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Na data da Independência
Telegramas- de congratulavões

Por mot ivn cio transcurso da satisfação de apresentar a vossa

data da l nriependôuoia do Hiasí l, excelência minhas congratulações
iecebeu o S1'. Gove rnador rio E;;- pelo Itansou rsu ela data de nossa

tado em nxerc íoio, deputado José l ndependênola política. (a) Osuol»

Bcabaid, os' seguintes telrgTamas: do T'riçueiro, Uovrl'nador do Es-
- "Belo Hrnizonte, 7 - Con- tarlu."

gratnlo-rne com V08;,;a excclôncia - "::;ão Luiz do Maranhâo. 7

pelo ensejo cio
í

ranscursn da data - 'I'enho a honra de cnngrutular-
nacional de 7 ele Setembro, Sau- me com vossa excelência pela
dações. (a) Jrilton ,Campos, Go- grande data nacional que hoje
verrrador do.Estado." transco rr'e. Cords. sauds. (a) 8e-

- "João Pessôa, 7 - Tenho a i�){Jsl;ifío Arclier, Gcivellnador do
Estado. "

- '''Recife, 7 - Tenho salisfa
cão fie cumprimen Lar vossa exce

lénc ia no transcurso da dala da
nossa Jndepcndêucia política, re-

1)I'e"rnlada pela vitória da ror-ma
ção' democrática .da Nação. Cor
dia is saudações, (a) Barbosa Li
')lU( Sobrinho, f+o\rl'l1ador elo Es
larJo. "

- Mànáus,' 7 - Muito me hon�
ra expressar a vossa exoelência
at.enoiosas congratulações pelo
transcurso da data magna da his
tóri a da 'nossa Pá h-ia. (a) Leopol
do Xeues, (io\el'l1ador do Amazo
nas."

- "F'lorianópol ig, 7 - Respei
tosos cumprírnentos e congr-atula
ções pelo transcurso da daLa

'

da
Independênoia, (a) Ernesto Ria
çenback. Vice-Co nsnl da Suíça",

-- "Florianópolis, 7 - Por mo

Iivo da data ela Tndepenelência do

povo hrnsileir-o, que hoje trans

corre, tenho a honra de ap rr--cn
la I'. lem nome ela co lúuia ilaliana.
e no meu, os melhores votos, (a)
Lt al.cansul. No/a,"

- "Florianópolis, 7 '-+- Em no

me do meu Govôrno e no meu

nróprlo, tenho a honra de curn

m-imentar a vossa excelência pe
la gloriosa rlata que hoje trans-
corr-e. Al enci osas saudações. (a)
Julio Herrera, Consul do TTI'll-

gua í."
- ", 'ova 'I'rento, 7 - Congt-a

tulo-me com vossa excelência pOI'
motivo da passagem cio dia ria
Pátria, l'eafirn'iando sol idar ieria
de c apóio ao Govêrno rio Estado.
Soa ll�l�çõ�,s. (a) l osc BOl'(J0110V,O,
Pref'ei to.'

- "Urussauga, 7 - Congratu-
10-n1l' com vossa excelência pela
passagem do an íversár io da Inde

pendência de nossa Pátria. O mu

nicípio de Urussanga, como Sl'111-

p1'e, r�Lá comemorando. com gi-an
de cívismo e júbi lo a magna data
da nossa emancipa<:i'i.o politica .

R'pspeilosos eumjrrl nien Los, (a'),
Tónlll(llo Tasso, Prr-f'eieo Xlunici
paI."
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Calúnias sôbre calúnias! IGovernador ftderbal R. da Silva

Trigo nosso "Es tado

Manifestação
monstro

Apêlo ao Papa
Pio XII
Rio de Janeiro, 11 (A. N.) - Os

presos da Delegacia de Retenção
paulista dirigiram Ulll longo tele

grama ao Papa Pio VII, pedindo sua

intervenção junto ao Presidente Du

tra, na campanha da anistia. Pre�
tendem êles a anulação das pen'lS
para os condenad(J3 rlté três Ur1f,S

de prisão, reduzimhl as penas Jla�
ra os outros e arqui \'andol os 1)1'0-
cessas em andamento e cancelúndo
os assentamentos de penas ,iá ('um�

pridas. •

Homenagens aos homens-de-imp'ensa.-Entusiastico
discurso do sr. Jairo Celado

A sessão extraordinária de ante-' bons principios', não deixando, en

ontcm, que foi p'residida pelo sr. Ba- Imo até aqui, de ser, a defensora
tista Pereira, cómpareceram· 13 srs, i dos povos e do:, hun?lldes, PI'OPf_?u
vereadores. do congratulaçoes as ASSQClaçOes.
Apl'ovada a ata ua sessão ante- Brasileira e .Catarinense de lmp['l''n�

rior foi lida a matéria do expedien- sa,' o que fOI aprovado,
te. Terminado o discurso do sub-li-

deI' pessedista, usou da ·palavra o

sr . .Jairo CaUado, que, em entusiás
tico discurso, disse da sua emoção,
ao verificar que dos lideres das

O primeiro oradoI' foi o sr. Ger- bancadas na Câmara; teem sabido
cíno Silva, lideI' da minoria, que compreender o verdadeiro sentido
lembrou a passagem, naquela data, da missão da imprensa, que tem si�
do "Dia dos .Jornalistas", requeren- do e continuará a ser a de propug-·
do homenagens ela Casa aos homens nar' pelos elevados interêsses do
de jornal, construtcres da grundeza povo" sempre visando a maior
de nossa Pátria.

.

grandeza de Santa Catarina e do.
O sr. Osvaldo :'[adw.d0, 1>uh-l;der BrasiL Ao concluir o seu improviso

,da bancada da lIl.1ll)l'!'l, secul1oando que, inegavelmente, foi brilhante"
as palavras ([o orador que () ))1'('('e- requereu que as congratulações
deu, ,sal ientou o papel 'Ia ill11)!'en-, propostas fôssem extensivas a to
sa, no terreno das COlHjUlstas do dos os jorn[jis de Santa Catarina,
nosso povo, sendo o jornal, no seu no que concordou o plenário.
entender; voz a que est<1l110S irl :.1('CoS- Em seguida, o sr. Batista PCI'ci
tUlllados a ouvir, como verdadeiro ra agradeceu as referências à Slla'

Berlim, 11 (U. P.) - As autori- júz,_illll)(·rlilll.1l Sl'jr,lI1 pratica ias ]11· pessoa. na qualidade de jornalista,
dades norte-americanas e britâni- Jllstlças, I t.:l�1 Ol'O I ter a C:llllara, Cf - profissional.
cas t()ll1aram medidas para evitar mo seus membros, II01S, reprpsen-Ique as fronteiras dos seus

setoreSI
tantes dessa .:lasse lab,\r103i1 os ORDEM DO DIA

sejam violadas durante a "n'an:- srs. �ati_:;ta Pere�ra_, Presidente da
I . , .

.

.

festação 1110nstro" an'lllciada para Assocwçao Catannense de Lnpl'en-' FOI matena da orclem do dla ao

amanhã pelos co�nunist3s. no. seto." s.a .e, .Ja�ro Cal},ado, dil'e,tol'"do .l're�-l (lisc��s�o e votação do an�e-projeto
russo, nesse sentIdo, �s POlí'CUIS Cl- tIglOso Jornal A GAZE L\ ,Flllah- cIo CO(l!go de Posturas, feIto o que

vis e militares daqueles dois �r:to- zando, fez votos para ((li(' (,olltin�le, a sessão foi suspensa e outra C011-

res já foram alertadas. a imprensa a zelar pela ]J1':llica <tos yocada para amanhã.

argentino para o

Há poucos dias, o "Diário da Tarde", à semelhança do que tem fei
to quanto a outros estabelecimentos de assistência social do Govêrrio,
atacava a direção e a .administração do Hospital "Ncrêu Ramos ", onde,
.afirrnava, os doentes passavam fome. A calúnia tão trevosamente emba
çou a alma cios escribas oposicionistas que a nenhum dêles ocorreu, se�

não tardiamente, o fato ele atingir, na infamante denúncia, facilmente
desautorizada, não só a pessoa do ilustre Diretor do Hospital, nem só
ainda os seus dedicados auxiliares imediatos, '_\ mas também as piedo
sas Irmã:� ?� Divina Prov�dênc!a,_ a

..

cargo de cUjo,s insuspeitáveis senti-Imentos I eligiosos e vocaçao cristã se acham confiadas 'as enfermarias,
com tudo o que diz respeito ao tratamento dos doentes.

Como fôra de esperar, ante a repulsa geral que a infâmia provo
cou, vieram a público os protestos: primeiro; os doentes, declarando
mentirosa a nota do sensacionalista vespertino da U. D. N. local; de
pois, o desagravo da honrada classe médica desta capital, num' telegra
ma ele solidariedade enviado ao. sr. dr. Mário Wendhausen, humanitá
rio Diretor do Hospital "Nerêu Ramos". Além disso, 'em editorial com

que não poderiamos ter deixado de ir em apóio' rla instituição calunia

da, frisamos a irresponsabilidade ou a leviandade do "Diário da Tar

-de", aó envolver em tão grave quão lamentável ataque, as Irmãs de Ca
ridade, que, no caso, teriam sido, não já apenas cúmplices nos maus

tratos dados aos enfermos, mas principais repousáveis, tanto é certo

que a elas, na verdade, cabe zelar pela conveniente assistência, aos

in-I'ternados. Ora, tôda a gente sabe que a só circunstância de estar entre
gue àquelas nobres Irmãs o cuidado dOos enfermos é, nisso, urna garan
tia de eficiência assistencial, tanto quanto de humanidade e zê lo cris
tão. Daí, a revolta cOJ1l que se sucedem os protestos.

E quando se espera que, caindo em si do arrebatado despeito que
lhes inspirou a infelicissima publicação, os escribas do "Diário da Tar
de" se retratariam, ei-los que vêm, como ontem, atribuir aqueles

pro-,testos a "PUl'� exploraçã(� �olítica". e a de�tell1perada calúnia a "sim

ples reclamação, COIsa trivia! l/a VIda de Imprensa". ·Por Deus, não!
Fatos como êsse não serão triviais na imprensa honestamente orienta-Ida, 'dignamente inspirada em propósitos construtivos e Iielmerite vin-"
culada ao desejo de servir ii verdade e i justiça. Triviais, sim, para um

• "Diário da Tarde", que, lião pela pt-imeira vez e ainda não pela última
vez. se empolga na intriga e na mistificação intencional, sem a miníma
reserva nas generalizações de seus' ataques"

Atentemos, porém, numa outra saida maldosa do jornal uderrista. Teve alta, há dias, da Casa de Saúde Santa Tereza, no Rio, onde se

Ao mesmo tempo que insiste na "trivialidade" das' suas agressões a es- achava em tratamento, o preclaro conterrâneo, dr. Aderbal Ramos da
tab�lecilllentos e pessoas de insuspeita benemer-ência pública e social, Silva, honrado Governador de Santa Catar ina.
e enquanto atribui a "exploração politica" as contestações opostas por Já restabelecido da grave enfermidade que veio afastá-lo temporà-
homens-ele-bem às aleivosias por êie impressas, o "Diário da Tarde",
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Como se vê, o "Diário da Tarde" caluniou a direção, os auxiliares, doras, das progressIvas melhoras em seu. estadQ de sau e.

"

'

as religiosas e - acrescente-se - até os doentes, generalizados na sus-
,.

Congratulando-nos com_ 'o povo barriga-verde, pela aus�lcIOsa nQ

peição agora .levantada contra todos, desde que, (lentre êleil., não se dc-: tICI� que nos vem da CaPItal.Federal, apresentam,os ao emmente Go

elaram quais os informantes. I vernad.or A.derbal RamQs d� ,SIlva .os nossos respeItosos' cumprimentos,

Sabe-se, todavia, c)ue êsse expediente visa apenas manter ainda de' extenSIVOS a sua exma. famlha,

� a �lú�a ��� edriba��a em w�d� infunna�es � "in�res- -------------�·-----------------------M--------------l.sados nu caso". Aliás, presupondo "qualquer' représália" que I;ossa O DASp: repara Na.'CâD1ara unicip.a I

advir a êsses informantes, o "Diário da Tarde" incide na meSllla grave

afronta não só à inteireza moral das dirigentes do Hospital, mas tam- ,uma injus liçabém à sinceridade cristã e à superiorida:de espiritual das religiosas que
. Rio ele Janeiro,' 11 (A. N.). O

assistem aos iríternados. DASP opinou pela prOmOçãi) J'('-

Valha-nos, porém, o senso comum e o critério de todos quantos po- guIar dum funcionário falecido há

dem, com serenidade, julgar o incidente, em que, mais uma ·vez, fica três anos. O caso parece ser i nédi
to no nos'so serviço público, sendo

evidenciada a cegueíra facciosa dos que militam no "Diário da Tarde", sua figura prineipal um (�()ndlitor
órgão da U. D. N. em Santa Catarina. da central do Brasil, tenclo sido

excluido injustamente ela lista de
promoções, no primeiro C[uadl'iJliE's
tre de 1945, apresentou re{�ul'sQ, e

obteve ganho de causa .. da:;, c: {>vi
do à marcha lenta do proceSS<l, fa
leceu antes qúe fôsse j)l'ofcl'ida a

O sr. Governador do Estado recebeu do Ministro Haul Fernandes o decisão. O DASP'Opilll)U que (:sse
fato não pode impeelir �UH prumo
ção a partit' de junho '!a'lill'le ano,
uma vez que Se tratava c!mn clin'i
to adquirido, sendo ind�vl,da ::: ])1'0-
moç,lo de outro senvl.'Jl.tw'lJ'io cm

seu lugar. A viúva do cotidutor E,S

tá .promovendo agol':l aSila rdwhi·
litação, que redundal'it Eallll'ulnwn
te em III,ljOl' pensão, .

.seguinte telegrama:
"Govel:nador Estado de Santa Catarina - Florianópolis.
Palácio Itamaratí, Rio, DF - Tenho a honra de comunicar à vossa

excelência que pelos navios abaixo mencionados, despachados pelo con

sulado Geral do Brasil em Buenos Aires, foram efetuados embarques de

trigo para o pôrto de São Francisco do Sul: navio "Trebol", 501 mil e

800 quilos ele trigo a granel, consign-ados ao Banco do Brasil S .. A.; navio

"Quequ·em", 510 mil quilos de trigo em grão a granel, descascado; para
'alimentiiçi::o, consigna.rlos ao Banco do Brasil. S, A .. Atenciosas sauda

ções. (a) Raul Fernandes, Ministro de Estado das Relações Exteriores
e Presidente aa Comissão Naéional do Trigo",

A primeira remessa 'de grií'o referida já 'foi recebida e está

dustrializada pelos :\10inhos Riograndenses em Joinville, para
prêço de Cr:'f; 290,00 FOB.

seu,rlo in
venda ao

CURITIBA TE.LLCRAlIk PROSEBRAS PARAN4

, '

HOMENAGEM AOS HOM.ENS DE
,.; IMPRENSA

•
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.••.reune som ..• acabamento ••

: solidez... no piano perfeito!

Além de vários modêlos para,r
.pronta entrega ... êste maravl-'
lhoso piano pode ser seu hoje
rmesmo, através do plano de
,pagamento a longo prazo !

