
a discussão do problema do petr ó- do.

o "Centro Catarinense de Estu- homens dgnos, têm bastante CIVIS

dos e Defesa do Petroleo "realizará, mo para não entregar o pais á can- Em
hoje, um comício ,e um Congresso ga e�tr,rnge.i.r.a.
interno em que serão debatidas Os que acusam o governo de

algumas téses sôbre o magno pro- "lacáío do capitalismo", de "entre-

olema do petróleo nacional.
' guista" - vocábulos de origem co- 'Rio, ,25 (V. A.) - A propósito dos aconteeimentos verificados na

munisla� esses, sim, 'esse" e' que Praça Floriano Peixoto, o ministro da Justiça, sr. Adroaldo Mesquita
Até aí tudo muito natural, tra- "

4 atariam os braços do Brasil para
da Costa, ouvido pelos jornalistas acreditados junto ao Ministério, fez

..ando-se de" uma assocíacão legal fascista". E assim se oríaínou 'O
, u. , a seguinte declaracão:

�

.

d' melhor o submeter a ditadura sovié-' conflito.<em cuaos qua ros militam homens ' "Lamento profundamente os sucessos da madrugada de hoje, na

di do rnai 'I� tica e aos interesses da burocracia
ignos o maior respeito e que, de Praca Marechal Floriano. Eles nos dão o triste testemunho da soler-
f t d

' insaciável que pontifica em Mos- Y

a o, esejam o progresso do Brasil cia dos comunistas, empenhadas na confusão e divisão, do povo hra-
e o bem estar dos brasileiros. CO�'ão duvidamos que o "Centro si leiro. Proibidos por lei de exercer atividade em prol do Part ido Co-

�
Mas, o que se está vendo, e é Catarinense de Estudos e Defesa rnunísta, seus dirigenles se Inííltraram na Campanha do Pejroleo

com pesar que registamos, é a in- do Petróleo" esleja agindo na me-
:\acional. desvirtuando, a beneficio dos seus sisn isl.ros intentos, todas,

�:�trc;r��e;o:����ti:'taaSag�:��niç�:= Il�11�:�C�1�):Ç�:te���=;s oe ��l:si� sua �s ���ci:��:�iSeL�a��l���, mqoL����e�ll�le���S��oscad��:L;n�st�:'� a���������n���
paralelamente, ora no propr'io seio Dele discordamos quanto á agita- se. dos participantes cio Congresso realizado na A. B. L, pretenderam
dessas associações regulares, por ção do problema em comicios na realizar, depois de meia noite, um comicio, á revelia das autoridades

meios indirélos e capciosos. O rua- praça pública pelos perigos das policiais, a quem, por texto expresso da Constituição, cabe determinar

nifesto aos estudantes pL'i':blicado inevitáveis infiltrações dos orado- o lugar e hora de tais reuniões. Elementos agitadores do extinto P.

num dos diarios desta capital; os res de ocasjâo e que poderão des- C" na vanguarda dos manifestantes íuvestíram contra um carro da

dizeres, a lécnica dos cartazes afi- virtual' a reunão e o propósito de- rádio patrulha, atacando seus três componentes, sob os g'ritos de

xados pela cidade e, .ainda, a tal mocratico dos seus organizadores, ",abaixo a policia fascista".

"Comissão de Estudos e Defesa do Todavia confiamos que êsse pe-
Duas outras unidades da Rádio Patrulha acorreram ao local, e,

Petróleo "Fernando Machado" e rigo será evitado com a inscrição
r ecebidas violentamente, por um' .grupo de manifestantes, tiveram procuram reviver o se upartido e

até essa "Sociedade de Mulheres prévia 'dos oradores que saberão ele usar os meios necessários para a dispersão do comicio ilegal, Sete reiniciar a sua obra de desagrega

Catarinenses pela Paz" - não dei- até onde vão as franquias que a 'policiais foram Ieridos. A'Policia Especial vei u completar a evacuação ção nacional; o govêrno tem que

xam a mel10r' d"l\,'d d 'Ia local estar atento a esses mane,l'os, por
L 1 a e que os co- Constituiçáo lhes asségura e os

L •

munislas se estão rearliculando propósitos lícitos da associação a
Para apu,raçã-o exala ,dos fatos, foi' designado o deleg'ado do maior que seja ,o disfarce, e repri-

para uma ação clandesLina, disfar- +que pertencem. 8° distrito onde se. deram as ocorrências. O que é fora de duvida, e mi-los sempre no interesse da or-

çados nessas agTemiações, e apro- Os falos lamenláveis da Praca disso está cerlo o Govêrno, é que o extinto P. C. procura reviver, dem e da tranquiJi.dade d? nação".
veitando o petróleo como elemento 1<'lo['i;no, no Rio, provocados p�l�s I aproveitando-se d� campanha_do Pet.r�leo Nacional,

. infiltrando-�e - ----••- ..--.---�

-de manobra politica e prelexto pa- com Llnistas, antes assislentes e
nllre elemen los Sll1ceros e nao comul1lstas que aderIram ao mOVI-

-pTa a preparação de um clima de J;:;l.embros do CongTesso de Defesa mento. O próprio Hino �acional, cant.ado pelos elementos de choque 'roposta surpreluta e violencia tão do agTado tios do Petróleo, sãü um sinal ,dos seus
elo P. C., era enlremearlo do refão "Prestes,. É lamentável que pes-

"democra�as" que não adinÍLem prOlJósitos e uma ad'(erCencia. soas que não são comunistas sejam fatalmente. a�ingidas nestes cl1o- enden te
que alguem pense ao contrario Já nem nos referimos á crimi- ques entre 'os elementos ,da desordem e a PohcJa. EsLa, entretanto, Tóquio, 25 (U. P.) _ As autori-.
,delrs e que tanto_ serve aos desi- nosa substituir,ão da palavra "Sal- lem de cumprir a sua dura tarefa contra o comunismo fora da lei dades norte-americanas receberam

gnio�, dos lider�s" s�viéticos.. ,,1 ve! �alve!,,, doi hino na:Cional pelo I'� contrário á integI'iclad,e da Nação. com surpresa a proposta russa pa-

doA���i�����: ; �ldpea�a�l:a C��l�� ��:�ó �?r .�r�:����l �:��L:S!l:'�a;�� I Lab·�rato' ri-o de' Va'cl-na contra a Ral·va �: ����:t�li:ci;:;���sa,Se%asli��t:;;
do eslr an"ell o, e a preparaçao da 'dos braSIleIros que amam d seu que essa proposta, feita ante-ontem

inslll'reicão que viria servir aüs país ,e não se deixam cegar pela V
•

b t· d pelo embaixador soviético no Con-

�nter��ses não do Brasil mas de belza de um'a campanha, infeli.tz-!' 81 ser revemeB e Inaugura o, selho de Controle, será aceita com

lmpeIl,al}smo r,usso que, d� .qual- n�en,te
..
manchada �e sans'ue e de 1 Set�á anaugurado: �entro .em bre-I nov.o

laboratório a garanti� do for- grande satisfação, desde que seja,
quer forma, pr elende destrUIr a \'Iolenclas pelos ag'üadores "erme- i ves dIas, o Laboratono deshnado ao neCllllento regular das vaCIn:�s que sincera.
demoracia 'norte americana - uni- lhos. I fabrico de vacinas contra a raiva se fizerem necessárias., Com tste, ----------------
co suslentáculo podereso dos ho- Voltaremos ao assunLo. : e localizado em Araranguá. Par� são quatro os estabeleciment,);,; ofi- O ]·OAgo sov'l·ét"l·"Omrns hvres e o pais que poderá, J. C. i os municipios sulinos, representa o ciais incumbidos da fabricaçfio da \I

qllando qui ser, reduzir a escombro� vacina' referida. O primeiro dele� Paris, 25 (U. P.) - O chanceler-

a "civi I ização" soviética, ,construida funciona em a sede da Ins(J')toria
brasileiro sr. Raul Fernandes, ao-

sôbre a liberdade e os so.frimentos Regional da Divisão de Defes,," Sa- comentar as propostas de hoje de

do povo russo. Os brasileiros que Hav-Ios pa' ra transporte 'de madel-ra nitária Anilllal em São José. Ouir:o Visnhisky, disse que o delegado

amam a suá Pálri'a, os democral as está situado na cidade de Lajes. O
russo traiu suas intenções. Visnhis-·

que não desejam vh'er sob o cilan- O eXlllO. sr. dr. Nerêu Ramos, dd. Vice-Presidente da República, de Mafra foi concluido e po<;t,) <>m ky quer_o desarmamento, doas ou-

falho de um feitor ex�allS'eiro e el11 atenção às soliCitações que o sr. Governador do Estado, atenden- funcionamento já sob a direção do
tras naçoes, para que a HussIa pos

iodos aqueles que receberiam o ti- do aos apêlos dos exportadores de madeira) lhe dirig-rr'a, providenciou, atual Inspetor Regional, dr. Altamirl s� levar, �vante a subversão con�u,.
TO na nuca si., por acaso, tentassem junto às autoridades federais competentes, a obtenção de embarcacões. Gonçalves de Azevedo.. lllsta, aeI escentou o sr. Haul Fer-

di,<;corclar da. "linha justa, cio Par- para transporte de madeira catarinense. Em solução, S. Excelência re, Estes laboratórios, já em ativida-
nandes.

tido ou da orientação do dilador cebeu do dr. Clóvis 'Pestana, Ministro d·a Viação e Obras Publicas a se- de, vêm produzindo em quantidade -I&--p-'-I-a-n-t-a--m--a-I-d-'I.-t-a---vermelho - no caso um DimiLroff $uinte carta: bastaute para as necessidades do li
Jou \lm qllallqu�r KT.avchienco - "Em aditamento ao meu telegrama GM-1.070, de 26 de àgôsto últi- Estado, permitindo, ai,nda, a re- Belém do Pará, 25 (A. N.) - O
felizl11C'llte estão vigilantes e não mo, t('nllO a grata satisfação de comunIcar ao ilustre amigo que, pelo lllessa do produto para 'Outras uni- chefe de Policia anunciou que foi
deixarão passar, sem um protesto Loide Brasileiro, foram inãicados os navios constantes da relação abai� dades federadàs. Embarques t�m descoberto o centro do comércio
ou uma reação clvlca, os surdos xo, para atender ao pedido de transporte de madeira de que trata a sido feitos para o Território do Rio ela Maconha; na Vila Icoracl. Esse
_proposi tos cios bolchevisLas des- sua carta de 24 daquêle mês c' ano: Branco e ainda recentemente, mais comércio era feito, por um nego-
graça-damente nascidos no Brasil. Vapor "Cubatão" - para carregar 2.000 1113 em Florianópolis. de 2.000 doses segniram via-aérea ciante local, com o auxilio de ele-
O problema do petróleo será re- Vapor "Curitiba�' - para carregar 4.400 m3 em Itajaí e São Fran- para o Ministério da Agricultura, mentos da 'Base Aérea de Belém. A.

oSol"ido pero govêrno do Brasil cisco. ,
no Rio.

com patriolismo e sentimento na- Vapor "Uç;í" - para carregàr 2,000 m3 em Itajaí.
cional. Vapor "Urú" - para carregar 5.800 m3 em Itajai e São Francisco.

O general Dntra, o Congresso I Vapor ":VIidosi" � para carregar 8.000 m3 em São Francisco. !
.N:J.CÍa:iJI, ::;.s fc�'ça3 arm;adas', os Vapor "Conte Pessoa" -. para carregar 1.500 m3 em São Francisco". \

declarações à imprensa, o Ministro da Justiça afirma
os comunistas se infiltrara,m na Campanha de Defesa

do Petróleo Nacional

que
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consentimento legal para a reali-

zação do Congresso na ABI; o Con

gresso instalou-se em boa ordem e

do mesmo, modo foi encerrada.
Mas de repente - terá sido,

mesmo, idéia repentina? - al

guem sugeriu que as flores que 01'

uavarn a mesa dos trabalhos fos

sem depositadas no pedestal ,rio

monumento ao Consohdador da

República. Todos acolheram alem.

'brança com entusiasmo e se diri

giram ao local. Até ai nada de mais.

Acontece, porem, que um dos par

ticipantes da homenagem, se resol

veu falar; subiu a um dos bancos

da praça e começou a fazer um

verdadeiro comicio.

f

DO$0*,4e..
, /

"O Jornal", conhecido matuti- tal' as graves ocorrencias de ante- les sucessos nomes de "pessoas
,no carioca de orientação "oposicio- ontem á noite, junto á estatua 'lo ilustres e de responsabilidade, de

nísta, publicou, em sua edição de on- marechal Floriano Peixoto, quando figuras conhecidas e acatadas nos

tem, a propósito dos graves acori- para alí afluiram os presentes ó meios politicas e sociais do país.
tecimentos que se verificaram quin- solenidade, de instalação de uma Todavia, temos que admitir que

la-feira última, no Rio, o seguinte convenção de defesa do petróleo; 'tais personalidades estão sendo ar

editorial sob o título de "Desor- não podemos deixar de lamentar, rastadas para um plano de perrna
dem comunista": tarnbem, a circunstància de vermos nente- agitação, em que elementos

"Não podemos (leixar de lamen- envolvidos acidentalmente naque- comunistas pretendem transformar

leo.
É sabido 'qu'e, postos fora da lei

(1$ vermelhos se apegam a esse

pretexto - porque para eles o pro

blema não passa de um pretexto
- 'e assim conseguem estar em ati

vidade constante; infÚtraram-se
por tal forma na campanha, desen

volvida á base de conceitos nicio
nalistas, que não se pode negar,

atualmente, á influencia qu'e nela
exercem. São eles, os comunistas,
que se encarregam de organizar 03

comícios e as reuniões; 'são eles

que ar-reglmeptarn, que trabalham.
em s11l11a. E evidentemente são pe'
ritos na técnica do despistamento,
Nas declarações que prestou' Co

imprensa, o ministro da Justir-a

caracterizou bem esse aspecto, ao

mostrar que os comunistas desvir

tuam os fins da campanha ,a cuja
frente, todos reconhecem, se en

eontrrtm homens insuspeitos de

qualquer remota -simpatia pelo cre-

Era inadmissivel essa atitude.

