
"Em honra da Democraciajll' a epn
o país se congratula com o transcurso da «Semana da Demecracia»,
a «chamada para a urgente celaberaçãe do bem comum,.

de tôdos os Iatêres censtrutíves do Brasil» ..

Desde entem, Iodo
recordando

"A COMISSÃO PROMOTORA DESTAS COMEMORAÇÕES ENVIA À NAÇÃO O APÊLO PATRiÓTICO PARA ,QUE TENHAM ELAS A ELEVAÇÃO E O
FULGOR DE UMA FESTA NACIONAL, EM HONRA DA DEMOCRACIA 'E DA REPÚBLICA. DESEJA QUE SE AFERVORE NO ESPfRITO DAS MULTI·
.DõES O CULTO DO, REGIME, QUE, INSPIRADO NAS TRADIÇÕES CRISTÃS, É O QUE MAIS DE PERTO CONSUL,TA � REALIDADE BRASILEIRA;
QUE SOBREPUJA E' DOMINA ÁS MESQUINHAS COMPEnçõES INDIVIDUAIS, ÁS INFRUTIVERAS CONTROVÉRSIAS DE IDEOLOGIAS, NEFASTAS,
À ESTÉRIL, INCONFORMIDADE DAS UTOPIAS IN APLICÁVEIS AO NOSSO MEIO, NA HORA EM QUE, MAIS DO QUE NUNCA, É INDISPENSÁVEL

; A UNIÃO DAS CONCIÊNCIAS EM TôRNO DÊSSE SISTEMA DE ORDEM E DE PAZ.
(EXTRAIDO DO MANIFESTO À NAÇÃO, LANÇDO COM A ASSINATURA DE TODOS OS SEUS MEMBROS, ALÉM DÁ' DO SEU PRESIDENTE DE

HONRA, SR. MINISTRO JOSÉ L1NHARES).

Data Jrata ao coração catarinense SEMANA DA. ASA .

�"'-.__
o

----

VJDAL RAMOS, o venefando re- negar a esforços. A sua maior-ida- O D:',.Armando .

SImone Per�Ira, O P 0S·ldeute Outra ass·llt·lrá os trabalhospublicano catarinense, completa de cm-respondeu ao ing-resso na Secretário da Justiça,
.

Educaçao e rll
,

.,,'
'

h{)�e. 83 anos de idade.:, A g-r�ta ef.�- vi,da pública, da qual se'. afastou
Saude, recebeu o seguinte telegra- f·IU81·S do Congresso EucarlPstl·"Oméride, entretanto, nao tera as VI' há apenas dez anos, para Justo re- ma r- ,ti '

hracões aleg-res das festas natali- L)OUSO. "Devendo Aéro Clube Brasileiro,
, RIO, 23 ('\. N.) - Segundo notícias tnvesttdo no cargo de Chefe da Nação,

cias. E' que o respeitável ancião, entre 23 e 31 corrente, comemora-
vindas de PÔ1·to Alell're, o Presidente da vístarã a capital gaucha, ... ..... .

F'ilh o de Lajes, adminlstreu-a -

S A 1948
.

ndo en
prêsa de grave enfermidade,' há çoes emana sa , visa

- Além das homenagens promovidaS -l'e-
operosamente e, com beilho repre- tre outros o aspecto educativo, Iem- República estará naquela Capital no dia

lo mundo oficial, haverá outras que es-
trinta .à tarde, afim de assistir os traba-

sen tau-lhe o povo nas assembléias braria Vossencia conveniencia rea- tão sendo preparadas pela Delegacia da

I
.

I
'. .

. lhos finais do Congresso E.ucarístico. Se· Confederação Nacional dos Trabalhado-.egrs ativas, inclusive na constí- lização todas escolas desse, Estado rá a segunda vez que o General Dutra, res.
tuinte de 1891. Por duas vezes lhe palestras sobre vida e obra 'Santos
coube governar o Estado. Poste- Dumont, bem como nossa indiscuti
riormente, até 1937, foi seu digno vel prioridade histórica conquista
representante, na' Camara dos dos ares, suger-indo mais sejam
Deputados e no Senado ela Repú- tais palestras realizadas dia 25 cor- O "Dia das Nações Unidas" será assinalado, nesta capital, pela
-Lüca, A frente' .ua -ad-rni.ni�[l'a\)ão rente, d�H�:Í1:liU:dü Di"" ES'Col'a�

c-crn-1GOJJ.'TiSSÓO
Executiva Estadual di) .V. s. :D.,-qu6-- connidrm ,o nosso:" com-,

barriga-verde real izóu íncansavel- forme solicitação daquela entidade. panheiro �r. Gustavo Neves para dissertar a respeito dessa ef'emér ide;
mente, rasgando estradas e plan- Cords. Saudaçõe:. .

ao microfone da Rádio Guarujá, por 'õcasião da "Hora Pessedista",tancf:i!". escolas. Hoje, quando estu- Clemente Marianí.
. . ')

,

díosos de todos os quadrantes, exal- Ministro da Educação e Saude". hoje, as -O horas.
, ,.

tam o ensino catarinense e procla
mam Santa Catar-ina Goma o mais
alfabetizado elos Estados hrasilei- Continua a situação de desordem no Piauí

o assassino do Juiz de São' Pedro confessa' 'que "teve ca'ráter
��d�el��S beneméritas passagens pelo

político O seu. cri��.�Os maDd8Dtes.�Ameavas
Rio, 23 (V. A. - A situação po- da r-esidência do sr. Agnelo Mota, em sua casa pelo sr. FortunatoExemplo de integridade e de •'.

lítica no Piauí continua no mesmo puxando pelo braço o primo deste Barradas, para ir à residência do
honradez, ensinou com a palavra e

pé SelTI que em nada tenha dirni- de nome Alipio Mota. Em seguida, sr. Osório Batista. Chegando na ca·
com a acção. Ainda há pouco, o nuido a tensão de ânimos. o sargento disparou a arma e os sa comercial do sr. Osório ,Bàtis-

meses guarda o leito, cercado do Congresso Nacional sabendo-o eu- '

, No que diz respeito ao pedido de dois parentes entraram em luta cor- ta em São Pedro, o mesmo sr. Osó-carinho de sua exrna. familia e dos fermo designava membros p ,
,

.

, 'U re-
intervenção 'solicitado pelo Tríbu- peral com o sargento. Logo �pós, rio declarou-lhe que era tempo deingentes esforços médicos por lhe claros da Camara dos Deputados e

restituírem a saúde. Se, por isso, do Senaelo para, em visita, leva-
nal de Apelação ao Supremo

Tribu-Ichegaram
dois policiais que mata- matar o dr. Clovis. Respondeu que

I nal Federal, esta alta côrte de Jus- ram o sr. Angelo à bala, bem como não tinha armas, tendo o sr. Osó-não cabem, nest.e registro, ex,preso ,
rem-lhe a sua homenagem. E mais

tiça eneaminhou, ontem, ao govêr- ao sr. Cunha Maria Lima, que se rio escrito um bilhete ao tenentesões de contentamento, estamos a recentemente ainda, aqui na Capi-
substitui-las por votos, os melho- tal, o Pr-imeiro Congresso de His-

no do Estado o pedido' de informa- aproximava para evitar o conflito. Matias ão qual foi portador o pro

res e os 111a,1's veementes, pelo pron- té
'.

C t
.

t
. ções formulado pelo ministro Ani- O sr. Alipio Mota saiu ferido a ha- prio acusado. O tenente Matias

L' OrIa a armense vo ava unamme' '. " '.'

to rsstabeleeírnento do insigne co. indicação ao eminente .e veneran-.
bal Freire, atendendo a� p;:�.cer la na perna, tendo o sargento mor- combmou com_o acusado que fôs-

estaduano. Nesse sentido serão as homenagens pelo seu trabalho e pe- do procurador geral da epu ica, rido também. se aquela pensao onde entregou ao'

sr. Luiz Gallotti. mesmo UI'Í1a faca de 60 centímetr-os.
preces da gente catarinense, a

que'110
seu amora Santa Catarina.' TEREZINA, 23 (V.A.) - O as-

ql9r mais de meio século, o erní- Que Deus lhe restitua a saúde O CASO NA CÂMARA sassino do juiz de São Petr;o vol-
que estava dentro de u'a mala. O'

nente CeI. Vidal, Ramos, 'serviu sem são, hoje, os nossos
.

respeitosos Rio, 23 (V.' A.) - Nos: primeiros .
tenente Matias observou já ter too,

tou a presença do juiz Satiro No- mado uma faca do acusado mas'
reserva de, sacrifioio e sem se v-otos. - '

. minutos da sessão da Câmara o sr. guelra para, prestar novas revela-
S f d P I dI' que no momento lhe dava uma me-,

. ege re o ac reco eu, conneci- çÕ!ls sôbre o crime. Entre outrasli • C' d tI' lhor. Recusou o acusado a faca:: .
" menta a asa e um e egrama que coisa.s disse, que matou a vítima

Semana da Democracl·a recebeu do Piauí, denunciando que com uma faca que recebera do te-
grande aceitando 'a menor. Depois:

,', :,'
01" tento1l tl'r'ar 'da cadei'a o da última pleição - pross'egue ()

.. ,.

a p ICla l1ente Matias na Pensão Farias ...
.

d" d S- P d criminoso - o sr. Mundinho deassaSSIno o JUIZ e ao e 1'0, pa- Bastos, ond'e se encontrava hospe-
Govêrno (

do ra levá-lo a um lugar desconheci- dado o 111ilitar. Que foi chamado
do. Só não se conseguiu efetivar o

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

rapto, porque o criminoso a isso

se opôs, declarando que preferia
inolTer a acompanhar os policiais.
Eneerrando sua crítica, disse o ora

dor:
!_ É possível que o referido prê

so apareça "suicidado" um dia
destes ...