SuhwartzmaUD
.REPRESENTANTE
.per« Santa

.KNOT
Catarina

S/A .

'Cx. 134 - Tel. KNOT
Florienôpolie

.. .. .. .. .. .. . � .. .. .. ..
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..

.Á beleza é
obrigação
A mulher tem obrigação de ser

D(mita. Hoje em dia só é feio quem

quer. Essa é a verdade. Os creme,

protetores para a pele se aperfei-
, çoam dia a dia,

Agora já temos o creme de alf'a
ce "Brilhante" ultra-concentrado

,que se caracteriza por sua ação ra

lpida para embranquecer, afinar
.refrescar a cutis.

Depois de aplicar este creme, oh
-serve C'OlUp a sua cutis ganha um

,ar de naturalidade, encantador á
"Vista.

'

A pele que não respira, resseca

-e torna-se horrivelmente escura. O
'C;eme de Alface "Brilhante" per
míte â. pele respirar, ao mesmo

tempo que 'evita os panos, .as mau

chas e. asperezas e a tendência pa

ra pigmentação.
O viço, (') brilho de unia pele vi

wa e sadia volta. a imperar com o

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

É um produto dos Laboratóraos

,Alvim & Freitas, S./A.

;Nervos- Debin:
tados

�

Provocam
I

a Neurasthenia;
NÃO DEIXE QUE o EX
CtSSO OE TRABALHO
DEBILITE o SEU OR
GANISMO, PORQUE O

CANSAÇC PHYSICO
E I�TELlECTUAL o
lEVARA', FATAlMEN.
TE, A' NEURASTHENIA

Os primeiros symptornas 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-

, tias. Trate-se imrnediatarqen
te, com um remedio de effeito

positivo e immediato. Não
tome drogas perigosas. Vigonal
,é o remédio indicado para
qualquer caso de neurasthenia.

Vigorval revigora o organismo.
1 c st ituindo ao fraco as forças
p--rd .3<13 e ::t energia da juven
tud-: à::; pessôas exhauridas.

Vi�ona1'�

\,",-:;c')flF�CA E DÁ SAÚDE
�""'� ... t"r:,,. ALVIM & FREITAS - S. Poulo

.--_.- . ..,_._�,

*
*

DO ESTÁGIO DO "PINGO" .:1

Com uma comprovada experiência em tráfego aéreo, a

ARCO ÍRIS VIAÇÃO AÉREA S. A. conta com mais

de 6.000 horas de. vôo, com quase 1 milhão de quilôme
tros uoadqs, tendo transportado mais de 12.000 passa

geiros e mais de 300 mil quilos de carga. Assistida por

Oficinas técnicas especializadas e uma rêde de comunica

ções rádio-telegráficas que mantêm o prestígio de seu

lema - SEGURANÇA! - a ARCO IRIS VIAÇÃO
AÉREA S. A. impõe-se à confiança dos habitantes

das regiões onde prestará seus serviços, tornando-se a

grande propulsora da riqueza 'dos três estados sulinos!

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso. aos srs. interessados que,

tendo regressado de sua viajem aos

Estados Unidos da América do Nor

te e paises visinhos, o Dr. Cid RQ
dia Amãral reabrirá seu escritórío

(Rua Presidente Coutinho n. 22).
, nos primeiros dias de agôsto, espe

rando continuar a mérecer as espe

ciais atenções de, seus amigos e

i
cliente,,_

Pedro Medeiros, Auxiliar

�
CHEFE DE ESCRITóRiO

Conhecedor de tudos os 'servi-

ços de escritorio procura coloca
ção na Capital ou uo ilfteripr. ___:

Cartas para"CHEFE", Rua Víd�l

Ramos, 52 _ NESTA.

f

.'

,

"

I

AO CICLO DO AVIÃO
/

o Batalhão Barriga-Verde
'foi constituído de catartnensea
dest.emidos e o "Colégio Bar-

riga-Verde", asarâ a mMID.Jt
bandeira.

I-l.,� pró-Hwo"! •
G. L 'U d4 "nerelro) •

Longe vai o tempo em que o "pingo" re

solvia os problemas de comunicações e
"-

transporte. Os tropeiros foram rapidamente

ultrapassados pela nossa, época que exige

meios mais possantes e velozes para aien

der. à complexidade atual dos negócios.

ARCO IRIS VIAÇÃO AÉREA s. A. com

o objetivo de atender à intensificação do

intercâmbio de passageiros, mercadorias,

correspondência, etc., estenderá suas rotas

aéreas aos estados de Paraná, Sta. Catarina

e Rio Grande do Sul, avizinhando cidades

corq a segurança de uma frota de aviões

Ingléses e com a rapidez necessária ao- entre

lace de relações entre esses centros econômicos.

/

voga pubiicidad,e

.Auto-caminhão Internacional I

.

Tróco por madeira
VENDE-SE um auto caminhão INTERNATIONAL, tipo 1948, modêlo

K-B-S-6 de "158" de distância entre. eixos, rodas duplas, com carroceria'
de 5,80x2.30xO,65 mts., semi-reboque com rodas da trazeira duplas

me-Idida 8,25x20, todos pneus novos, caminhão com pouco uso, andou 16.000

quilometros, lotação dc 8 a 10 toneladas, especial para transporte de ma

deira. Preço CrS 120.000,00 - cento e vinte mil cruzeiros. Recebo no

negócio parte em taboas de pinho. Entrega' imediata. Informações com

POSATO lVIANFREDINI - Caixa 119 - Rua Campos Sales 722 - CA1V!
PINAS .- C. P. - Est. São Paulo.

Combate a tosse,' a

bronquite e 'os resfria
.do s. João O Xarope S.
éeficoz no tratramento

das �fecções' gripais e

das vias respira tÓllias.
O ,Xarope São João
'solta o catarro e faz

expectorar fàcilml'nte.

Ouçam, diariamente, das 12 às 13 horas
ZYO-9 - RÁDIO TUBÁ

"A Voz das Terras de Anita"

Frequência 1530 klcs. - Onda de 196 metros

TUBARÃO - SANTA CATARINA'

Guia do
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende-

reços. .

Cada guia é vendido aaompanhado de um, mapa rodoviário do

Paraná e Santa Catarina.
..

Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. '_ Curitiba.

• /
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida eocial

rio da Fazenda;,
- o disLinlo jovem Armando

Mieoski, filho do sr. Felix Miroski ;
-o tãlentoso [ovem Nerêu Pe-amígu in has, se

JlJuito\ cumpri-
reune numerosas

a-á, certamente

menLada.

Entre ôsses cumpr imcn los

Es lado " inclue jubilosamenle

reira, filho cio nosso prezado con
Lel'l'âneo se. Hipcl i lo 'PFeira, com

relenle Gllarda-Livros;
_ a mimosa menina Helena, :fi

lha do distin 1.0 casal Bosa-Maria e

"O

os

seus.

;'os pêzames.
, ' .

R'ESFRIADOS0tDOS NEHis �
Evite 'perturba�.lhes o est�n:'ago
com remédios lOtemos. Ahvle-os

rapidamente friCdonando com

VICi(VAPORai

,JORGE CHEREM SOBRINHO

e _

ORIANA CHEREM

participam, o nascimento do seu

filho Roberto Jorge ocorrido no

dia -s do corrente na Casa de Saúde

�o Sebastião
..............

TEREZA ,SOUSA

A data de hoje, assina la, a passa

J,:em do aniversário naLaÚClio da

�rta. Tereza Sousa" de,dicl',lda .fun

cionária da Imprensa Oficidl do

Eslado ,e filha ,do sr.,- Manoel:Vi
cente de Sousa e de sna esposa d.

Helena SOl1�a.
Aos' muitos cumprimenLos que

i'or certo receberá de suas inúme

ras amigui,nhas, juntamos os' nos

fos, com votos de felicidades.

use os

PAST:ILHAS

,VALOA
FAZ ANOS HOJE:

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

_ o sr. Orivaldo Clímaco, ofi,cial A::iSOCLAÇÃO RURAL

.da Marinha Mercante; Da Associacão Rural de I Júlio
dt' CasLilhos l'ecebemú,; a sêguin

- a exma. sra. d. Anila Freitas
, , . ,

le comunicação:
,Makovlesln, VlUva do saudoso sr. Ilmo. km. Diretol' d'''O ESTA-

EsLanislau lVIakovieski; I DO:'; .',' .

_ o sr. Jocelino de Oliveira, in- ]li lonanopc:lls. , , -

I
A Dn'etona da AS�OCJ3çao Rl1-

<ll1sLriário;
. 1'a1 de Júlio dê Castilhos, tem a

- o jovem Osvaldo Cândido de insigne' honra de COlYlunicae a V.

'Souza, au'xiliar d"A ,Gazeta"; �., (me inaugul'al'á a sua 13a. Ex-

posiCão Agro-'Pecuária a jJI'êmio
- o sr. 'romaz Pichering:, alto

e Feir'a, no dia 5 de novembro
:funcionáeiç> da Seccão de Ferra- próximo. ,

'8'ens da conceiLuada firma Hoev- Solicilamos olllrossim, que o

,ckc; jornal' sol) [l vOssa competente cli-

recão, dê a mais ampla di.vulga
-::- a genLil senhori'nh-a Dalva Ma- Cão dêsle cerLame, para que o

mesma seja coroado de bl'ilhante
êxitó.

'

'Côncio� de' que podElJTloS con-

Lar com o \"osso decidido e valio
so apôio, nos subscrevemos com

ele\"ado apreço e 'distinta consi
deração..
Cordeais sa l1d acões.
Dr. HQ1'Clci.o ,CeLÍo

Soma - ,Presidehte.
NovcmbT'i110 Loul'eiJ'á - Secre

tário Geral.

'1'ia Caminha, aplicada aluna do Gi

:J1,iÍ'sio Coração ,de Jesus, filha elo

se. Guh1oercindo Caminha, Chefe do

:Serviço Postal Aéreo;
- a distinla senhorinha Anabe

"Ia, filha do sr. Romão Leandro. ela

. .....

'SHva;
- a graciosa srta. Alice, filha do

€andOs� contereâneo Hildebrando
IlJalTeto;

Pereira de

TERRENO- a encanLadora Marlí-Terezi-

1iha, filhinha do sr. Manoel dos An

jos, proprietário do "Sa_lão Pro�
:geesso".
.FAZEM ANOS AMANHÃ:
- o sr. Arquimedes l\Iongnilhot,

.2lLo runcionário da Fiscalização
'dos }�orLClS;

Vende�se um à rua Irmão Joaquim,
nesta 'Capital, medindo 10'x 40 m.

Tratar à rua Vitor Meireles, n. 39.
,

PA�'I'A D�NTAL
ROBINSON

....

I

"

P:eços
4,00
3,60
3,50
4,50
4,00
18,00
17,00
4,00
12,00
11,00
114,00
15,00
3,60
2,60
2,00
2,40
7.50
3,5(}
0,30
18,00
14,00
11,00
36,00
240
Úo
7.50

28.00
1,80
1,00
1.20
1.20

15,00
l.no

,

1,50

Pád,r'e
-

L·eonel . Fran'ca
NOTiCIAS DE TIJUCAS

Concentração da praça Nereu
Ramos .

As 9,30 horas, autoridades, esco
lares e o povo, concentrados na

Praça ,Nereu Ramos, foi procedido
o hasteamento da bandeira acom

panhado pelo hinó da independeo
cia, cantado pelos alunos dos Gru

}JOS Escolares Cruz e Souza e Espí-'
rito Santo. Em seguida estes esta
belecimentos apresentaram varra
elo número ele cânticos e poesias
alusivos a magna data nacional. En-.
cerrou esta parte o hino nacional,
cantado por todos os presentes.

Se não fóra a morte, o principio da Vida, para aqueles que a sou

heram viver, e "um sábio não morre, porque a 'sua vida se perpetua
através de sua obra", - dificilmente aceítariarnos, conformados, tão

dura realidade, C0l110 a da morte do inolvidável Padre Leonel Franca!

Rio Grande do 'Sul com justiça se orgulha de ser o Estado natal

dêste brasileiro' ilustre entre os .mais ilustres.

O ano de 1893, assinala o seu nascimento, ocorrido a 7 de janeiro.
Em' 12 de novembro de 1908, Ingressou na Companhia de Jesus, fa

zendo os úl limos, votos em 2 de fevereiro de 1926.

A cidade. de Tijucas, -comemorou
_ com muito brilhantismo a data mag

Rápida e dolorosa, a triste noticia de sua morte é fransmitida pelas na da Independência, evidenciando

emissoras do pais a todos os lares do Brasil e do mundo inteiro, 'onde
assim o elevado espírito de bra-

"-\])'l'A MEBI GlJIl\,fAR"'ES BORN ' 1
silidade � civismo dos tijuquenses.

". ,1., _ o se. klyal'o Flo res, comne en-
sua personalidade 'marcante -def'nira, com esplendor inocmparável, a As comemorações

"11)'\'el'Sal'I'a-�e, amant i. a "'enlil d
..

d
' "

t I aI'.'l. v '" te e ecnca' 9 pto t essor es ar u , grandeza de sua vida! E todos sentiram, C0111 pezar infindo, 'o desapa- Às 8,30 horas, na matriz provisó-
seuho rinha Meri Gulmarâes Boen, residente em Rancho Queimado; recimento desta figura inconfundível de hacerdote, de sábio, de fisósofo, ria foi celebrada a santa missa, as-

categ'orizada í'uncionár , .• do MIJ1!S- d i r" L A 'L
sisUda por todos os escolares e o

- a IS mta se a. raC'I, opes, de mestre, cuja intel igência invulgar, cultura vastíssima e cxtraordi- povo.
,Léria da Fazenda e f ilha do llOSS,) "1·1 d L' I coe 1 dua1] \� o nosso es imar o sal -

nária, profunda sabedor-ia, tão alto elevou o nome da Igreja e da Pá-

estimado coestaduano dr. Jos-' Ni-
no sr. José Lu�)érc,io Lopes, alto tria!

colau Borh, competente .hrctor da íuncionário aposentado do Mi n isté

DireLoria de Terras.

A distinta anivet-sarianl.e de

amanhã que, em nossa ,;oéliedade

,

Otávio A. Esp n-i!u Sanlo. Excusado se torna acentuar que, na Companhia, célebre em todo o

JOH.NALISTA NERÊU CORRÊA mundo pela plêdd/de santos e sábios, - e aqui no Brasil também por .

Desfile dos e�colares ,

A f n "d d amanhã assina
' .

d
..

li
-

'p L 1 F ti 'I
Partindo da rua CeI. Gallotti em

e, e .ierr e e - PARTICIPAQ,>:O ser a pronerra e nossa CIVI izaçao; - o e. ,eone, < ranca cons "UI direção à Praça Nerêu Ramos, on-

Ia '
o aniversário natalício do talen- Dr, Nicolau Havjaras e senhora' lima das mais .expressivas glórias de sua época, nobre orgulho ela de se achavam as autoridades e -o

.

toso coestaduano jornalisLa Nerêu participam a' seus parentes-e pes- grande f'amilia jesuita. PO\�O, os escolar�s despla.ram com

.' • lt í"
. "

d B E i' 9 I Ie: br 1 1940 f " dR" lU'
.

