
o jornal udenisía contra a bancada 'udenista
,

«Diário
Casa -- e

votos de congratulações da Assembléia Legislativa,
Tarde» esquece que invariavelmente são aprovados pela unanímidade

t tn ccm n anêie e d 'bancada da U D N o "Diário da T.arde", em suelto p'ublicado ôntem, se insurge contra

por an o com o apOlO expresso a ' II II II
os votos de congratulações da' Assembléia Legislativa, os quais, diz,C»

����jorn� da U,D:N, loc�, ue�ão ficando muito��ratos". O z��!ardio dos

escribas udemstas so compreende o despret.íg io da Assembléia na pra

xe, que é de todos os tempos e de todos os parlamentos, de se votarem

moções congratulatórias, entre as quais o arb itr io do "Diário" quer

distinções de valor, O curioso, porém, é que afirma, com um

descaramento flagrante, que tais votos "sempre partem dos mesmos

representantes do povo, uns três ou quatro, merecendo 'mesmo repro

vação da quase totaltdade ". Esquece o jornal do udenismo que, se

tais votos obtêm aprovação - e' aprovação unânime como invariavel

mente ocorre - é que não conta com "a reprovação da, quase totali

dade". Ao contrário: o que se vê é precisamente os aplaudirem não só os

componentes da bancada pessedista, mas também os da bancada ude

nista, um de cujos membros - e não raro o próprio líder - se apres

sa a fazer, por sua vêz, a sua declaraçãozinha de apô io, pois não!

Dessa fórma, a censura não póde atingir aos do P. S, D., aos quais.
insista-se, tôdas as congratulações formuladas com o seu voto .são jus
tas, dignamente propostas e sinceramente expressas. O barrete assen

tará à maravilha, sim. nos representantes da U. D, N., se é que estão

de acôrdo com o autor do "suelto", votando ostensivamente a favor e

intimamente contra aquelas moções ...
Quanta incoerência!
. '

... ._- - ._,._._._._._ _._-_._ _,._._._._ _. .;. ..,..� _ _ " ""

Franco e a Espanha- I

Declaravões do comandante do
«Almirante Saldanhà»

Os componentes do Prímeiro cidadãos; traçar a cada um, com I E para respeitar o passado, apre-
Congresso de História de Santa Ca- müo imparcial c firme, os lil11i.te�' dando sua influência benéfica no

tarina visitaram, no dia (j do cor- do seu direito e. dos seus deveres; destino de um povo, é mistér co

rente, o Tribunal de Justiça, tendo condenar e reprimir a injustiça em nhecê-lo exatamente - o que .nui
sido recebidos no salão nobre de, qualquer lugar que se coloque, c tas vezes, depende de reconstrução
Palácio da Justiça, pelo eX�10. sr, sob qualquer manto com que ela Coe paciente. E o vosso conclave é de
desembargador Urbano Müller Sal- cubra; fortalecer a moral pública, austéra e feliz .investigaçâo no re

les, ilustre Presidente daquela C61'- ':Olaria da lei sôbre os lembrar os açorianos que, há dois
te, que se achava acompanhado de "A_ � I)rr-nclem; e.: fim, representar séculos, vieram trabalhar em terraa
todos os mernbrês do Tribunal. a sociedade inteira no seu poderio catarinenses, com a bravura da gCI1-
Em nome dos visitantes, falou o e na sua magcstadc ; ordenar, de, te lusitana.

sr. dr. Bueno de Azevedo Filho, re- tender, puni" em seu nome, é a mis- E se associarmos à essa afirmação
l'resentante do Diretório Regional são bela 'c grandiosa da magistratu- os demais estudos que objetivam o

de Geografia do Estado de São Pai. ra. Ê a missão dos juízes nos pai- insigne Congresso: - História Ge-
1'0 no certame que ora se realiza zes onde domina e impera a Iiber- ral Catarinense; História Dernográ-

ia capital. ,/0: dade. Nó� aquí, senhores congros- fiqa e Politica; Colonízação Insula-
,A sua br.ilhante oruçâo foi ap lau- sistas, somos mo'dcsl lsximos ohnJ' na; Hi�j"'l]'::1 E('OBQmiç:1; História

didissima, havendo sido o orador ros des:a grande causa e, por is so, Social e Cultural ; Lingtlagem e Fol-
cumprimentado pelo honrado pre- o vosso gesto ,rle uma visita, que clórc ; Geografia História e Carto- A notícia tem fundamento - deciaram: os [uncumários
sidente do Tribunal e demais de- rros cativa, vai ao fundo rI'alma pa- grúfica; História Local, Geneologí-i do DepáTtamento de E�tad_o.sembargadores presentes. ra trazer de lá o nosso melhor agrn- e Bio-hiliograf'ia -, bem podemos 'Washington, 9 1V. A.) --r- A no- Estados I Unidos, Leve uma entre-
Em seguida, falou o sr. desembar- decimento.

\
avaliar a grandeza e os benefícios ticia _ que Lem circuladd ultima- vista de duas horas e meias com o

gador Urbano Müller Salles, que Acompanhamos com simpatia e que hâo de advir da vossa provei- mente' com persistência - de que gerreralissimo 'Franco' no Pálacio
pr-ofer-iu o seguinte discurso, soh com admiruçâo sincera os V03$05 ttosa, utilissima e aplaudida reunião. é possível que os Estados Unidos de EI Pardo. Depois dessa audi-
grandes aplausos: trabalhos. E por acompanharmos, assim, o morí if'iquem sua política 'em rela- ência, Eric Johnson - que é tam-
"Senhores Congressistas: Para consagrar-lhos o valor, se valor do empreendimento de tão es- ção a Espanha, restabelecendo ,o bem um dos membros da Junta de
Em nome do Tribunal ele Justiça não bastassem os rrornes de tão nri- clarccidas intelectualidades, tendo a posto de Embaixador em Madrid, Oonsultores da "ECA" - disse aos

de Santa Catarina. que tenho a sa- 'iantcs inteligências ao serviço de frente Henrique Fontes, que nesta foi objeto de grande crédito nos jornalistas que havia tido ocasião
tísíação de presidir, cabe-me o pra- ""\';;do propósito, se me afi- Casa muito nos deu do seu grande círculos diplomáticos de Wash ing- de dizer a Franco que considera
zer imenso de agradecer-vos a gCfI- 'u r a r ia suficientes o poderoso in- saber, - é' que quero retribuir a Lon. Embora o Departamento de como "um perfeito absurdo" que
tileza destat visita. -cnti vo que a, vossa reunião depara saudação dos ilustres Congressístas Estado se negue a confirmar ou des- os Estados Unidos não reconhe-

I-:: altamente honroso que tão ao estudo imparcial da história, e, com outra saudação, efusiva, que mentir os rumores, seus funcioná- çam plenamente a Espanha para
ilustres personalidades brasileiras, da qual se, ir-radiam; com' tamanho lhes fazem o's Desembargadores rios confessam, privadamente, que suas relações diplomáticas;

\

s· aliou para honra nos- explendor, magnificas lições de ex- lêste Tribunal de' Justiça, formu- a noticia tem seu fundamento."
4 sa o clcstacado 'prof'cssor ela Uni- ncriênoia humana - no culto 110 'ando votos pela continuação do "UM PERFEITO ABSURDO" -; ""'i>

ver-sida-te de Coimbra, que se reu- 'assario, - e os que tem o respei- êxito do importante conclave e pe- Madrid, 9 (V. A.) - Eric J,011n- Mensagem ao
nem em memorável Congresso de '() elo nassado, escreveu Rénam, são Ia felicidade- de seus erúditos com- son, presiderrí e da Associação dos
História Catarinense, tragam a es- verdadeiros homens 00 progressC' "onente�". Pl'od,uLores Cinematográd'icos dos Congresso':1 Casa as suas saudações, 71Ul11 R" 9 (A N) O P 'd t D

;e�;:���:�:;::�::���:'tig::::,,:::' Bmeaçada a paz pelo bloqueio de Berlim ��:i�:1i�;!���J�h���o��;�;;�
•

_ ., . constitutiva do InstItuto InternaclO-las, um pouco do vosso tempo, tão Os aliados fizeTam todos os esfoTços paTa um acôTdo com os 1"USSÚS. P ...ovocacoes sovtettcas nal Hileia Amazônia e protocoloprecioso aos vossos estudos, para em sene. Há 30 anos atTás já teTia havido um seno Tompimento. - EeJtstiTão os Estados. financeiro firmados pelo Brasil no
voltar a atenção para os magistra-

, Unidos à política de Moscou. _:_ DeclaTações de JV1aTshaU. .

Perú, a dez de maio de 1948.
dos, que aqui estão sempre reveren- Paris, 9 (V. A.) - O secretário I encont"ar uma solução para ,o pro-lla}ll com o completo conhec,men!o
ciando 'O Direito e a Justiça, sem Marshall eleclarou que "se ,ia houve blema (ie Berlim e realizaram 11('- de que as suas palavras tornar30

alarde, mas mantendo o impé1'io em tempo. de paz. �lma amae�a �! g?ciaçôes com os russos pn� ,um pc- mais dificil a situação.
I 't d d L' paz esta e o bloqueiO ele. Ber!Jm". nodo de cerca de cem dias. Quee a ?e SI II e a 'eI.. Acrescentou Marshall que tem ha-, outra coisa se poeleria f'1zer, além I VENCERÁ, O PROCESSO

Vos, senhores 'congressistas, ({ti i' IVidO uma longa série .de provoca- de apelar para o Conselho el" �"_I DlliMATICO,
vos reunis cm Congresso Históri::.o .ções desde março último" em Be]'- gurança da U. N. depois que as 11e- Mas _ ,disse Marshall - o 'W�""·· Nanquim, 9 (U.P.) - Um porta-voz
- de tradições e de costumes, de' Um e que "q.l�ase. qualquer um de;;- gociações nã? deram resultado a1- so demncrático vencerá, porque ,a militar confirmou que a Guarnição
empreendimentos e de realizaçõe,':

ses �tos - ha tnnta anos - tena gUJl1?
,

' verdade sempre vence. ,de Changghun, na Mandchuria, con-
ti t

' servlClo de base para um rompi- Discutindo o problem[\ da bOm-j Afirmou Marshall fl'l]P a nlUlflf quistou uma grande vitória. As'vcs es por certo o consola.ior mento sério", ha atômica, Marsha!l' declarou que esperança de paz é que "temos tr€!s fOl'ças nacionalistas ocuparam (lois,gesto de demorar por alguns i;1:;- I) Secretário do Departamento de a proposta russa a proibição da. I grandes nações solidamente unidl1s" aeródromos e mais dez pontos es
tantes o vosso pensamento nos ma- �stado falou perante um ",."" .. , ne bomba atômica e o estabelecim{>llto � disse que ningllel::J apr"sentoLl uma tratégicos, num raio de dezesseis:
gistrados de Santa Catarina, que se lideres trabalhistas da Europa Oci- simultâneo do pr'ocesso de inspeçã,) alternativa a açã� ao&- Estados

-

<-!uilmnetros em tôrno ,da cidade si
eSfO'"Ç:llll em guardar as suas h(�n" rJ.ental. Os jornalistas não tiveralll não dá segurança. "E ,'amos ter $('- dos, Grã-Bretanlla e França, ao �ub- tJada p'el'Os comunistas,

ingresso, porém, mais tar,ne, a cm, gurança". l11'eterem o caso ,de Berlim ao Con- .

rosas t.radições, 'C', acreelito mais, b' 1
.

d' I ----------------aJxac a norte-amencana Istrih'.1i,ll DIFICIL selho de Segurança.
I(llJe \"0,,. afeitos à verdad� históri- d' I F

Ul11 resum:o do' ISCt�rso., _
. O. ��cretári.o de Esta?o _?isse. que .