OS ACONTECIMENTOS' DE

CANTO DO BURITI

Ter,ezina, 23 (V. A.) - Telegra
mas procect'ente's 'de Canto do

Burili, dizem que dia 16, o sargeil
lo Man'oel João abateu na porta

O MAIS ANTIGO iHÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietál'io e D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAJIOS
\

Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

Ano xxxv I' Florianópolis. Domingo, 24 de, Outubro de 19'48 I M. 10.371

ros - evocamos o nom.e do Cel. Vi
dal Ramos, que o honroso lugar
conquistado é fruto amadurecido

Para comemorar a data de' 29 de Outubro, o

Estado estabeleceu o seguinte programa:
10 horas - Recepção em Palácio pelo Exmo.

dor do Estado, ás autoridades.
11 horas - Parada escolar.

Sr. Governa-

20 horas - Sessã'o civica no Teátro' Álvaro de Carvalho.,
presidida pelo EXl110. Sr. Governadqr do Estado, na qual fala·
rão, o Dr. OthOll da Gama Lübo D'Eça, Secretário da Segurança
Pública, o sr. Tenente Coronel Paulo Vieira da Rosa, Coman,
dante do 140 B. C., o Dr. João Ribas Ramos, Deputado Estadual,
e o professor Lidiü Martinho Callado, jornalista.

,Inauguração dus Postos Agro-Pecuários .de Joaçaba, Indaial
e Urussanga e do Laboratório de Defesa Sanitária Animal em

Araranguá. I

t,

'PARTIDO SOCIAL DEMOCRITICO
Semana da Demftcracia

Em comemoração à SEMANA DA DEMOCRACIA, o PARTT

DO SOCIAL DEMOCRo\.TICO. determinou aos Diretórios do in

terior fizessem realizar solenidades cívicas,
Nesta Capital, por intermédio da Rádio Guarujá, voltará ao

ar a HORA PE5SEDISTA, irradiando diár iamente, a partir das

19,45' horasc.devendo nela falar:
dia 24 - Gustavo Neves·
dia 25 - Oswaldo Machado
dia 26 - Dr. Antônio Nunes Varella
dia 27 - Renato Ramos da Silva
dia 28 - Dr. Armando Simone Pereira.

o PSD e o Dia das NaGões Unid,8s

Continua na 3a. pag

Atenção Florianópolis
ENCONTRA-SE NESTA CIDADE DURANTE OS IDIAS 23 'DE

: OUTUBRO ATÉ 26 DE OUTUBRO NO HOTEL LA PORTA
: A TÉCNICA DA SONOTONE CORPORATION EM ELESFORD -,
i; NEW YORK U. S. A. QUE CONVIDA SEUS DISTINTOS GLIEN

'li TES E TODAS AS QUE SOFREM DE SURDEZ, PARA ASSISTIR

�I AS DEMONSTRAÇõES, DOS MAIS APERFEIÇOADOS APARE.

'11 LHOS PARA SURD1l;Z FABRICADOS NOS ESTADOS UNIDO�.

1
! O '�SONOTONE" 900 INVISIVEL

. ; E INSTRUMENTOS MÉDICOS LTDA. RUA DA CONCEIÇÃO 134

j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



serviço mais
perfeita

,

Os viajantes experimen
tados são unânimes em

eloJiar a perfeição dos

serviços da S. A. S•

• ..1...éla,mesma'
,·'preça .•.

e pago em cruzeiros, o

que evita" preocupações
com a obtenção de

cAmbio para a passagem.

1d.2 vêzes

�'Ir semana
para a Europa, BuenosAi

res, Montevidéu. Ligações
com outras localidades

européias e americanas.

linhas �3A�
aéreas �

_ escandinavas

Av: Rio Branco, 277-loja l-BD

Tel. 22-2870 - Rio de Janeiro

*

Em todo o Brasil n.::t aglnci�J dt Turismo e nlll

IIltnci4s dOI �'St!r'Vl)OJ Aéreo) Cruzeiro do sur.
SAS�1"

RADIO,S
5, 6. 7 e 8 va}vula. para
Luz, Pilha e Accumulador,

Peça catalogo gratis� I

Preço. .em concorrencia.,

A V A - imDortadora
São PaulQ, C, Po.tal. 4063.

•••••••• , •••••• o ..
.. -

rR-er'lOs-� D,etim:
Co

tades Provocam
i,a Neurasthenia

I
'

NAO DEIXE QUE o EX- '

'11'��1,
'�ESSO DE TRABALHO

" DEBILITE o SEU OR-
�ANISMO, PORQUE O'
CANSAÇC PHyueO
E INTELLECTUAL o

l '

LEVARA', fATALMEN.
TE, 1.' NEURASTHENIA\ '

()s 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 às suas consequen
das. Trate-se ímmédiatamen
te, com um remedio de'dfeito
positivo e immediato. Não
tomê drogas perigosas. VigonaI
é o remedio' indicado para
qualquer caso de neurasthenia.
VigonaI revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças
perdidas e a energia da juven
'tude ás .peseôas exhauridas.

!

viQ-onál'
1
jl'ORTIFICA E DÁ SAÚDE
Q.obor.twloa ALVIM & FR�ITA$ - J. Paulo

PARA A

lNDÚST�IJl

,IRa l

fllEIDI
}...

CIRlOS "HOEPCHE S,.I.
significa qualidade e economia!

VEJA NESTA LISTA OS ARTIGOS ,OE QUE NECES$ITA
E P R O C U R E CO N H E C E R OS NOS SOS PR E-C 0,5

.
.

•
'

PRODUTOS DOMÉSTICOS

Desd.e.,
fogõe-s de todos os, tipo,

e equipamento para coz nha
até t.roduto-, para touca.íor ,

, droga' ia perfumaria e um va

riadíssimo e- toq .e de ai tigos finos r'�ra

prereutes. Filtros, ge Iadeiras , maquinas
e radios das móhores marcas, Secção de
fazendas e artigos de confecção. capas

para chuva capotes e enverados, e te.

Mang�eiTas Goodyear para jardim.

P II R II II I N O O � T ,R I II

'�
-

Di-porncs da comptera I nha
'.

'da, famosas correias e man-

'

g ueir as G;odye'L Malares
'

Diese-l indu-t ri i, marítimos
e ge ado�es, Mat-r ial para

'___'

construção, i ns ta ações sarrt ár ias, ba
nheiros, etc .. Tor uo pafal elo-, bancadas
e máquinas p�H' 0< mais var-ados f ns
Fõlhs s d e serra para engenho, braçais
para aç::l, e metais, circula es e de fita-

PIlRI TRANSPORTES PIIRA -. IIGRICULTURA
Automóveis. caminhões, ca

rnior.etes. Possuímos um com

pleto estoque de pneus Good

year especiais para cada tipo
serviço. Câmaras de ar. 'cor-

reias de ventilador e baterias Goodyear.
Ferramentas e macacos até 5 toneladas.

•

Amrl o e moderno sortimento
de máquinas oe ferramentas

agrlcolas: tratores especiais pa
ra hortas, ar adas. grades de
disco e dentes. Máquinas e venenos para
extinção de gafanhotos, formigas e ou

tras pragas, Mangueiras Goodyear.
\

PREÇOS CONVENIENTES PARA ATACADO E VAREJO

,

1
f

\

•

,.
f {;I

CARLOS HOEPCHE S. A.
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

MATRIZ: Florianópolis - FIliAIS: Blumenau - Joaçaba
Lages - Laguna - São Francisco do Sul - Tubarão � Joinville

AGÊNCIA EM SANTOS - ESCRITÓRIOS EM SÃO PAULO, CURITIBA E RIO

,

/

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

Fábrica de Pontas "Rita Maria" - ,(Pregos de ferro)

IMPORTADORES E ATACADISTAS
Fazendas - Ferragens - Máquinas ".. Produtos Ouírnlcos e Farmacê,utícos

Telegramas "HOEPCKE"

I
�, .
.