1;]
muito garbo e nnponencra, cendo<,

,--,Ol'rea, a o uncionarro o anca

I
sõas de suas relações, o nascirnen- �m - (e nczern 10 C e OI nornca o eitoi (a l1lVerSIC arte entüsiasticamente aplaudidos e ova-

Jnco em 'Itajaí, intelectual de apri- to de' s, lia pr imogen i la Hrgina, OCOI'- Católica, cargo êste que exerceu até à' morte, com eficiência i. sabcdo- cionados 'pela grande massa popu-

-morada eultura e nosso hrilhante rido .ná Maternidade I "Carlos Cor- ria 'inexcedíveis., lar,

cqlaborador. ' 1'6a", no dia 10 do corr-ente. Foi também Consultor Nacional de Educação. ,J
I

Tarde esportiva
I

Esses, apreciáveis predicados que
-" Relativamente às' obras que escreveu, é considerada sua obra prima' As 13,00 horas, na praça de t:'S-

dão ao distinto natalioiante, desta- FALECIMENTOS: "A Psicologia ela Fé", .que influiu de maneira notável; na conversão do por,tes da S: R.' União Tijuquense,

C'cldo' 'luear entre os valores da mo- 1 1'( '1' T" dA'
'

O 1
.

I' presentes grande número de pes-
I e HERCiLTO ROPZA grane e I( er cato ICO rrstâo e taírle. perou tarn »em, o 1\'1'0 em soas, foi dado início ao programa

der-na 'geracão, aliados à magnani- Por Ielegrama recebido nesta questão, inúmeras conversões. "Os títulos dos principais capitules, "De- esportivo.

midade, de bm grande coração, irn- canita l, soubemos lei' Jalecido no finiçãofiniçlio da Fé" "A Fé e a Inteliaência" ''"A Conuuista da Fé" --- Voley-boal : - Entre os alunos do-
,

. .,"'..' _

.

_
' curso normal Regional do Grupo'

jrrimem-lhe à personalidade a ir- dia 8 do c'olT�nle, em Joinvile, 011- não ·cheg.am a ,dar idéia ela nqueza Cie ll1formaçoes( ria profundldnrlc ,Escolar Cl'llZ e Souza foi displl-
l'adianLe simpatia que faz ,da sua' (ip residia úllimamente, o se. Her- das conclusões, do quase carinho com qu� o autor se debruça sôhre a,' tada lima an'imadissim� partida de

pessoa pOIi�.o convergente da ef'ei- ']" d S t R l finiição da Fé':, "A Fé e a InteliO'ência" "A Conquista da Fé" - voley-boal, sagrando-se vencedor o

e] 10 OS" an os ,ou,a, quC', rn I'e
não cheO'am a dai' idéia da ri([ueza" de infbrmações, ',da profundidade

I quadro "A" pela çontagem de 15 x

ção. dos que se lhe acercam. nós eXero.ell paI' n1.l1 iros anos "anos' " " . 13 e 15 x 12.

Nós, que o temos na mais alta ra.mos de atividades comerciais e
assim intituladas: "O Divórcio", - "História da Filosofia" - "A Tgrt- Jogos Escolares: Foi apresentado

consiçleracão, nos rejubilamos com industrial.
ja, a Refomla e a Civilização", -'-- "Ensino Religioso e Leigo, e outro�. p�l?s aSlunos elo GGru1E)'0 ECscolar 'S'Es-

o enseJ'o de associarmo-nos aos
estudos" - "Relíquias, de uma Poll'i'nica" -"A Crise do' Mun,do :\1[0" pU'ItO

.

anto" � . '. r�lz e ou-

Aos seus parentes aqui residen- '"
' ,',,' za, vanados numeros de Jogos, 'que

seus Ilumerosós amigos e admira- Les e seu filho sr. Evalelo Sousa,
derno . muito agradaram aos assistentes,

oores, nas h,omenag'ens qlle lhe' l' L
.

Ao enumerar suas obra:-;, vemOs confil'mada, mais uma vez, n "�- tendo sido feito a entrega dos' res-
posLa IS a-caIXa da agência postal- '

' t'.. I nD P f 't

l)restal'em l)elo transclll'SO da allS-
sertiva consoladora elo Cristianismo: o valor de uma vida não reslde' pec �V?S pren110S pe o 'i . re e1 o

LelpgTifica daquela adiantada ci- _ ,.'. . l\hlI1lclpal e sr. Inspetor Escolar.

piciosa da La. dade, apresenLamos nossos since-
na sua dnraçao, mas no que ha realtzado, en� prol da humamdade. Fa- Foot-ball: - Foram disputadas
lecendo 'com apenas, 55 anos de idade, deL'oll-nols o Pc. Lednel Frarl0P, três grandes partidas de foot-baU.

um patrimónip de conhecimentos tal, tã'o vasto cabedal de cultura, C;HtJ
la partida:,- AVAÍ F. C. X FLU-

. .-.-..--."!.-•._
só se justiqca n� extraordinária atividade intelectual ,de �IU� 'era c]f)- M��;d�r�'A�'ai por � x O.

tado; ,e qlle sonbe uti lizal' de maneira maiS' extraordinária ainda, reali- 2" partida: TIRADENTES F. C. x

zando tanto em tiío pouco tempo!. TECITA F. C.

A geração dê nossos tellll)()s. mÓl'mente a mocielade católiea não es-
Vencedor: Tiradentes 'por,2 x 1.
3r1 partida: Pàl'tida Principal en-

quecel'á jamais. P0J"(lUC sempre há de. sentir, --:- ar',dor de stia palavra tre os titulares do TECITA F. C..

profunda e persuasiva.
•

de ltajai, e UNIÃO TIJUQUENSE..
E as gerações vindour�s b 'admirarão e conherão, cheias .de 01'-

Foi uma grande peleja, mnito bem.
disputada, salientando a cordialida-

gulho e entllsiasmo através de sua obra; invejando-nos por termos sido de esportiva entre os contendores,
da �poca elo imortal PADRE LEONEL FRANCA! concorrendo assim para maiorren

tl'elaçamento esportivo dos Ttajaien
ses e Ti,juquenses. A partida t�rmi
,nau com o escore ele 2 x 2. Goals
de Calessa e Joãozinho (visitantes),
Osl113r e Maurino (locais). Atuou a

peleja o sr. Gercy dos Anjos, com

muito acerto � jmparcialidade.

« 1 té IQue �urja
b alv,orada» .

Elupregue bem () seu dlnhel
ro, comprando a�ões do "COlf
glo B8}Tiga-Verde". .

/

A pr'opósi Lo dês�e lrabal'ho do
nosso colega de imprensa.' Zerlar'
Perfeito da Silva, assim sé pro
nunciou, ontem, (')

cro�'
ta hi

bliogTáfico dia Rádio G am.iá:'
"O cr-iador de ":\!EM, UDO Ek

TA' PEHDIDO" - Ja consageado
escritor conlerrâneu 7,eclar Per
feito {la 5->il\'a, vem de publicai' o

sell segundo trabalho ,que inLi
tlllou-o de ".'\.'1'1;; QuE SüRJ\ A
ALVORADA" - lIlYl romancp mo-

det'no e ele óLima c agr31:1ável li- pte�t��;��llcli�O escl'í�o)' _ "baniga- reços correntes no comércio
\"Crcle", como bem disse o profes-
SOl' Joaqllim Riheiro, "é um PSi-;, vaI eJ'It·sta', da captOtalcólogo objetivista por excelência.
Faz ,cio diálog'O humano um ponto 'O,'vufgaça-o da 'Com' .·"sa'o Estadu-I dade referência para' observar' os ;o.. '50

estados íntimos, as agiLaçõe::, os Açúcal' Pérola ' . , , , , . , ,

anseios, o� desejos ,e as aspira-, Açúcar Cristal remoido ' , , , "

ções das criaturas." ,Aleool (sem casco) " ' ' , ..

E, realmen I e! Com o seu 11\'1'0, Arroz de 1"
Zeclar Perfeito da Silva l�evelou- Arroz de 2a ::.::::::'::::::::::::::::::::::::
se, mais uma vez, o obs�r�arlor Banha em pacote .... , ... , . , . , .. , ... , .....

Il1Le.lg-en!.e elos e�tado::; Jl1 LIl11 os.
I' Banha a "ranel

�o seu ,!'Olllance "A.rrlt QlJE ,STJR- Batata inO-Icsa .. : �� � :
: .

JA A A.LVOR_l\D.�." ,�le nos
.

fala I Café, em 'Pacote .. : : : : .. : : : : : : : : : : :.: : : : : : : : :
Jdr: aJ�or, de sac�:lrlClOS, da,' luta Café a granel , , ,

g[�n(hosa. l�ela '\ Ida dos _PI econ- Carne xarque , , ,
' ..

c�i!os SOCIaIS e de ql1esLoes ra- I Carne Riograndense- " '., , ",

CIalS.
,

"

! Cebola . , .. , , , , , . , , , , , , , , . , . , :.
A nal'l'atl\'a 'ele G-Ullherme ;Frr- Farinha de manclióca de 1" ,

rei ea, o' prl'sonagem número um Fari nha de mandióca .de 23 ,::::::::::::::::::
do romance, é a hi�tória da pró- Fal'Ínha de milho , .. , , , , .

pria Viria. 'Fal'inha de trigo ' , , ,.".

dá��rt�ni�dO��" parlemos r�;�men- �����.opre.t�... :::::::�::::::-:::::::::::::::::
Linglliça de' Blumenau , : . , , .... , .

.. Linguiça de Porco , ',,' '

Linguiça Mixta. (comum) ,

iVlanteiga . ',' . , .. , . , , .. , , , , .. : , .

I Massa p/sopa , . , , , , .. .' .. , .

i ��I��;O' , : : : : : : : : : : : : : :': : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: :
I Sab�:o-It�jai, < , .

I,Sabao-Jolnvlle , .. , , .. , .. ' ,' .

i Sa..l '' ''' '''.' ,... kn'
I Sapóleo .. , , , , , , .. , ' , . , .' barr�
I Toucinlt'o .. , . , .•... , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg
,Vela (espermacete) (1)
Vjnagre

'

,
, , , galT.

Recebemos ?ov� remCSSl:l de .TEEPS, de tipo militar, reconsh'ní
,clGs, com �OIs (lIferencÍais e tl'aç1ío nas Cfllatr,o rodas, equipados

com ClllCO pneus lameiros, novos, e ferramenta de uso.

Vendemos pelo mCDor preço da praça.
ÇT. CENTOLA & ClA. LTDA.

Av. Rio Branco. 109 - 4° �s/�2 - RIO DE JANEIRO

JEEPS

garro
k<>"
kg
kg
k"
kg
kg
kg
kg
ko'"
kO'1:>

kg
ko'
k�1:>
kg
kg
d
kg
kg
kg
l, <S
'o

200 g
ko'"
ko'"
ko'"

barra
barra

�SEU':' RELOGIO ,PRECISA DE'
::/.

'

,
REVlSAO?' ...., '

MOSSÁQFICINA· t! 'ESPECIALlZAoA
N�*� cóncertos são ". ,', ',' . "

,)",�.:) j,"" ,g'aran.tido8,Jpo,0f0
·Q'tlêA.'.ó,:MQ'D�tA
Jt)AÔ:;PINTO", 25, (Fr�t�:é� T8s�ii[o
';;;J),: ;\';'·".;:,'.,,;';:cJ�· E8taifo�N/;:;;,;.�.tl�W;Wi�1

I
.

f
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( FR'fADO· Domrngo 12 §CI ,Setembro eu, '948 5

U preço dos c'ioemas
Rio, '10 (R. P.) - Tendo sido

,publicado, ontem, no "Diário Of'i

eial ", a portaria n=. 100 da Comis- j
'são Central' de Preços, regulando!
o preço Lelo dos cinemas, a par-tir
de hoje, essas casas de diversões
-só poderão cobrar o preço máxi
mo 'de seis cruzeiros a entrada ê
mais a taxa municipal e .Estatístí-:
ca, num total ele sete oruzeir-os e

-vin le centavos,

.....T}í1ít:lli{;���·***
*

a' ".f*'** *i·�'�:�*�,�,.""...
'

p-******��, PARA "tlfJ J97 ;:;;;;t*-
.

'. HO����n�.�� .•.�;�.�":��1t�*��UlHERES
..,de '" ****

*****
*** * *

*,15, ..... ::::',:::, ;:'.:::>:':,':':::,(([; (�,:::::'i::/::.::::;::;:::::i'<:::.:":: :r:;:·:::::·:f':':·'··'··· .;..
*******

*********1t"""J\'
EIS OS premios a que concorrere ca-,
da grupo - o de homens e o .de
mulheres.

394 PREMIOS EM DINHEIRO
)\ adminl8tril�ao

carioca
Rio, 10 (R. P.) - o prefeito ca

l'ioca reuniu, 'onlem, o S·E'U secreta
riado para tratar de diversos as

.suntos ligados it AdminisLração da

<Cidade: Entre os assuntos aborda
-dos, o que mais se destacou foi o

que se refere ao aumento cio fun
.cionalismo munjcipal, terido

:

o 'sr,

Mendes de Morais anuncüado que

y",'crá compelido a pedir à. Câmara
dos vereador-es um meio de enfren
tar tal situação, caso se efelive o

aumento.

VAEAORIO?

Este concurso de "SELEÇÕES" é para 'todos - tanto os novos

leitores de "Seleções" corno os antigos., E é um Concurso tão fácil

que, mesmo quem tiver descoberto esta fasctnante revista há pouco
tempo, tem tantas probabilidades de ganhar como qualquer outro. Só
se requer que nos dê sua opinião, em poucas e simples palavras -

dizendo-nos POR QUE gosta de "Seleções" ..Não precisa.vabsoluta
mente, ter qualquer preparo literário. A opinião simples, que se vê

abaixo, dar-Ihe-á uma ideia geral.
I

,

... PREMIO CR$ 20.000,00
•

2.° PREMIO CR$ 5.00:1,00

G

5 PREMIOS DE CR$ 2,000,00 CADA UM

•

5 PREMIOS DE CR$ 1.000,00 CADA UM

•
lO PREMIOS DE CR$ 500;00 CADA UM

•

75 PREMIOS DE CR$ 200,00 CADA UM

I •

100 PREMIOS DE CR$, 100,00 �ADA UM

•

TOTAL: 197 PREMIOS CR$ ro.ooo,oo

I

ENO. TELEGR."ARGENOTEL"
fEL. 25--7233

.

RUA CRUZ LIMA, 30 I
PRAIA 00 FLAMENGO

I

I
·1

Por que ,oferece "Seleções" e.stes 394 premios em dinheiro
- Sabemos que "Seleções" é ii revista MAl') I IDA no Brasil. AGORA

queremos averiguar PGR QUE é "'55 m - as razões especiais com que
os J;IOMENS e as MULHER�;S explicam esse facto.

Quando tivermos conheclmerrt i dessas razões, padecemos. u í.il izá-Ias
para conseguir ainda mili� amigo s para "Seleçõ e s" no Brasil. Como

vê. não admira que' estejamos dispostos a conceder estes vultosos

premios em dinheiro para obte: essas opiniões!