IDV I

tanto peja hora, que ia alta, como

pela falta de qualquer autorização.
Um comício á revelia das autori

dades policiais, como acentua o mi

nistro da Justiça; e ás autoridades
policiais cabe, por texto expresso
da Constituição, -determinar o lu

gar e hora de seineJhantes reu

níões- Como agiram as autoridades

policiais, logo que tiveram conhe

cimento do comicio? Mandaram

verificar o que se passava. "Ele,

inentos agitadores do extinto PC,
acrescenta aquele titular, na van

guarda dos manifestantes, investi
ram contra um carro da rádío-pa
trulha, atacando seus componentes,
sob os gritos de "abaixo a polícia
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o MAIS ANTIGO DIÃRIQ DE SANTA CATARINA
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A questão do petró'leo
11

Graves acontecimentos provocados
por elementos do extínte PC

É natural que as pessoas não

comunistas, atingidas nesses cho

ques, comuns entre nós, de policia
com elementos da desordem, pro
testem e exijam providencias; com

preende-se que a Câmara se infla
me pelo fato de ter saido contun

dido um de seus membros. M'ls
convem recapitular com serenida

de, sem paixões e sem partídar-is
mos, os fatos e as circunstancias
em 'que eles se desenrolam, para

dai chegar á conclusão de que o

govêrrio não pode ficar de braços
cruzados, quando os comunistas

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAl

policia paraense está preparando
Ullla campanha intensa contra os

1
traficantes do perigoso entorpecen
te, destruindo também as planta
ções de maconha em todo o Estado.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RUA CRUZ LIMA, 30 I
PRAIA 09 FLAMENGO

A beleza é
obrigação
A mulher tem obrigação de ser

bonita. Hoje em dia só é feio quem
quer. Essa é a verdade. Os cremes

protetores para a pele se aperfei
çoam dia a dia.

Agora já temos o creme de alfa-
ce "Brilhante" ultra-concentrado
Que se caracteriza por sua ação ra

pida para embranquecer, afinar
refrescar a cutis.

Depois de aplicar este creme, ob
serve como a sua cutis ganha um

ar de naturalidade, encantador á
'fista.

•

A pele que não respira, resseca

e torna-se horrivelmente escura. O
Creme de Alface "Brilhante" per
mite á pele respirar, ao mesmo

tempo que evita os panos, as msn

chas e asperezas e a tendência pa
ra pigmentação.

O viço, O. brilho de uma 'pele vi
va e sadia volta a imperar com o

-uso do Creme de Alface "Brilhan
te". Experi:meDte-o ..
É um produto dos Laboratéríos

.

�vim & Freitas, S.IA.

Trate das vias
respiratorias

As Bronquites (Asmaticatil.
Cronicas ou Agudas) • as

suas manifestações (To.se ...
Rouquidão, Catarros, etc... ).
assim como a. GRIFE:;, são
mol.. tias que atacam o apa
relho respiratorio e devem
s.r tratadas cern um medi
eemerrto . energico que com

bata o mal. evitando com

plicaçõea graves. O SATOSIN
contendo elementos antisse
ticos. peitorais. tonicos, recal
.ifica.nt". e modificadores do

organismo é o remedio
indicado.

Procure hoje o seu
vidro de SATOSIN
nas bôas farrnac.as

e drogarias.

CUTIS
CANSADA

.

m. �s Sp��d�'��
gas na testa e ao

.

redor dos olhos,
as sardas, man

.

chas, cravos e es

pinhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando riu

vens sobre a sua felicidade. con
fie nas vir tudes'Ido Creme Rugol.
Rugol corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme ern

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

base do "maquillage", remove as

. impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi·
gor e mocidade à pele. Com apc
nas uma semana de uso do Creme
RugaI a sua cut is poderá ficar ma
eia, limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e. protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

CREME

ltUGOL
Alvim & Freitas.Llda.·C.P. 1379·5. Paulo

l-,

. Transportando diàriamente 400 sacas
.

de cal e 7 toneladas de mercadorias

diversas entre Soracaba e São Paulo, e
vice-versa, o sr.Pedro dos Santos afirma:

..

....___---�-!"Meu Ford modêlo F-l me tem proporcio
nado mais confôrla" ma,is transportes, mais economia!"r
Fo.rdista há muitos arras, O sr, Pedro dos

Santos, de Sorocaba, Estado de São Paulo,
expressa-se corno todos os proprietários dos
novos caminhões Super-Construídos- Ford

1948, de todos os porrtos do Brasil I Porque
êles são o surpreendente resultado de um

novo princípio de engenharia mecânica que

assegura. capacidade de sobra •.• e maior

duração! Tôdas as suas partes vitais são
. .

construídas com. refôrço extra, que permite

aos caminhões .Super-Construídos Ford 1948
trabalhar mais "folgados',', com menor esfôr

ço e menos desgaste!

Conheça, nos revendedores Ford, êstes gigantes do

trabalho, que lhe oferecem: 145 cavalos de fôrça •••
tfansmissão de 5 velocidades ••• freios hidráulicos ex

tra-grandes, com freiagem auxiliar a vácuo ••• cabi
nes maiores, isoladas das vibrações do chassis... e

inúmeros outros notáveis aperfeiçoamentos.
, .

MO T O R COMPANYFORD
I r.

CIMINHOES supd�. FORD1948
--

MAIS SÓLIDA CQNSTRUÇÃO PARA MAIOR DURAÇÃO

V(A� (II (10'�*6,Produtos Veterinarios.
,

\\I)J'�""� �•V, O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis) •

. , � tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos.

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

Ácido sulfúrico; 2 Torres metálicas de 30 metros, cada uma,
co antena tríplice; Gerador para fabricação 'de hidrogênio; Ma
caco hydráulico, marca Blachlaw Jack, para 12 toneladas; Ba
teria completa para 120 volts e 650 amperes, equipada com qua
dro e chaves; Bomba de ar, manual, comvtrtpé ; Manometro para
garrafa de ar co�primido; tanque de zinco, com bomba, para
600 litros; Lâmpada extensiva, com 22 metros de fio flexível;
48 metros de fio flexível, para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé
trico flexível; Garrafas para ar comprimido; Jogo de mola,
completo, para auto Ford 1929; Balões para hydrogênio; Supor
te para pneus; Pneu grande e câmara de ar; bomba completa
para tambôr de gasolina; Máquina de furar elétrica; Ventila-

20 cm3 e frascos'

e.oc g.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10

10ú cm3.
SóRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.

VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de

cm3 e frascos de

dor.

de 100 cmâ, _

VACINA ANTI-MBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos'
de 100 cm3.

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
dCJ, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário'
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-'
luta garantia de atividade máxima.

'

, Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: 'I'ernerina (Buco-Vacina contra'
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestfol, e ainda, Vacina Contra a

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc•.. ', ., ., .. ", ...••

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doencas
dos animais domésticos, serão prontamerite respondidas' pelo Departa-'
nento de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos; quando não en-

contrados na localidade de residência do solicitante,'.

Ver e tratar no aeródromo do Aéroclube, em São José .

Informações no Escritório de Asteróide & Cia.
Praça 15 de Novembro n? 22 - 2° andar - Telefone, 1.388.

Arvores frutiferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas
melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de

Flor i e Pemíeultura
H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de
Peçam catalago gratuitamente.

Santa Catarina. u
� i �c;3:.....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cabe 108 Brancos!

.;1
.r-

Sinal de velhice
A Loçao Brilhq.nte faz vcltar a côr natural primitl9a(castanha. leur-e , doirada ouaegra) em pOUIIO tempo. Na,,,li tintura. Não manchG 8' não II t.uja. O seu uso é limpofaci! e agradável. '

A Loção Brilhan�� extingUI
<1S caspa•. o prurido, a seborrhéa e tôda.· a. afecções paro.it<Írias do cabelo; auim
como combate a calvicie re'Vitalizando OI raizes ca�i1a
res. Foi aprovado pélo Departamento Nacional de SaúdePública. .

��/�??7t:

Escritório de
Advocacia

DRS.
José Pinós Pereira'

Sebastião Adroaldo Perelra
�abriel Pereira Borges' Fortes
Rua Vigário José Inácio n. 358
Porto Alegre --' Rio G. do Sul

Dr .. Antônio
Modesfo

Médico

!,Formado pela Faculdade de
Medicina da Bahia, Chefe dos r

serviços de Radiologia do Hos-
.

jJital de Caridade.
Cursos de especialização no

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

Montevidéu.
Especialidades:

84108 X
RADIUM

R4DIOTER4PIA
Exames radiológicos do Es
tômago, Intestinos, Pulm,ões,
Coração, Esqueleto, Vias bi-

liares e Ur inár ias.
RADIOTERAPIA dos Tumores
- Câncer - Inflamações -

Doenças da peJe - Hiper tiroi
.d ism os - Reumatismos -

Disturbios da menopausa-etc.
Atende diáriamcntc no HOS-

PITAL DE CARIDADE.

Representações
ou Pracista
Of'erece-se para Laguna e Sul do

Estado, ofertas com detalhes à
Caixa Postal na. 109

Laguna - Sta. Catarina .•
'. .. . . .. .... .... . ...

Procístos
Escritório reêérn organizada,

Precisa de "pracístas" para traba
lharem nesta cidade e no interior,
(:om artigos de' fácil venda, e com

boa margem de lucro.

Informações á Praça 15' de No
Vembro 22, 20 andar, das 8 ás 12

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

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

Vende-se
Maq-,linário Cr$ 250.000,00
Prédio_ Irnoveís CioS 90.000,00
�itllada em Campo Alegre - S. C
Vende_�," th. só mnquinário
Tnform'1('ões com A. 'YChJ1lUt'l
Illl'uscruc - .Santa Catarina".

I�.·'''-
...�-:�

............... ,

.

GRADE DE DISCOS'

•
II

)�
I

II
..

..Quando a ordem é "ao trabalho" .:"
nenhum outro veículo pode
desempenhar tão eficazmente e

com economia as múltiplas tarefas

agrícolas de. que é' capaz' o
JIEEP UNIVERSAL. Toda granja ou

fazenda deve possuir' êste
infatigável trabalhador.
Consulte os distribuidores da

WILLYS-OVERLAND

..

•

. .. .. .. .. . . . .. . .. . .. .. . . .. � . . .

cunmVADOII
..

•

•

•

, .

..para conhecer os inúmeros serviços
que o JEEP lhe poderá prestar.

TRANSPORTE DE CARGa

WillysI

•

"

•

"

•

..

<, ..
....

� •

,. . ,. . • • .. • ,•• " • II' •••

•

..

..

Universal ..

•

"

,.

..

..

.. •• v
" .

"

....

flGUERAS .& HO S, LTDA.
MA TRIZ RUA 7 DE SETEMBRO 1094 PORTO ALEGRE

RUA TIRADENTES 5 FlORIANÓPOl'ISFILIAL
56.S15

SOlUÇÃO
___� �'" ro.� � ,. ,,.. _ �t3e

Seu processo de naturalização
ainda nao foi despachade ?

Escreva sem demora ao Escritorio Juridico e AdministrativoCaixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando Informações. Esse Bsorttorio se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério daJustiça o que necessario for á sua concessão, bem como, de registrode diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de-asamento de qualquer parte do Paíz,GRI.PE o TOSSE o BRONQUlTt,
ilABO'RATÓRIOS PRIMÁ: C. P. 1344 .. RIO

....................................................
REEMBOLSO POSTAL

Para casem iras, linlhos, brins, etc. precisa-se representante.Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.Caixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.
..

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a
intensa ,e proficua

Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido
pela onda da IYH - 6

RÁDIO 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.

Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das 17 às 22 horas

RADIO TUBÂ' ZYO 9
1530. ki locieloe ondas: médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Festividades de Santa I Terezínha.
"

do Menino· Jesús
"

o homem é um ser, naturalmen-

MENI��I�����R���ITAS te, religioso. Novena, Missa e Procissão
Por motivo da data natalícia de Criado à imagem de Deus, ainda A Associação de Santa Terezinha e Menino Jesus, avisa aos seus

sua dileta filhinha Tânia, acha-se que tivesse caído em pecado, não associados e a todos os fiéis que, de acôrdo com a praxe estabelecida,
hoje, -ern festa o lar do nosso dis- perdeu, notadamente, o sentifento haverá êste ano, de 24 do corrente à 2 de outubro, na Capéla da 11'

tinto coestàduano dr. Ricarte li',rei- religioso. O homem ainda possui, mandade do Divino Espirito Santo, novena em honra de Santa Tere

tas, advogado e deputado pela U' dentro de si mesmo, a semente da zinha do Menino Jesus, começando às 19 horas.