Marshall, ':0 seu
. extempor�nen

a es t Ica, estel1orle3les a vossa lcmbra'nc;a Faland,o .d.e maneH'a nao forma.1,1 e ,?IfICel realIzar nego�açoes dlplc- discurso, expos em hnhas geraIs os ug pe aeu arao mOnlll11e,'Jto histórico elo dir�i- sem o aUXIlIo de notas, o

secreta-l
mattcas com normas hvres e dcmü- 'antecedentes do Programa de Re--

to, às tradições jurídicas <1n Brasil, rio. de Esta?-o. �isse que os Est�,.!i)S craticas de,_llm lado, en("'o,,:� " eupe_:ação Eurol?eia e dis�� que:� Tel Avin, 9 (U. P.) _ Duas de-
as quais se conservam integras e Umdos. re�Istlrtam a �s.sa pohllca tr? la�? nao se sente tolllldo por �:eaçao �as naç�e� ��lrOpeI:lS fOI zenas de Sternistas,' presos recen-

russa, lIldlcada pela tatrea dn hln- tais dIficuldades. Todo mundo, llO uma açao dramatlca . temente durante a caça aos assassi-cada vez mais. fortalecidas, 7')01' oueio ,acresce_ntanelo que o PlaP,) lado democrático, 'Quanto, (ln outro' O secretário de_ES!fl"O ,l���e n.in- nos ele Bernaclotte, fugiram, hoje elaf1f1ueles' qne sabem que a justiça '.' de Recuperaçao da Elj1"Opa (o Pla- Jado, só se diz aquilo que apoia a ria que a produçao (o a "chave ela prisão de .Taffa. -Os te,rroristas sosustentaculo primordial do pai e n,o �1arshall) era. parte dessa resis- sua posição. As vezes, pessoas do I recuP,eraç:i� e,uroPéia" e acr,escen- breplljaram os Guardas, tomaram-
t'I'i1ra angular ,da humanidade. tencla. "nosso .Jade," fílzem discursos, com t�u que "n.ao �e pode obter pro?u- lhes as àrmas e escaparam sem lu-

:Marshall disse que os Estados as melho]"(>s intenções, que interfc' ça'O sem smdlcatos, bem orgamza·· ta. O exército foi imediatamr-'nteE já disse algném: Assegural' (I d ", Unidos, a França e a Grã-Bretanlla rem com a conduta dos negoc!Os os, alarmado para realizar buscas nasreino, elo Direito e a paz entre os j tinham feito to,dos os esforços 1):1ra da naçiírj, enquanto "os outros, fa-
' Continua na 3a, pago casas ode Jaffa .•

Censurando \
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NO TR'IBUNAL DE JUSTiÇA
.

A visita do I Conqresso 'de História ae Santa CataTina àquela CÔ1'te, - Como o

desembarqaiior Urbano Sales, presidente do Tribunal, respondeu. ,a saudação do
. âr. Bueno de Aiev�do Filho, OTO.doT dos conpressístcs.

)

o

da
da

Madrid, 9 (V. A.) - Telegramas
de Sevilha dizem que o comandan
te do navio-escola brasileiro Almi

rante Saldanha, Aris dos Santos,
declarou que o general Franco é

"um grande condutor do povo, a

que salvou da desagregação sub
versiva". Os telegramas, atribuem
ao oIicial da Marinha brasileira,

que se encontra em Sevilha para
as comemorações da fundação da
Marinha de 'Castela, as seguintes
palavras: "A Espanha é um pais
muito útil ao universo. Observo
que o povo espanhol se movimenta!
com força dinamica e vitalidade
orescente" .

da embaixada
Madrid

Restabelecimento
norte-americana' em

Vitórias dos nacio
nalistas na China

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fabricação -com carvão nacional pelo novo procedimento
"LURGI-DWIGHT-LLOYD"

Qualidade pelo mínimo igual a· de forno rotativo, gasto de combus
tive] 14 a 19%, trabalho continuo ou determinadas horas.

INSTALAÇõES COMPLETAS E EQUIPAMENTO PARA MINERAÇÃO
SIDERURGICA E FABRICAÇÃO DE COQUE

Informações: Carlos Dimetz & Cia. Ltda., rua da Quitanda, 161, -
2° andar, caixa postal 2.173, fone 43-6197, Rio ode Janeiro.

p
,

O
..

1 te e e In
Fabricação pelo moderno procedimento

"�URGI - KRAUSE,
I Leite em pó soluvel el.ll'água fria, processo moderno e·enconômi

co. Além do leite em pó podem ser transformados em pó soIuvel em

água fria: sangue, ovos, sabão, corantes, sais para adubação etc ...

INSTALAÇõES COMPLETAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIAS
QUIMICAS EM GERAL

'

, informações: Carlos Dimetz & Çia. Ltda., rua da Quitanda, - 4°
andar, caixa postal 2.173, fone 43-6197 ( 43-6197) Rio de Janeiro.

IJl
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N.O 1: Regras abyndantes, pro
longadas, repetidos, bemorragias
e suas consequências.
N.o 2: Falta de regras, regras
otrozadas suspensos, deminyidos

consequências,

VAUMART
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Cabelos Brancos-1
�

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

Sinal de velhice
A Loção Brilhante faz vai.

tar a c&r- natural primitiva
(ceatanha; l.uro, doirada' ou
nel'lra) em pouso tempo. Não
é tintura. Não mancha e não
auja. O aeu u.o é limpo,
facil e agradável.
A Loçio Brilhant.. extingue

ae
.

coapaa. o prurido, a aebor
rhãa e t&daa a. afecçõea pa
raaitáriaa do cabelo, a..im
eemo combate a calvicie, re

..italizando aa raizà. capila
reli, Foi aprovada pelo Depar
t4mento Nacion'al. de Saúde
Pública.

.

�@J(m�/�

. Larga-me ...
Deixa-me gritar!

.... ,'I,

"R� " ",'
" .,:)- ( 'I' ""

" '-.�
'.

XAROPE
S., JOÃO

Combate a tosse, a

bl'onqu�te e 08 resfrio-
. -dos. João O Xorop,e S.
éeficaz no trotrome�t.o
das afecções gripais e

das vias respiratórias.
/'

O Xarope Sqo João
'iolto o catarro e

. fa:i;.
expectoro'r fàcilmente.

_,,_'
,-

Casas Pré-Fabricadas�:
I

300,00 a CR$ 500,QO o :���Z
metro qu,!drado;'.{�·

Consulte-aos sem compromisso I[
-

II

Reinisch S/I - Rua João Pinto,· 44
Teteqrama REI� ISGn PJorJa,nõpolis

'.

Desde CR$
•

�(
r

..

�'
\I)

','"

•

De or.lem do Irmão Provedor, convido todos os Irmãos e Irmãs para;
revestidos respectivamente .dos seus balandraus: e fitas, comparecerem
às lU horas do dia 17 do corrente mês, domingo, afim de assistirem a-o

benção da Imagem de Nossa Senhura de Fáííma e, em seguida, tornarere
parte na procissão dessa Imagem para a gruta, recentemente construi-
da, em terreno do Hospital de Caridade.

_

Todos êsses atos serão honrarias e dignificados com a participação
do Excelentíssimo e Reverendíssimo Sr. D. Joaquim Domingues de
Oliveira, nosso estimado Arcebispo Metropolitano.

São padr inhos da referida Imagem todos os Irmãos e Irmãs da Ir
mandade do Senhor Jesus dos Passos.

Consistório, em 7 de outubro de 1948.
José Tolentino de Souza, Secretário .

Irmandade ,do S_ Jesus "os Passos,
e Hospital de Caridade

CONVITE �

M 18 S A
1- aniversário de, falecimeut&

A familia de ANTóNIO JORGE CHEREM convida a todas as pes
soas de' suas relações e amizade para comparecerem, no dia 10 do c�r-'

rente ás 7 horas da manhã, à missa que por alma daquele seu saudoso

I chefe, mandam celebrar nesse dia, na Igreja de São'Francisco, em CQ�
I

memoração ao primeiro aniversário de seu Ialecimento.

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Transcorre, amanhã a data na-

.1 ,
talícia cio sr, .d r. Osvalclo Rodrigues

SHTA.-: OUVIA AYRES DA. LUZ Cabral, abalizado clínico, deputado
i1 Assembléia Legislativa, eleito

A efeméride de boje assinala a pela U. D. :\., , membro do Instituto
'<lata nalallcia da gentil senhorinha Hislórico, Integr-ando a Comissão
Olivia Avres da Luz, filha do sau- Executiva do Primeiro Congresso
>11loso sr. Gervásio Pereira cla Luz ele Histór-ia Catarinensc,

õ

ra reuni-
e rle d. Elisabete Ayres da Luz, e do nesla cap ital.
.a lla e eledicada funcionária da. O nalaliciante, que conta nesta

· Biblioleca Pública do Estado. capital com numerosos amigos e

A disti n la .a�iversal'iante. �ue, I admiradores, será sem dúvida, na
'na sua repartlçâo tem a admira- I data de amanhã alvo' de ínúmcrns
-ção P a estima de seus colegas e em homenagens.

'

nossa sociedade largo círculo de
relações, atr-avés das numerosas, fe�
Iícitações, Cj ue por certo, recebera
'boje, mais uma vez podel'á aquila
lar da estima e elo conceito ele que
.goza. Ao "O Estado" é graLo apre
-sontar-Ihc as suas respeitosas reli-

l ip e Pertreua e geni lora do integr-o
d esemhargudor Edgard Pereira
A d i-Linl.a e veneranda nal.a l ici

I
anle que nesta Capil,ú e(.',L'� CJiI1

D_ �;(,ZA:\A AZE:VEDO KOERICH I
numcrnsas amizades será, natural-

)
. " . mente, alvo de sig-nificativas hornc-

I cone 110j(' o anrversa no nata-· ',',
" ,',.",

.

': Inagens
as CJuar.5 prazcrosamen íe.l íci o da exrna. si a. d. Slnana de

nos associamos.
Azpvedo Korl'lch, "irluosa espõsa ,

,
.. (10 nosso esLimado conterrâneo sr. ,]), ""lELÍ SCOTT GTf;lVIAR.:í..ES
-'Celso hOCl'ich do alto comércio 10-'
�al.

,,\. distinta clama, que em nossa

<:socieclacle é �empre a colaboradora
,>eJieien le nos sens mOyimenLos as

sisLenciais, conduta aliás ditada
pelas solieitações do seu coração
'g'pneroso, nesla a lIspiciosa da La re-

'oCebprá certamenle as ho�rnagcns
de suas l1jJmr!'osas amizade� à.�

,..qlla�s nos associamo� com vel'rla
·-4Íeira efllsão.

Vida
FAZEM ANOS HOJE:

DR. AIl:Vlf:\[Q TAVARES
De f'l n e, hoje, a clata natal leia do

· ll�SSO clislin�o,palrício dr. Armínio
"Ta\�ares, ilu'stre facultativo que por
mui Los anos residiu nesta capital,
<onde pela sua capacidade profíssio
nal c pelo seu espírito clarivídente
'..e associativo, se impôs nos meios
.cieutü'icos c sociais, Jazenclo enlre
.nós sólidas e numerosas amizades.

)'ci taçõe-,

AL,\lfR.,-\:\TE ARNALDO PIYIO
DA LUZ

eocial IAmea9!!!a! lP'��g···1D'�:t�'�:I�''I'
",

TIROS DE P '7. . .