, ,

"

Compre o número de Setembro de "Seleções" agoro rnes-

i,�armen Miranda,
;:3' embaixatriz ...

Rio, 10 (A. N.) - Tendo em vis- '1'ta a notícia da vinda ao Brasil da

.ai-tista Carmem Úiranda' e seus I'-serviços prestados ao País na di

'vulg'ação da música Iolcloríca bra-'
-sileira nos Estados Unidos e na In-

:glaterra, o Vereador Arí Barroso,
na sessão da Câmara Municipal,
encanhlmou à Mesa um projeí.o
}lara coní'er ir. um prêmio àquela-
;;artista palr loia.

'

O premio se constf tue de uma

-medalha de amo intitulada ."Em
<haxada Artíslica do Brasil".

EXEMPLO: Esla opinião lha dará uma ideia geral do TlI'O
d. r.espoda dara e simples que se reqvaf - dando ps razõ.s

passoa;s pelo s quais gosta da "S"Ieçõa:s". -'

"Gosto de "Seleções" porque pare"e escolher Justamente os assuntos que
estou mais ansroso por ccnhecer - .. me ot"rece aru.•• eutdadosamente con-

densados, de Ie tura �la.ra e Interessante" -

'

(Um de tlO$SO$ novos leitores pannnu um premIo de Cr$ 2.000,00 com

• etta frase. ntrm Concurso. anterior).
•

Repn'sentClllte Geral no a·a,il:
t·ER·NANDO CHINi\GLIA

Av. Presidente Valgas, SOZ -19.· andar - R�o de Janeiro

...

.. 1
I

A "COSTURA DE SEGURANÇA"
\

.

I' .;.:.
DO "NEW lOOK" EFÉCÊ •

,
I

, I

*

Esse acabamento é a razão do renomado talhe Éfecê.

Veja como o "New Look" Éfecê 111e fica bem e ...

como e fácil adquiri-lo. Agora há

ÉFECÊ tamanho 52.'

"

•

A sua elegancía é garantida no "New Look" Éfecê.

1!lrimeiro, o malhe, o corte, a medida cem PO,1' cento ao

() estilo brasileiro da saia

\ .

J
}

fi'
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Esta criança V�V?Tâ, deuiâi» ao t'ratamEnio pre-
cocedo cancero

'

o CÂNCER É UM
DOS MAI.;JRtS ASSASSINOS!

No entanto, um rápido tratamento

pode deter 3em cada 4 casos de cân

cer do seio, 4 em cada 5 casos de

câncer da boca, 9-em'lp casos de

câncer da pele. Ma� a sua vigilân
cia é sua única proteção contra

essa doença. A demora e o medo

são os seus maiores perigos. O cân

cer .não tratado é sempre fatal!

Faça com que seu médico o exa

.mine agor.a - e .não se preocupe.

o Qualquer ferido
que nõo cicatrizo •.

a Qualquer caroço
no peito Ou outros.

locais.

'e Qualquer modifi�
cação �umo verruga
ou mancha.

o

O Rouquidão ou tosse

persistente.

O Indigestão persis
tente ou dificuldode

o cance,' pO'rje ser detiljo sàmente quando
é descoberto e t.-atado PRECOCEMEN TE!

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

-:

O QUE FAZER

SÔBU O CÂNCER

1. Conhecer os sinais de perigo
do câncer (mostrados acima).

'"

2. Se você suspeita apresentar
algum -dêsses sintomas, con

sulte seu médico imediata

mente.

Hlibe;s especialistas em Rliio-X aoeri içoa'm',..
as técnicas pU1'a deter o câncer.

O QUE NÃO FAZER
SOBRE O CÂNCE 1

1� Não aceite conselhos de pessoa
alguma, a não ser de um rn âico !
A perda de tempo pode ser fatal.
2. Não use roupas que irritem a pele.
3. As mulheres devem ser trata
das dos traumatismos do parto.
4. Não tenha receio de apresentar
um câncer em evolução. Mesmo

que isso aconteça êle poderá ser

tratado com sucesso se foi:' verifi
cado em tempo. Não se arriofíne.:
pois que a depressão pode causar
dano ao organismo.
5. Não adie sua consulta. Veja o seu

médico hoje!

. ,

�';'( �'J
.

Lembre-se: a presença de sintomas não significa que você forçosamente tenha câncer •

Mas só o médico é que podel'á verificar.

.3. Faça um exame médico, peJo
menos urna vez ao ano, por
que o câncer não apresenta,
às vêzes, sinais evidentes.

!_ -- - - - - - _:- - - - - - - - -- - - - - - - - _! - -- - - - - - - - .',

• A senhora verá o nome SQUIBB nas prateleiras de sua

farmlicia. Nas receitas do seu médico também. P01-que SQUIBB
é um dos maiores fabricantes do mundo, de penicilina, estre
ptomicina, vitami7].as,· anestésicos, h01'1nôntos e outros medica
mentos receitados pelo seu médico, para restabelecer ou conser-

,
var sua saúde: Desde 1858 os Lnboratórtos dp. Pesquisas SQUIBB
têm descoberto, aperfeiçoado e produzido medicamentos para
melhorar o padrão de saúde e aliviar o sofri!!!ento humano.

•

COMPRAEIi"��Yr���.,���rr�..Vi: NOA PI'.

CASAS f TEIIRfIlO5f!!!1!!��������������1!!!!!!
HIPOTÉCAS
AVALlACÕES

lE(iALI�AÇO[S
ADHINISTI1AÇÃO
Dr IMÓVEIS

rTC.

lULA DCODOQO -JS
Fl'OI1IANOPOLIS - SANTA CATARINA

..

TEiEFOIfC:
1\1. 784

"

SQUIUB
FARMAaUTlCOS

Cabel.os 'Brancos �Dr. Antônio
IModesto'

Médico

Formado pela Faculdade d�
Medicina da Bahia, Chefe dos
serviços de Radiologia do Hos
"pítal de Caridade.

Cursos de especialização no

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

Montevidéu.
Especialidades:

RAIOS, X
RADtDM'

RADIOTERAPIA
Exames radiológicos do Es
tômago, Intestinos, Pulmões,
Coração,

_ Esqueleto, Vias bi-
liares e Urinárias.

RADIOTERAPIA dos Tumores
- Câncer - Inflamacões _
Doenças da pele - Hip�rtiroi
dismos - Reuntatism�s _

Disturbios da menop_ausa�etc.
Atende diáriamente no HOS-

PITAL DE CARIDADE.

RUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, sala ba

nheiro, etc. Serve também para comércio. Preço Cr$ 220.000,00.
. RUA CONSELHEIRO MAFRA, prédio de comércio com 2 pavimen

tos. Preço Cr$ 350.000,00.
RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e_ demais instalações. Pre

ço o-s 250.000,00.
RUA ALM.IRANTE LAMEGO, ótimo prédio, construido em terre

no de 1'7 x 30, todo murado, com 4 quartos, etc. Preço Cr$ 190.000,00.
RUA RUI BARBOSA, casa com 5 quartos, construida em terreno

de 24 x 86. Preço Cr$ 120.000,00
RUA JOSÉ MENDES, bangalô novo, com"-3 quartos, etc., construi

do em terreno de marinha. Preço Cr$' 50.000,00.
RUA RIO GRkNDE DO SUL, casa com 2 quartos, tendo o terreno

10 x 40. Preço Cr$ 35.000,00.
RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas construidas em ter

reno de ,51 x 70. Preço ,Cr$ 80.000,00.
RUA SANTOS SARAIVA (Estreito), bangalô completamente novo,

com 3 quartos e demais instalações. Preço Cr$ 100.000,00.
RUA 7 DE SETEMBRO, casa com 2 quartos, etc. etc. Preço Cr$

40.'0'0'0,00.
RUA 7 DE SETEMBRO (Estreito), casa com oi quartos, etc. Preço

Cr$ 55.000,00. '.

CAlPOEIRAS, casa com 2 quartos, etc., tendo o terreno a área de
8'6.000m2. Preço Cr$ 50.000,0. ,

CAPO�IRAS, casa desocupada com 3 quartos, banheiro, água quen-
te 'e f'r ia, Instalação sanitária, etc. Preço Cr$ 60.000,00.

, TERRENOS •.•••••..... i. • •••••••••••••••

.
RUA RUI BARBOSA, tendo 8,50 x 50. Preço c-s 15.000,oo� IRUA CONSELHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 30. Preço Cr$

q'O:OO'O,oo. .

'

RUA STA. LUZIA (Estreito), tendo 50 x 40. Preço c-s 50.000,00.
RUA 'GERAL (Estreito), tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca): Pre

ço Cr$ 20.000,00.
FAZENDOLA E INDUSTRIA

BARR�IROS,. pequena fazenda, com pastagem para 3,0 cabeças,
com uma. industr-ia de produtos de mandioca. sagn, etc., demais infor
mações dão-se neste Escritório. Preço Cr$ 280.000,00.

HIPOTECAS
Aceif:o capital ,pa,ra 'empregar sôbre garantias hipotecárias. Sigil ie

absoluto.

Sinal de velhice
A Loção Srilhq.nte faz vol.

tar a eôr natural primitiva
(ca.tanho; l.ura, doirada ou

negra) .m pou.o tempe. Não
, tintura. Não mancha e não
.ujQ. O .eu ueo 'limpo,
faci! • agradável.
A Loção Brilhant. extingue

a. co.pa•• o prurido, a .ebo�
rhé.a e t8da. a. afecçõ•• pa·
�a.itária. do ccbelo, a..im
como combate a calvici., re

"itálizando a. raiza. capila
r••. Foi aproyada pelo Depor·
tomento Nacional d. Saúde
públioa.

Sorveleria
Vende-se uma em ótimo estado.
Tratar com Haroldo Glavan, à

Rua João Pinto n. 6.
............................. ,

.....

Se ricos 'quereis ficar
De, modo facil elegal ;
Fazei hoje uma inscriçãe
No Credito Mutuo' Predial

Aluga-se
o primeiro andar do prédio
n. 5, da rua Arcjprestê Pai
va

1ratar à rua 1rtista Bitten
court, 28.

Dr. Lindolfo 4. 6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.tituiçõe. de sociedade.
e .ervico. corel::ato.; em geral.

Organízaçõe. contabei•.
Regi.tro. e marca., di.pondo,
no Rio, de corre.pondente.
Eu:ritório: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43.
'

Da. 8 à. 12 hora.,
Tel.fone 14�4

Nunca despreze
O VALOR DA

BOA APARÊNCIA!

bem barbeado ..•
negócio fechado.l

É mais econômico

preferir o' melhor.

Fabricada com aço

superior, da mais fina

têmpera, a lâmina

Gillette Azul custame-

nos porque dura mais. "-

I GlIletter . AZUL

Artigos de uso

doméstico
Você poderá ganhar de Cr$

50,00 à CL'$ 100,00 diários, venden-
do artigos de consumo domestico.

Informações na Praça 1 de No-«

vembro n. 22 - 2° andar.

......................................................... �
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SETEMBRO -

A Tintutaria Cruzeiro di1lPõe ago
ra dos melhores profissionais d.
cidade para lavar, passar e tingiJI
pelo sistema suíço.
R. 'I'Iradentes U - Fone i022.

. . . . .. . .

Ce,mila., Graveh'i PiJame.,
, Meia. da. melhorei,' pelo. me
aores preçol .6 o. CASA MIS
CELANEA - RuaC. Mafra,
....

�·ijn�XS"·;.n-f�"j'�·'-
r:••.•' .rofl'_" �. •....

....,., II!' 40eneu Dery..... ..••••�
\l,...,ta4.. •• te...e, do ••1.. ......
""taqQ!!lIte re.edltY_iL O e.�lIo11i
lri�•• tnto �. lportada, M ""'
" ...;r.llear OI 'atllYi4__ ar.t1.. "
Lr:... .1I!f'0!''1111t1..... O .......,. w.
(10.•..,•• 1 4. Do••ç.. •••ta.t. til.,.
iI'II ... ....".latóri., tllllil a.tI• .,..
biItM_e.!lt. •• 410"'" ...".... ,•

. "!.......... lb.;- Do.4 ..n MI .......

; SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente q"alQ4er irre
gularidade na enUega

. de seus iornee«,

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

Poro as pessoas de Hne
paladar Co'fê Otto é

lem par.

DIA 12, DOMINGO, COOK-TAIL ÀS 9 HORAS - DIA 19, DOMINGO, COOK-TAIL ÁS 9 HORAS - DIA 25, SÁBA-
J)O - TRADICIONAL FESTA DA PRIMAVERA SOl RÉE PARADA DA ELEGÂNCIA.

A Tinturaria Cruzeiro é a que
melhor me serve - Tiradentes,

U
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

,

/

// //
�v��

/

DAR
/
MUITO

o maior e o mais antigo Clube de Sorteios do Estado .

Sob autorização e fiscalizaçâo do Govêrno Fe deral, de acôrdo com ,o. decreto ;.93:0, de 3 de
tembro de 1945.

Capital fixo - Cr$ 200.000,00.
Praça 15 de Novembro - 22 - 20 andar - Florianópolis - Santa Catárina.
Endereço lelegráf ico - Cretomútuo" - Tele fones 1.3211 - 1.388 - Caixa Postal rr, 5.

.

Distribuição mensal de prêmios em .mercado rias nos seguintes valores:
10 Prêmio: - 01'$ 6.000,00. /

5 Prêmios de Cr$ 1.000,00 cada um (aproxima ções superiores) .

5 Prêmios de Cr$ 500,00 cada um (aproxima ções inferiores).

Balanva automática

Seu processo de naturalização
ainda nao foi' despachado?

'ORTOALÊGRE

I
Escreva sem demora ao Escritorio Juridico e Administrativo

�UA VOlUNTAR'OS OA PATR'A N. ee ,. AND'.
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es-

''''''0'''' '" '""'0"''''' ""mOA> ·�o�.�� orítorío se encarrega de acompanhar e requerer no Mínistérín da
. • Justiça o que necessario for á sua concessão, bem como, de registro

A,gencla Geral para S. Catarina de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob. casamento de qualquer parte do Pafz.
C. Postal, 69· Tel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

Curia MetroPolitana-,5° CONGRESSO EUCARISTICO·
NACIOANL

Na qualidade de Presidente da
Cernissão Arquidiocesana do 5°

Congresso. �ucaristic_0 Nacional a Itodos os fieis e demais interessados
que o mesmo se realizará de 28 a

31 de Outubro do corrente ano, na
cidade de -Pôrto Alegre,' Rio' Grande

Ido Sul.
I

Outrossim, comunico as
-

Iacilida- 1

des de viagem, entre outras, as for-I
necídas pela' Empreza 11urismo,
Pontual-Machado-Bensaude S. A.,
com quatro tipo de perígrlnação
a,) uma Aérea, em aviões especiais,
a partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b) uma em navio,
esaecialmente fretado,,· e conduzin
do exclusivamente per,'I§Cin6s; c)
uma terrestre, pross�'Uind�' de'
São Paulo em confortaveis "oní
bus", através do Paraná t. Santa
Catarina; d) outra terrest�e, partin
do do Rio de Janeiro, pelo trem
internacional, diretamente a Pôrto
Alegre.