D. N. na Assembléia Legislativa Es- religião, Ainda que sua natureza No dia 3 de outubro; na mesma Capela, às 8 horas, haverá' Missa
tadual.·

.

corrompida constantemente rea- Solene com assistência de ;5. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metr-opoli-
Compartilhando do júbilo com ja contra ela. tano, que fará o sermão ao Evangelho. Terminada a função religiosa,

que lhe festejarão o evento, as suas Os missianários testerícatn que reaflzar-se-á por S. Exa. Hevrna. a Benção das rosas, em honra de

numerosas amiguinhas, formulamos a rel ig+ão existe, de uma forma Santa ,!'erezinha. Pede-se aos devotos mandarem o maior número pos-

à graciosa Tânia, os melhores \'0- 011 de outra, enLre tõdas as nações sivel de rosas e particularmente ficar com suas rosas na mão no mo-

tos de felicidades. e tribus da terra, como uma .das mento 'da benção. 1maiores bênçãos para a humanida- Ficam, assim, convidados todos os fiéis para assistirem a e sas

SRTA. LÉA-MARIA DE OLIVEIRA id
•

homenagens em louvor da milagrosa Santinha.de, Há, porém, os que a consie-.
P

. - .

r d C I d AsilÃs 17 horas terá lugar a rocissao que saira a ape a o SI o.
ram uma maldição.

Florianópolis, 25 de setembro de 1948.
Aquela famosa expressão de Sto. Direto�ia. da Associação' de Santa Terezinha e Menino Jesus

Agostinho: ó Deus, f'izes-te-nos pa •

santidade. "-
de amigos e admiradores, que como

N t·
.

t dú V-I' da,es a conjun ura, uma
nós, certamente terão prazer em

patentear-lhe a grande estima em surge ao nosso espírito; se o sen

timento religioso é, como o demons
que é tido.

* rrou Miguel Rizzo, universal, im-
p líoito e inevitável, se há tantas
religiões no mundo, qual a que se

pode aceitar c<?mo verdadeira?
Serão tôdas elas, igualmente, ver

dadeiras? Esta pergunta rnel:ece
Urna resposta.
Ainda que não possamos deixar

de reconhecer que, em tôdas as re

ligiões, os homens te\n procurado
. . \

encontrar o verdadeiro Deus, aque-
le que "muitas vezes é de muitas

Fazem anos hoje: maneiras" se tem revelado aos
- o sr. Manuel Pereira de Sou-. hOl11e11s de tô I ... toe as as cren".as, a ra-

za, destacado cç>merciáriMo; .

d'
,vés da natureza ou da consciê.ncia- a exma. sra. Marta USSl, 19- _

,. .

'b M
. humana, nao podemos, também,

na espôsa do sr. MUSSl Dl USSI, d' d -I" C
.

t'
.

do alto comércio da Laguna;
elxar e a�ll'mar que o ers 1anlS-

,
_ a gentil senhorinha Neusa dos mo é a única religião verdadeira.

Santos Nunes, filha do sr. João Pe- Il,orquanto é a qLle recebeu uma re

dro Nunes e de sua exma. senhora velação ll1ai� perfeita e mais espe('j-
d. Ida S. Nunes; ficaela da parte de Deus e é a qüe

- ó distinto jovem Antônio Bit- apresenLa uma solução mais ade

tencourt, deligente corretor da Em- quada ao problema religioso, atra-

prêsa Auto-Viação Catarinense. vés da obra sa.crificial de Cristo.

Fazem anos amanhã: Ouço, porém; uma objeção que se

- a graciosa senhorinha JIela me faz. Se o .Cristianismo é, assim,
Fltnny Rather, filha dileta do sr, a religião ideal por que, é que to

Çados I\ather, competente fúnci.o- dos não a aceitam? Ainda mais.

nária· da Contadoria Seccional jun- Por que é que muila gente, que se

to á Delegacia
. Fiscal do Tesouro diz cri.stã" ainda não enconLrou �o

Nacional; lução para o seu problema reli-
- a encantadora menina Cecília- gioso?

Maria, enlêvo do lar do distinto ca- Antes de mais nada, o Ceistia-

sal' Nelsa e Nivaldb lVIachado. nismo é uma relig'ião para se acei
Lar voluutáriamente,e não por
coação. Ainda que seja a religião
ideal, nem todos o aceitam porque
Os que o aceitam, elevem satis[a-

A efeméride de amanhã assinala
o aniversario natalício da gentil
senhorinha Léa-Maria, inteligente
e aplicada aluna da Academia de

Comércio, filha do distinto casal
Ondina e Arnaldo Oliveira.
Léa-Maria que, pela expansivida

de de seu feitio alegre, aliada a ex

cepcionais dotes de coração e ue

espírito, reune em nossa sociedade
numerosas amiguinhas e admirado

res, nesta data auspiciosa, será por
certo alvo de expressivas e afetuo

sas homenagens, às quais" damos,
com prazer, a nossa adesão.•

NELSON HEUSI
Em Itajai, onde reside cercado

do aprêço e da admiração de todos,
vê passar amanhã a sua. data nata

lícia o nosso prezado coestaduano
sr, Nelson Heusi, elemento de des

taque nos meios comerciais e so

ciais da vizinha cidade.
Servido por fina educação e dono

de um coração magnânimo, reune o

nataliciante incalculável número

•••••••••••••

VIAJANTES
Procedente do Rio de Janeiro,

chegou quarta-feira última, pelo
"Carl Hoepcke", acompanhada de

lSeus três filhos e uma irmã, a

exrua. sra. d. Célia Manara Banza

to, digna consorte do sr. sargento
da Aeronáutica Antônip Banzato.
Pelo mesmo maquete chegou o jo

vem Bartolomeu FranCisco Hames,
filho do sr. Zenon Hames e de sua

exma. espôsa d. Herondina Hames.

Realiza-se a 28 do corrente, á.
águas, assim a minha alma suspí ra 20 horas, no Teatro Álvaro de Car
por Ti, ó Deus", é a expressão f'c-

valho, um gr-ande festival de Cario
Iiz que cada cr iatura tem para com

dade com o concurso de elementos
um Ser superior que reconhecc ..

d
.

.

..... artísticos e nosso mero e com ti
corno veus e com o qual se cornu- _

.

.

. _ colaboração de exmas. senhoras e
nica através de sua adóracão, I

L it d
.

d d lo aI.

sennori as a SOCle a e c.
Uma prova da prevalêóencia uni-

versal da relegião é a própria exis
lência de uma infinidade de reli
giões que procuram orientar o espi
rito humano na solução de seu pro
blema espiritual; .desdo aquelas re�
Iigiões primitivas cujos deuses
sâo os feitiches ou objetos inanima-

1.'0S, ou ainda, o espír-ito dos an!> ..

passados, até aquelas que se colo
cam num plano super-Ior, aquela
q�le adora a Deus na beleza de sua

Isaar Camargo

lo de piano
a) LIi Fileuse - F. Burgmüller
b) Valsa - Fr. Chopin
2 - Quarteto Clássico da O. J.

F·a) _ Marcha Turca =- W. Mozar-t Lira Te'ni,s Clube
b) 'Galope elo Diabo - G, ,Llu16!.

.,. ' Completando o' Lira Tenis Clube
vic .

. ,;:r (.
.

no dia 7: de outubro o' seu 2'20 ani-
3 - BAfLAD9 - Dansa Hollan-:

O programa organizado para es

se festival é o seguinte:
1 P.ARTE

1 - LYGtA MOELLMANN - Só-

b) Les Filles de Cadix - Léo

versárío d'e fundação, foi organiza-d� /
.. do um programa de festas.

pelas senhoritas Ligia Moclhnanb
Assim, no dia 25 de setembro

e Jeanette Raulino

4 - TRES CABALLEHOS DA 'corrente, realizar-se-á a tradicional
,

-

Festa da Primavera, grandiosaO..I. F. .

a) Vai-se a saudade -'Mello Tu· Soiré.e da Parada da Elegancia, duo'

nior rante a qual será eleita a senhor-i-

b) Jack Jack, Jack, - Bumba ta rnàís elegante da festa, que será

5 - HEUO TEIXEIRA DA ROSA lal1'11Jem'a' Rãinha:' do Lira.
Dia :3 de outubro, domingo, terá

logar/uma malinée infantil para os

filhos dos assooiados, com início ás
16 horas.

a) Tres lágrimas
b) Uma conquista
6 - MARIA DE

CAMPOS
La Spagnnla r--; Canzonc Napoli- 'E, finalmente, dia 9 de outubro,

tana sabado, os salões dó iir� se abri-
7 - QUINTETO DE MúSICAS rão para o grande baile, a rigor,

SELEéIONADAS comemorativo ao seu aniversário,
a) Idilio - Paul Lincke posse da nova DireCoria e em, ho·
'b) Pizzicati (do ballct "SiI"ia")' menagem ao Primeiro Congresso

Léo Delibes de Historia Calarinense. Neste bai-

fel Escritério: Rua João Pinto
2 - SENHORAS GILDA LIGO- n.O 18 __ Florianópolis

CIU LOPES E IB LIGOCR VIEIRA

LOURDES

Delibes

c) A Flôr e . a Fonte - Felix de

Otero
(Acompanhamento ao piano pela

Senl�ora Gilda Ligocki Lopes).,

,

Drs. NUNElS VARELA e ANTENOR

TAVARES

Advogados
Cansa clvels comerciais, naturaít

zações, consnltas e pareceres

Das 9 ás 12 e das 16 ás' 18 horas

Escritório: Rua Trajano, n. 33, 10

ra ti e inquieto está o nosso coração
até que repouse em ti" que equivale
àquela do vate israelita: " Como fi

corça suspira pelas correntes das

c) Stephanie.' - Gavotte -

Czibulka

d) Villva Alegre -. Franz Lehar.

II PAHTE
1 - ORQUESTRA JUVENIL DF

FLORIANóPOLIS
a) Sentímiento Gaucho - F. CA-

naro

b) Se l11uy bien que ven.drás
A. Nunez M.

c) Mamma - G. A. Bixio

d) Barqueiros do Volga
Russo

-

e) Trenas - A Pohtier

f) Uma Esperança - M. C. Lou
reiro •

g) Margo - F. Pontie
h) Estlldiantina - E. Waldteu-

zer certas exigências, por ve.'f.e� Sinfonia do Gllarany, 4 mãos --

difíceis, o que nem to.dos estão Carlos Gomes'
dispostos a fazer. E 'Os homens 3 - SENHORA IVONE BRUG.

andar

Florianópolis

RITZ - Hoje às 10 horas da ma-'

nhã
Jornais - desenho - shorts -

comédia.
Censura LIVRE.

Creanças maiores de 5 anos pode
rão entrar acompanhadas.
Preços: Cr$ 2,00 e 1,00.

são comodistas, por. naLureza.
Quanto á segunda parte .da obje

ção, direi que aqueles que ainda não
encontraram a solução do seu p\:o
blema religiüso, estão iludindo a

si próprios. Aceitaram o. Cristia
nismo, mas não fizeram dele, par-

Procedente de' Ibirama, de onde te integrante ela sua expeL'iência
,é operoso Prefeito, chegou, on- religiosa. Ainda não sa tisfizeram
tem, a esta capital, o nosso pres- ás suas condições. Ainda não \ivc-
,tigioso correligionário sr. Ivo ['am, do Cristianismo, um concei�
Müller.

'"

lo exato.

Apresentamos a s.s. os nossos E qual é êsLe conceito?
.

votos de ·feliz permanqncia en- E' o que o apósLolo S. Tiag'o
tr.? nós. apresenta em sua epístola qatólica.

GMANN LEAL

a) Un Bel di Vedremo
À.ria .da Opel'a Madame Bllt�erfly
- Puccini

olhos de Deus e nosso Pai, consiste
nisto: em visitar os órfãos e as viu
vas nas suas aflições, ·e em se con

servar a cada um a si isento da
corrupção dêste século". (Tiago 1:

fl).
Baseados nesla afirmação apostó·

Lica, analisaremos, no próximo ar

tigo, .as caracLerísticas da religião
verdadeira.

A.• Le serão, apresentadas á sociedade
florianopoliLana as "Debutantes de
-19.18".

'

C.

ROXY - Hoje às 2 horas

19 - A Marcha da Vida 199 - Na
cional.
2° -'BllCk Jones - Tim McCoy e

Rayruond Hatton - em:

OURO FATAL
3° - Duncan Renaldo e Mhti,1.

Carralaga - em:

A VOLTA DE CISCO Km

4° - Continuação do seriado:
O MONSTRO E O GORILL<\.
Censura até 10 anos.

'Preços: Cr$ 4,00 e, 3,00.