"Lutamos não apenas pela ])a;:,� " A

Ramos, clileta filha cio dr. Adalberto mas por um tipo de paz no qual _
_ __

.B. Ramos, intiegn Juiz de Direito um °iwlividllo ou um sindicato se- '.
'"'

[a hvr.: para se reunir quando Simultan�mnente
quaisquer, para dizer o que qurser. ODEON, hoje ás 1,30, 4, G,3u e
Isto está tão longe ,(le 1'''' �·ot"r1r. 9 horas
policial quanto podeis imaginar",

dI.·sse Marasha.ll, acr�centando que J
121'IPE1:UAL, hoje ás 7,30 horas

nenhum grupo precisa tanto da Sessões Elegantes
liberdade de pai- rp"nj", ENTRE O AMOR E O PECADO
quanto os sindicatos. (FOREVEH AMBEH)Finalmente, afirmou o secretár-io
norte-americano que os Estados Technicolor
GflHIOS não somente estão profun- Com: Linda Darnell
áamcnte interessados na recons- Wild - Hicharrl Greene
trução da Europa, "mas também Sanders.
estão ao vosso lado, nos vossos
grandes problemas.

Os lideres trabalhistas presentes
foram os mesmos que participaram
da Conferência Sindical realizada
no inicio' deste ano, para apoiar o

Programa de Recuperação Euro
péia. A reunião foi convocada pelo
embaixador 'liV. Averell Harriman,
representante especial dos Estados
Unidos na Europa para .o P. H. E.
Também estavam presentes a sra.

Eleanor Roosevelt e John Foster
Dulles, conselheiro de politica ex
terna de Dewey, candidato presi
dencial renublicano. Esses líderes _ .. ,.......... . ..... - ... __ ... _ ...

traba] histas representa varn a Gre-
Da. H rLDEGAHD PEpREl HA cia, Áustria, Alemanha Ocidental,
Passa amanhã 'o seu aniversário Dinamarca, França, Irlanda, Itá

lia, Holanda, Noruega, Suíça, Suenalalício a exrna. sra. el. Hi ldagu rd cia Belgica e Reino Ln ido,
Pcrheirn, viúva do saudoso rlr. Fc-

Igr!ldecem OS lu Technicolor
fi u· 0- COM: Anne Baxl.er - Fred l\I,'

c.·onárl·os do Murrav e Smok
. S 20 Um filme cheio de sensações

Correios e Telégrafos e mister ios
O ARANHA

R�o: 9 (A. N.) - Esteve ontem .no I
'

COM: Richard Conte ;- Fa�'c 'I'[arPalaclO do Cate te, s.endo recebIda lo,,"c
pelo Presidente da ,Hepública. a

Em Blumenau, anele resiele, vê Comissão de Chefes de serviço
def](1il' amanhã, o ...;eu anivel'sá
rio natalíci,o. a exma. sra. d. Neli
ScoLt Guimarães, digna c'onsorLe cio

110SS0 estimado conLert'âneo sr.

Argemiro Guimarães, destacado

fnspPlol' Fiscal da� Rendas Esta-

em 'J'ubaião ;
- o distinto jovem Felix Bran

dão Sobr'inho, residente em Itajaí:
- .a distinta senhorinha Delsa

Vieira, filha dei sr. João José Viei
ra, dedicado empregado ela firma.
Hoepcke.

J)H. OSVALDO CABRAL

diwis.

Aos vaLos ele felicidades qllO
La capilal forem clil'igidos u
ma- aniversal'�anle juntamos
l)razeJ' os <lllOSSos.

,'"a. FLODOARDO.CABHAL
Faz anos amanhã a exma. sra. d.

�o Rh:l de Janeiro, onde reside Leo;vegilcla 'CabraT, ""a. do saudo-
',�ercado da estima e do re�peito �o' sr. Flordoardo Cahral, que assi
do� sellS cqncict'ãelãos, yê passar \ nalados sel'viços prestou à Instru

hoje, <l SUl) rlaLa naLallcia, o eXlllo.1 çãl) Pública Estadual e g�niLol'a do
:sr. Almil'a'nLe Arnaldo Pinto ela 110�SO distinto conterl'âneo dr. João
Luz, hoje no gôzo de mereeida a])o-,' J.OSé Cabral, Íider da maol'ia parla-
,senLadol'ia. mentar 'da Assembléia Legislaliva

Ao venerando na'lalicianle os' cio EsLado,
·

nosso, I'espei!osos cl1mpl'imenLos. A veneranda aniversariante os

rfspeilosos cumpi'imentos d "O Es-

E
. \ glia e�m melO'- iI I'csli\'a algazarra rle

''suas inúmeras amiguinhas e à ale-
.

d lhinha:gna c seus exLremosos pais, o sr.
.Benjamin Jorg-e, alto funcionário

I '[' d I JORNALISTA GILBERTO'( o
, esollro. o Estado e sua exma,
- TROMPOWSKY

· �sposa cI. V�o].eta Bayer Jorge, pas-; Especialmente convidado a parti-
· ",a hOje a sua dala nalalicia a en- cipar do Primeiro Congresso ,lc
·canLadOl'a menina ,Elisabete Bayer História Catarinense, procedente da
,.Jorge.

.

I C.a�ital Fed�ral, eneont.r��sc, 1::'1
<\' mimosa an',' .,' L' "O

dIas, entre nos, o· nosso dIstInto con-

:, " �,l \ ersallan e o terrâneo e brilhante jornalista, sr.

�sta�o , apl esenLa os sel1S \'o(os cle Gilberto Trompowsky.
1ellCIclades. .

, I Ao ilustre visitante "O Eshv!<'"
apresenta os seus votos de feliz ps-

FAZEM ANOS HOJE: 1 tacia nesta capital.
- a exma. sra. d. Bealriz Pache-I OSCAR �ARDOSO

'(lÓ Gonçalyes, "irLuosa co'nsorLe do
I

Em virtude de séria 'enfermic\ade,
nosso estimado conterrâneo dr. cncontra-se, há dias, recolhido 'a

'Pedro Gonçalves, Engenheiro-Agrô_ U!ll apartamento do Hospital de C�-
11omo' ndade, o nosso prezado conterra-

,

I neo sr. Oscar Cardoso, proprietúrjl)
,- a eX?"a. sra. d. Olga Ventura, da casa "A Capital".

dlgna ['Sj10Sa elo sr. Genel'alclo Ven- "O Estado", que o tCll1 na conin
tllra, conceilllaclo RepresenLanL� de bom amigo e de cidadão presli-
comercial' ,moso, formula ao enfêrmo os SPllS

- a ("-1'11a Sl'" 1 B 'I'
I votos de pronto restabelecimento.

., ,. ", c, [aUlna dos,
Rêi� Fel'l'ari, digna c.onsdrte do sr. 1 FALECLVIENTO
Teoclnl'O Fr[,l'al), proj)l'iplál'in .da Faleceu segunda-feira, ás 19 ho-

· Üon I'ei I aria Chiquinho: ,ras na Séde ,do distrito dc Caiac,Hl-
'_ <I g'l'acio�a 'rnhor: II F I' liga, na residência de seu filho J()iJo

,. 111 a . a 110 a .I osé .\yila, onde se achava em tra lti,.

SR. JóCÍO C.-\LDEIRA DE
A�DRADA

:\a Capital da República, onde é
:.aILo I'llncionál'io -cios Correios...e Te-
légTal'os, Y0 I ranscorrer hoje, o
�e\l aniversário natalício do nosso
,distinLo conLerrâneo sr. Jócio Cal
"c1f'iJ'a Andraclá.

ELISABETE BAYER JORGE

Laelo ".

FAZK\I A':'-loc; AMANHÃ:
- o sr. Aníbal ela Silva Coelho,

célmpetenle e dedic.aclo Professor;
- a graciosa senhorinha :1'e1'e

z.inha rie Lourcles Pereira, filha do
sr. ,Belmiro PereIra e de sua

exma. senhol'a d. Olincla ·Pe,'eira;
- o inleressante menino JLlir,

I'illlo do clislinlo casal Paulo Bra-

Forte. Sinistro. Horripilante
e No programa: O 5sporte em :Mar,funcionários do Departamento dos cha _ Nacional

Correios e, Telégrafos, afim-ele Preço Cr� 3,00 únicotransmitir ao Chefe do Governo os Censura li\'re. Creanças maic,rcsagradecimentos do fu ncionalislllo de 5 anos poderão entrar.daquela repartição pOI' motivo da

reestrutúração dos quadros do pes
soal, que foi objeto ele recente men

sagem do Presjdente encanÜ,nhada
à Cúm:lra. A referida Coníissão es

tava acompanhada do Coronel Haul
de Albuquerqlle" diretor geral do
DeT.

des
cia-

menta. a senhora Maria Bernardina
d'Avila.

.

i
A extinta ileixou os seguintes fi··

lhos: Geral.clino Ávila. casad'O, fun
cionário público estadual; Edite
Camisão d'Avila., viuva; Miguel Jo
sé d'Avila, comerciante em Floria
nópolis; Emilia Avila Pereira, casa
da com José Pereira,. residente em

3rusC[ue e J'oão José fl'Avila. Ofipiai
do Hegistro Civil de Caiacanga.Dei,
XOll áinda mais 33 netos c 11 bisne
tos.

31 ,_ Domingo - Farmácia Moderna

Cornel - Rua João Pinto.

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

�AS,$ ,sCO.l""(-fII OtIIlAIfTE TODO OlA

/ I � nos VAPCJOS

No programa: 10 A Marcha da Vi
da 11. 17 - Nacional 20 Fax Airp lan
News 30 x 76 - Atualidaeles
Preços: Cr$ 6,00, 4,00 e 3,00
IMPERIAL, Cr$ 4,80 único
Censura até 14 anos.

Suspensas tod�s as entr-adas de
fa vares, excepto autoridades e im
prensa.

Estudantes sem caderneta, não
gozarâo dos abatimentos.

DEPARTAMENTO DE SAúDE PúBLICA;
MÊS DE OUTUBRO

Plantões

9 :_ Sábado - Farmácia Sto. Agosti
nho - Rua Conselheiro Mafra.

10 - Domingo - Farmácia Sto. Agos
tinho - Rua Conselheiro Mafra.'

Hj. - Sábado - Farmácia Esperan
ça - Rua Conselheiro Mafra,

17 - Domingo .::_ Farmácia Esperarr
ça - Rua Conselheiro Mafra.

23 - Sábado - Farmácia da Fé
"

Rua Felipe Schmidt.
24 - Domingo - Farmácia da Fé

Rua Felipe Schmidt.
30 - Sábado - Farmácia Moderna

- Rua João Pinto.

Antonieta Bl'aglia.
mimosa g-al'otinha
do sr. José Rosa.

Eni e, fi-

com

CúRIA METROPOLITANA
Declaração de pena

Tendo o sr. Humberto Gazola de
Souza lançado as mãos violentas
contra o rvmo. Padre Rodolfo Ma

chado, Paroeo de Biguaçu; na con

formidade do canon 2.343, do Códi
go ele Direito Canônico, declara-se,
para os devidos efeitos, qlle o mes-

1110 incorreu ipso facto ou autollaa
ticamente na pena de EXCOMU
NHAO HESERVADA.
Florianópolis, 8 de outubro

1948.
(Ass.) Padre S�ntos Spltícigo, ,Au

xiliar de Cúria.

Uongresso de
4utôres

Compositores
Hio, 9 (A. N.) - Seguiu para

Bllcnos Aires,. por via aérea, o sr .

Osvaldo Santiago, representante da
União Brasileira de Compositores,
ao décimo qllinto Congresso da

Confederação 'Internacional de So
ciedades de Autores e Composito
res, a reunir-se no dia 11 na Capi
tal argentina. Em outro avião par
tiram os senhores José Maria de

Abrell, Dorival Caim, Daniel da Sil
va Rocha, Juraci Camargo, Bricio

\

de Abreu e Manuel Cavalcanti,'
membros da SBAT e integrantes. ela
delegação.
"'"-'"-..,._._.J"-•••••_..-................._. ....._.........�

IMPERIAL, hoje :'IS 2 horas
Matinée Colosso

Um fj lrne de arnôr c aventurns
tcnrlo por cenário a própria nature-
za

FURACÃO NEGRO

O serviço noturno será efetuado pelas
Farmácias Sto. Antônio e Noturna sitas

às ruas João' Pinto e Trajano 11. 17.
A presente tabela não poderá ser al

terada sem prévia autorização dêste De

partamento.
'

� .