,
i

Minisfério da Aeronáujica
Quinte Zona Aérea ..-Destactmento da Base Aére(J)i
em Florianópolis.-Inscriçáo para o concurso de

.dmissão à Eséol� de Aeronáutica
o Comandante do Destacamento de Base Aérea de Florianõpolís,»,

avisa aos interessados, que se encontram abertas .nesta Unidade, no cor-'
rente mês, as inscrições para ° Concurso de Admissão à Escola de Ae

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

Aérea.
Outrossim avisa, que os formulários para �s inscrições em apreço;

serão distribuidos por esta Unidade.
•

Destacamento de Base Aérea .de Florianópolis, 4 de Outubro de 1948_
Saturnino Barbosa Lima, 2° Tte. - Carlos da Cost� Dantas, 10 Tte...,

Ajudante.

"'I-·····_···_·········_···"'_··-_··---············_-·-.-.--
....-.---.-...-----...---..--..-.-.....-----.-...

.

..
PRISÃO DE VENTRE �

PILuiAS�OGABBADEEKtÕSS "l�Agem directamente sôbr� ° ap
parelho digestivo, evitando a pri
são de ventre. .Proporcionam bem
estar geral, facilitam a digestão, �
descongestionam o FIGADO, regu- �
larizam as funções digestivas, e fa- ..

�.��:=�:::������J
, ,

lulo-caminhão Internacional
Tróco 'por medíere .

VENDE-SE um auto caminhão INTERNATIONAL, tipo 1'948, mcdêlo
K-B-S-6 de "158'; de distância entre eixos, rodas duplas, com carrocería
de '5,80x2,30xO,65 mts., semi-reboque com rodas da trazeira duplas me

dida 8,?5x20, todos pneus novos, caminhão com pouco uso, andou 16.000 '

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

deira. Preço Cr$ '120.000,00 - cento e vinte mil, cruzeiros.' Recebo no

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

POSATO MANFREDINI - Caixa.119 - Rua Campos Sales 722 - CAM
PINAS - C. P. - Est, São Paulo.

, ,

,fARMAÇIA ESPE�ANÇA
40 P.rJll&�.tf" lULO LAU8 '

R.je , ..ri • na pr""'.
D...... aa".aaIII r ru - B pi&lu - 11".......

....ri.. - ...._. madtL
........... a exata .....n.. tá............

A ' Elelro Técnica
Tem o prazer de comunicar à sua distinta freguesia e ao público em geral que.

transferiu suas instalações para a rua Tenente Silveiral quase esquina da Trajano.. ,

onde espera merecer a preferência de todos, contínuanda.csempre à sua inteira (fis..--

posição e agradecendo-lhes a visita.
'
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o ESTA '0- !)omlngo 2 .. de Outubro d. '9.&8 3

Contínua a .., [Cemplexn 'de CINEMAS
Aln:eida mandou c�)a.mar � acusa-!.-nferioridade ODEON - e - IMPERIAL Mesmo os países que conseguiram

..

do a casa do sr. OSO!'IO Batista pa- ,.

Simultaneamente - escapar à destruição, em maior es-
, Conforme estava auuncíada, realízou-se II 1 I I t h' di é

ANIVERSÁRIOS
ra .receber a menor filha da mu- ante-ontem, no Teatro "Alvaro de Car-

Às 2, 4lfi e 7 horas _:_ Às 7�2 ioras ca a} u am, oje em la, com s -

lher do acusado - menor que f'o- valho, a tercejrl e 'última conferência do
- Morreu JESSE... covarde- ria dificuldades para manter Oi>

.,SRA. MARTINHO CALLADO ra retirada dli' poder materno por ctclo-sócto-cultura , sôbre o têma "Com- mente assassinado pelas costas, níveis de vida que atingiram atra-

JÚNIOR ordem do juiz Clovis Pereira a ví- plexo de infe:i� ídada", pro�erida' �elo mas seu ir-mão voltou para vingá-' vés séculos de progresso.' Nossa

Aniversaria-se, hoje, a exma. sra. tima. Nessa ocasião o sr. Mundinho
'emmente brasJ!e 10Rev. r». Migual RIZZO lo! civi lização não poderia sobreviver'

-d, Marina Dutra Callado, virtuosa Júnior, confererie sta de renome interna-
'E FRANK JAMES t

_

de Almeida declarou que o único cional e Secretár D do Instituto de Cultura A VOL rAD' a ou ra guerra,. mesmo que nao

-espósa do nosso estimado conter- meio de vencer a questão era o acu- Religiosa, antída te que 'vem pugnando com: \
rósse pior que a úl'tima - e, se-

.râneo .e br'ilhants Jornalista Mar ti- sado matar- o juiz. O sr. Mundínho pelo soergu ímeni t moral de nosso Povo. Henry Fonda - Gene Tierney e gurido tudo indica, a próxima se.

mho Callado Júnior, alto Iunoioná- de Almeida se retirou, encarregan-
Às 20 .horas, 111m o Teatro' repleto, o John Carradine. ria mui to mais devastadora.

.

d M'
.

téri d V'
-

D' r. sr. Manoel FerrO �'a de Melo, digno re- 48 3 S t
-

di di
.

no o ims erro a laça0 e 1- do o .sr, Osór-io de Almeida de in- , ,CrS , o e ,00. .. e a ensao e a iscor la reman-
presentante do. li;'_- Prefeito Municipal, '

.retor do Anuár-io CaLarinense. centivar � crime. Que deixou de abrindo a sessão concedeu a palavra ao
- Às 7 horas - Çr$ 4,80 único. ,te não forem detidas, poderão Ie-

A dama natalíciante cujas vir- executar 100'0 o ·combinado porque Rev. Isaar Cario" de Camargo, Presiden- Cr� 4,00 único. var o mundo là catástrofe de uma

lude� cristãs e dotes de üOl�ação estava par: viajar, mas que o sr.
te do Centro de Cultura Religiosa, nesta "Impróprio até 14 anos". nova guerr-a e somente uma fôrça

e Ih 1 d I Capital (e que é, secção daquele Institu- .

I t f ti t
.

t:gTanJ aram. - e em n_ossa sOCle. a- Osór-io de Almeida e seu filho Lou- . . . . . . . . . . . . ..
--'- rea meu e e e IVa, a.na con rã

to), para; após fl\zer algumas considera-
-de as melhores relações de amiza- r ival sempre lembravam a execu- çôes sôbre o Mbre movimento moral,

IMPERIAL - Hoje às 2 horas essa tendencia: - a Organização
-de, .será hoje: sem dúvida al':,o das

i ção do assassinio. Um sábado, oi- passar a palavra ao preclaro conferen- CARNAVAL DE ESTRELAS da.s .Nações Unidas. Dia após dia,
mais expresslva� -demonstrações de to dias antes ,<10 crime passou na cista. I Dorothy Lamour ..:_ Alan Ladd a ONU prossegue em sua tarefa':

•

Li ," • , O Dr. Rízzo a oordou o têrna, sempre B' (f C b t .' b Ih' t f ti.simpa la e apreço, as qUaIS nos residência do sr. Osório de Almeí-
- ln" ros y - e C. tra a o concre o e e e IVO, COq_J')

.associarnos prazenteiramente . ,

com alusões alueídatívas, figuradas com 2) - Um dos mais misteriosos o de alimentar e vestir a infância,.

. da dizendo-lhe este ser pr-eciso í'a- fatos magníficos, demonstrando as diver-
,<\UlJA(.;lA lJ� (.;lUNlll'ljUISU d

. í'ermíd d
zer logo O serviço, .no que estava gências de complexos, ressaltando a ad- e prevenir e curar en errm a es,

. .r» MARIA DO ROSÁRIO DE interessado o sr. Mundinho de Al- mtração que outros povos têem da gran- 'William Gargarn e Carole Lan- de promover através da cooperação.
OLÍVEIRA meida. Esclareceu não poder í'a- deza de nossa Pátria, ,pois percorreu .dis.

•
in ternacional a exploração dos re-

'I'ranscorre, nesta data, o ani-
zer o serviço com a presença da

mais de uma centena de 'cidades amerí- 3) - Inicio do mais espetacular cursos agrícolas e industriais da
, .