RITZ - Hofe às 4,15 - 6,30 e 8,30
ROXY - Hoje às 7,30 horas

Bl1UMAS DO PASSADO
A paixão heróica de Rate Ger

nald ... cujo coração era forte COlllQJ

os ventos e o mar ...

Rachel Field a autora dê ste mac

nifico romance e que nos deu ta-n

bém o magnífico romance cinegru
fado "Tudo isto e o céu também" ...

Direção do mago do suspense Bo
bert: Siodmak ...

No Programa:
Notícias da Semana - Nacional,

Preços:
RITZ - às 4,15 horas - 6,00 e

3,00 - .às 6;30j h01'as1-:- 6,00 únice
- às 8.30 'botas' ,:"-

.

6,'00 ei 3,60 -
ROX.'i - às 7,3Q horas - 4,80 úni-'
..

iÚl�i'_: 'Q�i�'rt�:i�i�ai_:_:_' U�· i���
çamento extraordinário - O filme

que esteve interditado pela. censura
por algum tempo, agora podéri ser
apresentado ao' público:

A MORTA VIVA

.,

ODEON e IMPERIAL

DR. IRAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

-ADVOGADOS

Hoje,. no passado
faleceu Manoel Pinto Ribeiro Pe
reira de Sampaio, Ministro do Su
premo Tribunal;

- em 1883, faleceu o Almirante
Eliziário Antônio dos Santos, Ba
rão de'Angra, nascido em Lisboa a

15 de novembro de 1806;
- em 1905, fundeou á barra nor

te de nosso pôrto, uma Divjsão Na
val Argentina, sob o comando do

J
Contra-Aluurante Onofre Betheber,
tendo o navio capitânea "Nueve de
,hllio", ao f�zer levantarÍ1entos
clandestinos de nossa costa recebi
do enormes avarias em Itapocoroi.

André Nilo Tadasco

- Simultaneamente -'

- HOJE-
ÁS 2, 41.4, 6% � 8% hs. - ás 7% 11s••

-

- Um romance de aventuras e

amôr vivielo durante os mais agrés
tes dias da Califórnia:
Nelson Eddy e IIona' Masse.v

a dupla de "Balalaika" - em:
.

CANÇÃO DE DUAS VIDAS

com

Joseph Schildkraut.
Músicas e canções de

FRIML - o compasitór
RUDOLF
de "Rose

Marie" e "O rei vagabundo".
l'l.omance enternecedor! .

Música embriagadora! .

Aventuras eletrizantes! ...

Canções inesqueciveis! ... �

CrS (i,OQ - 4,00 � 3,00.
Ãs (PI:'! - Cr� 6,00 únIco.
Cr$ 4,80 único.

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

IMPEfUAL - Hoje ás 2 horas

1) - Um dos melhores fihm'S;
nacionais:
Milton €arneiro e Cléia i3a.'.TOS'

- eln:

JARDIM DO PECADO

2) - Um filme eletrizante e ChND'

de lutas e sensacionais torcidas.:

FORASTEIRO DA NOITE

William Terry e Virginia Gn!.li
3) '- Um dos mais arroi:::trlo'i ,le:

todos os "westerns":
A FACA TRAIÇOEIR \.

C0111

Bill .ELLIOTT - Bob Blab e

Preços:
Cr!$ 4,00 e 3,00.
"Imp. 10 (DEZ) anos".

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJA! �

I I ,

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,a-.410$. iQBI�.eG
Da Fábrica ao cODsumidor� .:.-_ Grande' estoque recê'bell a

,«FiUza Lima & Irmãos)) - Rua Conselheiro Mafra 35 -

!Atentado contra a
vida de Tito.

.
I

,
'

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

j

•

'I'iieste, 23 (U. P.) - A agencia
noticiosa "Astra" diz que houve
uma ten LaLiva frustrada de assas

sinar o marechal TUo e, sem con

firmação, acrescenta que o ateu
tado ocorreu quando 'rito viajava

,�e automoveI. Não foram dados
outros detalhes.

I A agencia declarou que "guenri
'lheiros_minaram a ponte por onde
-devla passar o carro de Tito, em

sua recente viagem de, visita \
a

Dalmacla".

:Reunião no Mio.
,do Trabalho'
, Rio, 2/1 (A.N.) Encontra-se nesta

-capi tal varies delegados regionais
do Trabalho; que vão realizar uma

reunião com o Ministro Morvan

Dias Ftguelredo a propósito do s,e1'

'Viço de suas repartições.
O Ministro aproveitará a OP01'

'tunidade para trocar ideias sobre
:a Iegíslação sindical e sobre a rea

lização das eleições nos sindicatos.

Ac'üsado' c8üio'üri'e'n'� I
tado,r da conspiração
�oDtra PerOD
Montevideu, 24 (DP) Um filho

do sr. Josn Griffiths, acusado, pe
lo govêrno argentino' como or ien
..fadar da conspiração contra Peron,

,.. -qüalif'icou essa acusação de fan
tástica. Ouvido pelo 'repórter Es-

050,' o jovem Grifflhs declerou que
mais parecia uma br-inoadeira'.

Brio"quedos
,

de borracha
(Figuras W A L T E R D IS NEY)

Direitos reservados
Precisa-se de 1'epresentantes para venda de brinqy,edos. Dá-se
preferencia a firmg.s que já trabalhem nó -ramo para outras

fabricas. Ofertas com detalhes e fontes. Informações para
«Brinquedos» - Caixa pOi>tal 472 S. Paulo Brasil.

Fuziveis e laminas, marca "O K"
Tipo Staruiarti Americano

, ..

Tipos especiaes mediasite amost-m" ou cmquis
DISTRl�UIDORES:

ATENAS COMERCIAL DE FERRO LTDA.
Av. Treze de Maio, 23 - 16° ando - Sala 1626

Ed. DARKE -- Rio de Janeiro -- Aceitam-Se Representantes,
I

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

1
I

REPRESENTANTES
, .

DIRETAMENTE DA FABRICA

Aceitamos em qualquer localidade do Brasil, para vendas
.

de capas e' casimiras, pelo sistema de Reembolso Postal.
Enviaremos mostruários, catalogas e mais ínformes medi-

ante pedido po; carta tor« CÁSA PATR�ARCHA
Rua Conde do Pinhal, '94 -- São Paulo. 'I A producão da eêra

de carna1úba
,

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

Guia do
, .... ,

Paraná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende-

reços.
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário

Par-aná e Santa Catarina.

Rpdação: Rua Prudente de Morae\ n. 626.' - Curitiba.

\ .

firma distribuidora
Fone 1565 _. Fpelís ..

'\

você conhece

véstido�.,
"Aquele é um vestido Élecê" ... Essa Iacíl identifica

ção resulta principalmente de um fator: os padrões ezciusiooe; .

especialmente em rayon. Sim, os padrões Éfecê são encomenda

dós especial e exclusivamente para Éfecê. Pronta a encomen

da, a estamparia das fábricas, não produz mais aquele'padrão.
E essa caraterística ainda mais se acentua com os modelos

do "N'ew Look" Éfecê. Escolha hoje mesmo o seu

Éfecê . .. ou faça presente de um..
,

Navio-escola
espanho!

..

Aflora /tá lambem vellidos Éfeet dI ;amanhos $O • 5t

-,

I

Rio, 2/1 (A.N.) Sob O comando

do capitão de fragata Alvaro Urgaisy
da Silva Bazan e guarnecido por 27

sub-oficiais,alem do capitão de cor

veta Ricardo Naval e Fernandez,
111 artilheiros e 204 marinheiros e

, uma turma de 66 guar-da marinha,
--...----------------------------

chegará aqui «lia 28 próximo o-ria

via escola .da armada espanhola"Ju
an Sebestian Elcano". O referido
navio, tem caraéterísticas idênticas
ao 'iAlmirante Saldanha", que atual
mente se encontra a, caminho da

Espanha.

Dispensado

o

.

:�ti..
1.: :J�:

INSTITUTO TECNICO OBERú
RIO DE JANEIRO = BRASIL

, CÁIXA POSTAL _
.. .5455-

ENVIE ESTE ANUNCIO E TERÁ UMA MENSl\LIDADE
GRATIS - E. F. 008

.Rio, 24, (A .N.) - Da função de
substituto do governador brasileiro
no conselho de governadores
fundo monetário ínternacíonal.].
foi dispensado por decreto do pre
d�Le da República, o senhor Ed

gar d,e Melo. Para a referida fun

ção fOI designado, por antro ato
o senhor Otávio Paranagná;

l ....

. ••••••••••••• 1° ••••••••••••••.•

Rio, 21, (A.N.) O Presidente da
República .determinou providúnci
as no sentido de inlensificar e 01'

ganizar a producão da oêra de

\carnaúba

..
As providências a. seremdo tomadas c;lcVE'J'50 visar. lambem

a classificação da referi da ' côra
e seu beneficiamenlo.

P-tl_E'f,IR.A 0;5 L E G I TIM OtS

LINHOSDALYY
C:ENUl NO IP 1<0 DUTO O-O 8RrASH

IND. IDE tUH'HO tE AlG. "DAUr" s. A ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr e Milton' Simone
Peraíra'

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ

Médico-Op�rador-Parteiro
Clinica Cirurgica

. Molestias de Senhoras Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Ckurgia' - Cirurgia Geral _

Doenças de Senhoras - Partos -IVias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Figado

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Radlolegía Clínica (Raios X)
Eletroeardiografia - Ondas Curtas
Indutotermia Eletro Cirurgia
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. PLORIANéPOLIS

CIRURG·IA . GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene

meto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 'i 7 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, Distur

bios da adolescência ,e da menopau-
13&. Pertubações menstruais, i:I�l'l'

mações e tumores do aparelho geui
tal feminino.
Operações do utero,. ovários, trr.m

pas, apendice, hérnias, varizes. etc.

Cirurgia plástica do perineo t ru

tura.!)
ASSISTENCIA AO PARTO E Ol'E-

RAÇõES OBSTÉTRIGAS
Doenças glaDclalares, tiroide, ová

rios, hipopise, etc.)
Disturbios nervosos - Esterilidade
__

o

Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tcl,
1.461
Resíd. R. 7 de Setembro EdU.

Cruz e So�za - Te!. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteiro
iDo Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es _)e
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clínica e círungia de senhoras -

Partos
FISIOTERÀPIA .: ELECTROCAR
DIOGRAFIA � METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: --

.

"Pela manhã das 10,30 ás 12
horas

A tarde das 15 ás 19 haras"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles D. 18
Fone manual 1.702

RESID\NCIA.:
ATenida Trompowski 62

Fone manual 766

DR.' Á. SANTAELA
(Formado pela FaGuldade Nacio
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico· por concurso da Assistên
ela a Psícopatas do DistrIto

Federal
Ex-Interno dr Hospital Psiqulã
trtco e Manicômio Judiciarlo

.

da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de MI
sericórdia do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

.

N�RVOSAS
Consult15rlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
R�idência: Rua Alvaro' de Caro

valHo; 70. I
.

Das 15 As 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.
Residência - ,1..305.

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL. .; ALTA CIo
RURGA - MOLI\:STIAS DE S�

NHORAS - PARTOS
� Formado pela Faculdade -cie Medi
ema da Universidade de São Paulo
onde foi assistente por vários ano! d�
Serviço Cirúrgioo do Prof, Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia . do estômago e· via! circul�.
rés, intestinos delgado' é grosso tirei

de! rins, . próstata, bexiga, �tero.
ovános e trompas. Varicocele hídro

ceIe, varizes e hernas:
Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua
Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa

Paraiso). Telef. 1.598
Residência: Rua Esteves Junior, 170;

Telef. l\{. 764

Dr. Panlo Fonte.
Clínico e operador

�n.ultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 á. 12 e da. 14 ii
15 hra. Residência: Rua Blumenau,

22. � Telefone: 1.620

Dr. Mário. Wendhanaea
C1lnica médica de adultos e eriançal

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

.c�nsulta da� 4 ás 6 .,hora.
Jle.tdencla: Felipe Schmidt D. JII.

Telef. 812
------_. -

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

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M., 732

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

Confere
Diploma

(orrespondencla
(omercial

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE CARVALHO, 65

rol�LQ!AN�� [}IE��E�; �fRQ5 'CQ�Ir�
� ACCIDENTES DO TRABALHO _

s e o e SOCIAl..:

POlitro ALEGRE
RUA VOL(JNTÁRIOS 'DA pATRIA N» 68 • 1 .• ANDAR
CAIXA POSTAL, 583 - TELEFONE 6640 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Agenca Geral para Sta'. Gatarna
. Hua. Felipe SChmldt, 22- Sob.Caixa Postal, 69 - TeJ. "Protectora" - FLORIANOPOLIS

• CILI�lH,U� maiores. p ra

assegure r maior prcdução r om

menor r. úmero de rotações.
• PISTOES automotivos,

I i ge i r amente cônicos, com

4 m61as de segmento.
• MANCAIS de rolamento

"Timkérn", com regulagem
lateral.

• VALVULAS do cabeçote de

ação instantânea, de fácil
acesso e desmontáveis.

• SERPEl\TINA'S do: resfria

. mento', mai;1 ngas e na tr jet6-
ria di� ta do ar do,vent iladcr,

• EXTRATOR automático,.

para maior facilidade de pur

gação da água de condensa ão

do tanque. E, alem de tudo isso,.