Escritório Técnico
Cid Rocha Ama.rAI
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 Ro

cha Amaral reabrirá seu escritór-io
(Rua Presidente Coutinho n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, espe_..
rando continuar a merecer as espe

ciais atenções de seus amigos e

clientes..
Pedro Medeiros. Auxiliar

�u ... VOL(JN,I\RIOS o .... pATRIA N.- 6e _ ......ND ....A

-a

,ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Cirurgião-Dendista
Curso de especializaçã"o em

dcntaduI'as
.Raios X - Infra-Vermelho-

Diatermia
Exclusivamente com hora marcada
Rüa Arcipreste Paiva n. 17 - Te

lefone 1.427

Florianópolis

Inspevão de saúde
paril o serviço

militar
Rio, .9 (A: N.) - A Diretoria de

de Recrutamento infornm o seguinte:
- Que as inspeções ele saúde serão
rea 'zadas entre primeiro ele outu
brll e qllinze de dezembro, nos Es
tados elo Hio Grande do Sul, Para
ná e Santa Catarina; entre primei
ro ele novembro e janeiro, nos Es-

e tados da Bahia, Sergipe, Alagoas,
Pernambuco, Ceará, Rip GI'ancle do
Norte, Maranhão, Piauí, Pal'á, Ama
zonas, Território d::> Amap'l, Aerc,
- Entl'e primeiro de dezembro e

qllinze de fevereiro no Distrito Fe

deral, Estado do Rio ele Janeiro,
Espirita Santo, São Paulo, Minas

Gerais, Goiás e Mato Grosso; -

Dentro dos prazos acima, os co

mandantes das reÇ!:ões fl\ari'io a.,

datas para início dessas inspeções.

Agencia Geral para S. Catarina
Rue Felipe Schmidt. 22-.Sob.
C. Postal, 69· Te!. «Protetora})

FLORIANOPOLIS

l\iOURA E SILVA
Avisa aos 81'S. proprietários de

oriibl1s;- q'lle aceita agência. Infor4

mações: Praça 15 ele Nov, 24..

, .

Motocicleta
Vende-se uma motocicleta

marca "VITóRIA" de 5 H. P.
Ver e teatar a Rua EsLeves Ju
nior n. 28.

D·r. Lindolfo A.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.titui;õe. d. .oeiedade.
••ervi9o.�r.latoe. em geral.
�Organizaçõ.. contabeill.

Reqi..troe a marca., di.pondo.
no Rio, da corre.pondehte,
Eleritório: Rua Alvaro d.

, Carvalho n." 43.
Da. 8 à. 12 hora.,

TeleEone 1494

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Milton· . simonelPereira ;

Clinica Cirurgíca
·Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene
dict� Montenegro. e Piragibe' No

gueira (São Paulo)
Consultas : Das 14 ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Car idade

CÚNICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle-.e tratamento

especializado da gravidês. Dtstur

bios da adolescência e da menopau

sa. Pertubações menstruais, .i:l�1'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)
iASSISTENCIA AO PARTO E Ol-·R·

RAÇõES OBSTÉTRICAS I
Doenças glandulares, tíroíde, ová

rios, hipopise, etc.)
Disturbios nervosos _ Ester-ilidade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 _ Tcl.
1.461
Resíd, R. 7 de Setembro

Cruz e Souza - TeI. 846.

-----------�

DR. POLYDORO ERNANI DE s

THIAGO
Médico e parteír...

Hospital de Caridade de

rranópolis. Assistente da
Maternidade

Do

Doenças dos órgãos internos, es oe

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroi.de e demais gVm-
dulas internas

Clinica e cirurgia de senhoras _

Partos
FISIOTERAPIA _ ELECTROC,\R
DIOGRAFIA '_ METABOLISMO

BASAL

HORARIO DE CONSULTAS' -

"Pela manhã das 10,30 ás' 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO :

Rua Vital' Meireles n. ·18
Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:
ATenída Trompowskí 62

Fone manual 766

OOMP��� [tj)
�ACCIDENTES

Clínica Médica e Cirúrgica do
- DR. AUJOR LUZ

Médico-Operadot-Parteiro
Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Oírurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos _ O INSTITUTO PINHEIflOS - (Caixa Postal, 163 _ Florianópolis):
Vias Urinárias - Rins - Coração tem o prazer de' comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
_ Pulmões -. Estornago -

..
Figado I

e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série

'I\ratamento da Tuberculose

I
dêsses produtos. ,

.

Raios X - Eletrocardiografia Os primeiros já a venda, são i,
.

Praça Pereira ,e ·Oliveira (atráz do SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de
Tribunal) RUji Santos Dumont, n. 8. e,60 s.
Consultas das 9 ás 12,e das 3 ás 6 -

VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
- Fone 841. PLORIANéPOLIS tOu c�3.

DR. NEWTON. d'AVILA sono ANTI-TETÂNICO: ampolas 'de 20 cm3.

Cirurgia geral - Doenças de Sen h o- VACINA COl'n�RA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

ras - Proctologia de 100 cin3.
.

,

Eletricidade Médica VAGINA ANTI-RÀBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos

Consultório: Rua Vital' Meir-eles 11. de 100, cmd,

28 - Telefone 1.307 Dos dois últimos, por serem os seus pr-azos de validez relatívamen-

Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar- te curtos, o Instituto Pinheiros .não manterá grandes estoques, atenden-

ele das 15 horas em diante do, lentretanto, a ,qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário

Residência: Rua Vidal Ramos n. ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-

65 _ Telefone 1.422. 11ltà garantia de atividade máxima,

______________
.__ Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-

DR. A. SANTAELA terinários de grande eficácia, como: Ternerina (Buco-Vacina contra

(Formado pela Faculdade Naclo· diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a
na l de Medicina da Universidade

do Brasil) Souba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . _ .

Médico por concurso da ,Assistên· Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem corno sôbre as doençascia a Psicopatas do Distrito
Federal }os animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-

Ex-Interno dr Hospital P<iquiá·
n ..n'to de Veterínár,'a' .trico E' Mallicômio Judicfário '

EX-inter�� 'â;p�:�t�e���� de MI. Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS ateu,
sericórdia do Roio de Janeiro der-á diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en-

CLíNICA, MÉJl���OSASDOENÇAS centrados na localidade de residência do solicitante.
v , Consultório: Edifício améüa
Neto - Sala 3. \
Residência: Rua Alvaro de Caro

valh'O', 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Oorrsu ltór ío - 1.208,

.

Residência - 1.305.

Edif.

f}p- .
\

.
'

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL -- .ALTA CIo
RURGA - MOL:S:STIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade ue Medi

ema da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alipio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado, e

.

grosso, tirai
de, rins, próstata, bexiga, utero,

ovários e trompas. Varicocele, hidra
cele, varizes e bernas,

Consultas: Das 3 ás 5 horas; à rua

Felipe Scbmidt, 21 (altos da Casa
Paraíso), Telef. 1.5"98

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

.

'------- - ._---

Dr. Paülo Fonte.
Clínico e 0veTador

Consultór io : Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e da. 14 li
I� brs. Residência: Rua Blumeneu,

, 22. - Telefone: 1.6'20
•

� '. 1
)

Dr. Mário Wendh.alell
alnica médica �e adultos e criança,

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das � ás 6 horas
iteoidência: Felipe 'Schmidt n. JS.

Telef. 812

Dr', M, S. C.vale.ati
'elinica ex�lusivamente de criança.

ecua oaldanha Mariubo, 10
Telefone M. 732

DO
�OS> CONTRA
TRABALHO A

=--=====

SEO,E SOCIAL!

po�ro ALEGRE

,/ RUA VOLUNTÁRIOS DA P..\TRIA N.o 63 • 1.0 ANDAR

CAIXA POSTAL, 683 - TELEFONE 6��C - TELEGRAMAS; .PROTECTORA,
,

4geuca ,Geral para Sta Ca.tarna
Rua Felí.pe Schmidt, 22 - Sob.

'Caixa Postal, 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS

----�----------------------,___,------------------------------

Oficina CelesteORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a .

intensa e profícua
'

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.

do Cx. 134 - Te l, snor
Florianópolis

Produtos
\

Veterinarios

(Elétro Técnica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAGE�SE FILHO

Rua João Pinto, n. 32 - Floria-'

.
nópolis - Santa Catarina

Consêrtos, Limpezas e Reconstru
ções de Máquinas de escrever, caí

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

gomar, Fogareiros, Esterilizadores 0!
•
Aparelhos Elétricos' em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos
Orçamentos sem compromisso.

Não perca tempo!

.......................... '. o •• • ......

I SRS. ��S�NANTE;
Reclamem imediata

mente qualquer irre

I sulari1ad_e na �n tret1a

I
de seus torneee.

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SlFILITICAS

Elixir de Nogueira
Medicação Quxili�r no tro tamente

da .iflli.
...

'
.

'Artigos de' uso
doméstico

Você poderá ganhar de Cr$ .••

50,00 à Cr$ 100,00 diários, venden
do artigos de consumo domestico.

Informações .na Praça 1 de No-'
vembro n. 22 - 20 andar.

o VALE D0 ITA"Ai>
Procurem na Agêmtelll.

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARU

ROSÁ
. . . .. . ..

C"miIJ8!1, Grevetaij PijamCfoill.
Mei81

.
d.. melhoree, peloI me

Dores preço. .6 na CASA MlS
CELANEA - RuaC MQir�

•.. reune som ... acabamento"
solidez... no piano perfeito!
Além de vários modêlos para .
pronta entrega ... êste maravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!

. Schwartzmanu
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A

Telefone para a Impressora Gre ie
ú

Ltda. (telefone
manual 767), e o nosso agente o procurará para receber
sua encdp,�nda tipográfica, Serv iço Esmerado. En trega
imediata: ··'preços sem concorrencia

r ARM,ACIA ESPERANÇ.A
410 ' ..rmae".Uw lULO LAU�
a.J••••anlll ..ri a !lU prel.rtIIa

Ulr..... _el.aa.I. II ..u'_«.t.ru - B.....'llUM - ..�

_IU"'- - "r«1« Iton.u:"�
..... r.1Il1e-H • U.l!r.......nl.ela lI'eathaárt. ..41_.

....................................................:: .
• DR. :•

••
•: A. ·DAMASCENO DA SILVA :•
•: ADVOGADO :•
•: AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS :•
••
•

I Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando :
• •

: (Edifício P.érola) :
• •
· " .
• Fones: 1-324 e 1.388 •
• •
• •

: Florianópolis - Santa Catarina :
• •
• • •
.....................................................

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

reços.
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Catarina,

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

Ouçam, diàríamen te, das 10 às [4 f O "as, as eudiçõe« da

ZYH � 6 Radfo Difusora de Laguna •.

970 kilccidos onda de 300 metros.

LaJuna -- Santa Cataânà _ Brasil
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CLUB DOZE DE G STO
,I

-

PR�GRAMA PARA O MÊS DE OUTUBRO DIA 10' SOIRÉE DEDICADA AOS PARTICIPANTES DO r CONGRES�O DE
HISTÓRIA CATARINENSK DIA 24. DOMINGUEIRA. DIA 30.' SOIRÉE. AS SOl RÉES E DOMINGUEIRAS TERÃO INICIO

I '

ÀS 21 HORAS'
I

•

1
1

AGRADECIMENTO
VIUVA ANTôNIO MELO E FAMILIA, agradecem sinceramente a

110dos os que manifestaram sua solidariedade e enviaram condolências

�por motivo do passamento' de Antoninlro, confessando sua eterna gra-.
-iidãú também, a todos quantos acompanharam o seu enterramento e

:bem assim à manifestação de pezar Cllle,tributou à sua memória, a As
.sembléia Legislativa do Estado.