São essas as viagens obedecendo
ao tipo peregrinação. ,

Evidentemente, poderão os fieis
.. '. . . . . . . . . . . .. . ,...... proferir outros meios an seu alcan

E d
' , ce, com viagem de auto, onibus,

nCera or . aviação, ete., na certeza de que' o
Tendo necessidade de comprar

nosso Estado, e em particular a

uma ENCERADEIRA :t:LÉTRICA, 'Arquidiocese não deixarão de se

:afim de facilitar minha profissão de
.
fazer representar naquela' parada I

ENCERADOR, tomo. a liberdade de 'de Fé e demonstração de amor a
.apelar para as pessoas de bom co- .

ração, afim de conseguir reunir a
Nosso Senhor S�cramentado.

:importância necessária á referida Fpolis, 1 de Março de 1948'
aquisição. Muito grato fica-lhes o Conego Frederico Hobold - Presí
Encerador JOSÉ �E OLIVEIRA.

.

dente da C. A.

() "Colégio Barriga-Verde"
está construido o seu majesto
so prédio e necessita de sua

Tallosa colaboração.
Seu Terno tem manchas 'I
T'inturar ia CRUZEIRO
Hua Tiradentes 44

CASA MISCELANEA diatri
buidora dOI Râdial R.er:Ci A
Victor. Vâlvula. e Diecoe,
Rus Conselbeírc Mafra'

- � . . . . . . .. . .

Oficina Celeste

)

Compra-se uma em boas con
dições. Informações nesta redação.

Quarfo um,

Procura-se
com ou

sem pensão.
Informações nesta redação .

Ouçam, diàriamente, das 10 às [4 horas, as eudiçõee da

'ZYH � 6.Radio Difusora de Laguna,
Santa

970 kilocic1os onda de 300 metros.

Catarina - l!rasiJLaguna

·,Não perca tempo!
Telefone para a Impressora Gre iaú Ltda. (telefone

manual 767), e o nosso a,gente o procurará para receber
sua encomenda tipográfica, Serv iço Esmeéado. En trega
imediata. Preços sem concorrencia.

Representações
. FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)

HÁ LONGo'S ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇêES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

•

FARMACIA ESPERAN,Ç,A
do 1'.1'1II&�.tleo lOLO LAU8
B.jo .' , Mri /& na .nlerWa

Breca ..d M&r eúu - H....JlMIu - .....
..riu - Ante 1terNe....

Ihn....... uata ••••ryb _ ......&úde ......

:::x:= :zww_

COM O POUCO

(Elétro Técnica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAGESSE FILHO
Rua João Pinto, n. 32 - Floria

nópolis � Santa Catarina
Consêrtos, Limpezas e Reconstru

ções de Máquinas de escrever, cal

cular, somar, Contabilidade, Regis
tradoras, Balanças automáticas,
Chuveiros Elétricos, Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétric-os em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos
Orçamentos sem compromisso.

a-a-4-IO__";_$-'-�n.-B-l-e-_-O-$-��--=-.·--::::::-a-C-,O�,
Da' Fábrica ao consumidor. _..:. Grande estoque rec�bell a. firma distribuidora

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

se-

LIVRARIA ROSA
Rua Deodere, 33 - Fpoli••

'

Atende pela Serviço
Reembolso Paltol.

TECHICOS
o

(eienvalvimen ta
.

necessita de técnicos

em todas

profissões

Livros Técnicos
em geral

""'_-.. - - ._- ._._�-_-_-_-_-_-_-_,._._-_-F__._..-_-_-J'4.._-_-...-_-.-.-_-_-_..-_-.__-_-_-.-_-A-.,..

-----------------------------�-------------------------

ORIENTE racionalmente sua publicidade" tornando-a .

intens�' e proficua
Um veiculo de grande utilidade e' ao seu alcance lhe é oferecido

pela onda da IYH - 6
RADIO DIFUSORA DE LAGUNA

--; 970 kilociclos - 309 metros "-

Para dedicatórias musicais procurar o sr. Waldir Brasil, à Rua
Fernando Machado 3.

NOTA: - Estes pedidos deverão ser encaminhados com 3
dias de antecedência .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Escri tório de
"--""'Altvocacia

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

., � .
·

.
, .

• D� :• •• •

I A. ,DAMASCENO DA �ILVA I: ADVOGADO :•
••
•• AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS ••
o., .

! Praça 15 de Novembro, 22 -- 2° ando :
.

' .

': (Edifício Pérola) :
.� O
• •
• Fones: 1.324 e 1.388 •
• •
• •

: . Florianópolis -- Santa Catarina ,':
• ' r' •

: � ,

Dre Milton Simone
Pereíra

Clinica Cirurgicà
Molestias de Senhoras

CIRURGIA 'GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Pirugibe No

gueira' (São Paulo)
Consultas: Das ii! ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10
-----------------

DR. LINS NEVES

DIretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS -- CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle e tratamento

especializado da gravidês, Disrur
Ibios da adolescência e, da ménopau-
1I1l. Pertubações menstrüaís, Á;J.�l;
mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.'

Operações do utero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru-
turas)

_

!A�SISTENCIA AO PARTO E OlT;
RAÇÕES OBSTÉTRICAS

Doenças glandulares, tiróide, ová

rios, hipopise, etc.)
Distúrbios nervosos -- Esterilidade
-- Regimes,
Consultório R. João Pinto, 7 -- TeJ.
1.461

'

Resíd. R.' 7 de Setembro Edil. '

Cruz e Souza -- Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S

T!lIAGO
Mé<lico 'e parteirQ

Do Hospital de Carldade de f!o..

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, esre

cialmente do coração e vasos

Doenças- da tiroide e demais gían
dulas internas

Clinica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA -- ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSUL1'AS: -,

"Pela manhã das 10,30' ás 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vítor Meireles n. 18
Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:

l' r; �'YeDida Trompowski 62
Fone "manual 766

Clínica Médiea e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ

Médico-Operador-Parteiro

/ Doenças internas de Adultos e
,

Crianças
'

Alta Cirurgia -- Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras � Partos -

Vias Urinárias - Ríns -- Coração
-- Pulmões - Estomago -- Figado

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Radiologia Clínica (Raios X)
"Eletrocard iografia -- Ondas 'Curtas
Indutotermia Eletro Cirurgia

v,

Ultra-Violeta -- Infra-Vermelho
Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das' 9 ás 12 e das 3 ás 6

__ Fone 841. FLORIANóPOLIS

�-:y:;i"'��1I!fGI&tiA!W�L.!!rA..1(U;,�_IV:Vlf'W��

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

do Brasil)
Médico por concurso da �sslstên
cla a ,!>slcqpatas do Distrito

,

Federal
Ex-Interno dr Hospital Psiqulá·
trico e Mauicômlo Judicj�rio

da Capital Federal
Ex-interno da Santa oasa de MI
'ser-ícórrüa tio Rio de Janeiro
CLlNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!:RVOSAS '

ccnsuttsrrc: Edifício Amélia
Neto,· - Sala 3.
lteS'idência: Rua Alvaro de Caro

"alho, '10"
,

Das 15 às 18 horas
Telefone:

CQ11$ultório - 1.208.
Residência .....:. 1.305,

Dr. Roldão Consoai
CIRURGIA GERAL - ALTA CI·
tWRGA :- MOUSTtAS Dl!; sÉ

N1{ORA� - PARTOS
Forma"o pela Faculdade de Medi.

cina da Universidade de São Paulo
onde foi assistente por vários anos éí�
Serviço Cirúrgi,cO' do Prof. Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e via. circula
res, intestinos delgado' e grosso tiroi.
de, rins, próstata, be�iga, ';tero,

oyários e trompas. Varicocele .hidro
cele, varizes e hernas:

Consultás,: Da, 3 á! S horas à raa
Felipe Schmidt, 21 (altos d� Ca,.

Paraíso). Teld. 1.598
Residêncta ; Rua Estev�s Junior. 170;

Telef. M. 76<1

Dr.' Panlo Fonte.
Clínico e operador

eo..lultório: .Rua Vitor Meirelel, 26.
Telefone: 1. .'05

Coalulta. das lO ás 12 e das 14 ia
15 hrs, Residência: Rua BlumelUlu,

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário W�ndhaHeB
Cllnica médica de adultos e criança.

Cousultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 á. 6 hor:tl
"elidência: Felipe Schmidt n. J8.

Telef. 812

,

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de criallça.

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

DAT-' LOGRA FI'A

•

(orrespondend a :

Comercial
,

DIREÇAo':
Amélia M Pigoz�i

Confere
Diploma

METODO:
Moderno 8 Eftciente

RUA,. ALVAAO DE CARVALHO. 65

. -arvores frutiferas
Arvores Frótiferas enxertadas e ptantas ornamentais nas.

melhores qualidades oferece 0 grande Estabelecimento de
Flori e Perçícultura

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá -- Estado de Santa
Peçam catalago gratuitamente.

Catarina.

Relojoaria Progre�so
de /UGEND- s- FILHO

COMPRE SEU, RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

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

•

N 10 cr$ 80.00 N, 12 cr$ 18000
R.\oqiO Suíno .i.tamu Ro.. MUlca 'n�vori. com 4 r'ubl••

kopt. modelo re.'i.tente para Mo.trotior cor de ro.a.
, qualquer' .....ioo. Caixa d. niqueI

2 modelo.: .ímpl.. e () que N !Z-A .cr$ 200.00
ilumino à "oih O me.mo com o mo.trodor
Caixca de niqueI, 1o,.nco e um pontei�o central

NOMo. reloqia. .ão aoompanhado. dos r ..pectí"o. certiHca,do.
d. garanti0.

PEÇAM·NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba Proça Tire: deoh. 260 -- P�ranc(

V. S. deseja cooperar na grande obra social' de recuperação
dos mendigos'! Apresente sua idéia ou orereça seus serviços, dei
xando seu nome na lista de Voluntário� da Ação Social L:atari
nense, em poder desta redação.

BOM NEG'OCIO
pllrs quem possue de Cr$ 10 006,00 até Cr$ 1oo.000J)0 rende
c.rta de 10'/. ao, ano com recebimento de iuros mensais.

In/armações nesta redação.

Viage com conforlo
pelo

«RAPID'U SUL BRftSILEIR'O»
Diariamente entre

Fpolis •. -Ita]aí-·Joinvile-Curitiba
ABENTES

Fiuza Lima "Irmão

em Coqueiros'
Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mar; diretamente, ou

por int�r�édio e sob financiamento dos Institutos.
'

1 Planta e informações -- Rua trajano, 16.

Casas

DRS.
José Pinõs Pereira

· Sebastião Adroaldo Pereira
Ciabriel Pereira Borges Fortes

Rua Vigário !os'é Iná6io n ..358

Porto Alegre > Rio G. do Sul
·

'

...

Ford V-S'
Vende-se um usado, tipo FUR

GÃO.
Ver e tratar na Cia. de Cigarros

Souza Cruz -- Rua João Pinto, 16 •

Casa-Procura-se
Casal sem filhos procura

casa pequena, com um ou

q�lartos, até 1 km. do centro.

Ofertas para A. Junior, na

ção dêste jornal.

uma:

dois.

reda-

DR. RAFAEL' G, CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Eecr i tér io :

n.O 18 -

Rua João Pinto
Florianópolis

.," .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. : ..

Casa no 'centro
Vende-se uma, para res,i

dencia .•
Escritório Lmoblliârio A.

L. Alves.
Rua Deodoro, 35.

CHEVROLET - ESPECIAL DE

LUXO 1942
Vende-se de 4 portas em exce

lentes condições, côr 'verde (duas
lonalidades), equipado com óti
mo rádio "Deléo '', faróis de n.e

blina, farolete lateral, 'ventilador e
forrado com palhinha americana.

Preço - Cr$ 55.000,00. Tratar 'ti
rua Bocaiuva '1, diáriamenle atá

ás 11 horas.

ARNOLno SUAREZ CUNEO
Cirur'gião-Dendista

Haios X -- Infr-a-Vermelho
Diatermia

Curso de especia lização em

dentadúras

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

lefone ,1.f27
Florianópolis'

VENDE-SE
I

um Bungalou Cl)1l1

7 peças sito a rua José Cân

dido ela Silva n. 486 -- Es

trcí to. O terreno mede 30 x

33 tipo chacara.
Tratar nesta Redação.

• • Vendem-se as de ns. 92; 94 e 70.
situadas na Rua Alves de Brito e II

n. 50, na Rua D. Jaime Câmara, tê
das, nesta Capital.

'

Tratar à Rua Bocaiúva n. 139.
· ' .

SENHORITA!
A ultima creação em reiri

serante é Q Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Pre/erindo-o está
acompanhando a moâe.

II 'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR)

,/, Vende-se

Maquinário Cr$ '250.000,00
Prédio, lmoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre -- S. c .

Vende-sê th. só maquinário
Informações com A. Wehmuth

Brusque -- Santa Catarina",

VENDE-SE
Um bonito grupo estufado COll'L

três peças e mesinha Ide centro.
rn'mnlrlnmp11te ,novn. Ver á rua,

I Almirante Lamego 9.
J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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com:

Dennis MOORE.
..

150 Episódio.
Cr$ 4,00 e 3,00.
"Imp. 10 (DEZ) anos".

I
I

Serão iniciados hoje em Joinville· os Campeonatos Eslad�ais de
.'

Volei e Basquete (masculino ç .feminino)�·'��
T------,----

- .. -- -.-----

----------
----------.-- ._- --"

--- ------.--
---.-

� .

Seguirá para 'a Europa
a .seleçên Argenjina

Direção de PEDRO PAULO MACHADO que proporcional'á a primeira
opoeLunidade em muitos anos pa

ra se aquilatar os valores rela

t ivos do tlltebol europeu e sul-ame"

rioano, do qual os argentinos são

os mais allós expoentes.
O dr. Piscicelli declarou que .a

Comissão ele Seleção já foi auturi

zada a designar um trenador, a

fim .cte que os treinos do conjunto
possam lei' começo ímedlatamen- -,

te. A Comissão designará 'Um g'1'U�

IJO de jogadores de enLr.e os quais
sairão os qne integrarão defíniti

vamentc o selecionado que irá 11

Europa.

BuçnosAi res, (U. P.) - O vi-

ce-presic sn te d2, Associacion. de

-Flgu-eirense e Bocaiuva disputarão ���S��;l\��ll�l�:�'�:;��ll�,u:r� �o��:�

hOJee a
- III rod'ada do camaeenate ) �;.I�eb'��l ����I�� ���:re�r��:��za;l�i�

li
I

ciar ímedíatamente a tarefa de

Está marcada para esta �arde a I ianopolitana. SegLlI1do nos infor- Iada pelos conjuntos de aspirantes sr-loclonar os
í

ntegrantr-s do sele

-realização da peleja entre Figuei- maram no "rnatch" desta tarde de- dos mesmos clubes, sob as ordens clonado argentino de futebol pro
rense e Bocaiuva, em prossegui- verão exlrear quatro novos ele- do sr. Manoel Paixão Tourinho. f'issioual quê será enviado á Es

mente do Campeonato da Cidade. menío os guais aprovaram 110S en- Para este prélio a direção técnica r.anha no fim da aluai tempera
A parlida é apon tada como pou- saios e certamente farão sucesso. I elo Bocaiuva convoca os seguintes ela oí'icial.:

,('.0 importante, mas dar-nos-á o en- São eles: Dadica, Ja i r, Andor-ínha jogaelores: Qurido, Enio, Lauida-. Informou-se anteriormente que
..selo de conhecer o "lanterninha" e Andura. res; Miguel, Ar}, Osní Hugo,

ROber-j
o

.sel�.cion�do argentina jogará
do certame, já. que ambos os adver- Ainda não sabemos comn forma- .val, Deu.izarte, Haroldo, Bode e também .em outros países euro-.

