J�, �ne se dl!'IgIU ao 1l?1- torado. combale,nd.?, s'em lreguas o>

80 ltamos, Cl'otülle ela BarJl1b 'l'llha, a qual Jl'- o0-ll111nismo, que nao tem ehma pa--
Assull1!imdo a. pr,esidência, o sr. l'a'C[ioll: toda cOlwençiio 50}) inCensa l'a um pílí� pssenriaJmrnte católi--

Celso Hamos, na qualidade ,de Vice- salva dr, l1alIJ213's. . C(l, comI) o. Bcasil. •

President.e do Pa,rlitClo Social De- .Falnu, pntao, o Ilustre a.cl\'ogado, .-\0 l.ermlna!', recebeu nma p[�)--
mocrcí.ti,co em Santa Cata,rina. no dando uma eXiplicação aos seus long,1da sall'a de pa.lmas. t

exe.reíeio 'de P'l'esidente, deu início all'lÍgos de Tllbarão, aos quais, sem- FALA O DR, OH'I'Y MAtGHADO
aos traba,J,hos, fazendo llm belo dis- pro h,wia dito que ,llãn Pl'a �al1di- Em sog:llida, o SI'. Celso Ramos"
curso. tUç'ando 81111 l',ápirlos b05- dalo, e/ que voltaria em J3;nelro ele CO'l1eedeu a ]JahliVl'a ao deputado'
quejos, o muito que o p, S. D. tem -1\H7, asna tl'l'l'a, exel.llslvamente P(',��l"rllsla, dr, Ol'tr .l\lacha:do. .

1'eilo llf'sle cllrto perio,do de sua pa·ra arlvogar, Ao deipOlS, traGou S. S. dIsse de IllICIO que traZIa,
eXisi,ência, Disse sob inl,ensa vi.- em linhas gel'a;i,s, o seu plano de nma saudação dos pe'�sedistas de--
braca dos pr8.s(;n:Les, o esfôrço govêr.no, 8i ,elpilo fósse. CanoinlJas. Vinha :do plana.Jto cata":-
indórmido elo ,partido, no combate Conheced-ol' prof'undo, do seu rinense, I.razer a palav'l'a amiga dOE'
se_m tréguas ao Comunismo, 1'1 úni- mnnioí;pio, por lOl1:g:o tempo ter cOI'l'elig'ioná�io.3 d� serra acima. A-
co !parLido que teve esLa i,niciativa, lralJalba,do na Pref'etlura, sua 01'<1- terra. rios pmbeJ'alS saudava a tu
ataca'ndo de fhmte e sem viseira, ção foi v:.l8ada 0m conlhoclmentos barõa tcrca, a ,Cidaldc Azul, na fra
o lolali.tarismo russo, qu-e nii,o po- pr-óprios 0, [Jl'p,cisos da sitlllação h�- se lapi.d31' elo marin111sta, que foi'
de e não rle'Ve medrar, num pafs di,erna da Lerra ele AltalIl1lrO GUI- Vi'rg'ílio Várzea.
e,ssc-nJC.Ía'lmenLe católico, eomo sóe I ma,rães,

. .
Disse que o dr. :�raJ1icj,sco Carlos'·

ser o Brasil. O ilnstl',e canrlttCla1,o,. tern1moll HAgis já esl.ava eleito. porque 1'e

sua OI'açãn, com o� segmnt-e pel'io- presenlaya a Rua candidatura,. bem.:
cio: COJ1l-O a elos vel'ea:dol'cs pessedlstas,

"Filho rles�a terra; ca.sado a vontade esmagmdol'a (lo elei.f.ora-
com senhora de,sta terra; com do altivo e ,conClientl' de Tuharão.
rilhnl� c1psl.a lerra, porle o pl(+ Conclue 3a pãqinatorado de Tubarão ficar- cien-
Lr', qlle. ;;j ele i to fô]', farei 111-
rio para png,ral1id,pce-la, porql_le 8a'nco domilito a quel'O e InuiLo n esíi-
nlO",

'I' 1"
.

•

Vibra,n �C ovacão ollvill-�e nn re- l'ao;s'col're, 10je, mais um alll�

aiinl.o,· t yprsúrio de funrlaç:io do Bant::o dl"" \

Em. ?II,I.�'':1 local publicaremos o

I B-r:lsi1. .. '. 'srl1 of!l�CUII�O, 1l1,gl1lflcatIova. p,orlanto, a d'ata
FALA 6 G!\iND1DATO A _YE!R]�A- nos dr,culos fin'anceiros do país, que'
DOH., P-R

.. FThEDEmCcJ'0I�lu ;RRrhN _. no l110delar E'stabelecimen to se'mpre'Em �eg\l](.la, o sr. ,e �o . amo� ,

concerlpu a [1uIayra. ao sr. 1"l'ederi- encontraram a coluna mestra da

eo l{ürten, compülenLe cil'urgrao nossa econômia, pelos relevantes'
elf'ntisln !' rdto comerciante, no Ju- serviços pres,lados ao pais, c ás'
tm'oso eli;;�l'ito de Beaço do !�Ol'te,

1 t
Faloü () ilui\ll'c eanrlidato da pll- classes prodntoras em gera, em 0---

jança do Partido a que perlcnce das ás fases da u-ossa evolução na

de cOUi10 r alma. Exaltou as qUClII- danaI,
dadcs do canclJilelato a PI'p,f'ClLo, dr. Pela expI'essi'.'a efeméride. COTI--
Francisco Carlos Rrgis, seu parti- J d r.