I" d d
canas 'prorertnrto conferên.c)as sôbre o de todos os seriados: 1 d

-

-versario nata reio ' a exma, sra. . polícia. O sr. Osório Batista retru- nosso Brasil. J
mundo, de estimu ar a e ucação e

1\1
.

dc Rosá I OI'
.

di U CAVALMIW FANIAISNIA d
; i

lor resueít1 aria o osarro {e iverra, 19- cou que não tivesse medo da polí- Para orgulh.i de quantos assistiram á e promover um maior respei o pe-

na espôsa do sr. Renato Pinto de da ois estava tudo combinado e
esta última confer-ência, um número ele- Robert Kent e Sheyla Terry.

I
los direitos 'do homem. Foram evi-

-Oliveíra, nosso prezado oonterrã-
' p

,
vado de moços e moças de uma nossa 1° e 2° episódios (5 partes). Lados possíveis conflitos armados

a polícia não o prendena desde que' Academia, com expansões de significativo C 4 3
.neo alto e. dedicad,o funcionário da matasse o juiz no mercado. Qual- .'

1'$ ,00 e ,00. e, submetidas ao debate ,públiCO as

C h S C
civismo entr-ecortaram as empolgantes. "ImIJ. 10 (dez) anos".

'
, . .

t
.

\ ompan. I� sousa r.uz. _ que!' movimento da polícia 'não se- afirmações do douto conferencista com primeiras c,ontroverslas Iil' ernaclO-

Às multlplas mamfes1acoes com
ria para- matá-lo podendo fugir vibrantes salvas de palmas, aliando·se às . , nais que, graças à ampla informa-

P I mel' so grllpo de Sllas parUdas dé personalidades ,destacadas de' RITZ - Hoje' ás 10' horas -

d' I f't m tO'I'no de
,.que,

_

e o .m� o '

. '." I s.em .ser I.·ncomodado. Estav.,a combi- , çao mUll Ia eI a e

. d
nossa cultura, também ali presentes. GRANDISA MATINADA '

f' d
re.laçoes". fOI saud"a a a am.\el.sa-I nado qlle� I}raticado o crime o acu- fã'

sua.s possíveis çrlterna Ivas, eter-
. ,Tal oi a, vibraç o clvica que o �seudo Programa de Téla e Pauco

Tlante, O Estado se permIte lll-'
sado deVút :refugiar--s·e no muni- rabiscador desta ligeira noticia não pOde minaram 'llma pressãl1l constante

f· 1"1
- - O maior imitador de aniÍ11ais, d' I,�luil' as suas e ICl açoes. cipio de Palmeiras onde um retratar com fidelidade, como desejaria, da opinião pública mun la, no

lJal'a trans'-
dada a sua natural comoção, pois' seu da América do Sul: sentid'o de acordos ,e consoante com

canoeiro estava pago
M

coração, sempre voltado para os destinos SOTER NEVES
os prin�ípios da CarLa das Nações

portá-lo panl o lado do r ara- gloriosos da gr.ande Pátria Brasileira pul- _ O homem que muge, urra, rI-

nhão, Chegando, a Palmeil'as de- sou desordenadamente, convencido de Unidas.
lincha, acôa, ronca, rosna, assobia, f'

,.

d
lJois do ',crime, foi preso pelo que, a ser coroada de 'êxito tão, empol- Por ,consegu.inte, a e LCaCla ao

enfim, tem o dom de imitar a to- O
.

coletor T�ixeit;a. Depois de preso gante, oportuna e necessária campanha, obra emprêendida pela rgamza-
o Brasil triunfará e se dest�cal'á no con- dos os animais e pássaros do mun-

ção está subordinada, na razão di-
p!'estoLl declarações ,na polícia certo elas Nações civilizadas,. queiram ou do!
a!}areccndo o· sr. Mundinho d.e não os complexos de inferioridade de üm ·lo J t reta, ao apôio efetivo que r.ecebe.

- J!1l programa rep e o de no- • -

U'
Almeida que nada disse, embora númel'o regular de seus filhos. Tô(las as vezes que as l�açoes lll-

vidades e surprezas! t
.

houvesse prQmetidb que o crimino- .
Quão vantajosa seria para a nosl\ll va- da.s f(H'cm suficientemen e apOIa-

I d d f lorosa mocidade os ensinamentos de tão Cr$ 3,00 e 3,00.
'

elas seu mecanismo funcionou com
so ,teda guaI'Í a na casa e seu 1-

I' "J IVRE" C 111aiores· , 'I'
Fazem anos hOJ·e·. I M I

- pa pltante assunto, contrariando aS' ex- "
- reanças , . -

M'l l' e·m seu'
• I lho, niorador no lado do r aran lao. pansôes de' ódias que doutrina exótica de 5 anos poderão entrar. l).rrJ eIçao. J m' o rea IZOU "

- o sr. "Valdemar Fornerolh, Ao cheo'ar a Terezina foi interroga- procura incutir na mente em formação -três anos' de atividade, o que re-

'proprietário da acreditada Alfaia-
elo mui�as vezes por policiais, con- elos futuros responsáveis 'peJos destinos .,.......... sulta em benefíeio do próprio in-

'taria FOI'nerolli e destacado des-
tando sempre a lilesma história, is- de nosso Brasil, promovenelô uma tenaz RTTZ······�· H�J:�,'j_""" ROX'y divíduo e de todos "os povos' da')

,portista; .- I to é, ((ue o sr. Mun,dinho de Almei- campanha contra a má leitura incerta em Nações Unidas". Porém, devia e

F algumas revista com o l'ótulo ele "infan- À 1%, 4, 6�� e 81h hs. -.As 7l!z hs. '

- o distinto jovem.. < ranClSCO
da e sr. Os·do Batista haviam man- tis';. poderia ter realizado mai.s· ainda.

1· d
.

t I' t '
'.

• - i'l'lais uma gigantesca apresen-
.:Rodrigues, ap Ica o e III e Igen e

dado a' execução do orime. Na Pe- o Dr. Miguei Rizzo encenou o ciclo Os insucessos não ocorreram, en-

,aluno do Ginás.io Dias Velho;
.

Initenciária' um tenente 'o agt'ediu de suas conferências con, verdadeira cha- tação I

tretanto, por culpa d,o sisl.em.l
.

J
- f'll' I

' •
d

- As empolgantes aventuras do
- o Interessante

.

.oao .�!.. 1!11.1')" .. ·ntet"I'.Q"ádo.,.._dizJ::.lldo_guq con-
ve e ouro, consagrada com a�, espontâ- criado, ncm em virtude das pro�

d·
. 1 II J

-

1
al} 1 '"

.

-_ -- � -

e demd1'ad1:t�h'I�11r"Tfll'(!"-'Stinlr'd1''' -ril'MS"- H.-sdl1ante pet'Sonage.tu .. �..da..
do Ishnto casa ma, e oao ,eo-I'tasse outra história afirmando sel11-' o�, ' ,

. ., m' es�sas-feiTãs nã ',Carta; devem-s.e
. , taçao fmal provocou, tornando-se um 111- Arábia!

· poldino .de S.ouza; ,. ..! ]JI'e, l}orém, o Ol'{l declarado. A 110 de glórias ao Brasil, esta Pátrl'a dl'- ao não-cumprimento de certos com-

I t S Cl d
- Herói de grandes aventuras ...

- o lllte tgen e ergIO au 10, a"Tessão consistiu em descompostu- tQsa tão pouco qonhecida., promi.ss�s assumidos.e utiliza<;:ãiJ
. .

1
'" , ldolo das mulheres belas... •

· dileto filhinho do dIstInto' casa
ra de todo nome, sendo que quize- Saudamos ao ilustre conferencista com, inadequada do mecanismO por par-

Edison Machado e Nedda N. de
ram metê-lo num carro para ir a nossa gratidão pelo confôrto moral que SINBAD, O MARUJO

te. dos 'Estados Membros.

F' .

tI' I
' trouxe

\
à nossa terra e o consitamos a com:

.
reI as ,Ima. contai' a história na 'delegacia. �sto não esmorece.r na eml10lgante campanha Douglas Fairhanks .fr l+lw.. HOJE, AMANHÃ E SEMPRE

,

se deu ontem, tendo o criminoso que encetou, com os olhos postos na PI" H Em 2'. de outubro, DIA DAS NA-
·

AGUAf 'rAVARES
Em a acIOS e arens, no mar e

TLe. PIR I reauido ao entrar no carro. Em !:1agrada Bandeira estrelada verde-ama·
O dOI111�na- ço-m; UNIDAS, O mundo comemo-

f "d d h-' I
�

I na tel't'a, STNBAD era -

A e emel'! ,e e aman a aSSllla a frente a cadeia havia muitas pes-
re o e com o cOl'ação a pulsar de amôr rará a entrada em vigor, ha três

'Ü natalício do sr. Tte. Piraguaí Ta- soas que pl'es'éncia�'am à cena. An-
pelo Brasil! dor!

a,nos, da Carla de São Francisco.
·

t t f'
.