• Uma eficiência volumétrica,
�arantida, de 75 %

• Peças de recâmbio e assistência
mecânica em toda parte.

MACHADO & CIA.
Rua ComlbeirQ Malra, 54 - C. rastal; 31- [nd. Tel. rRIMUS - leI. 1658: flORI! K}POllS - Sta. Câlarina

l, ._�' .. ,""

de nível constante,

para assegurar per
feita uniformidade
na lubrificação, evi
tando fa tas ou ex

cessos, prej udici is "O
bom funcicnamen

da llláquina.

P�ç.m m.ior�s det.lhes IJ:

1,

..

Oleo de- Peixe
COMPRA-SE QUANTIDADE :&:.

PAGA-SE BOM PREÇO. TRATAR;

Á RUA CONSELHEIRO MAFR\ 41".
. FLORIANóPOLIS - eAIXA POS---.
TAL 124.

M�triz: R-ua das Marrecas, 21 • Rio de Jan'eiro

Agente neste Estado:

VOCÊ É FUNCIONÁRIO ?

Escreva linha abaixo o título que deve ter o seu jornal

(Ass.) , _ .................••

Ref.\prte êste quadro e envie ao Oluhe.dos Funcionários.
Rua Trajano, 37 - Florianópolis

OND-E GAFIASPIRINA CHEGOU
PAROY

r:n
\l:J

FERIDAS, REUMATISMO E
Pl...ACAS SlfILITICAS

Elixir de Nogueira·
Medicação Qu:x:iliar no tratamento-·

da .iflJi.

VENDEM-,sE POR MOTIVO DE

VIAGEM
.. Móvei-s de sala, em perfeito es-

tado e dê quarto, 1 rádio marca..

"Esparto - móveis, diversos reló
,
g ios de parede antigos, tudo em

I perfeito estado, i cristaleira e di-

I versas- louças e mais alguns obje-«
I tos.

I Tra�al"
á Rua Bocaiuva, 13

• _C'
.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Cirurgião-Dendista
Raios-X - Infra-Vermelho

Diatermia

Curso de especializaçã"o em

dentaduras

Exclusivamente com hora marcada.

Rua-Accipreste Paiva n. 17 - Te

lefone 1.427

Florianópolis
.e \0

..

O Batalhão Barriga-Vel'de-
rol eonstítáído de eatartnensee:
destemidos e o "Colégio B�

rlga-V�rde", nsará a mefJ:mê�
bandeira.

(-Campanha pró-I\wo'" ..
r l.. xi ti. F_eretro)

Artigos' de uso

doméstico
Você poderá ganhar de Cr$

50 00 à Cr$ 100,00 diários, venden

d; artigos de consumo domestico

Informações na Praça 1 de No-

I vembro n. 22 - 20 andar.
__

.�i
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ssnvrco BRASILEIRO DA BBC

DOMINGO, 26 de setembro:
19,00 - Sumárjo dos programas.
19,05 - Revista Técnica e Cien-

tifica.

19,15 - Noticiário.
19,30 - A Semana'na Grã-Breta

jlha.
20,00 - Ensaios sôbre a Música,

palestra do Maestro Manoel Laza
neno,

'20,30 - 1) "Página", de Lya
Calvacanti; 2) "Crônica Londri-
na", de Rubens Amaral.

20,45 - Música' da América La-
tina.

I21;00 - Noticiárío.
21,15 Orquestra Sinfônica da

'BBC.
22,00 - Sumário das Notícias,
22,05 - Palestra.
22,20 - Epílogo.'
22,30 - Fim de transmissão.
SEGUNDA-FEIRA, 27 de setem-

bro:
J

19,00 - Sumário dos prog-ramas.
19,05 - Azas Britânicas, palestra.
19,15 - Noticiário.
19,30 - Novo Conjunto Londri

no de Cordas.

20,00 - Rádio-teatro: "O Retra
to", de Aldous Huxley.

20,30 - O Escritor e o Ambien-
te - palestra.

20,!!5 - Billy 'I'horburn, 'piano.
21,00 - Noticiário.

21,15 - Comentário por Bento
Fabião.

21,30 �rúsica de câmara.

22,00 � Sumário das Notícias e

Rádio-panorama.
22,30 - Fim da transmissão.

TERÇA-FEIRA; 28 de setembro:

19,00 - Sumário 'dos programas.

19,05 - Inglês pelo Rádio.

19,15 - Noticiário.

19,30 - :vrúsica de câmara.

20,00 - Palestra.

20,15 - Música ligeira, Ia
. parte .

.20,30 - "Os Sindicatos Traba

lhistas e os Empregadores", pales
tra.

20,!!5 - Música - ligeira - 28

parte.
21,00 - Noticiário.

21,15 - Comentário da Grã-Bre

tanha, por Verson Bartlett.

21,30 - Orquestra de Teatro da

BBC.

-

Cm qualquer estr:ldêll, com qualquer carga, CHEVROLET

t c rnb ern a serviço ao agro-pecuária é sempre o mesmo ca

minhão que se mantém 'fin�le no trabalho durante mais

tempo ... e com maior rendimento! CHEVROLET apresenta
agora uma carrcsseria maciça e mais reforçado ... maior

distância entre eixos ... cabina muito mais confortável ... e

o poderoso motor de vélvulcs na tampo, fator de economia

e perfcrmance. CHEVROLET é o caminhão que mais se

vende - no BrosiJ e em todo o mundo!

..

'lei
p,RODUTO DA GENERAL MOTORS

Acende instantaneamente
1 litro de querozene

para 14 horas,

Carburador Super HeClter.
Agulho automatica,

Queimador reforçado.
Vidro Pyrex legitimo,
Bomba de segurança

Gradaodor de ar.

Estoque completo de peços
sobresalenles e camisas

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

Dr. Lindolfo 4. G.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civei -- Comercial

Con.Utuiçõe. de .oeiedad••
e .erviço. eorel':lto•• em geral.
eOrganizaçõe. centabei•.

Regi.tro. e marca., di.pon'do.
.
no Rio, de corre.pondent••
E.crit6rio : Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43,
Da. 8 à. 12 hara••

Tel.fOlAe 1494

2'1,15 - Nosso

22,00 � Sumário das Xol.ícias e Informa ...

Rádio-panorama. 2'1,30 - Recital de Mary Row-

22,30 - Fim de transmissão. land, soprano, e Martin Milner. vio-

QUARTA-FEIRA, 29 de setembro: lino.

-19,00 - Sumário dos programas. 22,00 - Sumário das Notícias e

19,05 - Inglês pelo R"ádio. Rádi-o-panorama.
19,15 - )Iolicil'io. 22,30 - Fim da transmissão.

19,30 - Meia Hora no ópera SEXTA-FEIRA, '10 de oucubr o :

"Don Giovani", de Mozart. '19,00 - Sumário dos programas.

20,00 - Rádio-teatro : "A Histó- 19,05 - Inglês pelo Rádio.

ria dos Ambiciosos", de Geoffrey 19,15 - Noticiário.

Chaucer. 19,30 - Música de Bailado.

20,15 - Orquestra "Midland" da 20,00 - Palestra.

BBC - 1 a parte. 20,15 - Música das Grandes Ci-

20,30 - "A Energia Antômica", dades - Glasgow e Edinburgo .-

palestra. 1 a parte.
20, 1,5 - Orquestra "Midland" da 20,30 - 1). Livros e Autores, de

BBC - 2a parte. Joaquim Ferreira, 2) O Cinema na

21,00 Noticiário. Grã-Bretanha, de J�sé Veig·a.

21,15 - O Panorama Econômi- 20,15 - Música das Grandes Ci-

co, comentário. dades - Glasgow e Edinburgo
21,30 - Ivey Dickson, -piana. 2a parte.
22,00 - Sumário das Notícias e 21,00 - Noticiário.

Rádio-panorama. . 21,15 - Politica Inlernacional,
22',30 - Fim da transmissão. comentário.

QUTNTA-FEIRA, 3() "\e setembro � 21,30 - Novo Conjunto Loridri-

19,00 - Sumário dos programas no de Cordas.

19,05 -'-- Inglês pelo Rád io. 22,00 - Sumário das Notícias e·

10·,15 - Noticiário. Rárlí o-panorama.

19.30 - Bádío-teatr.i: "O Re- 22,30 - Fim da transmissão.

trato", de Aldous Huxley. SÁBADO, 2 de outubro:

20,00 - A Psiquiatria na Grã- i 19,00 - Sumário dos prog-ramas .

Bretanha, palestra pelo Dr. Varn- 19,05 - Revista Técnica e Ci-

berto de Morais. entif'ica.

20,15 - Banda Militar de Lon- 19,15 - :;'oliciário.

dres - Ia parte.
.

19,30 - Ivey Dickson, piano.
20,30 - "O Deseuyolvimcnr·) OhS 20,00 - A Rússia Soviética em

. Locomotivas Britânicas", palestra. Fóco - palestra. ,

20,15 - Banda :.\Iilitar de Lon- 20,15 - Música ligeira - 1upar-1
dres - 2a parte. j

tr.

21,00 - Xuliciúl'io. 20,30 - Rádio-ma.gazíno. 1
,"
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são os seusmaiores perigos, O cân

cer lião tratado é sempre fatal!

, J

Nunca despreze
O VALOR DA

BOA APARÊNCIA!

bem ba rbeado..
aclamado!
Pôr mais delicada que

seja a pele e forte

que seja a barba, sua

satisfação será com

pleta, se usar as, lâ

minas Gillette Àzul.

Gil'letteAZUL

Não-

.,

/

I (

Esta criança vivzra, devido ao tratamento pre
coce do câncer,

o CÂNCER É UM
DOS MAIORES ASSASSINOS!

No entanto, um rápidotratamento
pode-deter 3 em cada {casos de cân
cer do seio, 4 em cada 5 casos de

câncer' da boca, 9 em 10 casos de

câncer da pele, Mas a sua vigilân-
da é sua única proteção .contra

essa doença. A demora e o medo .' :

...

, Faça com que seu médico o exa-

mine .agora - e não se preocupe,

o câncer p:>:ie ser detido somente quandO
é descoberto e tmtadp PRECOCEMENTE!

Hábeis especialistas em Ráio-IÇ aperf"içoaram
as técnicas para deter o câncer.

O QUE NÃO FAZER
SOBRE O CÂNCER

1. Não aceite conselho s de pessoa
alguma, a não ser de um médico'!
A perda de tempo pode ser fatal.
2. Nãouse 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 for verifi
cado em tempo. Não se amofine,
pois que' a depressão pode causar
dano ao organismo .

5. Não adie sua consulta. Veja o seu

médico hoje !

':' M :. L._ ...... ... ... ........ -;
·

.
, ,
· .
,

.

: O QUE FAZER :
: SÔBRE O CÂNCER :
· .
· .
, .

: 1. Conhecer os sir.ais de perigo :
: do cânc�r (mostrados acima). :.
: .

2. Se você suspeita apresentar
algum dêsses sintomas, con

, suite seu médico imediata- .

..

Lembre-se: a presença de sintomas não significa que você forçosa,ente tenha câncer.

Mas só o médico-é que poderá .verificar.,

mente,

3. Faça um exame médico', pelo
menos uma vez ao ano, por

que o câncer não apresenta,
às vêzes, sinais evidentes.

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

• A senhora verá o nome SQUIBB nas prateleiras de sua

farmácia. Nas Teceitas do seu médico também. Porque SQUIBB
.

é um dos maioTl?s fabricantes do mundo, de penicilina, estre
ptomicina, vitamineis, anestésicos, hórmônios e OUt1'OS .medica
mentos receiuuios pelo seu médico, para restab{!eceTou conser
var sua saúde. Desde 1858 os Laboratôrios de Pesquisas SQUIBB
têm descoberto, ape1'feiçoado e produzido medicamentos para
melhorar o padrão de saúde e aliviar o sofrimento humano.

SQUIBB

CANnA� E�FER.OqRÁfICAS
OOMEftCIAN'n!l: ., .. 'a.

I ft.o, BiblioteCa cio Gee.tro ....
...moo xl. F'� Coa.
tribuir... auim, para • ror..
• eulturaJ dOiI ..............
04", am.ohAI

,.'tempo!
,Telefone para a Impressora Graiaú [Ada. (telefone

manual 767), e o nosso agente
-

o procurará para receber
sua encomenda tipográfica, Serv iço Esmerado. Entregaimediata. Preços sem concorrencia.

perca

FARMACIA ESP,ERANÇA,
.0 I'.rma�.tleo 1RLO LAUS
B.,. lal ..ri • na .nI....

Dnau aad••aIJ{ tr i� - B.....üta. .:..! P....
..riu - "rUa.... "n�IlL'

Iha:ra....... exata ....."•• .,1••• I'Holb.irt....wt ..

o Sahão
""

"VI:R<iEM ESPECIALIDADE"
elA WET,ZEL, INDUSTR�A.L-JOINVILLE (Marca l'eglsl

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

,
i

.

,RepresentaçõesFIRMA IDÓNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSÍTO, ACEITA
NOVAS REPR]_;;SENTAÇõES. REF, DE PIÜMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

- FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

«SILVEIRA«
........�

: � �

CHEFE DE ESCRITóRIO

Conhecedor de todos' os servi

ços' de escritorio procura coloca

ção na Capital ou uo interior. -

Cartas para"CHEFE", Rua Vida!