.

d gratu]amo-llos C0111 o 10rrra o UD-·
cula-I' amigo, Disse maIS, a gran- "

será em de saLü;faç'ã'Ü, em :poder ser nl.11 a cionaJ.jsmo d� g,rande casa de cre

Tubarão, com'l)romeiLEmdo-se,. a tu- dit.o e fazemo-lo na pessoa do ge--.
do pro- d t ..t!do fazer, p;:tra o engraDo e:Cl1mell o rente da sucursal em FIÔTianóp

.

'.-�, �
oe Tubarão, de Santa Catarma e do , );\
Brasil. sr. José Gtl. J

,jo"aftÓpolb� 12 ae Outubro de 1947
---_._--_----,-.

CINAMOMOS
O que vejo [lorescetüe junto á aiuiudo os liomeus estão -muito

velha casinha de meus celhos �J({iS'1 ocu pudos com a rolú pi« rio OU7'O e
Cl'esceu esbelto em. ierren o árido, da carne! .. ,

Meu velho pai o plantou. Agora, Cinamunuos das urinoldas dos 1)0-
»eruio-o [iorido, recorda-se de seu. J brezimlios enterrados nos ermos

passado pressentindo que nossa 1J'i- ocultes onde a C01'1�j(l, lÍ noite, lú,
da pl'esente, como (1 {lO1', passa ás flnbre, indica o mesmo tuçar tanto
jJressas, deixosulo rarumenie tênue pera o rico e ;po/'entado como para
perfume: . ,

.

(I pobre ,e aí'wni-rno do lttmnlto lar.-
As flores trazem-nos recorda- mano de vniseraruia [ornada! ...

çõesl Minha mãe, quando o 'cafezal Cinamomosl ô quanto de inspi
está [eito noivado de rt1IW'I' e 'fie so- raçtio me apontas no transcurso da
nlios, crivado de flores recendendo marcha para (I Eternidade, vendo
perfumes, vê-se a braços com. a á direita e á esquerda, a Vida e a
saudade sem fim de seu. lar- ruo

lJas-liI10'l'tll
- êstes dos portões escan

sado onde criara e educara catorze corados üor ,onde entram e saem

['ilhas! Sua alma, ' tornada \ dessas os homens mens irmãos! ...
santas l'emin'iscências, deixa de ser x. x x
'/(,rn vale tl'(lbalhado pelo d01' e pe- Itm hl'ere. porém,. pOl'q1./,e tuas
lo sof"l'imenlo para ser 1'elicár"io da {lm'es sejam: passaue-i'l'o.s como pas-
sm.ldade e do. rcco1'flação! .... , sageinls e {alazes s(10 a·1'iql/.eza, (!

x xx' vaidade, a gan.ància. ti ostentação,
Cinamomos anuncüldm'es de FI- em breve, o .vel'rnellw dos fam

N.4DOS, ao mesmo te'mpo regalo' boyans, em plena praça púbUea te

d(Js olhos daqueles cujo ' egoümo ago{Jarão; ,e, no .riso e na [esta, ou'a
'único cifl'o.-se na t'1'anquia dos CH- multidão de gente, após a romal'ia
rninhos públicos e na possessão, as- pelos cemitérios, voltal'á a esqtw
úm me.sm,o te-mporá1'ia dos almeja- ce'r-se de seus mO'rtos, no ,afan de
dos .�ete palmos de te1'ra, corno he- gozos dêste rnu:ndo que vai passan-
r',rnça terrena!... do ...
C'inamo1/ws flO1'eseenles em ple- Outubro, .,947,

'

no sécnlo de clesa(ll'egoção {lo Bem. Policarpo Simplíoio de Assunção

Vendáde leite no, mercado
Providências da Comissão Esta- tribuição está sendo feita. também,

dllal de Preços ._ Postos de "en- em frascos com uma garrafa, ao

da do leite _ Liberados os preços prêço de Cr$ 2,00, ou seja, à razão
da manteiga e

.

quiejo _ Feijão; d eCI'$ 3,00 o litro. A Comissão to

rnais barato - Leite em abundân- I
m-ou, ainda, outras providências

oia. visando acautelar os interêsses das
Dentro de bre-ves dias, possivel- classes consumidoras, Assim, foi

'mente no inicio da próxima sema- libe'rado .o preço. da m<1nteiga,
na, teremos o prazer de comunicar queijo e leite "íl). natura", conti
a reabertura do antigo pôsto de nuando porém o contrôle da ex

distri!bu�ção de leite, situado no portação dêstes produtos. A medi
Mel'cado Público. Esta é mai.s uma