1 d
Avante, sempl'e para a frente, pelo - Um dos mais movimentadps

vares, dl.s in o ,o ICla a nossa tes de cometido o crime, o tenente . ,

t d t' um diu
I

Brasil e, para o Brasil, cantando con,\ esta e ,sensacionais filmes de aventuras, E JUs o que· se es Ine

briosa Polícia Militar.
. I Matias disse que a "lagôa estava destemeros.a, falange que é a nOSSa Mo· do ano para a recorda ....ão de nos-.

�;.. lt t I com tôdas as côres do,Arco-Iris! ,.

lVillitar corr,et.o e eu o, o na a 1- che'l'a d" J'acare's qlle estavam na- cidade, ans'eio de nossa NacionalIdade, a r m' exam'e d"
� Romance! Duelos! Proezas sen- sas promessas e pa a u 'J

,.cianle terá na ,data de amanhã as dando", ma� que logo a ]agôa seca- estrofe, do poeta cívico:
consciêncía- com respeito às mes-

homenagens dos seus numerosos'
"Pal'a a frente, que importa sacionais!

, invernada, illclemêllcias de sóis? ÀS 1 % e 4 horas _. Cr$ 6,00 e mas. Porém, não basta um dia por
; amigos colegas e admiradores, aos invulgar espirito de camarada- Quem fôr'fraco que fjque na estrada, ano; afim de assegurar o cumpri-
"quais se impôs pela irrepreensí-

I

gens, o aniversariante que de há que a vanguarda é lugar de heróis!!"
3,00.

TIl,enlO de taI's promessas, é neces-

, I Às 6% hOl'as -- Cr$ 6,00 único. !
· "Y,el condula. .' muito se impôs à estima e à admi- Ul\1 GUARANi .

,sa'I'I'o lllTI esfo' IJp,O pessoal contínuo. - - - - - - - - - - - -
. Às 8% hOt-as - Cr$ 6,00 e 3,60. "

Muito nos apraz aSSO,Claronos a, ração de seus superiores e colegas,·· � •••• - •• w..........._.__.,_.............

ROXY _ Cr$ 4,80 Único. de todos, um esfôrço constante pa!'
",<cssas homenagens, como os nossOs' na data de amanhã, terá inevità-.

'I' l\f
.

ra nle'l!lor conheeer a Organização,

I
rw e e e. j' atIas queria veI' "jacaré ó..... . .

votos de felicidades.
• "elmente, através das afetuosas de-

nadar em sêco". O tenente Matias ROXY _ Hoje às 2 horo.s suas possibiUdades e também suas

'- 1l10nstl'ações de seus numerosos
se referia à fÔl'ça do Batalhão de 2) _ Uma sensacional aventura limilaçõe!i. Assegurada uma melhor'

D. GENí BARBOSA

I amigos, colegas e admiradores, às
Caçadores em São Pedro. Depois da James Warren _ em: ·compreensão, não devemos medil"

Nat<>licia-se, amanhã, a exma. ()uais nos assoóamos pl'a,zerosos, t' d I f' j'
.

DA esforços para j'nfluencI'aI' . quenl'.., re Ira a (a. orça ederaI, muitas TERRA PERDI
sra. d. Geni Barbosa, genitora do a confirmação do �levado 'concei- tpessôas presentes ao tempo das fes- 3) - Uma verdadeir-a fábrica de nos .r'odeia" ,e, principalmen ej os

nosso prezado amigo dr. Elpidio to de que goza. J"
•

d t' etas I'e Igiosas ouvIram a' de,claração gargalhadas "atômi,cas". governantes, afIm e garan Ir qu

Barbosa, distinto advogado e Dire- do tenente Matias. O criminoso rea- Bud Abbott - Lou Costello e ,eles també� .tudo façam para ser-

tor do Departamento Estadual de 'Fazem anos amanhã: C tgiu ao enh'ar por ter sido enve- HOLLYWOOD vir os propósitos da
,

ar a:

Edtlcaça-o o SI' UIa'lter Yosten, zeloso - f t•
-

. n nenado na caeleia por 11m copo d'á- 4) - Continuação do seriado. "
... 'pres.ervar as geraçoes u u-

A' veneranda. anivel'sariante, que I empregado da' Livraria Catarinen- ,

gua oferecido pelo( preso de nome O MONSTRO E O GORILA ras do flagelo da guerra ... prorno-
Purificou o espiritó no crizol das se', II

r Lourival. P"eços' Cril> 4 00 e 300 \'eI' o progI'esso social e me lOres

lutas pela manutenção de numero- _ a exma sra. d. Laura Carriço
• , .

-

.�, ,.

condiçõe.s de vidà dentro de uma

sa prole hoje se destaca par,a gáu- de Oliveira, virtuosa esnôsa do "

... liberdade mais ampla... .

. dio seu, de consciência serena pe- sr. dr. Vânio de Oliveira, abalizado U 'd'
'.

O bom êxito das Nações III as

la certeza do dever cumprido há clinico"Diretor do Hospital D.

Ca·lxas Ec'onn"ml·cas Postal·s ha de oonduzir-nos a uma socie-
de comprazer-se em receber as Bosco de Arrozeira, de Timbó; "

.

festivas homenagens de quantos co- _ a exma. ,sr'a. d: Cândida Nu- ,_, '.. 'dade humana melhor, a mais feliz

.e construtiva que jamais se co

rno nós lhe admiram e reverenc.iám nes Pires da Cunha, digna espôsa

CO·NVITE llheceu. Seu malôgro pode resul-'
a tenaz determinação com que se do sr. AntÔnio Francisco da Cbnha; ,

tal: no desaparecimento de nossa

devotou à formação moral e inte- - a gentil senhorinha Olc�n'éa
, O D' t R' I d C· T I' f P'de t '" sociedade da, face da te!'ra.

lectual da fanulia. Silva, filha do sr. José Joaquim
,. Ire or eg�ona os orelOS e e egra os e o' reSI n e "a

Silva, próspero comerciante; Caixa Econômica Federal de Santa Catarina, cooperando com a ,�jg.
ARí KARDEC DE MELO - a graciosa Ligia, filha dileta nissima Comissão prolUotôra das homenagens à "SEMANA DEMOCRÁ-

Ocorre, amanhã, a data natalicia do sr. Hugo Amorim, elestacado TICA", têm a elevada honra em convidar ás Exmas: autoridades ci-

do noss� estimado conterrâneo A1'i elemento da Sociedade elc Biguaçll; vis, militares e eclesiásticas, bem como à laboriosa população do 20

Kardec de Melo, Perito-Contador - o interessante Fernando, fi- Suh-Distrito do Estreito, para assistirem ao ato de instalação da Agôn
exercendo, proficientemente no lhinho do distinto casal Agenor e cia Postal Econômica, no dia' 25 do andante, ás 15 horas e que flln

Tesouro do Estado, as elevadas Robélia S. Póvoas; cionará em anéxo com a Estaçào Postal-Telegráfica sediada naquele
funções de Oficial Adiminstrativo. - o inteligente Adalberto-José, Sub-Distrito.

.

Funcionário eulto e deflicado. fillJO di.leto do dr. Luiz Can;pelli,
dotado de eSlilci'ada educação e abalizado clinico em Tubarão.

o Dia das .. _

ARNOLDO SUAREZ CUNEO

,JOVEM EUGÊNIO VrCCHIETTI
FILHO,

DefIue, hoje, a data natalícia do

,..distinlo e talentoso jovem Eugênio
'Vicchi,e1ti; aplicado aluno do Giná

:sio Dias Velho, filho do sr. Eugê
nio VicchieUi, hábil desenhista da

_DireLoria de Eslradas de Rodagem.

Florianópolis' 20 de outubro de 1948.

(as) João Alcântara da Cunha - Newton da Luz Macuco.