Ra�os, 52 - NESTA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Figueirense x Caxias, dia, 17,_'

Direção de PEDRO' PAULO MACHADO

'em Joinville
I',

Soubemos de fonte fidedigna que

o Figueirense recebeu um telegra
ma d'o' Caxias, convidando-o a rea

lizar a partida decisiva da série
"melhor de três" no dia 17 de ou

tubro vindouro, em Joinvile, em

disputa da taça I'Dr. Aderbal Ra-
mos d,a Silva".

o clube nortista con�idera de

grande inportancia a realização de

embate, visto comemorar na pata
supra mais um aniversário dl'fun
dação.

O Figueirense vai responder ai)

Caxias, aceitando o convite.

_J._�

Espetáculo cem por
·

cento sensacional
Estando os dirigentes d�s clubes .Esta tarde o estádio da rua Ro- to. O grêmio da "estrela solitária, com a inteligência e a serenidade

..-disputantes do Campeonato citadi- caiuva sel'á palco de .mi verrladeí- vencedor do campeonato 'do a110 que tanto o caracterizam.
no de Profissionais Mixto mais do 1'0 cotejo, 'sôbre o qual não pairam passado, jogará com todos os SU1,� Vitorioso o Figueirense, o certa
'Que nunca empenhados na seleção dúvidas quanto á sua graudlosi.ín- titulares; incluindo Ivan cujo cacôr- me passará a ter três lideres: Pau
e treinamento das suas equipes, tu- de, Paula Ramos e Figueireas i se- do com a diretoria veio afastar um la Ramos, Avaí e Bocaiuva. Mesmo
do indica que os pr élios vindouros rão os adversários. Disputa da V grave problema na equipe. com, a vitória o alvi-negro conti-

. serão os mais empolgantes e sensa- peleja do primeiro turno. Muito co- ,O Figueirense encontra-se em si- .nuará com a "lanterninha", e
cionaís, pois colocará na liça fôr- mentário a respeito. O dPoq\l� (; co- tuação desfavorável na tabela de maior sensação e ho'nra terão os
ças perfeitamente iguais, tornando- tado 100%. Os jogadores foram ins- pontos: 4, perdidos e nenhum ga-] seus volen:arios�s, ':players" que-'
,se dificil apontar um conjunto com truidos devidamente e se mostram nho. Mais uma derrota e 'certamen- brando a invencibilidade do cam-

maiores. probabilidades
..

de

ven:er'l
em condições satisfatórias. Tudo te nenhuma possibihdade terá de' peão. Inicio da contenda: 15,30 horas.

O Bocaiuva, graças a ótima orien- ,será dispendido pela vítóra das conquistar o cetro máximo. O qua- Classificado como um dos melho- As 13,30 horas defrontar-se-ão os

tação de Wladimir que não poupa suas eõve«. Nada de pessirnismos. dro, entretanto, é-dos mais catego-' res dó ano, o embate de logo mais quadros de aspirantes do� mesmos

-esforços no intuito de apresentar Que vençam com brilho ou percam rizados. E ainda mais está assegu- deverá corresponder .jiela ardoro- clubes. Será igualmente, uma luta
um grande esquadrão, caminha Iir- infringir os mandamentos do mais nula a presença de Nede, bem co- sidade com que se, empenl�arão os sensacional, pois o Paula Ramos,
me para um porvir melhor e mais são esportívismo, assim é de espe- mo de Mirínho , e Djalrna, os mais 22 jogador-es, todos de primeira alimenta o desejo de derrotar o li
promissor. Lembram-se ainda da rar-se dos tricolores e alvi-negr-os. novos defensores do "esquadrão, de' qualidade.' dei' do certame. Waldemiro Melo
.derrota que o grêmio da faixa ama- O Paula Ramos defenderá seu aço". Hoje extrearão no alvi-negro Newt06 Monguilhot, um dos mais orientará o jogo.

I
"

F" ')
.

t u-bit Todos ao campo' da Praia de Fo-"Te a impos ao rgueircnse, honroso titulo de "Ieader " in vic- êstes dois últimos, admiráveis ex- prestigiosos e competen es ar 1 ros
, defensores do Clube Atlético Cata- do Estado,' dirigirá a grande bata- ra para assistir a mais uma ínteres-

f' A
rinense. Muitos desejam ver D.i'll- lha de hoje. sante tarde esportiva promovida

reaparecerá rente ao vaí ma comandar novamente um ataque Os quadros jogarão assim consti- pela Federação�"Gatlj.rinens� J.�,t...,.,
ou apreciar Mlrínho coordenando tuidos:' Desportos.Informes �ue colhemos de alto encerrado o 1° t�rno do cer�me y

������.�'������������������������������-dh-igente do Bocaiuva revelrun que citadino de futebol.
-o meia-esquerda Ati, cuja falta na Ari vem participando dos ensaios

1
.

F··'·
do Bocaiuva, ainda ostentando sua

pe eja COI� o 19uelr�nse fOI por excelente forma. Com o retorno do";todos sentida, devera

reaparecel'l
'I' d'd di teí u 1 iexp en 1 o ian erro, a ln 1'1 ( e

.no grêmio da faixa amarelá, no frente do "team" de Wladlmir es

..,enlba�e. com .o �vai, marcado para tará apta a causar imenso perigo
..o prOXllllO donungo, quando será ás cidadelas adversªrias.

Arí

Paula Ramos - Brognolli, Chi

nês e Katcipis; Neném, Chocolate

e Ivan; Lázaro, Bentevi, Nicácio,
Fornerolli e Mandico.

Figueirense - Mafra, Marco e

Diamantino; Minela, Jair e Gastão;

Hélio, Nede, Djalma, Nicolau e Mi

rinho,

HÉLIO MILTON PEREIRA ,

a
Devido aos seus rnultiplos . afaze

De ordem do senhor Presidente convido aos senhores
res, deixou ante-ontem, o cargo de .T

ra 'assistirem a Sessão de Assembléia Geral Ordinária' adiretor esportivo da nossa confrei-
ra "A Gazeta", -onde serviu duran- na próxima terça-feira, dia 28, na qual será pr-ocedida a

te Iongo tempo, o nosso talentoso r.ova Diretoria para o período 12. X. 1948'a 12. X. 1949 .

colega jornalista Hélio Milton Pe-
- Florianópolis, em 25 de Setembro de 1948.

reira, oficial administrativo da De-

legacia Fiscal do Tesouro Nacional
e secretário da, Associação dos Cro
nistas Esportivos, Federação. Nàu
tica e Federação Atlética Catari
nense de Estudantes.

:Ma.is umá aquis_ivão fez o FigueirenseMaIS um grande elemento vem de vel atacante Altarniro Silveira. CVli
-conquistar o Figueirense para a rinho), que .ia integrou a seleção
lemporada de 48. No choque desta catarin�nse e que ulÚm'amente ae'tarJe com o Paula Ramos, o a lvi-
negro aproveitará a ocasião para fendia as cores do, Clube Atlético
lançar em seu esquadrão o admirá- Catarinense. WALDIR DE OLIVEIRA SANTOS

Palmeiras Coríntians 1
Convidado pelo jornalista Jairo

Callado, diretor propr-ietário da
"A GAZETA", desta Capital, assu

miu as funções de diretor da sec

ção esportiva do importante matu

ti nó, o nosso estimado colega [or-.
nalista Waldir de Oliveira Santos,
chefe da secção de revisão 'da 1. O.
E. e tesoureiro da Associação . dos
Cronistas Esportivos de Santa ta
tarina.

2 x
São Paulo, 24 (V: A.) - No

en-,
vos jogadores do Pàlrneiras, êste

centro disputado na noite de quar- logrou abater o corin,tians, seu tra
,:.ta-feira, para apresentação dos no- dicional adversário, por 2 x 1.

PARA USO DA TERRA
(TELNIQA)

Voltamos hoje aos nossos

co-,
aprestam-se os dirigentes dos "1

»mentários bi-sernanais, sob a cni- Grandes" em legalizar a situação RECORDE SUL AMERICA]'II'O DOS
'_grafe acima, que com alguns se.. de seus pupilos. Ainda por falar 200 METROS.
.siões (lapso de revisão) saiu um nisto. Quando os interesses os mo-

Rio, 25 (V. A.)! - Edite GrO')H,,tanto truncado, sem contudo al,te- vem,
.

os preside?te�, ano.am ':111 pertencente 'ao Fluminense; consc-
,Tal' seu. conteúdo :undamental,. aviiio a .jato:" FOl VIsto o Int,eres- guiti, na tompetição 'de domingoAcredltamos por,em que os pre- se (lo Flguen:ense que reSSe11tll1dO'1 último, superar o seu próprio re
:zados leitores houvessem comlwe- se da necessIdade de um centro-

corde sul americano dos 200 me-
.-endido o nosso objetivo; vamos atacante, carregou Djalma e (te la�)-' tros, nado de costas, com o exce-
,portanto aos fatos. buja Mil'Ínlw, passando um .VlIsto lente tempo de 2.48"0. ,

rlribling na turma ,do tetl'�m-
Como o futebol é o esporte de ' __ o -----

peão, qne interessava-se pelo i1ri- SALDEM OS DÉBITOS!;'maior ambiente J;la ilha, nos repor- meiro.
i'laremos hoje sôbre êle.

Si procedessem sempre assim ()�

Tem nova organização a Federa- rlirigentes em tratar do interesse<;
",oÇão Catarinense de Desportos e em ele seus atletas, há muito teriamos

'

..sua remodelação o setor que mere- sapado em cem por cento os gril-
-ceu especial atenção foi o Depar� ves incidentes que culminaram em

ctamento .de Futebol. Estabelecidos atitú,c!e extrema, como o caso de
':horários e diaspara pedi,dos de ins- Torneio Municipal. DJALMA COMANDARÁ O ATAQUEl,crição, regiStros e transferênci."s Não -seria tardio relembrar aqui, DO FIGUEIRENSE
: :assim como consultas, resta aos como exemplo, o caso "Flavio Pa-
·-clubes guardar ciosamente as ob- checo" do qual se serviu o alvi-ne
-servâncias daquelas determinaçõ,'s gro, para fazer seu "cavalo de ' ..n-
"que, pelo qUe vimos, segundo nos"'! talha" contra o Bocaiuva sôbre ')

'Visita à séde da "nfater", não se- qual acha-se o processo 'I> 'urs
rão altera rios em seus principias tão no Departamento de ��l
fundamentais; pelo menos são es, para elucidação e apreciação.
'tes os propósitos do sr. Joel SOlln,. Aguardamos porém o seu desfe
}Jresülrntc daquele Departamenh: cho e se tornar necessário a i�le

E l1';sse espírito de cllmprimel�- oportunamente nos reportaremos.
'io "jntegral daquelas resoll.:�5e';" E por hoje é 59.

A diretoria da F. C. D. fêz publi-
cal' em sua última nota oficial uma

solicitação aos clubes da Capital e

Ligas Desportivas, para .que saldem
seus débitos com a entidade, den-
tro do prazo de 30 dias. e

O Figueirense vem de obter con
siderável reforço para o embfl.te
que hoje travará com o tricolor.
No comando da ofensiva alvi-ne-

gra veremos em ação o destacado
centro-avante colored Djalma, ex

integrante do "oníe" titul'ar do
Clube Atlético Catarinense e cujo
ingresso nas 'hostes do Avaí era

I quasi certo.

Sociedade Musical Amor Arte
sócios pa
realizar-se

eleiç5,o' da.

C. Nunes Pires
10 Secretário.

CURITIBA TELLQtA."'" PROSE9RA.S

â1jólãSêíííiSffeTaffiiiõfrêTrêiíí
Antonio de Paula Filho

Copyright Riopress Especial para "O ESTADO".
Discute-se muito a doutrina ele aspéto moral e social. É preciso que

Freud. Não poucos consideram o haja entre os conjuges, antes de
mestre da Psicanalise ub semi-: mais nada, uma. completa união de
deus. Outros, entretanto, asseveram I sentimentos, justamente porque 'ai

que as suas concepções cientificas

I
educação dos filhos é, entre

tOd.OS.,são errôneas, projetando uma luz o problema mais grave e que exige

multo tênue sobre o problema se- as maiores preocupações. Não de-
a I I vemos nunca nos esquecer de quexu .