-sá rios foram de rro l.ados em suas rá o' alvi-negro, mas .damos um pal- Jbio. péus, incluindo a Grã-Bretauha, °

partidas iniciais estando portanto pi l�': Mafra, Marco e Diamantino;
.com dois pontos perdidos na tabe- Minela, Jair e _GasLão; Capeta (ou
la de classificação. Para o quadro Hélio), Néd�_ (ou Jiamilton), Au
-do Bocaiuva as probabilidades de gusto, Nicolau e Fr,ecc;ia (ou Lau-
--yitól'ia são escassas, consi,derantdo- 1'0).
:;e O< grande valor da equipe alvi- O Bocaiuva formará CO!1l a se

negra que inegavelmente é uma guin l,e equipe: conforme cornuni
-das melhores do Estado. cação de sua direção técnica :

O conjunto do Bocaiuva acha-se Luiz, Dad ica, e Dinarte : Getúlio,
.agm-a sob a orientação iécnica ele Medinho e Amér-ico ; Jair, Caréca,
Wlad imír Stc11elkunoff, que vem Moacir, Andorinha {' Andura.

· -desenvol vendo esforços no sentido Funcionará como juiz o sr. Wal-
de fortalecer o conjunto 'com os derniro Melo.

'rmelhorss elementos da virzea flo-
.

A partida preliminar será dispu-
,

8' Ivaí iniciará hoje. sua temporada em CanDinh�s
Sob os auspícios do jornal "Bar- .

sará no gramado com a seguinte

ri-ga Verde" de Canoinlias. o Avaí cidade serrana, enfrentando o Três constituição: Adolfinho, Fatéco e

desta capital fará sua extréia na- Barras. Ivaní; Verzola, Boos e Bitinho ; Fe- o

que la cidade, �nfrentando hoje no A temporada .do famoso esqua- lipmho, Nizeta, Pinto, Bráulio e'

estádio "Alinor Vieira Corte" o drão ele AdolJinho está sendo f::alll.

poderoso esquadrão cio Ipiranga, aguardada com i nvulgar in h-r-esse A pa rl.da será dedicada à Assem

local. pelo mundo esporf ivo canoinllen- hléia Legislativa que segundo es-

Amanhã no mesmo local o pelo- se. íamos informados ofereceu uma

tão avaiano se despedirá da linda
.

Paea o choque de hoje o Avaí pi- linda taça para seI' disputada.

!OS jOlos abertos do inferi'or
Esta grande Olimpiada que hoje encontrou acolhida enLre os' 01'.

já "e tornou tradicional 110 setor, gaulzadotes, que o subsWi.liràm
espo,l'tivo do interior do Brasil, pE'lo Volf)iból. .

nasceu numa pequena cidade d.o .FI'anca roi d i'sig'nada para sede
Estado de S. 'Paulo, Monte AILo. porrm 1110Li"loS {Ie força maior fi-

Seu creadol', Baby'Barioni, ide- zeram-na desiótir. Voltam os Jo
.aliZOLL UH) grande campeonato de gos para. .Ribeirão Pl'eto.

. Bola ao ,Césto para lo;::lo o interior, I Em 1943 Sorocaba ém alterar
tcndo mesmo sido organizado, na- I o pr'ogTama organizadó em Ribei
<Iuela época, 193&, um projéto de, rão Prelo, volta a rea lizar, com

eslatutos para a insta,laçã,o de amplo sucesso esta grande Olim
l.Lma entidade. afim de dirigir os piada,
,esportes, ·da cesLa no interior. TaubaLé se-candidala c org'ani-

Com gTande animação ,realizou- za os Jogos em 19H, apl'esentando
·s·e o campeonato ;ide.alizado por o seu bonito Ginasio e a sua mo

-Baby Barioni, animação e entu- derna piscina, alJ" olhos do inle

.siasmo estes que levaram Os seus rim'. t.emporada espor,liva,. ° entusiasmo

'pal'ticipanles, já no primeirQ ano. Em '1945, a cidade das andori- dos afidonados d9 belissimo e di
. .ampliaren'í tal campeonato, lrans- nl1a8 Campinas, incllli u no pro-

S
'. ,fícil esporte do til'O ao alvo, está

fOrmando-o em JOGOS ABERTO O'I'ama o Xadl'ez, t.ambem para

DO .JINTEHIOH. �mbos os SE'XOS e inaugurando
·

Foi seu organizador em Monie' um lindo Ginasio, realiza esLe

Alto, o seu propl'io idealizador. gTancle campeonato,
A BANDEIRRA, i'nsLjLtlÍção CIVlca, Santos, consegll(} realizar os

-que em 1936 dava Os seus primei- JO!!'OS Abertos cio InLel'ior em

1'0S passos,' foi a patroCl,nad.ora 191,6, [lpl'e�entando aos esp�rlis- nalo, ,de yarios grapdes clubes fe-

-do CampeonaLo, com a. O[ICahza- Las elo Bra�il, .,um dos. mal�res
,ção por parte da Pref�]l.ura Mu- 'Ginasios da Amerrca fio Sul c JT\s- :del'ados; Lais como: C. 'C. T. "Coulo

nicipal, Cjue o subvenCiOnou, por IUni l?ela Yf'Z prim,ira, o l�a:��e de Magalhães"; desta caplLal; C, C.

,.determinação da Camal'o de verea- OlIll1[lICO vara todo� os par LIC]

,dores. panle;; usar'em do trompol'Le �o-
.De:pois de_ Monle AlLo, o, Can:: leti\'o. ,

-.peonaLo de Bola ao Cesto IdE'all- Eni 'J 9n, \'oltam Oi' Jogo� par�
·zado por Baby lBal'ioni, Leve o Riheil'iio Pl'elo. ondr Ollmpla, vaI

:seu pl'imeiro passo dado p�l'a a pleitea-IM e o consegue, do Con-

,'conquisla de horzontes mais am- gTesSo, (me elegeu Santos com.o
'pios. Com a resolução do ,CongTes- reserva, Por_ motivos de fo-:'ça maI

· so de ,Monte AILo transformando- ar Olimpia não pode realIza-Ias e

,{) em Jogos Abertos do Interior e en'tão, SANTOS valia a Ler a 'bOll

,destinado a todo o interior do ra de, em 1 \:1'18, arcar com a gran

-'Brasil vai ele para a prospera e cle l'espomahiliclarle de CTDApE
hospiLaleira cidade ,de Uberlandia, SEDE DO XIfl ,CAMPEONArO
no Estado de Minas Geral�, com nÓS JOGOS .<\-BERTOS DO, TNTE

a sua nova roupa JOGOS ABER- RTOR
· TOS IDO INTERIOR, incluindo-se

.

(D� BoleLim onciàl do XTTI do, com especial carinho pela re-

,ao lado do Bola ao Cesto, a Nala- Campeonato dos Jogos Abertos do j',erida enLidade .. compreende sete

eão para ambos U� sexos. lntedor). \
prO\'as, sendo duas extras, desta-

.,

Sempre crescendo, E'm 1938 So-
E�'P.. ORTE CLUBE canelo-se denLre elas, pela eleliclada

roca):Ja foi sédc e incluiu ,no SeLl PAULA RAMOS ,",

progl'ama. o pedesl L'i�nismo. Al:- Edital de Convocação .precisão qu� exigem do alirador,
mentado o seu inlerrsse e am[lll-

A DireLoria ,do "PAULA RAMOS as de carabina 22, nas três posi-
ando o seu progl'ama, em 1939. -

I l'b
C I r< 'D" C.", pelo presen I c edita I de con- o:;o,es, revo ver ca 1 re 38, mão li-

Campinas, a tena de ar os ,,0- I.'.

mes, reoebeu Lodos Q" atletas (lo \'ocaçiio, convida o alléta profissio- \Te, a 50 metros e finalmente a de

in\el'Íor, que competiram em Bo-
nal clêsle clube, sr. SILVIO COS- fuzil de guerra, tiro de precisão a

I
tão-se ]'ealizal1do num ambiente

Ia ao ,CesLo, Nalação (amhos os 'r.A.' D.A. SILVA (Talú), a apresen- 300 m.etros.' I' de grande animação, destacanelo-se
sexos), Pedestrianismo e '!'rnis -

"

(somE'nte duplas).. j�r-se, elenlro do prazo, improrro- Serão conf�ridas aos que se sa- ,as associados do "Cout� de Maga-

Incluindo o Tiro ao :\1\'0 r Atle-

g'::íV,e.1 dr 30 dias, a conlar da

�atal �Taren� \'en�eçlores yaliosas h1eda-; Ihã:s"',.a cujas eC�llipes pertencem
tismo, em 19'tO. são os jog'os rcali-

de ]luhlicac.,ão elo presente edItai, lhas, lllcl!lSI\-e ·de ouro para os i Jose E. la S., Flemll1g, Mnellmann,
za(lo� pm São Cal'los. L
Ribeil'iio Pl'elo, a capilal cio ca- sob pena ele incorrer Ilas penalida- campeõ.es individuais. Til)10teo iVIorrira, Miranda, ara

fel foi a secle dos Jogo!' em 1!H J, des nrevistas 11elo Có,ligo Brasilei- Além das' pl'ovas ele. tiro ao alvo, Ribas, {aime e Rubens Ramos, Lau-

P�la primeira Yez, então, são o,
1'0 ct,� F'utehol. s'�l'á, no úlLimo dia, disputado o reano AI nwi·d a, Amirrí Salum, Sil-

· Jogos realizados E'm forma ele L L
Olimpada em um estadia �omple- Florianópolis, 11 de setembro Campeonato de Santa' CaLarina de via Sih'a oe tantos ou l'OS mes Tes

to para a sua reali7.aç:ão, E o seu de 19"8. Tiro aos ]Jratos, cuja prova é" es- na arte da ponlaria.
progl':'!'11a remodelado, �m toelas LOllTival Li,lbôa petacularmente sensacional. Brevemente publicaremos noyos
a� l1lo{l'llidades, s110 incluirIa,; f'c{lli- "

co t" l"-e ..;'a cal.lital os 'l'el·llan.1elltos es- delallll's.
pe, femininas, O Ti 1'0 ao a 1\'0 °não i�eere ano " L l -

Tiro aó Alvo
e aos Pratos
A vitoriosa Federação Calariuen-

Cine Ritz e Roxy
RITZ �,Hoje à&tlO horas da manhã

,

Matinée da Petizada
Jornaes - descJ]ho _: shorts -

cumprimento' ao seu vasto calen- comédia
dá�'io de atividad,es, fal'á realizar, Censura LIVHE.

nesLe ano, na cidad,e de Rio do Sul,' C!'eanças maiores de 5 anos po-
derão entrar acompanhadas .

em homenagem especial a'O bene- Preços: Gr 2,00 c 1,00.
mérito Govemador' do Estado o RITZ - Hoje á 1,45 hoJ'as

seu II Campeon,aLo Estadual cl� Matinée Chic
10 - O Esporte em Marcha - Na

Tit·o ao Alvo,. o qual terá lug'3,l' de clonaI.
10 a 4 de outubro próximo vindou- 20 - Hugo Del Carril e Délia Gar-

ne!)se os desportos da caça e do

lira' ao ab-.o e aos , pralos� dando

'tines RIT Z
i" ROXY

"'.," ODEON ',:

Clnes IHPERIAL
- --

se de Caça e Tiro, entidade que

superintende 110 Ierr-itorio .calarl-

,.o magn ífico programa elabora-

•

ODEO,,, IMPERIAL
- Simultaneamente - -

às 2, 411:!, 6% 'e 81J:! J1S - às 7% hs.
Vesperais e soirées elegantes

- SUSPENSE" que fará seu co·

ração bater com violência 1
•

- A traição mais brutal que um

homem já sofreu de uma mulher 1
·20TH CENTURY FOX apresenta:
� Uma história baseada num fato

real - e que revela a identidade de

pel'sonagem no final do filme:
-,- BOOMERANG

(O Justiceiro)
Dalla ANDREWS - Jane WYATT

e Lee .� COBE.
- A hi�tória de um promotor que

sacdficou sua carreira e sua vida

para provar ao mundo a inocência
de um condenado 1
Forte 1 Impressionante 1 Illesque�

cível!
No Programa:

1) - Cinelandia Jornal n. 183 -

Nac. Im]). Filmes.
2) Fox Airplan Ne'ws 30 x 68 -

AGENTE ENCOBERTO Atualidades.
30 - Hugo Del Carril e Délia Cl':') (i,oo - 4,00 e 3,00.

Garces - em: }.. s 6Y� - Cr$ 6,00 único.
A VIDA DE CARLOS GARDEL (;1-$ 4,80 único.
Censura até 14; anos. "Imp. 10 (DEZ) anos".

Preço único: Cr$ 3,00. Suspensas todas as entradas de
RlTZ - Hoje às 4,30, H,30 e 8,30 hs. favol-es.

HOXY - Hoje às 7,30'horas. Estudantes sem caderneta, não
,Sessões elegantes gozarão do rcspeetivo abatimentoo

GLENN FORD e .TANIS CARTER IMPEHIAL - Hoje às 2 horas
- em - Vesperal do barulho
PAU L A 1) Notícias da Seman'a - Nac_

Um drama vigoroso e fascinante. 2) - A Voz do Mundo - Atua·

Censura até 14 anos. lidacles.
'

No Programa: 3) - Um sensacional e eletrizan·
Notícias da semana - Nacional. te "western" repleto.de lutas e tor�

Metro .TornaI - Atualidades. 'cidas:
HITZ - aS 4.30 horas - Cr$ 6,00 O HOMEM DE OKLAHOMA

e 3,00. - às 6.30 horas - Cr$ H,oo com:

único. - às 8,30_ horas - Cr$ H,oo e Roy ROGERS - Dale EVAN e

3.00 - Hox�' - às 7,30 'horas George (BARBUDO) HAYES.
Cr$ 4,80 único. 4) - 90 minutos de gostosas gar·

C-A-.S-' A galhadas e sensacionais torcidas:
O JUIZ MALANDRO

com:

Edward Everett HORTON.
RiJ-l ... Rirl ... Rir!. ..
5) - Final do melhor sel'iado de

aventuras:
MARTE INVADE A TERRA

ces - em:

1\ VIDA DE CARLOS GARDEL
3° - Jeanete MacDonald e Mau

rice Chevalier - em:

A VIUVA ALEGRE
Censura LIVRE.
Pl'eços: Cl-S 4,00 e 3,00.

HOXY - Hoje às 2 horas
10 -- Noticias da semana - Na

cional.,
20 - Bocle Jones e Tim McCoy -

1'0.