Cirurgião-Dendista
Curso de especializaçào em

dentaduras

Raios X - Infra-Vermelho-

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

....
- ......,

Diatermia

Exclusivamente com hora marcada

Rua Arcipr<,ste Paiva n. 17 - Te

lefoD.� 1,.427

1 ..... ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



III

o ESTADO-Domingo 24 ae Outubro Oe '9484

CLUBE 'COZE DE
,

DIA 24. DO MINGUEIRA. DIA 30. SOIRÉE. AS SOl RÉES E DOMINGUEIRAS TERÃO INICIOÀS 21 HORAS'

Transporteal·regulares de cargas dopôrto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA fORI
-

Informações com O li' Agente.
Florien6po 'li ,Carlos HoepckeS/A - OI -- Teletone 1.212 ( Eq d, t eeg
São P rancieco do 8ul- Carlos Hoepcke S/A -CI - Telelone 6 MOO R �M -\.:: �

BANC.O DO BRASIL
Concurso para Escriturários

A. Agência do Banco do Brasil S, A., avisa aos candidatos, inscritos
no concurso para escriturários, que as provas para o referido concurso
serão realizadas nos dias 31-10-48, 1-11-48 e 2-11-48, como segue:

Dia 31-10-48 - Domingo: No Instituto de Educação Dias Velho:
Aritmétíca - das 8 horas às 10 horas. '

Contabilidade - das 10,30 horas às 12,30 horas.
Português .:_ das 15 horas às 17 horas.
Dia 1-11-48 - Segunda-feira: No Instituto de Educação Dias Velho:
Francês�:_ das 14 horas às 15 horas.

'

Inglês - das 15,30 horas às 16,30 horas.
Dia 2-11-48 - Terça-feira: Na Agência do Banco do Brasil S. A.:
Dactilografia - das 8 horas em diante.
Os candidatos deverão comparecer 15 minutos antes da hora mar

cada, munidos do cartão de inscrição, táboa .Ie lo;;aritmv; (nu prova
de aritmética), caneta-tinteiro com tinta azul comum ou dois Iapis
tinta ,roxo-cópia comum (não servindo lápis e tirrta de outras côres).
Não forneceremos tinta.

.

Florianópolis, 22 de outubro de' 1948.
João José de Cupertíno Medeirosv-> Gerente ..
João Batista Rodrigues - Contador.

Atti,gos de uso

doméstico

Cabelos Brancos 1

Sinal de velhice
A Loção B,.ilhqnte faz vol.

tal' a côr natural primiti9.1
(ca.tanhai leura, doirada ou

negra) em POUIO tempD'. Não
é tintura. Não mancha e não
.uja. O .eu uee é limpo,
facil e agradável.
A LoçCio Brilhante extingue

a. caspa., o prurido. a lebor
rhéa e tôdal ai afecçõe. pa
ralitária. do cabelo, auini
como combate a calvície. re
vitalizando a. raize. capila
rei. Foi aprov�da pelo Depar
tamento Nacional de Saúde
Pública.

Igreja Cristã Presbiteriana
CONVITE•

A Igreja Cristã Presbiteriana desta Capital sente-se honrada em

convidar o público florianopolitano para as conferências que o reno
mado conterencista, Rev. Miguel Rizzo júnior, Pastor Pvesbiteriano e

Secretário Executivo do Instituto de Cultura Religiosa, proferirá hoje,
dia 23, e amanhã, dia 24, às 20 horas, em seu Templo, à rua Visconde
de Ouro Preto, 61. •.-..-.-.-..-.-.•..-..-.-.-..-.-.-.-.:-.....-.-..-.-.-.-..-..

Usina . de Beneficiamento de Leite
AVISO AOS SRS. CONSUMIDORES UE LEITE

A pedido de diversos consumidores de leite e para facilitar o trôco,
a Usina de Beneficiamento de Leite avisa à população da Capital que,
.H partir do dia 25 do corrente, serão postos '�111 ci rculaçúo cUP':-H'S de
litro 'e meio litro, os quais só poderão ser adquiridos na Tesouraria
da Usina.

'Florianópolis, 22 de Outubro de 1948.

Você poderá ganhar de Cr$
50,00 à Cr$ 100,00 tliários, veiIden
do artigos de consumo domestico.

Informações na Praça 1 de No
vembro n. 22 - 2° andar.A Adminis.tração

o VALE DO ITAJAJ
Proeuem na Â8'�.et&

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

Descontos Das cédulas de emissões
do Banco do Brasil

A Caixa de Amortização, pelo telegrama circular n. 241, de 12 do
corrente, mês, informou à ·Delegacia Fiscal deste Estado que, de acôr
do com o edital n. ,8, de 23 de 'Outubro do ano passado, terão início em 10
de novembro p. vindouro, os descontos nas cédulas de emissões do
Banco do Brasil e de tôdos os valores.

VENDE-SE DOIS TERRENOs:
Um na Ponta 'do Leal e! 24 m x

30m.
Outro a Rua Irmão Joaquim el

20,50 m x 44m..
- T.ratar cl Ten.

Samy - Policia Militar.

Mu·itas ,felicidades pelo nascime.
to de seu filhinho!
Mas, não esqueça, que o melhor

presente para o seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CR11:DITO
MUTUO' PREDIAL.

8a4io$ ia81e.0$ 44.
Da Fábrica, ao consumidor. -- Gr'ande estoque recebeu a firma distribuidora

«Fiuza Li,- & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 3'5 - Fone 1565· Fpolís.
,_.

"

SÓ -POR·A TA CA oo
.

REPRESENTANTE: C U R T ME T ZGE R

Rua Conselheiro Mafra, 15 -- FlorianÓpolis

Guia do Paraná

_.

Publica relação dos comerciantes e industriais com seus enae-

reços. ( . _.' ""li(
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário d�

Paraná e Santa Catarina.

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

GRIPE o TOSSE o B'ROHOUITl
lABOR�fÔRIO� PRIMÁ: C. P. 1344 - RIO

Empeza de

Ct-lE
navegação
R'EM

NAVIO-MOTOR "ESTELAR
maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria,

Ae-ente ...m Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.yAE AO RIO? I
'�A' .".{ I�UARTO CI BANHEIRO

_ � E TELEFONE.
DIÁRIA COMPLETA
CASAL CrS 170,00
SOLT. Cr$ 100,00

_END. TELEGR."ARGENOTEL"

�
TEL. 25-7233

'\ 'RUA CRUZ LIMA, �O I.
IPRAIA DO FLAMENGO

,-----------

Trate das vias
respiratorias'

A. Bronquites (Asmatica••
Cronicas ou Agudas) e as

.uas manifestações (Tos.e,..
Rouquidão, Catarro.. etc... ).
assim como a. GRIPES, .ão
'moles tias que atacam o apa
..e lho respiratorio e devem
.er tratadas corn um medi
camento energico que com

bata o mal, evitando com

plicações graves. O SATOSIN
contendo elementos antiue
tico•• peitorais, tonic�s, recal
cificante. e modificadorei do

organismo é o rernadíc
indicado.

I
,

Procure hoje o. seu
vidro de SATOSIN
nas bôas farmacias

e drogarias.

-A helezaê
·obrigô\çãe
A ,mulher 4em obll�ação de ser

, bonlta. Boje <em dia 'Só é feio quem

'·quer. Essa é a -verdade. Os cremes

,protetores para a pele se

aperfei-I'çoam dia a dia. � •.-�

Agora já temos o creme de alfa-
-ee; HBrilhante" ultra-concentrado
"<Que se -earacteríza por sua ação ra

lpigl1 \!»{M
.

embranquecer, afínar
��'ft'eS;càr.a cutís.
I Depois de aplicar este creme, oh
serve como a sua cutis ganha um

ar de naturalidade, encantador á
vista.
A pele que não respira, resseca

e; torna-se horrivelmente escura. Ü
. -Creme de Alface "Brilhante" per
mnte á pele respirar, ao mesmo

I.teBlpo que evita os panos, as man
..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". Experimente-o.
E um produto dos Laboratórios

:Alvim &. Freitas, S.IAo

CUTIS
CANSADA

e sem ViÇO
As pérfidas ru-

" gas na testa e ao

f redor dos olhos,

i' " as sardas, mano
�'

- chas, cravos e eS4

_ pi.q1:m.�, são traiçoeiros i�imigos da

i bel,e,;;a"da mulher. Quando surgem
_ estas .. imperfeições, lançando nu

: vens..:�çbre a sua felicidade, con

, fie,�s virtudes 'do Creme Rugol.
.

R�gQI,c.orrige rapidamente as cau

: 5as dó .�nvelhecimento prematuro
'

. .da cutis. Este famoso creme em

:, bele;<a,dor, usado todas as noites

em suaves massagens no rosto,

pescoço, e todos os dias como

base ç!o-;'maquillage", remove as

impure?as que se acumulam nos

" poros·,�or�alb·e os,tecidos, dá vi

gor e mocidade à pele. Com ape-
.: .