Não somos especialistas no as- Ê' no fundo de sua alma que o ho

sunto e por isso nãn podemos fa-I mem encontra raizes do verdadeí

larj em tom profes�oral. Aliás, um, 1'0 amor, desse amor que tem ins..,

elos vícios caracteristicamente bra- pirado os atos mais dignos e a�
sileit'o é ü açoamento com que se mais sublimes renúncias.

discute as questões mais transce- Quanto ás doenças mentais, Freudi
dentes. O brasileiro de mediana cul- sustenta que elas" geralmente, .ori
tL{l'a julga-se, quasi sempre, no di- ginam-se de recalques sexuais.,
reito de discutir qualquer tema, Qualquer psiquiatra, com reg'ula.r:
mesmo aquelt's que exigem, conhe- experiência clinica, chega á con

�mentos especializados. clusão de que as anomalias cere-

Com a sinceridades que tem no1'- brais nÇlsceni com o individuo e se

I eado todos os nossos atos e palavras desenvolvem em razão dos mais

�umpre-nos confessar que as poucas diversos fatores.

noções que adquirimos a respeito Com relação á cura de doente's
das teorias de Freud são oriundas mentais, a psica'nalise tem, na ver

de' leituras feitas apressadamente. dade, auxiliado eficamente os' me,-
Segundo deduzimos desses Iiger- dicas que dela se utilizam. A huma-

1'08 e�tLldos, o grande êrro do pro- niclade deve a Freud, nesse parti
fessor de Viena foi ter situado todas .cuIa r, imensos benefícios.
a's reações psicológ'icas como, uma

'

A ciência não estaciona. De lon

decorrência 'das diversas manifesta- ge em .longe, surgem inteligências
ções do instinto sexual. É, como se previligiadas, estabelecendo rumos

vê, uma concepção materialista, de inéditos em todos os setores cio ';0-
vez que subeslima o' valor das nhecimento humano.
fÔl'ças do espírito. Freud, apesar' de seus êrros,
Outra falha elo eminente sábio é marcou uma nova etapa na luta do

condicionar a felicidade matrimo- homem em busca da verdade cienti
Dial t'xclusi vamente a uma perfei- fica.
la identidade slexuaL Ora, antes de

I
Outros -yirão para conUnuflr e a..

t.udo devemos ver no casamento O perfeiçoar a sua obra,
...

•
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DIA 2, SÁBADO� SOIRÉE. DIA 10, DOMINGUEIRA. DIA 17, DOMINGUEIRA. DIA 23� SÁBADO, SOIRÉE. ÀS DOMINGUEI..
I

RAS E SOIRÉES TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS

Larga·mell�
Deixa-me gritar!

Combate a tosse, a

bronquite e os resfria-'
dos. João O Xarope S.

éefJcaz no tratramento
das afecções gripais e

das vias respirató"ia�.
O Xarope São João
solta o catarro e fa.z

expectorar fàcilmente.

I- . . . . . .. .

rRerv,is-- Debrn:
I tados

e

Provocam
�� Heurasthenia

NÃO DEIXE QUE o EX
CESSO DE IRABALHO
DEBILITE (l) SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇC PHYSICO
E IhTElLECTUAl o
LEVARA', FATALMEN
TE, 1.' NEURASTHENIA

, r Os primeiros symptomas da
I 'neurasthenia são geralmente a

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

I vosismo, Ao sentir quaesquer
I destas manifestações previna-
se contra as suas consequen,

cias. Trate-se immediatarnen-
: te, com um, remedia de' elfeito

/

" positivo e irnmediato. Não
tome drogas perigosas. Vigonal

I é o remedia indicado' para
-qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo,
'restituindo ao fraco as forças
,\perdidas e a energia da juven
; ttude ás pessôas exhauridas.
l

, Vi!tOnal
r

,FORTIFICA E DÁ SAÚDE
(loboratorlos ALVIM & FREITAS - S. Paulo

.,., ..

,aaa I

fllEIDIP4RA A

IIIDUSTRIA

CIRlOS HOEPCKE S.I.
significa qualidade e economia!

•

VEJA NESTA LISTA OS ARTIGOS DE QUE NECESSITA
E P R O C U R E CO N H E C E R OS NOS SOS P R E c O S.

PRODUTOS DOMÉSTICOS

ia Desde. fogões de todos os tipos
e equipamento para cozinha
até produtos para toucador,
drogaria, perfumaria e um va

riadíssimo estoque de 'artigos finos para

presentes. Filtros, geladeiras, máquinas
e ràd ios das melhores marcas. Secção de
fazendas e artigos de confecção. capas

para chuva. capotes e encerados, etc.

Mangueiras Goodyear para jardim.

PIRI I INDÚSTRIA

(}Dispomos da completa I nha
,

das famosas correias e man-

gueiras Goodyear. Motores
Diesel industriais. marítimos
e geradores. Material para

...___.

construção, instalações sanitárias. ba

nheiros, etc .. Tornos paralelos. bancadas
e máquinas para os mais variados f ins.
Fôlhas de serra para engenho, braçais
para aço e metais, circulares'e d e fita.

PARA TRINSPORTES PARI I AGRICULTURA
Automóveis, caminhões, ca- Amplo e moderno sortimento
mionetes. Possuímos um com- de máquinas e ferramentas

� pleto estoque de pneus Good- agrícolas: tratores especiais pa-
year especiais para cada, tipo ra -hor tas, ar-ados, grades de

serviço.. Câmaras de, ar. COr- disco e dentes. Máquinas e venenos para
reias de ventilador e baterias Goodyear. extinção de gafanhotos, formigas e ou-

'\
Ferramentese macacos até 5 toneladas. tras pragas, Mangueras Goodyear.

',) PREÇOS CONVENIENTES PARA ATACADO E VAREJO
)�

CARLOS HOEPCKE S.I.
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

MATRIZ: Florianópolis - FILIAIS: Blumenau - Joaçaba -

Lages - Laguna - São Francisco do Sul - Tubarão - JoinviUe
AGÊNCIA EM SANTOS - EséRlTÓRIOS EM SÃO PAULO, CURITIBA E �IO

ARMADORES - COMERCIANTES - INDUSTRIAIS
Transporte de cargas e passageiros entre os portos de Laguna e Rio de Janeiro

Fábrica de Pontas "Rita María" - (Pregos de ferro)

IMPORTADORES E ATACADISTAS
,

Fazendas _: Ferragens - Mqquinas - Produtos Ouimicos e Farmacêuticos

Telegramas "HOEPCKE"

..

,.

LOJA DAS CaSEMIR8S
Especializada, em artigos para

homens
'

RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS

�

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

PARA HOMENS
.

ARMARINHO EM GERAL'-- CAPAS, (fAMISAS, GRAVA
TAS, PIJAMAS: CHAPEUS,. ETC.

Tudo pelo menor preço da praça I

Faça uma visita à nossa Casa e verifique
nossos preços e artigos

---

cargos do pôrto de

s10 FRANCISCO -00 SUL para NOVA VORi
Informações com OI!! Agentes -

Florianópolis - Carlos HoepckeS/A - CI - Teletone 1.212 ( En I. � eieg.
São Franei.co do Sul-Carlos Hoencke S/A -CI -- 'I'ete lo a e ó

I

M))�a:,Mo\;K
PASTA DENTAL

ROBINSON
VENDE-SE o prédio da Av. Mau

I ro Ramos, 269. Tratar no ,mesmo. ,

I·
.. ,I
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, i PILULAS DO AGGADE l\tOSs �

Agem directamente sôbre o ap- �parelho digestivo, evitand.o a pri- I
são de ventre. Proporcionam bem

I''estar geral, facilitam a digestão,
descongestionam o FIGADO, regu-
larizarn as funções digestivas, e Ia-

�1
zem desapparecer as enfermidades
do ESTOMAGO, FIGADO e INTES-

,
TINOS.

, . �
.?'

- _._---_•••••••••_.-�-.....,._...,._ _.--- __.••.--._ ...

/)(/,{$rtJÀ'tf(t/lI1S�I/ERElfllS
,atr&labli'IlItllÍ'sdÍlerer;�s

De acordo com _OS imperativos da

razõo, da ciência e do bom senso:

N.o 1: Regras abundantes, pro
longados, repetidos, bemorragics
e suas consequências.
N.c 2: Falto de regras, regras
atrazadas suspensos, deminuidas
e suas conseqpêncio s.

VAUMART

I
I

ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA
AUTOMÓVEIS EM GERAL

FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA INDÚSTRIAS

JOAO KELLER
IMPORTADOR _. S. PAULO

ESTABELECIMENTO SUISSO-BRASILETRO
Av. São João 1276 .• Coixo Postal. 3283

T E L E G R. J O K E

Um passeio de

com os novos

• o n�o FI'Els'one SUPER.BAlÃO
ga,Onte o V. S. mais quilõmetros po,
�eu - moia, velocidade com mais con

�orto e menos cansaço. O Super.Bolõo é
desenhado especialmento poro absorver
os choques e vibrações - porém assegu.
rondo menor desgoste 00 seu carro

ti evitando re-ape,tos frequentes.

,ír,t$to,ne
INDÚSTRIA BRASILEIRA

)
tELHOR HOJE� •• AINDA MELHOR

I'
Seu antI· derrapante cientificamente
desenhado, bem como o moia,.
elasticidade e área de contocto com

o solo, proporcionam. uma espantoso
firmeza nos paradas. O 'Super�
Bolõo é o p'neu mois usado n o s

modelos 1948. Adote.a fombém poro
o seu carro I

....

AMANHÃ

Relojoa,ia Progre'iSO
de JUGEND- 8? FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

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

N 7 cr$ 80.00 :N, 9 cr$ 260.00'

Despertador de baIlO'
ilumina a noite

Sui880 de qualidade

Ca.ixa de niquei SuíllO.
marca �o.kopf. muito

resl.tente.

Na880s relogiol são acompanhado. dos re.pectivol certifiead".
de garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FiLHO

Curitiba - Praça Tiradent.s. 260 - Parana
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.go, quem gostou da "emenda" foi

o pessoal de "O ESTADO".
21 - Terça-'feira: Enquanto vio

lento incêndio irrompia num 'dos
porões do navio "São Francisco",
pertencente ao Loide Brasileiro,
quando ancorado no pôrto de Reei-

Conforme. havíamos noticiado, cutou vários, números de seu re- fe, da Suíça chegava a noticté da

r-ealizou-se ontem, ás 15 horas, no pertór io. morte de Emil Ludwig, famoso

'Grupo Escolar "Dias Velho", a A Exposição estará aberta á historiador e biógrafo, pois em

inauguração oficial da grande Exno- visita do público, diáriamente, na Boston, vendo-se na míséría e com

sição ode Pintura Contemporânea, seguinte horário: das 9 da manhã, cinco filhos menores, um senhor

trazida a esta Capital pelo' cousa- ás 6 da tarde. ofereceu um de seus olhos pela

grado escritor patricio Marques He- Marques Rebelo realizará suas quantia de dez mil dólares, mas tu

bêlo, Ao ato, compareceu, como 're- conferências, qlle estão sendo an- do isso não impediu que os ladrões

presentante do sr. Governador do siosamente esperadas, ás 16 horas de automóveis começassem a agir

(Estado, o sr. dr. Oton d'Eça, Sccr=- de terça-feira, quarta-feira e quin- na região serrana do Rio Grande

tário da Segurança Púhlica, que La-feira próximas. do Sul.
22 - Quarta-feira: Apesar do carne anda escassa por aí, vai ser

projeto que o deputado Rogério exposto nesta cidade, dentro de

Vieira deverá apresentar hoje á poucos dias, um magnifico exem

Câmara, sôbre a limitação do pre-. plar da raça "caracú" -pesando na

ço e do IUCI'O, atracou nesta cida- da menos de 1.302' quilos, a emhai

de o' hiate "Big Bebble", em cujo xada da França, no Brasil, solicita
bordo, por ocasião da última guer-' va 'ao nosso govêrno providências
ra, conferenciaram os presidentes para a efetivação urgente do acôr

Vargas e Roosevelt, entretanto o do sôbre o fornecimento de loco

dissidio coletivo impetrado pelos motivas ao nosso pais, entretanto,
comerciários cariocas, conjra os por ato do sr. ;)rlinistro da Aero

patrões, já foi entregue ao Procura- náutica, a, Cia.' Catarinense de

Tr�Jisportes Aéreos (CITAL)" já
está autorizada a funcionar com

tráfego regular, pois o sr. Abink,
Chefe da Missão Econômica Norte

Americana, que 'se encontra no

Brasil estudando as nossas dificul
dades, irá dentro em breve aOS Es
tados Unidos buscar técnicos para
o prosseguimento dos seus estudos

mos pormenorizadamente em a nos

sa edição de ontem, o sr. Henrique
Artur Müller e sua .senhora, d. Ma
ria Müller pefderam não só as

suas tres filhas, de 8, 13 e 15 anos,

-:- mas ainda tudo o que possuíam,
pois estavam de mudança para
Cresciuma.
Num gesto que bem define a no

breza de seus sentimentos, ante-ou
tem mesmo estiveram em nossa re

dação, os irmãos Ganzo, sugerindo
nos a aber-tur-a de uma subscrição
popular 'em benefício da família
,\ifii11er, que segundo êsses mesmos

senhores, fica em extrema Í11ÍS{'-

Campanha ri�qUi fica pois, lançada a louvá-

pro' UI-880-es vel idéia e o nosso apêlo ao ge-
-1"'''

, '

neI'OSO povo .da capital no senti-
As alunas das 33s. serres ,A e C d d d '.

d C 1':- "C
-

d J"
o e ar, por pequena que seja,

o o eg�o o�',açao. e. esus em, a sua' contribui ão afim de mi'; .

sua louvavel e ja tradicional cam- ter-ri I
ç
f

'

..0

. , ,. ,
rar o ernve so rirnento da des-

.panha rrnssronarra, que se' destina dit f 'I'
'

, . .