Segunda fomos informados, n'esla

,ultt'apassando as pr,evisões 1'01'mu-
lacJas pelos seus organizadores,

,
,.

porisso que, clE'sde já, eslá assegu

l'ado o compar.ecimel).to ao c'ampeo- em:

'1'. "Blllmenauense" do Blumenau;
C. C. T. "Dias Velho", de Rio do

.'Sul; C. c. 'r "Araujo Brusque", ele

Dl'Usqlle; C. C. T. "Miljo[' 'romaz

Yieira", de Canoinlias e outros,
fato que doelel'nlinalzá a participa
\:ão no c1erLame de várias dezenas
de exímios a'tiradores, inclusive do
campeão brasileiro desportisLa Max

SCherapp.

Aluga-se com ou sem móveis.
Tratar' á Rua Feliciano Nunes

Pires. n. 164.

Coleções
Vendem-se uma coleção de His·

tór�a do Brasil de "Rocha Pom.

bo", uma coleção de selos e uma

coleção de moedas de' niquel (3
quilos). Preço de ocasião.

, Tratar ii Rua Feliciano NUl1PS
Pires n. 164.
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o" ESTAD l-Domingo 12 de letembro d. ,•••
------�--------------------------------------...

Ministério da Guerra
Zona Mtlitar do Sul. 5C1 R. M. 5; DI'.

16� C. R. (1° Secção).
ATENÇÃO, OFICIAIS DA HESEIWA DE 23 CLASSE!

De ordem do Sr. Ten. CeI. Chefe da C. R. M., chama-se a atenção
dos Oficiais da Reserva de 23 Classe para o Edital abaixo Tkanscrito: -

EDITAL
PARA A APRESENTAÇÃO DOS OFICIAIS' DA RESERVA DE 2"

CLASSE
I - O General Cmt. da 53 Região Militar e 5" Divisão de Infantaria,

determina aos Oficiais da Reserva de 23 Classe residentes nos Estados do
Paraná e Santa Catarina, mesmo provlsóriamente, que se apresentem,
conforme programação abaixo, afim de atualizarem suas n'chas Mili
tares.

I I - LOCAIS DE APRESETAÇõES:
A - Curitiba: - Quartel General da 53 R. TVI. � letra inicial A -

15a: C. R. -:- Letra B a E, inclusives 5° BU, Saúde - Letras F a I, incl'll
sives 3° H. A. M. 75 - letras J e L, inclusives 15° B. C. Ltras M a' R" in
'clnsives C. P. O. R. - demais letras

-B - Florianópolis: 163 C. R.

C - Ponta Grossa: 13° Regimento de Infantaria
D - Demais Municípios: 1 ( - Nas sedes dos Corpos de Tropa. 2)

- Nas Prefeituras, onde não houver Corpo de Tropa.
I i t - DIAS DA APRESENTAÇÃO: - Nos locais acima; no dia 7

de Setembro, funcionarão entre às 09,00 e 15,00 horas, os Postos de Apre
sentações. Os Oficiais da Reserva de 23 Classe que não puderem compa
recer nêsse .dia deverão faze-lo até o dia .15 de' Setembro, durante os

expedientes normais dos referidos Corpos e Estabelecimentos.

I(a) Gen. Bda. JOÃO THEODORETO BARBOSA
CmL da 5:1 R. M. e 5" D. L"

Florianópolis, 4 de Setembro de 1948.
Gercino Gerson Gomes,

• 2°. Tne. Chefe da 1" Sec.

Acende instantaneamente

1 litro de querozene

para 104 horas.

Carburador Super Heater.

Agulha automatica.

Queimador reforçado. _.

Vidro Pyrex legitimo.
Bomba de segurança.

Graduador de ar.

Estoque completo de pe'Ços

•obresa/enfes e camisas

PREÇO - CR$ 350,00
PEl8 REEMBOLSO MAIS C r $ 2 O, O O

1-·
··--·-·-----_. · ··-·-···-· ·-·· ·- ·-· ·-·· ···._ -

"l

� PRISÃO DE VENTRE ��� EST8MAGO - FIGADO - INTESTINOS /,
:I PILULAS 1)0 AGRADE lUOSS

"

�.-,. ôh ::Agem directamente so re o ap- I
"

parelho digestivo, evitando a pri- >
são de ventre. Proporcionam bem "

�
estar geral, facilitam a digestão, �descongestionam o FIGADO, regu- "

larizara as funções digestivas, e fa- ':.

�
zem desapparecer as enfermidades �do ESTOMAGQ, FIGADO e INTES- "

TINOS. �
, ..

."._-.-_ _ --- _._._ ...,._,)._. � - ).
, Representante

Precisa-se para Fábrica de Roupas Brancas e artigos em geral de
vestuário para homens e senhoras, cama e mesa; para trabalh�r pelo
sistema de reembolso postal, em tôdas as cidades dêste Estado. Infor
mações c referências detalhadas para Casa José Silva - Hua Miguel
Conto, 3 e 5 - Hio de Janeiro.

,
,

Representantes da

"

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

Inform>:lçõ9. com os Agente.
F1crisnópo ,. - i. arlos noepckrS/A - 01- Telelone 1.21 � 'I E'l t. �eleg.

. EÊo Francieco do Sul- Cerlos Hoe ocke S/A Cl - "('�I�.I01� í '.tI)) � ,�\1: '\:K
•

_:._---_._----�._ ...,'__,...-_ ..�

EIS as RazÕES POR QUE
o flJEEP" LHE PRESTI

T-INT.OS SERViÇOS:

TRIÇaO EM 2

OU " RODas
.

Use a tração 'em 2 rodas nas

estradas - e nas 4 rodas, para
rebocar cargas pesadas.ilM VEíCULO PIRI

"IODOS OS FINS"'_�'
agricu.ltura
na indústria

A 6 MaRCHIS i

_ FRENTE 2 À Rt
na

e

Marchas baixas.' na tração em

4 rodas, de 4 a 35 kph - e até

95 kph, na tração em 2 rodas.

/

Ó TOMIDaS DE FOR·
.

IJ ça EM 3 PONTOS ,\

Use a força produzida pelo mo
tor do "Jeep" em 3 tornadas de

força - frente, centro e ré.UNIVERSAl

Você, decerto, já ouviu falar dos
•

múltiplos serviços que presta o

novo "Jeep" Universal com sua

poderosa tração nas 4 rodas.

. Temos disponível literatura deta
olhada - descritiva e ilustrativa
do "Jeep" Universal empregado
nas mais diferentes atividades.

� IPIO A REBOCIR
rrr' \ CaRGaS PESIDas

1
Chassis extra-resistente, com

rijo engate para reboque de

cargas pesadas.

...� RI.JO . SOalHO DE
;,� IÇO, COMO o

.

DOS caMINHÕES
. Mande-nos seu endereço e sem

nenhum 'compromisso lhe envia
remos' exemplares da referida
literatura sôbre o novo "Jeep"
Universal.

Cargas até 250 quilos podem
ser transportadas no soalho de

aço de um "Jeep".

O MOTOR "JEEpn•
.& MUNDIalMENTE
.. FIMOSO

--

.

o "Jeep" conta com a força e

a economia de seu motor Wil

lys-Overland, posto à prova
durante a guerra .

DISTRIBUIDORES PIRI O RIO GRIIIDE DO SUL E SINTI CITIRIIII

FIGUERIS
RUA 7 DE

PORTO ILEGRE

& HOMS, LIOI.
SETEMBRO, 1094

RIO GRaNDE DO SUL

1 rcinspor tes 'regu o c- 8 d « co rqo e o. pô' to o e

SÃO FRA NCISCO 00 SUL para NOV 4 fORIi

D
�,---------------�-_..._--_.

t
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""... B8TADOCDoml"go 12 .ele Setembro de '.48

CANnA� E�fEROClRÁFICAS

)ilINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

Quinta Zona Aérea

DESTACAMENTO DE BASE AÉREA
DE FLOI)IANóPOLIS

•

VOLUl\TTARIADO PARA A BASE
AÉREA DE S ..xo PAULO"

Ácha-s"e -aberto o volunt,anâd9 na

Base Aérea de São Paulo, para os

Candidatos que desejam verificar

Praça, desde que satisfaçam as se

guintes condições:

ISer da ciasse de 1927 ou 28, dis

pensado de Incorporação para o

Exército, ou ser' da classe' de 1929,
930 e 931.
DOCUMENTOS NECESSARIOS:
a) - Certidão de Nascimento, com

firma reconhecida;
b) - Se maior de 18 anos, uma

declaração corri firma reconhecida,
de que é solteiro e não serve de ar

.rirno a pessôa da família,
Se menor dé 18 anos, uma auto-

-

rização, com firma reconhecida, do

progenitor ou responsável, decla

rando que o mesmo é solteiro e rlão '

serve de arrimo' a família;
c) - Atestado de Antecedentes,

-com firma reconhecida, passado pe

Io Departamento de Investigações;
d) � Atestado de Idoneidade ::\-10-

-: Tal, com firma reconhecida;
e) - Radiografia ,nos" Pulmões;
f) - Apresentar o Certificado de

Alistamento Militar; e

g) - Uma (1) fotografia de 3 x 4.

O reconhecimento de firmas, é
isento' de "sêlO' para fins esclusiva
mente Militares.
Para o recrutamento acima" deve

rão os Candidatos se, submeter a

uma Inspeção de Saúde a realizar
se na Basé Aérea, ;de Florianópolis,
diáriamente, até o dia 28 do cor

rente mês.
Oc interessados deverão utilizar

as conducões
,
desta Unidade, que �

partem diáriamente ás 07,15 1100'as, t'
da Praça·15 de Novembro. ,- (Tra
piche Municipal).
Carlos da Costa Dantas - 1° Tte.

IG - Ajudante.

CUIIS
CANSADA

.

a �sS��d�sl��
gas na testa e ao

redor dos olhos,
as sardas, man

chas, cravos e es

pmhas, 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 corr ige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famos'o creme em

belezador, usado todas as noites

••,'.'TI suaves massagens no rosto,

pescoço, e todos os dias como

base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, for ta le. � os tecidos. dá vi,

gor e mocidade à pele. Com ape

nas uma'semana de uso do Creme

Ru::;ol a sua cutis poderá ficar ma
cia, hrnpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser an;:ada.

CREME ,

�UGdL
}

Alvim & Freitas, ltda.,C.P.1379'S. Paulo

f4lll1u••,JJ

•

/

SEU DINHEIRO VAlE- MAIS
EM NOSSA CASA!

PARA A AGRICULTURA
Amplo e moderno sortimento de máquinas e ferramentas agrícolas:
tratores especiais para hortas,' arados, grades de disco e' dentes. Má

quinas e veneno para extinção de gafanhotos, formigas e outras pragas.

Mangueiras Goodyear.

PARA A INDÚSTRIA

porque só temos produtos de '

qualidade pelos melhores preços!I

, '

PREÇOS CONVENIENTES
PARA ATACADO E ,VAREJO

Dispomos da completa linha das famosas correias e mangueiras Goodyear. Motores

Diesel industriais, marítimos e geradores, Material para construção. instalações sani

tárias. banheiros, etc. Tornos paralelos, bancaoas e máquinas para os mais variados

fins. Fôlhas de serra para engenho. braçais para aço e-metais, circulares e de fita.
I

PRO�UTOS DOMÉSTICOS·
Desde fogões' de todos os tipos·e equipamento para cozinha até produtos para

toucador, drogaria, perfumaria e um variadíssimo estoque de art igos finos para
presentes. Filtros, geladeiras, máquinas e rádios das melhores marca,s., Secção de

fazendas e artigos de confeçção, capas para chuvas, capotes, encerados, etc .. ,

Mangueiras Goodyear para jardim.

PARA TRANSPORTES
Automóveis, caminhões, camionetes. Possuímos um completo estoque
de pneus Gocdyear especiais' para cada tip o de serviço. Câmaras
de ar, correias de veo tiladores e baterias' Gcoiyear. Ferramentas e

macacos até 5 toneladas.
'

.,

'CDRlOS HOEPCH,E S. D.
COMÉRCIP E INDÚ5TRI�

Motriz: Florianópolis..,. Filiais: Blumenau - Jocçcbe - Jolnville _ Lag",s
Laguna - Sõo, Francisco' do Sul _ Tubarõo _' AGÊNCIA EM !õANTOS

, ESC.RITÓRIOS EM SÃO PAULO, CURITIBA E RIO DE JANEIRO.
\

ARMADORES· COMERCIANTES - INDUSTRIAIS·
Transporte de cargas e passageiros entre os portos de Laguna e Aio d.

Janeiro _ Fóbrica de Pontas "Rita Mari9," - (Pregos de Ferro)

IMPORTADORES E ATACADISTAS
fazendas , Ferragens - Móqulnas _ Produtos Ouírnlcos e FarmacêutIco.

i, 'I, Q-O' 1'1, "H0EPCKE"

Credito Mútuo Predial

,'.

(Dar muito, com o pouco de muitos)

Proprfetários : J. Moreira & Cia.
,

Praça 15 de Novembro, 22 2° andar Caixa Postal, 5 ,,_

Tels. 1324/1388 -:- End. Telegr.: CRETOMUTCO - Florianópolis - S. C.
xxx .

Resqltado do 16° Sorteio do Pla�o "B", realizado à 1° de Setembro rde 1948.
.

I

x X X
'

Prêmio maior em mercadorias no valôr de Cr$ 6.000,00 Cader-
neta n. 17.022.

INSTITUTO TECNICO OBERú
PIO DE JANEIRO = BRASIL
CÁIXA_ PO)TAL _- 345:>

ENVIE ESTE AI UNCIÓ E TERÁ' UMA MENSALIDADE
GRATIS - E. F. 088

/ _,,.t. •

APROXIMAÇõES SUPERIORES APROXIMAÇõES INFERIORES
Em mercadorías no valôr de l Enl mercadorias no valôr de

!
I'

Cr� 1.000,00 cada uma Cr$ 1.000,00 cada uma

Caderneta n. 17.023 Caderneta n. 17.021
Caderneta n. 7.458 Caderneta n. 7.456
Caderneta n. 25.161 '

'

Caderneta n. 25.159
Caderneta n. ' 3.080 Caderneta l�., 3.078
Caderneta n. 36.737 Caderneta n. 36.735

O resultado acima. é, cio sorteio do mês de Agôsto, que foi extraido
dos ,cinco pr imeirbs prêmios, da la extração da Loteria Federal, reali
zado no dia 1°, de Setembro, de 194�.

AVISO - O próximo sorteio realizar-se-á no dia 29 de setembro.
Florianópolis, 1° de Setembro de 1948.