---

-,"-

OSVALDO- MELO E FAMlLIA, pelo 'presente e comovidamente,
.agradecem ás manifestações de solidariedade que receberam, por mo-

1ívo do passamento de -seu irmão, tio e cunhado' Antanho, confessando

igualmente sua gratidão à Assembléia Legislativa do Estado pelo voto
,«ie pezar que fez inscrever na ata, de seus trabalhos, dia 2 do corrente.
•••••• It••••••• IIIID.III.lIIl1l11b.IliIll•• I.III �.IIII1*U�

.

Em favor da lamina
Henriqu 6 Müller

CANSADA
A subscriçiio popular aberta por

êste jornal em favor da familia +o

sr, Henrique Müller, que perdeu

I suas três filhas, no último desastre
de caminhão alcançou até hoje :l

I importância de Cr$ 2.050,00 assim
distribuídos: .

I Cornp. Telefônica .. -. CrS
Funsc, da mesma .. Cr$
ema anônima Cr$
Uma anônima C�!3
"O Estado, ., .. ,.,. Cr8
Func, do Dep. E. de Esta-
tística . , Cr$

M. X. C. ." , .. , Cr$
C. K. ., .. ,.,...... Cr$
Func. do Dep. de Educa-

ção .",. , .. , .. , CrB
Na lista em poder, do sr.

Carlos Ganzo Fernan

des, na qual muitos de

cujos nomes estão ilegi
veis ... , ... , . . .. ér$

.

e sem VIÇO
As pérfidas ru

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
i'fie nas virtudes 'do' Creme Rugol.
, 'RugaI corrige rapidamente as cau

, ",as do enve.hecimerito prematuro
",da cutis. Este famoso creme em

� be1ezador, usado todas as noites
P'l1 suaves massagens no rosto,

", pescoço, e todos os dias como

':,loase do "rnaquillage ", remove as

-impureaae que se acumulam nos

])oros, fortalece os tecidos, dá vi
gor e mocidade à pele. Com ape
nas uma semana de uso do ,Creme
Rugol a sua cutis poderá ficar ma
-c ia , limpa e acetinada, aumentao
<ia os seus encantos e protegendo
,a sua felicidade, A felicidade

•.de amar ... e ser amada. TOTAL Cr$
CREME

"'R.!!_gOL 'As

VERDADEIRAS

PASTILHAS

VALDA
Alvim & Freita', Llde,·C,P. 1379·5. Paulo

lc 5 s evitam o

Vende-SI? as casas 11. 50 a rua 'I
D. Jaime Câmara, n. 92 e !l+

,I"-à rua Alves de Brito,
Tratar na rua Quintino Bo-

caiuva 139, i

,200,no
435,00
50,00

2.05().oo

'ENO, TELEGR."ARGENOTEL"
TEL. 25-7233

"
_... ,-"

_..__:'_�AC_�.�_ZF_��_,:N_!�__'� Departanlentoi:de Estradas de Rodage�'
AVISO,

40',00
100,00

331,00
170,c)Cl
50,o(j

134,00

540,00

•
ti::�lortàv�Imenle

Os Iu'xu o s o s aviões da
SAS proporcíonam-Ihe o

máximo confô'rto, a tradi ..
cional cortesia e a famosa
ef,iciência escandinavas.

....leconom,ize
WTtempo

2 vôos semanais para a

Europa, Buerios Aires e

Montevidéu, com reserva

imediata, permitem-lhe
aproveitar mais o tempo,

t•..1.Jaça ��nlatos
" TpeSS031S

O meio mais fácil e segu
ro de realizar negócios é
fazer visitas pessoa is e

tratar diretamente com,
os seus clientes,

I

linhas , �t.�p�
aéreas �
escandinavas

Av. Rio Branco, 277-loja l-BD
Têl. 22-2870 - Rio de Janeiro

*

I Em toJo (I Brail nas, dgências de Turismo e n4J.

lIlênci,ú dos "Ser-oiças Aheos Cruzeiro do Su/'\
,SAS-14

Rte-viial-iie
S'�JII:; Rins
f 5"" S�nt:r"; e P(,.Hf"c:rá Mais Jov(lm

Nada en vr-l heee tanto as pessoas
vomu o íunciouauienbo dclicí'ent,e dos
ti ns . }'(;7. ;'l)frf'T. de Ireqüentcs levn n

.

tridus ríot.urnses, nervosismo, tonteiras,
ro-nnn fisrno.

.

dóues uns costas e nas

pr-rnus , olhos eInpapuçndos, tornozelos
i rehados, cerda de apetite, de energia,
dr, A r?i:to está em que os -rins de
'. em eliminar os ácidos e toxinas e se

n tío realizam estn função permitem Que

nsses ãcidos e toxinas se 'acumulem
(:w seu organismo. Em pouco tempo,
tr'ysiex elimina os germes dos rins,
fortalecendo-os, PeçaCystex em qual
Quer farmácia sob nossa .garant,i� de que
(I nli viará rapidamente. Expenmente-o
hoje mesmo e verü como se sentirá melhor.
Nossa garantia é' sua )IUai r- 'O" proteção,

\ Cystex 'Do tratamento de:

CISTITES, P ELITES E URICEMI ..

'YAEAORIO'(
. ,

.

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegal
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mu'tuo PrediRl

,
_d ....�.... .��"

I Balauca
. a.ntomatica

,

Compre-se uma'em boas con

dições. lniormações nesta redação,

LOJA OIS CnSEMIRIS
Especializadá em arfigos para

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

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

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça,
Faça uma visita, -à nessa Casa e verifique.

.

nossos preços e artigos

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

.

,

Ouçam diariamen te, das, 9 às 13 e 'das 17 às 22 horas

RIDIO TUOA' ZYO 9
•

•

1530 kilocielos ondas, médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA,

, .

CURITIBA TE.u:.CRAW4: PROSE'SRAS

......·_·_.......-..-..w_,..............·"""".·.·....• .....·.·_.........·_..·_·.·_·.·.·.·.·.-.-.-,.-.-""'.-.-......-.-

I

Ministério da Aeronáutica,
I

Quinte Zonà Aérea.-Destacamento da Base Aérea
em Florianõpolis.-Inscrição para o concurso de

. admissão à ,Escola de Aeronáutica
.'

O Comandante do Destacamento de Base Aérea de Florianópolis,
ayisa aos interessados, que se encontram abertas nesta Unidade, no cor

rente mês, as inscrições para o Concurso de Admissão à Escola de }_f';�

ronática, a reaizar-se em Janeiro de 1949, neste Destacamento de Base

Aé�ea. /

Outrossim avisa, que os formulários para as inscrições em, apreço,
serão distribnidos por esta Unidade.

Destacamento de Base Aérea de Florianópolis, 4 de Outubro de 1948.
Saturnino Barbosa Lima, 2° Tte. - Carlos da Costa Dantas, 1° TI'e.

Ajuc,lante.

Relojoaria Progre1so
de jUGEND' 8? FILHO

COMPRE SEU RELOGIO ,PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faç'a seu pedido por cat·ta ou telegroma e pagu,e
sómente quando receber.

r

N. 31 cr$ 100.00 N, 9 cr$ 260,00

Uma maquina fotografica
americana de focil

mon&jo

Despertador de bolllo
ilumina � noite

Súiallo da qualidade

.No'.<;I1I lelogioll lião aoompa:nhCldo. dos respectivo. certificado.
da garantia.

.

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS

i:I,;;['1'1, ,'� -s.. ''Lpj_,'\!JUCEND & FIIjHO '

Curitiba - Praça Tiradent.. 260 _:_ Paraná

•

Por necessidade de serviço' ficará interrompido, no dia 18 do flu-

ente, por 24 horas, o trânsito na ponte sôbre o RiD Bonito, no trêcho ,te

estrada compreendido entre Angelina e Rio Bonito.
.• D. E. R. em 5' de outubro de 1948.

(As.) Eng. Félix Schmiegelow, Diretor da Divisão Técnica, respon
dendo pelo Expediente do D. E. R.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Aroitro Geral

Ca'p, Amér ioq ,silveira D'Avila,
Diretor de Provas de'Pista

Dr, Heitor Ferrari.
Diretor de Propus ele Campo
Edward Bom da Silva,

Juizes de Chegada •

o o� rADO-DomIngo 10 C1e Outubro de

Sensacional será- a disputa na manhã de hoje do Campeonato Estaduª1
� de . IUleUsmo Masculino e Feminino

.

A. 4. «B,arriga Verde», A. D. «Dr. Lauro Soares», 'Grem'ia E. O�impico e Lira 'Tenis Clu�es, os C3D.didatos.
� No estádio do 14.0 B. C. ,o importante certame. � As provas em disputa. - �utorldade8, °des�Qnadas.
Em homenaO'eI�l ao ilustre Almi- o campeonato estadual de atletis- DD, Comandanle do 50 Distrito Corrida de 100 metros rasos - Sei-oiço de Saúde,

rante Antão Alvares Barata, co- mo dêste ano alcançará retumban- Naval. Salto em distancia (moças), Dr, Mário Weridhausen

mandante do 5° Distrito Naval, se- te sucesso e brilhantismo, Em nos- 2 _ Provas masculinas - Exmo. Corrida de 10,000 metros, Juiz de Partida
'rá realizado hoje, llO Estádio "Tte.- sa próxima edição daremos publi- Sr. Dr. Armando Simone Pereira Corrida 'de 11 x 1100 metros reve- TLe. Alberlo dos Santos Lima

ceI. Nilo Chaves", pertencente ao cidade dos resultados das provas _ DD. Secretário da Justiça, Edu- samento - Arremesso. do disco Farjard
14° Batalhão de Caçadores, o Cal11- .eliminatórias, ontem efetuadas. cação e Saúde.'. (moças). Apontador Geral,
peonato Estadual de Atletismo Mas- Tanto as provas masculinas como 3 _ Provas f'em irunas _ Exmo. Corr-Ida de 100 metros. rasos Hélio Milton Pereira e Sinval
culino e Feminino, promovi rio peja as femininas serão arduamente dis- Sr. Dr. João David Ferreira Lima (moças) ,

Federação Atlética Catarinense. putadas, sendo impossível apontar _ .. DD. Secretário' da Fazenda. Corr-ida de 400 metros com bar-
Ao certame do esporte base bar- os favoritos. .

Domingo _ dia 10 - inicio às reiras.
riga-verde concorrerão os clubes Abaixo damos o ·programa e as 8 horas. Co rrIda de 1.5(jO metros.
desta capital: Barriga Verde e Lira autor-idades designadas para o con- Desfile Olímpico. Corr-ida de 200 melros rasos

Tenis Clube. Blumenau será repre- trote da sensacional competição: Hasteamenlo da Bandeira ao Arremesso do dardo (moças).
sentada pelo Grêmio Esportivo Proarama som do Hino Nacional Bras ileiro.' Corriela de 800 metros rasos.

Olímpico, que conta com os maio- Local _ Estádio Coronel Nilo Juramento Olimp ico., Corrida ele 3.000 metros reve-
res e mais completos, atletas do Va- Chaves, genlilmenle cedido pelo Corrida ele 110 metros .com bar- sarnento (moças).
Ie do Itajai. Pela primeira vez COIl1- Comandante do 110 B. C, _ Tenen- r-eiras _ Salto em altura (moças). Co rr.ida ele 4 x 100 metros reve-

petiJ;á a, Associação Desportiva te-Coronel Paulo Vieira da Rosa. Lançamento do dardo, �ameolllo.
«Dr .. Laura Soares" da progressis- Homenuçens Corrida de 400 metros rasos _

ta cidade de Pôrto União. 1 _ Campeonato Estadual de Salto com vara.