'nas urna semana de uso do Creme

Rugo! a,�.P<! cutis poderá ficar ma

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

CREME

RUGOL

I

�m1rd'SQ
dindd ...
t

este famoso Cadillac lançado no mercado em 1904

'com o seu poderoso motor de 10 cavalos, "leader" na sua

-epoea P O tempo torna as hôas coisas ainda melhores!

Nêste mesmo ano, a técnica automobilística reclamava

um, óleo que satisfizesse todas ás �l18.S êxigências; foi
aSSIm que surgiu o insuperável TEXACO 'MOTOR OIL.

Desde então, em qualquer parte em que V. S. eXIJa o

que há de melhor para o motor de seu carro, encon

trará o famoso
I

TEXACO MOTOR OIL.

"

,
.

"
,

TEXACO MOTOR OIL
� TEXACO MAR FAK

-, \

�'-'--GASOLINA -TEXACO-"
OUTUBRO ...

Negrolin
Impede e destoe a ferrugem. Impermeabiliza obras de

madeira (Postes, cercados, grades, etc.) , telhados de f'ibro-ci
rnento ou zinco, fundamentos, caixas d'agua, terraços, elc.!
Resiste aos vapores de acidos, enxofres, salitre, amoniaco e ou
Iros corrosívos: Resiste as Altas temperaturas! É de allo rendi
mento devido á sua elasticidade, um kg, cobre de 10 a 12 mets.

,�. 2 de superficie. .

Seca em 1/2 hora' nos materiais absorventes e em 1 hora
nos pouco absorventes! Resiste á agua do mar, ao iodo Je demais
sais nela contido�!, Re�isLe as mais baixas temperaturas, ,�or
tanto o seu uso e indícado nas fabricas de gelo, frigori:l'fcos,
etc, Brilha como qualquer esmalte Negro Diamante da melhor
marca!

DEFENDE A SUA PROPRIEDADE contra o desgaste e a

destruição!
Distribuidores: - Carlos Hoepcke S. A.
Blumenau - Juinví le e Florianópolis.

Yiage com conforto
"

pelo
\

(�RAPIDO SUL BRASILEIRO»
Diariamente entre

Fpulís.v-Jta]aí_.Joinvíle-Curitiba

AGENTES

Fiuza Lima & 'IrmãoLINHOSDALVY
GENUINO PRODUTO DO BRASIL

I NO. DE .LI N H o E AL G. "D Al VY'" S. A. Dr. Alcides Acioli de Vasconcellos
'Avenida Rio Branco n. 103, 10 andar, sala 3.

NEGOCIANTES DA CAPITAL E DO INTERIOR

O ESCRITóRIO DE .A!DVOGA'CIA E. PROCURATóRIOS do

Dr. Alcides Acciolí de Vasconcellos, instalado à Avenida Rio

Branco n. 103, 10 andar, sala 3, no Rio de Janeiro .encarrega
se da defesa dos seus interesses junto às Repartições Públi

cas Federais e Lodo o serviço de advocacia relativa aos Insti

tulos de Aposentadorias e Pensões, assim COrno do Registro
de Patentes de Invenção, Marcas de Fábricas e Chamadas de

Extrangeiros.
Oferece, outrossim, os seus serviços como intermediário

entre Exportadores e o Conselho Federal do Comércio �Exte-
!<"-

............a•••••••� ••••••••••••••••••••••••••••••

Tonicardium-Tonico do coração
o Tonicardium vigoriza o coração, combate as aflições, '

cansaço,

palpitações a alivia os rins.

.
Xlolestias das senhoras - Cólicas

.

IUsem o Sedantol contra as irregularidades nas visitas, dísturhíos

Ie mal estar, Evita complicações.
Cactusgenol - Regularizador do coração.
O Cactusgenol tonifica e regulariza. Combate as sufocações, afliçõe�'I'inchações e falsa asma. rtor .

.
.

--

:
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Salalba
ConLinuará hoje à tarde; na pra

ça de desportos da rua Bocaiuva,
o certame de profissionais misto
com a empolgante contenda que
aravarão as equipes do Avaí e do

Eigueirense.
Toda a cidade aguarda o desfe

cho sensacional do embáte entre
alví-celestes e alvi-negros, os mais
velhos rivars dOr "soccer" citadino.
A grande ansiedade reinante nos

círculos f.l!t'ebolisticoS é justificada

I encout.
ra em último lugar na', ta-. grande cotejo um dos dois encon- Lór ias, tudo indicando que o clás

pelo í'ato de ser um cotejo de tra- bela de classificação. A situação trará a almejada rehahilitação.] sico ilhéu será o mais renhido e

dição onde duas equipes perfeita- de ambos os clubes na tabelá de Não há dúvida que o prélio desta se-isacícnal de Lodos os tempos.
mente iguais técnica e 'fisicamente pontos não é nada agradav.el. O tarde irá agradar em cheio, pro- i\. partida será 'dirigida pelo'
LL1do env.idarão como sempre para Figúeirense ainda não viu sorrir- poroionando ao público lances "",yfer-ée" Waldemiro "Melo,

conquistar as honras do tríunío, lhe uma vitória � com o Avaí acon- cem-por-cento sensacionais. Esp e- Os quadros, caso não haja um

o' qual será de grande importan- teceu uma só vez, e esta mesma 1'::-se, sobretudo, muita disciplina u-spistarnento à última hora,
cia, 'levando"se' em conta que uma diante do seu .antagonfsta de hoje, por- parte dos dois bandos. Que a�'I3l'ão assim' constituídos:
derrota Lirará as possibilidades o' qual pretende desforrar-se. em- avaianos e figueirenses saibam Avai - Adolfinho, Ivaní e Ta

de virem a vencer o certame, prin- pregando tudo o que estiver -e, ao perder Oll vencer com honra, são, venho: Verzola, Procópio e Boos,
cipalmente o Figueirense que se seu alcance. O certo é que neste 0<; votos que fazemos. ],l�lij)inho, Nizeta, Póvoas, Bráulio

'I'erernos ensejo de apreciar, no ;,.' Saql.'
,

,

match de logo mais, as possibilida- F'i(Jll,eir-ense � Isaias, Morací e

des dos 22 combatentes, alguns ,)jamanlino; Minela, Jair e Gas

dos quais de renome, como Adol- '50; Hélio, Nécle, Djalma, Mir-inho

finho, Procópio, ,Nizeta, Bráulio, I p Nicolau.

F'eliplnho, Boas e Saul, cio Avaí, e! A peleja será iniciada no horá

Diamantíno, Néde, Gastão, �1inela, I rio regulamentar, isto é, às 15,30
Jair, Isaias, Djalma e Morací, 'do :,ho1'as. ÁS 13',30 horas será travada

Figueirense. : a partida entre os os quadros de'

Em verdade não podemos apon-] aspirantes dos mesmos clubes, soh

tal' um f'avor.í ío. A luta será pare-'] as ordens do sr. José Ribeiro.

6 d' C· 't C·I I- t- d' FI
-

-

ó 't- I
FIGUEIRA x IPlRANGA lha e vencerá o que se conduzir: Pela manhã jogarão os quadros

!�n,o�,o}!��!"n�. Cjl,�}S l��o o�o s,�,�!��n l��!� I,
N

�p!;;�:,d�:
o

s;;::�:�"'L:�Õ::: tz: ':I�: :� ��:':í;��,�' ",lj:7:: I �:�:n;0-juven f, do' JD "mo, clu-

to Ciclistico de Florianópolis, ,';l tor ESPOl't!VO do Lira Tenis Clube. defrontar -se-ao hoje a ta:de, em

realizar-se no próximo sábado, João Kuehne, Dir-etor da Revis- partida amistosa, as equipes do
nesta capital sob o alto patrocínio ta "Atualidades". clube local e ao Figuei ra, que
do SENAC, foram designadas as se- �ubens Lange, Presidente do nessa ocasião inaugurará a sua'
guintes autoridades:- Ubir-atan Esporte Clube.

b' dei d d " I 'd'
,

' Haroldo Pessi 'I'esoureiro da F. an eira, sen o ma 1111 la a 01 a-
Homenageados

1"
, .

horit N di N' B t
Charles Edgar Moritz, Presidente A. C"

, '

ciosa sen 10rI a j auir Ice o e-

da Federação dei Comércio de San- Guilherme Schurmann, -Repre- lho. A peleja está. sendo aguardada
ta Catarina. sentan�e d,a Ins,ulera S. A. com ansiedade pelos adeptos dos
Prof. Flávio Ferrari, Diretor do M,?aClr Sehutel,

, c�,rrespo.ndente dois valorosos gr-êmios da nossa
'SENAC. da Gazela Esportiva, de S. Pau-

l várzea.
Dr. Osmar Cunha, Presidente da o.