I
da da ,CEP visa melhorar. o abas

}Jl'ovidência da Comissão Estadual tecim€llto, sobremodo prejudicado
de Preços, e que visa beneficiar o com a crise de. produção ocorrida

público com a fácil distribuição do ultimamente.
precioso líqUido. Além dêste, ou

tros postos serão instalados, inclu
sive, provávelmente, um 110 Es
treito. Esta medida possibilitará
ás .famílias a COlli!pra do produto
a quaLquer hma e 11a quantidade
desejada, A distri!buição domiciliar
continúa, agora sem racionamento. Com estas p�oviclência,s. a Co

(�ada eons�:n:idor re'ce�el'á a

q�tan-I
missão de Preços dá continui.dacle

tlclade cle .. lltros de leIte dese,wda. a sua campanha em fa vor das clas
Para facilidé!-de' do serviço, a dis- ses eonsumidoras.

Estão sendo tomadas providên
cias, ainda, para compra, no inte
rior do Estado, de partidas de fei

]ao, afim de baratear o produto,
que está sofrendo grande alta, nos
últimos dias,

As MORITZ avisam .ao publico que

pães, efetuando

industrias

já restabeleceram o fõbrico de

as ,venda no vitfejo da SOBERANA.

Le.ilão Americano pela
Campanha "Promin"

.

Na impossibilidade de

comri-::lur"1
mento geral. Frizamos lllais

mos pef>soaln1E'nte a todos, fazemo- uma vez aqui nosso pedido, e es

lo por intermédio desta fôlha, con- peramos a colaboraç!'ío de todos,
vidando a so.ciedade florianópr,E. pelo que, antecipadamente agradc
tana para festa em benefíciv da cemos.

Cam:panha do Promin; organizada Corpo docente do Grupo Mol1É'lo
pelo corpo docente do Grup;, lVIo- Dias Velho.

GÜilh.ernH�, 'l'áf.
.

o proximo festival
do C. I. C.

dêlo Dias Velho, desta capitai, C:Jl11

a cooperação das gentís senbol'i
nhas do Grêmio Lira.
Esta festa reallzar-se-á 11,� dia

12 do corrente, domingo próximo,
nos salões do Clube 12 ele Agôsto,
compondo-se de uma expOSIçao
de doces, durante o dia, e de ut11

Leilão Americano ás ·8 horas da
noite, acompanhado de chá e mú
sica; para o que: estarão as :ne,:;,u

ã venda, a partir do dia 10, :oaquf:
le mesmo clube.
'remos solicitado, pelos jornais,

rádio e mesmo pesso-almente, ás
·senh.oras desta capital, tão bem
dotadas de eSipírito compreensivo,
sua contribuição com um doce para
essa tão nobre campanha, o que
tem causado il1Jterêsse e acolhi-

-QonLirnHlJm animados 08 iJl'epa
l'rllivÜ's pa.ra o g-randios<J festival

q !_I;e ° {�('tll ro ele Illterrâmbio Cul
tllral vai r�a.lizar 110 Jia 1"1 do eol'

I'ul1t.e, no Tealro AJ varo ele Carva

lho, com início ás 20 horas.
O pl·og-rama. é maeavill1oso· pois

.------- - compreende a l'(iJ)l'es,entação ele

Dr. Newton D'4vila uma comédia - A �1ulher Hy,pno
tizada - números de sensação a

car.g·o da OrqLlestra .Juvenil de

Floria'llópolis e ria Banda de l\Iú-

Hogo - ,Pera Fel,· "1"0 Si'CH do Abrigo de l\]e;n.ores, núme-
ti ros Sllrpl'eenelenLes de coreogTafia

Bncontra�se nesta capital o sr.
_ tudo mui,Lo bem Emsaialelo e ca-

Hugo Pera Felici<o-, ativo e diligente paz de agraclar ao mais exigenle
Delegado do n. A. S, P. S. s. veiu a gosto artístico.
esta cLdade pr,esLdi'r os trabalhos O pl'odnlo !ln J'esti va 1
dos concurs.os daquele Dep.artamen- belleHcio da Campanha
lo, .3- se .realizarém brevemente' e min,.
nos quais se acham inscritos n-illlle_ Os nossos estudantes conquista-
rosas ca-ndidatos. rão, assim {)o:m s,eu próximo festi-
No Hotel La Porta, onde se acha val, duas expressivas vitórias:

hospedado, o sr. Hugo Pera .Felicio, uma arlísl ic-a, cultural, e a outra
que é um cidadão de destaque nos a vitória da siill1�)atia pública p.ela
meios intelectuais do Rio. Vem sido sua cooperação aos movimentos
muito visitado.

generosos ele s.olidarisdade social.

Brasil'

Reusumiu a clínica

FR,ECHANDO...
A pontaria, hoje, está difícil. Quebremos,' pois, no própria.

joelho, a nossa frecha.

.'
\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