Nada menos de 100 atletas esta-,,\lIel ismo
- Exrno. SI'. Contra Al- Corrida ele 200 metros rasos

rão presentes ás provas. Pelo visto, mirante Anião Alves Barata (moças). Lançamento cio. disco,

Emílio ela Cruz

João Pedro Nunes, Ciro Mar

ques Nunes, Pedro Paulo Machado,
Osvaldo Meira. Um Representante
da L. B, D. e Um RepresentanLe da
A. D. Dr. Laura Soares.

Cronometristas

A UTORIDADES DESIGi'I'ADA S

Prof. Flávio Ferr-ar-i, Rubens
Pinto Vilar, José Mussi, Maj. Eloy
Mendes, Rubens Vilar da Silva,
Um Representante da L. B. D., Um
Represenlante da A, D. Dr. Lauro-

Comissão executiva
Dr, Osmar Cunha, Tte. Gel. João

Candido Alves Marinho, 'Valdir
Ouriques, Haroldo Pessí e Cap.
Rui Stockler de Souza.

Soares.
Juizes de Salto

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

João Francisco da Rosa, Sargto.
Ari Gil, Hélio- Sarmento Sales, Os
valdo Silveira e 'Valdir Oliveira
Santos.

Juiz de Al'remêsso
Aldo João Nunes, Oti lio Alves,

Gustavo Zimmer, Um Bspresentan
Le ela L, B. D. e Um Representante
A. D.' De. Lauro Soares. ..

Ainda o jogo Avaí xBocemva
Tão logo soou o apito, encerran"l ra simpática do Dr. Alfredo Cam

do o prélio que reuniu as equipes pos, digno presidente cio Bocaiuva,
do Avai e do 'l3ocaÍlIvu, vencen,lo! ao qual solicitamos a palavra, no

êste último pela alta. contagem de. I que fomos atendidos. "A vitória do
cinco tentos a dois, a nossa repo"-- clube que presido - declarou -

tagern dirigiu-se imediatamente

:\')'1 f.Oi uma demonstração de quanto
vcxtiário do clube vencedor, afim pode o esforço e a-boa vontade de
de colher impr-essões referentes ao I quantos praticam o Juo l-bul l. Antes
"rnatch" de domingo. de nos dirigirmos aos jogado-

Muito embora custassem os a pe- I'I'S, ouvimos as declarações do Sr. Tôda Joinvile aguarda ansiosa-
nctrur no recinto desejado, no is Hurnbertu Luz, all.o mentor de clu- mente o prélio intermunicipal de
o mesmo estava super-lotado, pude- bc vencedor;' "Nâo poderei expres- hoje, em que interyirão os quadros
mos constatar (iue a Íesta era CO:}l- sal' por meio de palavras o enorme efetiyos do Avai, desta Capital, e

pleta. Os jogadores, cantavam, j)l'- contentamento que me foi propnr- do América, campeão daquela cida- -0--

lando de conlentamenlo pelo r8s11l- cionarlo pela nossa rapazia.;Ja. Eles de e do Estado. Espera-se uma boa Tomarão parte nesta grandiosa festa esportiva, os maIores clubes
Lado alcançado frente ao calegori- foram dignos do trillnfos obtido". exibiçào do grêmio de Paulo Lange do fute'ból varzeano
zaclo e sempre temido csquadrão Inquirielos por nossa J'epoi'La- fI'ente aos detentores do cetro má- Cooperai conosco esportistas, comprando tômbolas ou ações e
"aZllrra". Os .diretores cio grê:ni,) ,gem, o,.; IlPróis da parLida, assim se ximo do' futebol catarinense. tereis\ tr.ansformado em realidade o que vos afigura um sonho.
"boquense" estavam transborda�1i e� expressaram: , ,

de alegria. Luiz: "Vencemos dignamente I1'OS- lhantismo sem par. Estou llluitlssi- O ESTÁDIO' será vosso Ele está em vossas mãos
Todos os presentes esboçava,lll um so leal adversário, muito embora 1110 entusiasmado com o feito fren ..

sorriso significativo. Embora SlI"S- fossem os IJI'eju.dicados pelo árhi- te ao categorizado "team" do vice, '

�emos um bocado, {lhegamos onde tro". campeão, ele '[7. Para os jogos flltn-
se encontravam os herois da domin- Amprico: "TI'illl1famos com jus- ros, entraremos em campo com a

gueira, juntamente com Agapito ti\:3, Foi uma grande e inesquecivel
I
mesma bôa vontade ele hoje. O que

"Veloso, a quem solicitamos sua npi- ·vitória._ nos separa do Paula Ramos é so-

llÍão quanto à vitória do seu elnhc. Se nao fosse aquelas duas penal1- lllE;nte um ponto, e assim

O interrogado assim se fez ollv.ir· da'des, teriamos vencido a zero".
"O Lriunfo frente aos avaianos foi O A,ri: "Vencemos por amor ao

o resultado de um esforço tre- lla"ilhão bOCjue'nse. Es'lou satisfei-
- ! . \

lllencto de meus rapazes. Estou sa- Lo".
tisfeitissimo com eles. E agora, é

contenda Intermunicipal de koje
Bocaiuva, vic�-líder do campeonato da capital, e Estiva. de Itajaí, serão os, éontendores

o magnífico conjunto vice-Iidcr a metrópole barriga-verde. '
O Bocaiuva está em exc-ueut- s horas, sob as ordens do sr. Major Quanto ao quadro visitante, ain-

do Bocaiuva, h::,,�'anlc animado O cotejo intermunicipal desta, condições técnicas e físicas para Aldo Fernandes, diretor do Dcpar- da não sabemos a sua constituição.
Co m seus ú ,

r,o rn. .. � SlICC'S'iOS. irá 110" tarde -vern polarizando as atenções receber o categorizado elevem ira- tamento de Árbitros da entidade A delegação deverá chegar á capital
je ao gramado do estádio da rua do público amante do esporte-rei, jaiense que, pelo que ouvimos, f. "rnuter ". ás 12 horas de hoje.
que lhe empresta o nome, dar com- prometendo ser dos mais renhidos composto pelos melhores ," fuot-bul- O Bocaiuva, salvo modificações, 'Preliminarmente defrontar-se-ão
bate ao "onze" do Estiva, CP- Itaiaí, e sensacionais, pelo que se espera Iers" do Vale do Itajai e se cncou- pelejará assim formado: Luiz, Hon- os quadros de aspirantes cio Bocaiu
clube que pela primeira Y�3 visita um ótimo movimento 'de hill.eteri;.. tra também com excelente di 'I' .Si-I duras e Dinarte; Getulio, Maf ru e va e do Olimplco, com II1lClO ás

ção .para a luta de logo l11:t'5, Ire- Pacheco; Passar-inho, :Vledinho, 13,30 horas, sob a direção do juiz
mos todos os campo da F. C. D. 1)<[- Amér-ico, AI'i e Careca. Wa)demiro Melo.
ra cientificar-nos elas possibilida-
des do quadro visitante. E . quem
nào viu com os próprios olhos os

triunfos boquenscs diante do Avai

Será· das mais - empOlgantes a

c do Figueirense naturaimente não

perderá o encontro sensacional Aguardem o MAJESTOSO FESTIVAL promovido pelo
anunciado para ter inicio, ás 15,3U

.

.

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

'F. C. a realizar-se dia 31 de outubro

,.

ESP ORTI SOT A SI
lPIRANGA

AVAí X AMÉHICA SACO DOS LIMÕES
-0-

PRÓ-CONSTRUÇ10 DO ESTÁDIO

sendo,
Deliberacões doDepartamen

to de. Tenis
Honduras: ""'encemos 11lei'ecjeh-

pretendemos a liderança".
Satisfeitos com o co�seguido, nos

['eliralmos ?O ,,?sLi,á:io do Boca. 'O Departamento de Tenis, em será ° Jl1esmo realizado em Floria-
. A a eorra da falluha boquense era ,. . -

I'
.

-1 f
t>, . , "

.

·sua ultIma reUl1lao tomou' as &8- nopo]Js .

. e a.to Justa, p01S uma.vItona .éX- 1 guintes deliberações: Marcar, por equipes, pant o
preSS1va como a eonseglllda naqnch I _ Conceder, em caráter extraor- dias 11, 12, 18 e 19 de dezembrn

tarde:, acontece poucas vezes. I dinário, filiação aos seguintes Clu- próximo, podendo-ser realizados os
DeIxando ,os ver.ce,clores, ruma-l bes que, até 31 de dezembro pró- jogos preliminares eI)I cidades' di

mos para o vestiário dos vencidos. ximo, deverão satisfazer as exigen- ferentes e os semi-finais e finais
Quando chegamos ao recinto do cias dos Estatut0s desta Federação em FlorianÓIJolis, de acôrdo com ()

esqlladr':;o azurra" o mesmo já esh· e Legislação vigentes: Lira Tenis art. 18, do Regulamento do Cam.
va fechado, pois nos demoramos Clube, Associação Atlética Barriga· peonato.
(lf'rnasiado no cio Bpca"iuva. Ainda Verde, Clube Náutico Marcilio Enviar aos Clubes constan
assim, puclemos deduzi!' que o senti- Dias, B@avista Tenis Clube, Espor- tes cio item 61 o RegllJalllento do
menlo qlle impera,'a nas hosles te Club� 14 ele Junho e Taba,iara Campeonato Catarinense' ele Tenis.,
azurra era Qem divers'O {lé seus ri- Tenis Clube. -;- Enviar boletins de inscrição
ÜÜS, A conlagem ele cinco téntos a I individual e boletins médieos, pa-
clois, fOl'a bem amarga. Mas' são - i\Iarcar para os.has 30 e 31 de ra registro neste Departamento.
coisa� de fuot-ball, coi,;as alegl'es, outubro e 1 c 2 de no"embro, na - Creelenciar o sr. ::Vlarcilio Mota_

�
cuisas tristes. Cui,.:as do Rei dos cidade de Itajaí, caso as quadras para representar este Departamen-
Esporles. ! cio Clube local estejam em boas to nas rlemarc'lH's com os Clubes fi-

:\Iário Fre�'eslebeh condições técnicas, caso contrár:io, HaJas.

'prá cabeça,! "Neste momento

Ag�pito cumprimentado ,por

foi lllent@. O clube que tenho a honr:J.
um de c1el'encler é a maior do mundo",

alto mentor "azurra" uma dellvms- Dinarte: "Nossa vitória foi justa.
tração de verdadeira esporhvida

'I EIltra.
mos em campo para vencer, e

()e. vencemos galhardamente. Só não
.

A seguir, ouvimos a palavra de gostei das atitudes do juiz".
Russe, o, "coach" do team venc�' Caréca, autor de três lenLos: "Es
dor: "Fiqu'ei emocionadissimo com tou por cima. Vencemos cum justi-
o g'rande feito de meus pupilos ça c '&al'uor,.
frente ao Aval. A vitória desta tar- Getúlio: "Nosso triunfo Ioi justo e

.de, foi fruto da bôa vontade dos rn- indiscutivel, muito embora fosse
pazes que soubêram erguer, alto, o mos pr�:eju,r1icados pelo árbitro. E�

]lrpsligio cio meu clube". Terminan- tllU d('VPI'as sati;:;feito, De agora pm

do, acrescentou: "E ag'ora p pensar diante, nã'o pegar'emos na "lal1l"I'
JlR liderança do certame, Cjue está ninha".
('!l\ podeJ' do Paula Ramos". :\Iédinho, o maior homem do
Yislllmbramos, logo após, a fign- gramado: "Triúnfarnos com bJ'i·

!
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Trate das vias
re·spiratoria�

I Aa Bronquite. (A.matica••
, Cronicas ou Aguda.) e a.

I .uas manife.taçõe. (:rone,...