' I osa aJm la,
a angarIar fundos para a atlvldade

CONTRIBUI
civilizadora entre nossos índios,

I ÇõES RECEBIDAS
HOJE:

lançou este ano o Concurso das Bo-

necas, do qual só poderão' partici
p'ar crianças de 2 a 5 anos, que são
as mais lindas bonecas que Deus

pôs no munlÍo.
Parl!- inscrever-se, nesse Concur

so deverão preencher uma fichá

que será fornecida pelas organiza-
doras, bem como os votos, que po-

Soma -

Cr$ 825,00
derão ser colocados nas urnas, dis- �4=--:R:---III!.!III---------t'ribuidos pelos seguintes locais: DSSla quer o
Livraria Atlas, Livraria' Central

dRelojoaria Moritz, Cine Ritz, Odeo� eS&rmamento .

e no Colégio "Coração de Jesus". Paris, 25 (U. P.) - A proposta
No dia da tradicional festa mis- de desarmamento, hoje apresentada

sioná,�ia do �olégio ."Coração �e pelo sr. Visnhisky surpreendeu os
Jesus havera o desfIle das :ann,l- r

outros delegados. Tanto o norte
datas, ,encerran�o-se. a votaçao as. ameI'Ícano Warren Austin, quanto
1� hOIas, com ImedIata proclama-, o inglês Hector Mac Neil declara-
çao da vencedora, a quem estará! ram (lUe não passava dUIU" t
, 'd l' d

.,: pra o
reserva o um 111 o premIO, i velho requentado".
Não deixem de contribuir para i Mas ó .chanceler franc1s R b t

tã b
' '

tI'
e o er

,o enelpen a campan 1a. i Schumíln disse que a proposta rus-
......... , . . . . . . .. .." , .. , .. ! sa era não só interessante, como

i sensacional. E a Assembléia deve

i ria iniciar quanto antes as discus
i sões técnicas nesse sentido.

Florlan6pólls, 2 fi setembro

Inaugurada' ontem ,a grande Exposi�ão.
de PiDt�ra �ontemporane-a

C,ASA

também representou o sr; dr. Ar
mando Simone Pereira, Secretário
da Justiça, Educação e Saúde, ora

em São Bento, aonde foi acompa

nhando o sr. dr. José Boabaid. Gran
de número de autoridades locais e

pessoas de destaque intelectual e

social, esteve também presente, 11a-
.

vendo o sr. dr, Elpidio Barbosa, Di
retor da Educação, feito, em belo

improviso, a apresentação do sr.

Marques Hebêlo, declarando em se

guida inaugurada a Exposição, ti' II'

é patrocinada pela Secretaria d:!

'Justiça, Educação e Saúde.
Falou a seguir o sr. Marques no

pêlo, que aludiu ao fato de haver

Santa Catarina, 'pelo seu Govêrno,
tornado possível a sua vinda com

os trabalhos dos mais célebres pin
tores contémporaneos, nacionais e

estrangeiros. E a quantos alí esta

vam; confortou enormemente o ve

rificar que, entre aquelas obras fa
mesas de tantos artistas de renome

e projeção, Marques Rehêlo abr-iu
'. lugar para o nosso saudoso Eduar
do Dias, um de cujos quadros figu
rara, de agora em diante, na Expo
sição, não só nesta Capital, como

por onde a levar o ilustre escritor.
Também Martinho, de Raro, outro
dos nossos mais legítimos valores
artísticos, integra a Exposi.ção <1("
:Marques Rebêlo.
Durante o ato inaugural, a banda

de música da Polícia Mili Lar lexe_

Concl-uida a constru
ção do Grupo Esco
lar de Itoporanga
A Diretoriá de 'Obras Públicas

acaba de 'concluir as obras de cons

trução do edificio do Grupo Esco
lar "Mont'Alverne ", na vila de Itu

poranga, municipio de Bom Retiro.
O mobiliário para essa nova uni

jlade escolar acha-se pronto: con

fecci_?Í1ado na Penitenciária do E<;
tado.
·0 dr. Leoberto Leal, Secretário

da Viação, Obras Públicas e Agri
cultura, - após ser cientificado da
conclusão daquele educandário, que
atende aos mais exigentes requisi
tos da técnica pedagógica - fêz

comunicação do fato ao sr: dr. Ar
mando Simone Pereira, Secretário
da Justiça, Educação e Saúde, para
os devidos efeitos.

t

Pessoa que mora em casa

grande proximo à praçq Getulio
Vargas,' deseja mudar-se para
casa menor mais proxima do
centro, fazendo' permuta.
Cartas a esta redação.

"

I "
---�1ITAL

elA CJlTAR'N(NSl .,,_
DE TRANSPORTES AÉREOS lTOA

I

Linha FpoJis. -- Laies
2as. 4as. e 6as.-feiras

Cargas -- Passageiros
-- Encomendas

Inlo rmacóes:
Praça 15 d� Novembro,

22 - 2° andar.
TELEFOlvES

De dia: 1324 e 1388
De noite: 1483 e 1536

Telegramas «C/TAL»

8s Russos, mais
ousados

PASTA DENTAL
ROBINSON

Berltm, 25 (U. P.) As autori-
dades russas il1for�llaram hoje ás
suas congêneres inglesas _e norte

americanas, que os caças soviéticos
em formação- voarão através da zo

na de controle de Berlim. Os alia

dos declaram que isso constitui
uma violação aberta dos regula
mentos de segurança' quadriparti
tes.

NUNC� E�!STIU IGU�L

IPif-paf de "O ·Estado)) Hoje eamanhã"
I -

' Areá? Junior no passado
19 - Domingo: Ontem foi feria- dor Geral do Tribunal Superior do

do. Precisa, mais alguma explica- Trabalho (um copo d'água, faz fa-

ção? vor?). Por hoie é só.

20, __:_ Segunda-feira: Se ante-on- 23 -' Quinta-feira: Dizem as no-

tem foi feriado e ontem foi domí n- ticias vindas de Paris, que o dele-

Em favor da lamilia
Henrique Müller

'

No grave dolorosíssimo desastre
d

.

J
-

'

•
.o canun rao, que com carga e pas-

sageiros, se precipitou num abis

mo, - acontecimento que noLicia-

Comp., Telefônica Cr$
Funcionários da Te-
lefônica .... . Cr$
Uma anônima Cr$
Urna aI ônim� Cr$'
"O Estad�" Cr$

200,00

435,00
50,00
40,00

100,ÇlO

,_,_ESPINHAS, ETC.

I,

26 DE SETEMBRO

gado russo não fez protesto algum
por ocasião da última sessão da As

sembléia das Nações Unidas, entre
tanto vai ser apresentado á Câma

ra, diz um jornal Carioca, um pro
jeto pedindo a regulamentação do

inocente jogo do Bicho, pois
'

che

gou ao Rio um grande, carregamen
to de batata' holandesa e o corpo
'do Conde Berriardotte continua ex

posto no castelo da familia Éernar
dotte em .Dragen Garden, mas é

quasi certo que os dez mil judeus
que se acham internados na ilha de

Chippre, intentem uma revolta, uma
vez que a situação dos' mesmos é

tida como insustentável.
24 - Sexta-feira: Enquanto a

A data de hoje recorda-nos que ;
-' em 1633, morreram c011ibalen_"

do por não admitirem a reJl(liç:'io�'
o Sargento-mór Rui Calaza Borges.
e mais cinco companhcir�s,' que sé,
haviam recolhido a uma casa aban..
clonada junto aos Guararapcs .. onde'
foraiu surpreendidos pejos holan.,
eleses;

- em 1636, Camarão eh -: ';1 ao

acampamento do General Ba;.;nuo-·
lo em Pôrto-Calvo com mais 2.;lO(l.
habitantes de Pernambuco que não
aceitaram o' dominio estrangeiro;

- em 1877, chegaram ao Rio de'

Janeiro, de regresso dos Estados
Unidos e da Europa, o Imperador
D. Pedro II e a Imperatriz D. The-"
reza Christina;
Regên�ia da Princesa D, Isabel"
iniciada em 26-3-1876;

- em, 1850, foi nomeado Membro
da Comissão encarregada de pro

por a distribuição dos oficiais pe
las diferentes armas e serviços, se

gundo suas habilitações, o Duque
de Caxias;

- em 1919, nesta Capital, pelas
8,30 horas, em sua residência á nua
General Bíttencourt, n, 28, falecem,
o Major Valeriano Gomes de Mei

relles, veterano do Paraguai, que
ostentava as condecorações ele Ca
valeiro. da Ordem da Rosa, da
Guerra do Paraguai e das Bata lhas,
de Riachuclo e Tuiuti, em que to-,

mara parte saliente. Nascera em

1829;
-" em 1944, a nossa gloriosa

Fôrça Expedicionária Brasileira
conquistou as palmas da vitória,
em 'Monte Prano, na Itália;

27 DE SETEMBRO

PARA FERIDAS:
E C Z,E MAS,
INFlAMACOES,
C O C E I. R A S,
F R I E' I R A S ,

A data de hoje recorda-nos que ;
- em 1624, os holandeses foram"

repelidos nos arredores da Bahia',

pelo' Capitão Manuel Gonçalves;
- em 1816, em Ituparai, o Barão

do Serro Largo derrotou um Corpo
de corrientinos da divisão de All-'
drés Artrgas ;
- em 1818, no Rio Grande do,

Norte, nasceu Luiz Gonzaga de"
Brito Guerra,

-

Barão do Assú, que;'
foi Ministro do Supremo 'Tr-ibunalj;

- em 18,22, nasceu em P6rto Ale-'"

grc, Rio Grande do Sul, Manuel da
Cunha GaIvão engenheiro notável,
falecendo no Rio de Janeiro em 21'
de março de 1872;

- cm, 1851, as forças de Caxias
iniciam a passagem de Rio Ne--

em nosso país,
,25 -'Sábado: Enquanto a paz

mundial se acha presa por um fio,
trama-se, ila Argentina, um com

plot contra à vida do presidente
Peron e espôsa, pois os' comunistas
exigem o fechamento das escolas

evangélicas, nos setores britânico,
norte-americano e francês, mas o

caso. do petróleo já está tomando
um rumo diferente, ou melhor, um

rumo confucionista, porém os per
nambucanos resolver-am 'exportar
seus abacaxis por via aérea, para
os mercados do sul. Entretanto, tu
do isso, infelizmente, não impediu
que ocorresse um impressionante
desastre de caminhão, na estrada
de Bom Retiro, causando a morte
a três crianças, gro; ,

- em 1855, o Impel!ador D. Pe-
dro II, fazendo-se acompanhar do
Presidente do Conselho, Marquês
de Paraná, do Ministro do Impé
rio, Visconde de Bom Retiro' e dos:)
camaristas de serviço, visitou du-

I rante oito horas as enfermeiras pú
blicas do Rio de Janeiro, onde eram

tratados os coléricos;
- em 1877, as águas do Rio Tu

barão se avolumaram e imwdaram
as margens, como consequência de'
terriveis chuvas;

- em 1880', desabou sôbre Join

"iJe, neste Estado, grande trovoa-'

da acompanhada de abundante gra-

I
nizo;

- em 1857, no Rio I de -Janeiro".,

,

Continua na 3a. pago

SEU RELOGIO PRECISA DE
,

.. "

REVISAO?,'
NOSSÁ OFICINA' É ESPEc'IALlZADA

" .

Nossos concertos são. .

,

.

garantidos 100%

ÓTiOA:'MOD�LO
JOAO PIN'(O, 25' (Frente áo 'T8$ouro
"

.' ,

do' ,Estado)
.,

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

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto, anuI r

Hemorroidas. Tratamento da colite,
amebiana.

Fisioterapia - Infra Vermelho.
Consulta:. Vitor Meireles. 23. Atende
diàriamente às 11,30 hrs. e á mde,
das 16 hrs. em diante Residência:
Vida! Ramos, n, 66' - Fone 1.667

FRECHANDO •••
- Devemos comemorar o 29, de outubro?
- Por que não! Se se desse ai essas comemorações um' sen- '

tido outro que o da restauraçã,o demoçrática no Brasil, a fal

ta de respeito às fôrças armadas partiria dos que assim pensas
sem. Para nós pes�edi'Stas catarinenses,' o 29 de outubro' foi

auspicioso. As eleições viriam, como vieram, à 2 de dezembro.
Não nas presi.di.l"am elementos da nossa corrente. Veio especial
mente para êsse fi]ll um ilustre magistrado co[\terrâneo. O plei
to foi, assim, tutelado por um' juristá de valôr e insuspeito"
aos derrotados. G setor policial esteve a cargo de um udenista
de quatro' costados!

� as consequências do 29 de outubro aí estij:o: o chefe pes- .

sedista de Sánta Catarina é o Vice-Presidente da República, que
também é presidente do maior partido nacional prasideiro;
UI11 dos nossos senadores é o lider no Senado; elegemos o gover
nador e a maioria' na Assemb1éia Legislátiva; elegemos 43 pre

feitos, enquanto a tI .. D. N. elegeu apenas 5.

O 29 de outubro, enfiúl, ratificou a situação anterior e me

lhorou muito' ainda a situação do P. 'S. D. em Santa Catarina.
Se a data não pode ser comemorada é pela U. D. N., que

se desmiJinguiu tôda, ..
GUILHERME" TAL

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