VISTO - Dante C. Neiva, Inspetor Auxiliar de Clubes de Sorteios.
P. P. J. Moreira & Cía., Proprietários:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Hoje e 'amaDbã�
\00 passado

A DAT.-\. DE HOJE HJ<;,CORDA-

I-em 1631, entro as armadas do

(,enel'al D. António de Oquenrlo

_____ I (l1isJ)ano-porl ugur-sa ) e a hnlandc-

Florlanõpolls, 12 cte Setembro de 1948 I
za do General Adriaen Janszoon

_______________ ,� Pater, travou-se a Batalha dos

Prl-mel-ra ronvença-O Mael·O'Dall :b::�::,:::;l�;"::,�;�,�:o n�:,�:,;:::
, u, . T'rou in, l'orço u cnt rarla da barra

de D,efesa d'o Pelro' leu
do Rio de Janero ;

- em 1816, morreu combatendo
conLra as forças' rio Corunél Andtés

\l'ti0'a;; que il1\'adiram o- nossa

Manifesto dos Presidentes' de 'honra do', �elTi�ól:io das Missões, o. ,F�lrriel
Atanazio Lopes, com �3 mil icianos,

,Centro Nacional de Estudos i que se haviam entl'incheil'ado na

e Defesa do Petróleo I �l��:
da estânclia de São JOãO,

Ve-

, ' ,

dat i d dê
I

J11 1893 remessa .do Tela a
Em 7 de Setembro proxrmo, data comemorativa .a. ln epen encia e c �, "" ,

d B '1
-",

d t 't" b 'I' t b II F agata "Niterói" do Comandan-o rasu, terao irucio cm to. o o errr ano rasa erro os ra a 10S pre- .
r '. " .'

paratórios da 1" CONVENç..{O NACIONAL DE DEFESA 'DO PETRóLEO, te Taylor - EsLe fOI O u�lCO naVIO

a se reunir, nesta capital, cm 12, de outubro - Dia das Américas. brasileiro que seguiu a Europa,
A convenção tem por fim dar um balanço nas atividades já desen- 'acompanhando a esquadra

,

portu
-volvidas e traçar rumos mai s amplos e seguros para o pleno êxito do mo- guesa saída ,da Bahia no dia ,2 de

vimento em pról do monopólio petrolífero estatal. LTulho desse ano;

Não se póde, com efeito, confiar a mãos estranhas zonas petrolífe-I =-em 1831,. em São Paulo, nus-

ras do Brasil'e a indústria de refinação do ouro-negr-o/ porque petróleo ceu Manuel Antônio Alves d: Aze

ê" fator fundamental da defesa militar e da emancipação econômica do vedo, poéta e prosador, falecido 110

país. Petróleo é patrimônio nacional que não deve ser entregue a mono- Rio de Janeiro em 25 de Abril de

pólios estrangeiros, sob forma alguma de concessão, direta ou indireta, 1852;,
total ou parcial. - em 1836 Antón ío de Souza

Por isso consideramos a defesa (lo nosso petróleo como o mais im- Nel.o -pt-oclamou em Jag'ual'ão, a Re

perativo dever patr-iótico dos brasl lciros, neste momento, pois o que Sé pública e a Independência da Pro

decide é, realmente, o destino da Pátria. E quando a Pátria periga, irn- víncia do Rio Grande do Sul, por
põe-se uma' União Nacional acima de todos os partidos, de todos os cre- ocasião da 'revolução f'arrup ilh a

dos e de todos os particularismos. iniciada a 20 de SeLembl'O de 1835.

Conclamamos, assim, nossos concidadãos, a cerrarem fileiras na

grande cruzada pelo Monopólio petrolífero estatal, contra as preterições
dos trustes alienígenas,

\

Rio de Janeiro, 15 de agôsto de 1948.

(aa.) Arthur Bernardes

Generai Júlip C. Horta Barbosa
General Raymundo Sampaio
Jornal ista Mattos Pimenta
General Estevão Leitã� de' Carvalho.

�if-paf Estado»
A1'eão Junior

5 - Domingo: Enquanto o proje-
to de aumento dos vencimentos dos traordinário sucesso da parada on
Iunci ouúrios civis e militares da tem realizada em nossa cidade, o

� .Uní âo, recebia, no Senado, nada me- preço da banha baixou sensível
nos ele q Tenta e oito emendas, mente, mas no Rio de Janeiro, no
inexplic/ /elrnente a nossa CEP" te-se, pois aqui a coisa é mais ca

apesar U, recente baixa verificada ra, mas acontece que a baixa atin
no custo la saca de farinha de tri- giu, também, o pão nosso de c,ada
go, taxaI o preço do quilo daquele dia, entretanto, ainda desta vez, no

produto em sete cruzeiros e cin- Rio. Salve o Rio 'de Janeiro!
quenta c' 1tavos, mas tudo isso, en- Mas, mudando de conversa, serão
tretanto, não impediu que o Minis- inauguradas hoje, ainda no Rio, e
tro Fernando Lobo seguisse para com a presença do General Dutra,
Paris, a, 111 de tomar parte lU Ter- a,s, primeiras casas construidas pa,:,!}'
ceira As<;embléia das Nações Uni- o's favelados cariocas. mas o f'.<l!'0
das, é que Tubarão, a próspera r.lct.11l;:

6 - Segunda-feira: O "O ESTA- sulina. ctentro em breve paSSar}l a
DO" não circulou, mas em compen .. contar .com um perfeito ser ;.,:" ri",
sação prc%eguem animados os pse- águas, pois as notícias vind<l� d,·
parativo� para a Comemoração do Londres anunciam a próxinn lutá
Bi-Gentenário da Colonização Aço- para o campeonato, mundial do
riana. Aos sábados, na nossa Biblio- "swing", entre Stalin e Tito!
teca Pública, sob a "batuda" do De- 10 -. Sexta-feira: Enquanto os
sembal'gador Fontes, são realizadas comunistas querem se apoderar da�
intei'essantes reuniões onde são rédeas do govêrno da França, o des
apresenta lOS e discutidos todos os tino das colônias italianas vai ser

projetos concernentes aos festejos. decidido, pois o Aéro Clube local
Felicidades, Senhores, vai reiniciar seus vôos de instrução
·7 - Terça-feira: Apesar de ser e o escritor Marques Rabelo já está
hoje o Dia da Pátria, dia em que de malas prontas para nos visitar.
comemoramos a nossa independên- elftretanto o Presidente da Repúbli
cia, o O "ESTADO" nos trás a ,tris- ca já resolveu tomar medidas ur
te noticia do falecimento do Gene- gentes no sentido de financiar d,�
ral Álcio Souto, militar dos mais terminados produtos agrícolas.
brilhantes e qüe exercia as funções 11 - Sábado: Apesar da absurda
de 'Chefe da Casa Militar do Presi- exigência russa sôbre os pormeno
dente da República, entretanto o res completos que desejam de cad:)
caso das vagas deixadas pelos co- vôo. realizado pelos aviões nOrte,
ll1unistas cOJ1tinua no cartaz e a americanos pelos corredol'es aéreos
Comissão de Justiça da Câmara vai para Berlim, eu estava com 1 razão
examinai' a situação dos bens per- quando falei no preço do quilo da,
tencentes aos súditos'do "eixo", por farinha de trigo, pois além dO) baixa
sinal hoje em frangalhos! da moeda argentina, houve ullla Da:-

8 - Quarta-feira: Ontem foi

fe-I
xa de cêrca de quinze pesos BC'

ri;;tdo, _Será precis.o mais alguma ex- custo da casa, mas a verdade ó ql1':
pllcaçao? AproveIto esta folga para um grave acidente acaba d" enlu
convidar os filaletistas de Florianó- tal' a Fôrça Aérea Uruguaia, C')lll
polis e das visinhanças para pres- a perda de três aviões nas Df »I.l
tarem selÍ apôio à Associação Fila- mid-;:ides cte Osório, Rio Graád,� C]')
télica de Santa Catarina. , Sul, n1as apesar de tudo isso. )� ad-
Começaram as reuniões, senhores, vogados do Sr. BenjamillJ Var�as,

que são realizadas na séele da As- acusado (le haver baleado :mul se
sociação, à rua Alvaro de Carvalho, nhorita no Rio de Janeiro. re •.jlie-
34, 1° andar. Quartas-feiras às 17,30 ,reram a perícia ao locªl do erim,�,
horas e aos sábados às 15,30 horas. retarpand� assim, o desfecho de

9 - Quinta-feir;:]: ADf'''l I' do (')l- tão rUllloroso, caso.

NUNC� EXISTIU IGU�L

A proclamação solene foi feita em

Pratin in a 6 de Novembro;
,-- em 1839, em Sanla Rita, o�

"balaios" foram derrotados pelo
Maior Manuel Clemcn tino r!.e Sou

za Marlins;
- em 185j�, foi assinado o Decre-

10 que criou o Instituto dos Meni

nos Cegos;
- em 1919, faleceu o veterano

da guerra do Paraguai, Major Luiz
de Almeida Couto:
A DATA DE Ai\:lANHÁ RECORDA
NOS QUE:

- em 1565, faleceu Guilher�ne
Farel, o evangelista da Suissa fran

cesa, nascido' em 1/189, em Gal), no

Deljjhlnado ;
- em 1598, faleceu Felippe II,

de Castela';'
,

� em 1711, 500 fl'anclCses comàn

dados pelo cavaleiro de Goyon,
ocuparam a Ilha é!às Cobras, no

lUo' de Janeiro;
_ em 1802, no porLo das Caixas,

nasceu Joaquim José Rodrig-ues
'1'orres, Visconde de ILaboraí, fa

lecendo no Rio de Janeiro em � de

Janeiro de, 1872;
- em 1811, em Larangeiras, La

guna, nasceu Jesuino Lamego Cos

,La, Barão da Leguna, falecendo elJl

1ô .de Fevereiro -de 1886;
- em 1831, irrompeu a sedição

miliLar e popular em São Luiz do

Maranhão;
- em 1832, dissolveu-se o Minis

tro de 3 de Ag'osLo desse mesmo

ano e inicia Ü' govêrno outro Minis

tério_organizado pelo Senatlor Ver
gueiro;
- em 1911, em Paris, falecen Rai

mundo da MoLa de Azevedo Corrêa,
nasciido em São Luiz do Maranhão
a 13 de Maio de 1860. \

Casa-Compro
Tipo "bungalow':' no centro da

cidade ou imediações, de preferên
cia com terreno na froote e fun
dos.

Detalhes e condições de negOCIO
para o Escritório Imobiliário A. L.
Alves. Rira I;>eodoro n. 35 - Fone

A, ROND�l\ DAS FERAS,\

PARA FERIDA'S,
ECZEMAS,
IN FlAMAÇOES,
COCEIRAS,
f R E R A S,
ESPINHAS, ETC,

(Especial para "O Estado») Escreve JANDRAGUS
Há dias ,uma mulher pôs em prática' processo eutanázicos Iiber.;

tando o velho pai da, desgraça de um mal incnrável.
,

Não perguntou a ninguem si cometia Crime perante Deus o perante
os homens.

Não aceitando a possibilidade ele milagre, descrente .dos progressos
da medicina, não folheando "Á IMPOHT1NCIA DE VIVER", de Lin
Yuntang, convenceu-se serem inúteis e' absurdos os sacrificios exigidog:,
para se conservar a viela de um velho demente.

Conscientemente praticou um assassinio.

Hoje e U111 rapaz mal desperto para a' vida quem se envolve nas ma-

lhas de uma tragédia.
'

Solidariedade nos sofrimentos, de sua mãe. Seu pai, já caminhando
para a ve lhice, construíra um novo ninho de amô r, Esquecêra a espôsa
e os filhos.

•

Uma 'paixão violenta arrebentando cora-

l

Mais um lar desajustado.
ções.

Novos desejos. A vingança, porem, que criava forma no 'cérebro da:
mulher traída.

Mais um crime. Mais lágrimas. um amôr que se tornava mais f'orts
ante o silêncio da morte.

.

E, como não bastasse áquela tragédia tanto requinte e tanta incorn- ..

preensão, dela se projetou alarmante, desgraçadamente criminosa, a

negação do amor paternal quando se armou a mão ele uma mulher para,
matar o filho que apenas desejara tranquilidade no seu lar e a cOllti-,

nuação de uma vida feliz para sua mãe querida.
Um assassino de 17 anos de idade apenas ...

Healmente, "coisa maravilhosamente forte e cruel é a vida".

'O bloqueio de
Berlim,

I

Terremoto
Londres, 11 (I,'. P,) .. - \!lL1!1cia- Tóquio, 11 (U. P.) - O Serviço

se que as potências oci d e nt a is ('8- Meteorológico revela agora que foi
tão dispostas a submeter o IJ1o- registrado ontem um ligeiro terre
queio «e Berlim ao .i·I!,·�alH('llto dHS moto no norte do Japão. O I énôme
nações unidas. Sobr-etudo os Esta- no foi mais forte na área de Neru
dos Unidos entendem qUl' êsse ]>10- mo. na ilha ele Hokkaid.
qucio constitui lima vi o lo câo alwr-I

'

ta ds> art�g? segundo, da (/aria das Var'e)·ada a séde doNações Unidas, que preve a solu-
ção pacífica dàs Nações. ,

PC rMoçapara escritorio Bti,�����, ���J P) A
polícia varejou a sede elo Partido
Comunista Argentino, prendendo
5.2 pessoas que se acha vam na me-

sa, entre as quais 15 mulheres;
Após terem sido fichadas algumas.
das pessoas presas, foram postas.
em liberdade.

Procura-se uma que disponha de

prática e que saiba escrever à má

quina. Ordenado inicial de _ Cr$
500,00. Cartas dopróprto punho aos

cuidados deste Jornal.

Chuva de,passaros Representações
Nova York, 11 (U. P.) - Choveu

OU Prac'lÇ,'!tapássaros nesta cidade, durante á �
noite. Centenas de pássaros mortos
e feridos começaram a cair' nas

ruas em tôrno do edifício "'Empi·
re State", a partir da meia noite, e

.\s quatro da madrugada, a '�3[ra

nha chuvá ainda conünuflv:l. Em
sua maioria eram pássaros pl�([Ue
nos" havçndo porém alguns maio
res. Até o, momento não há expli
cação para o estranho fel1<ljllCGO.
A policia cojectura que se trate
de aves de imigração, as luais I1U

escuro teriam batido contra o edi
ficio mais alto do mundo. -:\'ÜlS pssa

teoria não parece muito satisfató-

Jferece-se para Laguna e Sul d3"

Estado, oferlas com deLalhes à.

üüxa Post�l nob, 109

Laguna Sta. Catarina

Falece um jornulisía
S. Paulo, 11 (A. N,) Faleceu

na madrugada de hoje o. jornalista
João Batista de Souza, diretor da
Escola de Jorúalism'o "Caspet Lí-'
bera" e redator da! "'li. Gazeta".ria.

FRECHANDQ •••

Segundo 'estamos informados, o nobre dep1illljad'(!) Paulo Fon

tes, s�cretário-geral da U. D. N. neste Estado, esteve; há dias,
no' Hospital Nerêu Ramos a-fim-de apresentar satisfações e so

licitar excusas à Hevma. Irmã Superiora pela inominável ex

ploração política, com quê o Diário da Tarde' pretendeu atingi?
aquêle benemérito estabelecimento. O gesto do ilustre deputa
do, pôsto que tomado também em nome da U. D. N., não está

completo. As caluniosas referências ao modelar HO,spital Nerêu:
Ramos foram lançadas ao público. A retratação, assim, deveria

também ser dirigi,da ao público, por mais formal que fôsse.

Consola-nos, entretanto, a certeza de que a prÓpria U. D.

N" por um de seus mais destacados elementos de direção, re
pudiou solenemente uma exploração política do jornal que lhe

é o órgã'o' oficial.
No caso faltou apenas a coragem para a divulgação da ati

tude do deputado Paulo Fontes.
:Mas deixemos esses complementos cavalheirescos ...

A eterna vfgilâ,ncia agora é assim� a descobertó - calunia;
a coberto -, pede desculpas.

GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