I,
Rouquidão, Catarrolll. etc•.. ).
alsim como a. GRIPE:;, .ão
moleatiaa que atacam o apa- I

Irelho r8lpiratorio e devem

r
I

aer tratadaa cam úm medi·
comento energico que com-

bata o mal, evitando com-
f

�!:�ç:�� g:�::�n�o�!���� I

tico., pàitoraia, tanicoI, recal- I)cificante. e modiHcadore. do
orqanilllmo é o remedio

indicado.

Procure hoje o seu

vidro de(SATeSIN
nas bôas -farmaclas

e drogarias.

A lJeleza ,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.

I

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
'Vista.
A pele que não respira, resseca

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

tempo que evita os panos, as mano,

chas e asperezas el a tendência pa
ra pigmentação.
O viço, o brilho de uma pele vi

va e sadia volta h imperar com o

uso do Creme de -Alface "Brilhan
te". Experímeute-o.
, É um' produto dos Laboratórios
Alvim & Freitas, S./A.

ERNANI BORN DA SILVA e

SENHORA
participam aos parentes e oes

sôas de suas relações, o nasci
menta de sua filha MARINA,
no dia 4 do corrente mês.

,Ner,vos ,Debili
tedos

�

Provocam
Ita t�eurasthenia

NÃO DEIXt: QUE o EX
CESSO 11E tRABALHO
DEBILITE o SEU OR
GANISMI), PORQUE o
CANSAÇC PHYSICO
E ItiTHLECTUAL o
LEVARA', FATALMEN.
TE, 1.' NEURASTHENIA

I Os primeiros symptomas da

: neurasthenia são geralmente a

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

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as suas consequen
cias. Trate-se immediatarnen
te, com um remedib de' effeito
positivo e immediato. Não
tome drogas perigosas. Vigonal
é o remedio indicado para
qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças
perdidas e la energia da juven-

I 'tude ás ,pessôas exhaúridas.

�aIl, ,l'I!�UndJ I

T I
I

,FOR,1rHICA E DÁ SAÚDE
�LobOTGtQrioa ALVIM & FREITAS _ S. Paulo

. __ .�--- _,.,., ...

omlngo , U 1IiI. OUIUUTU """'f ...-_ -

,
e

SEU O I N H E I-R O Vft LE
'

MA I S
EM NOSSa CASA!
porque só te�os produtos de

qualidade pelos melhores preços!

PREÇOS CONVENIENTES
PARA ATACADO E VAREJO

PARA ,A AGRICULTURA

Amplo e moderno sortimento de máquinas e {ferramentas agríc.olas:,
tratores especiais para hor.tas, arados, grades de disco e dentes. Má

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

Mangueiras Goodyear.

. PARA A INDÚSTRIA
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. bancadas e máquinas para os mais' variados
fins. Fôlhas de serra para engenho" braçais para aço e metais. circulares e de fita.

'.

PRODUTOS DOMÉSTICOS
Desde fogões de todos os tipos e equipamento para cozinha até produtos para

toucador, drogaria. perfumaria e um Ivariadíssimo estoque de art igos finos para

presentes. Filtros. geladeiras. máquinas' e rádios das melhores marcas. Secção de

fazendas e artigos de
-

confecção. capas para chuvas. capotes. encerados, etc ..

, Mangueiras Goodyear para jardim.

'PARA TRANSPORTES
Automóveis, caminhões, camionetes, Possuímos um completo estoque
de pneus Goodyear especiais pará cada tipo de serviço, Câmaras

de ar. correias de ventiladores e baterias Goodyear," Ferramentas e

macacos até 5 toneladas.

CDRLOS HOEPC!(E S. D.
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Motriz: Florianópolis - Fiiiais: Blumen'lu - J('>aça�a - Joinville - Lages
Laguna - São Francisco do Sul - "lubcr õo - AGENCIA EM SANTOS ,_

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

ARMADORES. COMERCIANTES - INDUSTRIAIS
Transp�rte de cargas e' passageiros entre os portos de L09un.a e Rio de

Janeiro - Fábrica de Pontas "Rito Marial' - (Pregos de ferro)

IMPORTADORES E ATACADISTAS.
Fazendas - Ferragens - Máquinas -' Pradutas Químicos e farmacêutico.

" I. q-a- '0 I "�l(,\EPCKE"

N e 9 r o I i'n
Impede e destoe a I'er.rugern. Impermeabiliza obras de

madeira (Postes, cercados, grades, stc.) , Ielhados de fibra-ci
mento ou ziuco, fundamentos, caixas d'ag'u,a, terraços, elc.!
Resiste aos vapores de acides, \mxofres, salitre, amoníaco e ou

lros corrosivos! Resiste as Altas temperaturas! É de alto rendi
menLo devido á sua elasticidade, um kg. cobre de 10 a 12 mets.
2 de superfície.

'

" Seca, em 1/2 hora nos materiais absorventes e' em 1 hora
nos Í)OLlCO absorventes! Resiste á agua do mar, ao iodo e demais
'sais nela contidos! 'Resiste ,as mais baixas temperaturas, por
tan lo o seu uso é indicado nas fabricas de gelo, frigoríficos,
ele. Br-ilha como qualquer esmalta -:\'egro Diamante da melhor
marca!

DEFK\'DE A SUA PROPRIEDAUE contra o desgaste e a,

destruição t
Distríbuídorcs : .i: Carlos Hoepckc S. A.

Blurnenau - Jninví le c FlorianópoTis. .
'

....e•••••••••••••�••••••••••••••••••••••�•••••••••�

Tonicardium,-Tonico do ,coração
.

O Tonicardium vigariza o coração, combate as aflições, cansaço;
palpitações a alivia os rins. ./

Mo lestí as das senhoras - Colicas'
Usem o Sedantol contra as írregularídades nas visitas, dísturhios

e mal estar. Evita complicações.
Cactusgenol - Regularízador do coração.

.

O Cactusgenol tonifica e regulariza. Combate as sufocações, aflições,
inchações e falsa asma .

GRIPE o TOSSE o BRONQUITl
lABOR'ATÓRIOS PRIMÁ: C. P�, 1344. RIO

LINHOSDALVY
GENU/NO PRODUTO DO BRASIL

IND. DE,llNHO E .AlC: "DALVY''' S. A.
I

,REEMBOLSO POSTAL
Para casem iras, ;liDlhos, brins, etc. precisa-se ,representante.

Ofertas dando fontes
-

de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.
Caixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

f
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Florlan6polll, 10 de Outubro de '948

produção do
em

Rio, 9 (A. N.) - De acôrdo com

os dados do Departamento Nacional
da Produção lV/ineral, duas empre
sas dedicam-se à fabricação dc �o

que no Estado de Santa Catarina:'
Uma é a Companhia "prospéra., de
Cresciuma, a' outra a Empresa de
carvão e produtos limpados de La-

o otimismo de
Bmmunlia

Paris, 9 (U, P.) - As Nações Nen
tras do Conselho de Segurança dis
cutiram hoje novamente a crisc de
Berlim. Depois da reumao, ü sr.

Bramuglia disse que era otimista,
pois onde ,existem divergências, exis
te sempre a possibilidade dum '::11-

tendimento.

OA

DE TRANSPORTES AÉP.EOS LTDA

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

Cargas -- Passageiros
-- Encomendas

Inlo rmac;ões:
Praça 15 dá Novembro'

22 - 2° andar.
TELEFOlvES

De dia: 1324 e 1388
De noite: 1483 e 1536
Telegramas "C/TAL»

NUNC� EXISTIU IGURL

FRIE RA

[SP1NH�S{ ETC.

coque
Santa Catarina

'HOje e amanhã' Casa do Estudanie Redução das tarifar;·
no' passado

A coustituição do Estado, em

suas disposições lransitórias, no

10 DE OUTUBRO ai-ligo, 17, estabelece que o gover
A data de hoje recorda-nos que: no do Estado "construirá ou adap
- em 1553, faleceu Pero de Carn- tará un� prédio na Capilal, destina-

po Tourinho, que foi donatário da cio 11, residência de estudantes do
Capitania ele Pôrto Seguro e fun- iriter ior, reoonhecidarnen!e pobres
dador da vila elo mesmo nome e das e que cursem estabelecimentos de
de Santa Cruz e Santo Amaro; ensino em Elot-iunópulis". Tendo

- em 1711, deu-se a convenção sido creada na Assmbléi a Estadual
para o resgate do Eio de Ianeiro, uma comissão social, que sob a
então sob ocupação dos franceses. presidência do Coronel Lopes Viei
Foi assinada entre o Mestre 'de ra, ficou encarregada ele dar C0I'l)O
Campo João de Paiva Souto Maior às ,normas instituidas naquele apen
representando o Governador Fran- díce da constituiçâo, o presidenle
cisco de Castro Morais e por 'Du- do CENTRO A,CADE 'V[JCO 2� DE
guay-Trollin;. JA:\'EIRO dirigiu-se àquele ilustre

- em 1780, no Engenho São

pe-I representante
da Ilha, no senlido

�lro (Bahi�: nasce�I Do_ming?� �,or: de que � artigo 17 Lenl.la cumpri
ges de Bari os (mais tal de VISCO .dr mento ainda nesta legislatnra.
ele Pedra Branca), falecido em 2L Recebeu em resposta o seguinte
de março de, 1855; of'icio-: _ Senhor Romeu SebasLião
- em 1805, Faleceu em Pôrto Neves, presidente no C. A. 22 ele

Alegre o Brigadeiro Francisco joão Janeiro. Faculdade de Farmácia e
Hóscio, rio Corpo de- 'Engenheiros OelonLofogia. Nesla - Acusando seu
Veio para o Brasil em 1767; telegrarna ele 31 de Agôsto último,

- em 1817, chegaram a Pôrto
Lenho o pr-azer de informar-lhe

Alegre, aprisionados por Bento' Ma
que a rr-gulamentação cio arligo 17

noel, os entrerlanos Coronel .José
do Ato das Disposições 'I'ransfórius

Antônio Bcrrlun, Tenente-coronel
foi incluido no esquema elaborado

Mosquera c mais alguns oficiais;
por esta Comi�são. No momenlo

- em 1856, no Rio de Janeiro, Ia- detransi La em plénario, a norma
leceu o dr. José Francisco Sigaud, execução cio refer-ido esquema, que,

em sendo aprovado, dará atribui
C;Õf'S Ü Comissão de Educação e Cul
tura desta Assembléia, para a ela

buraçâo da lei pm aprôço. Cor-diais
saudações. Lopes Vieira Preslden
le da Comissã-o elaboradona elas leis

complementares. Desnecessário, é

ressaltar a importância de tal acon
lecimento e o júbilo da classe aca

dêmica, por ver, em vias de exe

de suas maiores aspi-

PARA

E C Z

os Encouraçados cução uma

comando do Barão rações.
:\'0 dia 7 dêsle mês reuniram-se

na Faculdade de Farrnácia os Pee
sidentes dos Centros Acadêmicos

"Brasil", sob o

de Corumbá e o Monitor "Alagoas"
forçaram as baterias ele- Angusturra
J subiram o rio ,Paraguai;

11 DE OUTUBRO ela Capital bem como um repl'esen- micos co'nvidados para se reunirem

A. data de. hoje recorda-nos que:
lanLe da FA:CE, para combi na1' tôdas as terças�feirasr na Faculda-·

_ em 1492, as cal-avelás de Cris- meios rle dar maior impulso à cam- de de Farmácia, afim de esluda

tovã.o CO,lombo, navegando em 1.0!ISI�n panha pró CASA DO ESTUDANTE. rem os meios mais práticos de le

das In(Uas Ocidentais, deparur;j;n A reunião compareceu por desvane- varem a feliz. êxitol ião mel'itórilP

com indicios seguros' de tt:1T,1 h�]:,j- cedora genlileza o Dr. AgTipa de empreendimenlo.
tada;

,

- em 1651, foram repeHdos- da
Estância Aguiar, junto ao Forte dos

Afogados, pelo Capitão Manuel de

Aguiar, os holandeses;
- em 1823, uma Divisão Naval

Brasileira apresentou-se diante de

Montevidéu, iniciando o bloqueio
do pôrto. Comandava-a o Capitão
de Mar e Guerra Pedro Antônio

.Ót

Exército;
- em 1868,

na Sorocabana
Rio, 9 (A. N.) - O Presidente da

República autorizou o Ministéri()·
da Viação a rever as tarifas da es

trada ele ferro Sorocabana, excluin-,
do porém os gêneros ele primeira.
necessidade, relacionados pelo Mi-,
nistério elo Trabalho, incorporan
do-se à receita ordinária daquela
estrada, para 'compensar a def'iciên->
cia da renda.

o preço dos cinemas ..

Rio, 9 (A. N., .Reuniu-se a

Sub-Comissão Especial da CCP pa
ra trata, do tabelamento dos cine-
mas, examinando-se então o memo- '

rial apresentado pelos distribuido··
res de filmes americanos. Depois de '

apreciados todos os detalhes dêsse:

memorial, resolveu-se submetê-lo
ao exame dos exibidores. Hoje ou:

possivelmente scgu nela-feira próxi
ma, realizar-se-á "Mesa Redonda'"
com a presença de todos os asso-

ciados para a solução definitiva do.'
assunto.

Castro Farias, Diretor da Faculda-·
de de Farmácia, que emprestou Lo-
elo seu prestlgio e boa vontade à.

campanha ao mesmo tempo que
exortou ós acadêmicos a ader-irem a

uma grande campanha em preparo.,
com o fim de .arrecaríar meios pa
ra a compra ele PROl\1IN e ES
TRE,PTOlVlTCT:\'A, 111 cd i carnentos,

indispensáveis na cura da lepra e

da tuberculose. Os acadêmicos, por
intermédio de seus órgãos repre
sentativos .prorneteram dar ioda:
sua colaboração 11 campanha, fican-·
elo mesmo estabelecido que se la-·

çarn as campanhas pró CASA :ElO,
EST,UDANTE e pró PROMIN, paeu-·
lelamenLe, ficando todos os aCadê--

FRECHANDO ...

EXMO. SH, PHOFESSOH PAIVA BOLEO.
A estas alturas das comemorações qu'e trouxeram V. Exa.

elas ao bi-centenário.

a Florianópolis, os emincntes congressistas forasteiros ja ViS1-

ta:r�'!J11 antigas localidades catarinenses, estreitamente vincula-

Bsses lugares, de há muito estagnados, não ofereceram,
por certo, a'Os insignes visitantes·, ml)tivos ele eleslumbramento
ou de entusiasmos. Recuados no progresso, êles lembram, de ver

dade; as magistrais caricaturas ele Monteiro Lobato, nas Cidades

Mortas, com as suas brasileirissima'S Oblivions e Itaiocas. '

P[\rafraseando, entretanto, um verso de Rostand, 1)0 Ber-

gerac.
"Não 'stá no sucesso a glória da peleja" deveriam os estu

,diosos, com mais obstinação, mostraT que; na colonização aço
ri ta, o triunfal conteúdo resíde menos" em opulentas realiza
ções materiais, que em legados morais e espirituais. O aço
reano foi pion�iro, foi desbra:vad())r.; foi bandeirante, foi colo
nizaelor e não colono. Êste reccbe a terra vencendo apenas os:

estôrvos incruentos, se bem (Jl1'C' iil1penitentes, da burocracia ..

Aquele, no entanto, em regra, começa' por uma verdadeira eon-

'quista, em que deve vencer resistências naturais e humanas>
até criar o meio. Os açorenhos', há dois séculos, foram ainda
ll1Llit'O além: estenderam nossas fi-onteiras e fizeram-nas ina
moviveis. Os seus poetas, de trabuco em' punho, escreveram a:

sailgue o poema eterno ela Ui'fIDADE' BRASILEIRA. Êsse
também o monumento quc os seus artistas perpetuaram COIU

os próprios nervos c a própria carne. Se essa arte fôsse lan

çada no papel, a tinta, ou no' mámmre ou no bronze, a CinzeI'
c buril, �o invés da fraternal visita dc V. Exa., sr. Professor �

qs habitantes destas pIagas, agora, teriam a de algum mui leal'
súdito de S. M. Britânica, ou a de algum neto de D. Quixote,.
'Ou, ,ainela, a de algum amigo de De Gaulle, ou, finalmente, il

de algum patrieio dessas magníficas' ,batatas holandesas, que
êste país esseneialménte agrícola importa atualmente.

Nas paredes e nos alicerccs elaquelas casas grávidas, COlÍl()'
que a têrmo, de São Miguel e rle Garopaba não há pedras la-·
vradas nem estrofes esculpidas: há manchas do genel'OSo.

sangue lusitano. A cultura que os patríCios de V. Exa., sr. Pro

fessor �os legaram, foi aquela de que, nas li-ções de 'bravura,..
de ,espirito de renúncia 'e de heroismos, nos valemos, aos 1110-

'lllentos oportul1o, para conservar o Brasil brasileiro. Sem essa"
os avanços de progres'so que os preclaros congressistas �ão'
pudcram ver nas primitivas povoações vis.itadas, tampéÚl não,

pod'eriam ser observad'Os 110S demais quadrantes do Esta,do,
assim como os contemplam hoje, de braços dados e 'coração sa

tisfeito, comovidos e desassustados, os brasileiros e os p'Or
tuguêses.

No maior e melhOr apreço.
GUILHElUoIE TAL

no dia 17 do corrente, nos salões
do Democrata Clube, uma esplêneli- Nunes;
da homenagem aos Clubes' de Re-

- em 1851, deu-se a convenção
gatas da Capital, oferecelldo-lhes o

de paz entre o General Oribe e o

grandioso sarau dansante, que, na-
General Urguiza, então Governaelor

quela data, realizará com a apre-
'de Entre-Rios;

sentação do seu bem organizado
- em 1890, foi promulgado o CÓ

Regional, do qual faz parte um qua-
digo P�nal da Hepú�lica dos Esta

dro de cantores, entre êles a me-
dos Umdos do BraSIl.

nina Ady Nunes, as srtas. Dalva e

I "

André Nilo Tadasco

Adolfina Cordeiro, Maria Tereza de
Oliveira e o jovem Osni ]'\11. Morais,
bem como a srta. Olga Vieira Ma
chado, com números de declama-
ção.
Será uma grande festa de arte e

alegria, que promete extraordiná
ria animação, tendo muitos já re

servado suas mesas para a mesma.

guna.
A primeira produziu no ano pas

sado 1,.126 toneladas de coque e fi

segunda 1.099. A produção de coque,
segundo (J citado Departamento,
está crescendo devido à boa aceita ..

ção do produto e o preço compen
sador.

Tribunal de 'Justiça
Resenha dos julgamentos reali- lher. Relator o sr. -Ies. Osmundo

zados pela Câmara Civil em data }\Tóhl'r9'<l.
de 7 do corrente. Confirmada sentença que bomo-

Apelação de desquite n. 513, da lologou o desquite.
comarca de Brusque, apelante o

dr. Juiz de Direito e apelados Be-
no Müller e sua mulheu. Rrlator O
sr, des. Luna Freire. I

OA Câmara conheceu da apelação
e negou-lhe provimento para COD- I

firmal' 'a sentença de 'primeira ins-Itâne ia que homologou o desquite.
Agravo n. 1.727, da comarca rle Por iniciativa elo Grêmio dos Em-

Florianópolis, agravante a Fuz>n- pregados do Comércio, foi elabora
da PÚ,b�ica Estad�Ial e agravado cio um interessante programa de
o' =spolio de Djalrna Gonçalves. r., .

.

Relator o sr. des. Edgar Pedi-eira. l�steJ.os. para comemorar o DIa elo

Foi negado provimento ao agi';'. ComercIO, a 30 elo corrente.
vo para confirmar a decisão agra- Além ela missa festiva ás 9 horas,
"ada que_ decidiu com acerto.

I c ,distribuição do doces- e' bombons
, Apelação cível n. 2.914, da c�- ás Órfãs -do Asilo haverá sob o
marca de Blurnenau, apelante RI- _..

'

.',.
cardo Deeke e apelado Max Ja- I pati OCl1llO do SESC, um CIrCUIto CI-

cobsen, Relator o sr. des. Edgar clistieo com a oferta de uma hici
Pedr-eir-a. cleta nova ao primeiro colocado, e
Oonf'irmada a sentença pela sua à noite, grande baile nos salões do

conclusão, com a modificacão de Lira.
qu!' seja conlados os juros d'a ciLa-
ção inicial, hGuorários de aclvo- Um dos pontos mais movimenta
gado a ba�E' de 20% sobre o valor dos do programa será, a eleição da
da eondenção (10.000) juros e Rainha dos Comerciários. Para isso
custas pelo apelante. os votos se encontram á venda naApelação civel n. 2.905, ela co-
marca de, Tuharão, apelantes Ze-

Casa Três Irmãos,. Casa' Paraiso.
ferino João -de Costa e outros e Livraria Central, Livraria Moderna
"U)Jf'lados Vitória Dagostin e ou- e Empório Rosa.
tros RelatO!' cio se. des. Osmundo ,As diversas candidatas que já es-
NólJl'ega. tão sendo escolhidas, terão, peloDado, em parte, provimf"nto
á Dpelaçi'io, para fixar o indeniza- que se nota, grande votação.
ção em cr$ 1.500,00, 20% de ho-
norários de advogado sôbre esta
importância, júros da móra a •

conlar da citação e cominar a, Homenagemmulta em cr$ 30.000,00 para o ca-
so de elevação cio nivel da barra-.
gem, além da atual.
Apelação de desquite n. 508, da

oomarca de Joinville, apelante o
dr. Juiz de Direito e apelados Hen
rique Francisco reeeira e s/mu-

Paris, 9 (U. P.) - O ,delega.:l'C
polonês. Modzelewski, iniciou hoje
os debates sôbre o desarmamento 110

comité político das Nações Unidas.
E acusou os Estados Unielos de se
rem "o maior mascate elo medo e

o principal 'exportador do terror".

I
"O medo que paira sôbre todo o

mundo", acrescentou, "póde ser

atribuído diretamente à responsa-

I bilidade do govêrno nürte-amerÍea·
_________________ no". ,

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

Dia do
Comerciário

aos
clubes de regatas

o Teatro do Estudante prestará,

medo 1

que veiu a SCI- o primeiro diretor
cio Instituto dos Meninos Cegos.
Nascera em Marselha a 2 de dezem
;)1'0 ele 1796;

- em 1866, Caxias assumiu o' Co
mando em Chefe das fôrças iu.pc-
riais em operações de guerra con

'�ro o Ditador elo Paraguai. Luiz Al
ves ele Lima e Silva havia sido of'e
tivado no pôsto de Marechal do

«H()ra santa
- 'meditada»)

Em pl'f�paração á 3a Semana Na
ciona I de Aé-ã.o oCa lólica e V Con
gresso EL1ca"ristico Nacional de
Porlo AlegTe a Juventude Católica
de Florianópolis· promoverá na

IgTeja de São Feancisco á rua •

Felipe Schmidt uma HORA SANTA
.MEDITADA hoje, domingo, das
16 :is 17 horas e para a qual convi-
QitI lodos os congTessistas inscritos
ri locl'tJs os católicos da cidade.

o contrôle da
energia atômica

Paris, 9 (U. P.) - Apesar da re

sistência soviética, o sub-comitê
das Nações Unidas aprovou, por
maioria esmagador"" o Plano Oci
dental de Conh-ôle r!q Energia Atô
mida.

FERIDAS,
E ,M A S,

INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

5,

t.
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