Federação Atlética Catarinensc. ÁHBITROS E CONTR.oLE GERAL IMPRENSA' OFICIAL x SÃO PEDRO
Juizes de Partida' DO PERCURSO

Jairo Callado, Díretor-Proprlctá- Waldir Grisard.
rio de "A Gazeta, . José Gusmão de Andrade,
Oswaldo dos Passos Machado, 10 Posto de Controle - Rua

Chefe da Firma Machado & Cia. João Pinto - Hercílio Luz - Ru-
Cap. Mauricio Spalding de Sousa, hens Pinto Vilar.

Secretário- da A, A. Barr-iga-Verde. 20 Posto ele Controle - Rua Ani-
Pedro Paulo Machado, Redator ta Garibaldi - Hercílio Luz -, Re-

Esportivo do "O Estado". nato Pinto Vtlar,
Acy Cabral Teive, "Speaker" da 30 Posto de Controle - Praça

Rádio GuaruJá., Etelvina Luz - Oswaldo M.eira.,
Machado, Representante da Ger· fIO Posto ele Controle - Aveni-

mano Stein S. A. da TrompQ\vski - Rua Bocainva
,Juizes de Chegada - Agapito Veloso.

Aribaldo Póvoas, Presidente fia 50 Posto de Controle - Rua Es-
Associação dos CJ:'on�stas ESPOl'ti-1 teves Júnior - Avenid"c1 Rio Bran-
vos. co - Guslavo Zimmei'.

, I Óireção de PEDRO PAULO MACHADO ..

Pró Bocaiuva
Sendo o espOl'!;e a pedra funda

mental da eugêni.a da raça, é Justo
que se o ampare.

Amparando-o, estamos, lógica-
mente, fortalecendo a nossa moci
dade, tOl'nando·a mais forte ·e mais
saudável.

Iniciamos, hoje, pelas colunas
dêste jornal, uma campan,ha que
vi,�a adqlÚrir material esportivo pa
ra' a guapa rapaziada do Bocaiuva
Esporte Clube, rapaziada esta que
{,em sabido elevar o nome esporti
vo de nossa cidade.

Um par d.e chutéÍl�a,s, uma bola

Esporte Clube
um par de tornozeleiras ou um

simples par de caneleiras sem

dúvida alguma, será uma grande
contribuição.
Conlribua p'ara esta campanha,

a'migo florianopoli tano, enviando
sua preciosa oferta para a redação
de "O ESTADO:'.

.

Pelo BOCAIUVA, por SANTA CA
'l'ARINA e pelo BRASIL.
Material recebido:.
De Maria Clélia - 1 par de tor

nozeleil'as:
De C. C. A. - 1 par de cane

leiras.
f

A PEDIDO,

Comemorar a dala .. � assim 1
Ineiuiu, o Gluhe dos Funci.oná- ras do "schow", e não, 'pode, ain

rios Públicos, no programa com da assim dispôr de tã,o insigni1'i
que pretende comemorar o ,dia 28' cante quantia, devia Hmltar-se à
do corrente; uma "s-oirée" no Clu- se,ssão comemorativa no Teatro.
be 12 de Agôsto, seguida de uma Nunca, porém, procurar, valendo-se
hora de arte, e, segundo vem anlm- , da data, auferir lucros".
dando, os salões do "12" e sua 01'-1 Porque, afinal, o axiomá é ve

questra lhes foram cedidos gra- lho - "quem não tem competência
tuilamente, estando a cargo' de não se estabelece", ..
gentis s,enhorinhas da 'nossa socie- Um funcioná1'io
dade a organizaçã,O ao e a realiza

ção dos números de arte.
Fomos, porém, surpreendidos

com a noti,cia 'de 'que, lendo surgi
do· uma despesa que não vai além
de trezentos cruzeiros,' ,resolveu a

diretoria do C. F: P. vender me

sa.s para essa soirée, Isso' não nos

parece jus{o. Se o Clube quer ho,
menagear a classe, 'e conta com a

colaboração des�te}'e.ssada da

quela Sociedade�eativa e das

dislinias ,s.enhorll1has ,organizado-
•

,Conferência das Bol
sas de Valores
RIO, 23 (A. N,) - Seguiram, ontem,

por via aérea; COUl destino ao Chil� os

corretores Ne�- SOUSa Ribeiro de Carva-
lho e Dl'eyffus Gattau, que, como de

legados da Bolsa de Valores do Rio de

Janeiro, "vão tonlal' parte na segtUlda
contierência das Bolsas de Valores, a

reunÜ'-se de 26 a 29 do cOl'renoo, em

Santiago ,'do Chile.

. Na excelente praça de desportos
da Costeira do Pirai ubaé, será dis
putado esta tarde, .com inicio às

14,0 horas, interessante match fu

\€bolistico, no qual serão def'ron
t:lUles' 'os quadros do São Pedro,
local, e Imprensa Oficial F. C., cam
peão classista de Santa Catal'Ína.

Programa da Rádio
GuarDjá para boje
9,00- Abertura - Bom dia para

voçê ...
9,300 - Variedades em gravações

10,00 - Orquestra -típica de
Franri�r.o Canaro.'
< 10,1;)' - Dick Haym�s

10,30 - Músicas bl'asile·il'as em

gravações
11,00 - Lecuona Cuban Boys

11,15 - Orquestra de Severino
11,30 - Bazal' de músicas

1p,00 - A 'Vóz Evangelica
12,15 - Progã da Drogã e Far-

mácia Catarinense I

12,30 - Abertura da ;p rg. Durval
Silva

13,35 - Oferecimentos musicaiS
15,15 - �fúsic-as va!'iadas
15,30 - Transmisão elo Jog'o

AVAí X FI GUEIRENSE
17,30r - Músicas variadas

gravaçõ:es
18.,00 -- Heriberto Mmal'o em sólo
de piano

'18,15 - Audic;;.õ'es
(Sabôaria Catarlnense
18,30 - Conjuntos vocais
19,00 - Nelson GonçalYes
19,15 - Sólos de pianos
19,45 - Momento Esportivo
20,00 - Glen lVIiler- e sua O�'qLleS-

�a'
'

20,15 - 1sama Garcia (A Elétro-
l'écnica)
20,30 - Chá dansan,te
21,30 - Últimas melodias
22,00 - Bôa noite - ENCERRA!

MENTO.

Tabajará

To'n'íto, campeão' da disciplina
Com grande admiração os, es- sou a ser conhecido por "Mestre.

portistas brasi leiros olham para o 'I'ouico ". Foi vice-campeão em 43,
destacado médio cio Curi tiba, '1'0- 4" e fl5 e bi-campeão em f16 e 47.

nico, agraciado pela 'eritidade má- O que acima contamos aos nos

xima do futebol nacional, cm o al- sos leitores, o brilhante fuLebolis

mejado "Prêmio Beli'ort Duarte". ta nos contou com sua 'peculiar mo
Oito anos de futebol in�nterrupto, desfia e' simplicidade, terminando

sem repreensões! Oito anos de por dize!': Qua'hdo o Oorítiba não

inabalável disciplina e de verda- precisar mais de mim, pendura
cieiro espl rito espor livo, fizeram rei as minhas chuteiras.

cio "Mestre Touico ", delentor do (Da Revista Esportiva "Olim-

"Prêmio Belf'ort Duarte" e um pica", de São Paulo):
exemplo para os futebolistas brasí-

ls iros.
Antonio da Malta Espezirn ('1'0-

nico), nasceu em 13 de fevereil'o
de 191ft, ·em Florianópolis. Desde
Sela jnfancia, demonstrava sua -Leu
dencia paTa a prálica dos espo1'
les, N.adador' de valo1' que era em

menino, começou a ingressai' no

fl1tebol. A bolinha de p'é de meia,
o lime fOl'mado pelos meninos das

.redondezas, a várzea, enfim, o ca

minho seguido pOI' tantos dos

gl'andes valores, do nossb fulebol.

Seu pl'ogeniloI'; grande aprecia
doe do pebol, estimulava no filho

o amor por êsle esporte� Tonico

somenle aos poucos começava a

demonstrar maior int,erêsse pelo

Jíl1esmo. Ingressou no futebol, pró
pl'iamenle dito, defendendo as co

,'e5 cio Corin lians, um time infan

Lil da cidade de Mafra. Jogou em

v:'irias posiçõ�s. Quando as cir

cunslancias o forcaram a regressar
a Florianópolis, l'ê.lo eom a deci

SflO de abandonar ,defini Li vamente
o fLltebol. Voltando a Mafra ajJós
nlglll11 lempo, Tonico recebeu ele

seu progenitor' 11m par 'de chulei
ras e esle presenle fez com que o

desconhecido jogador de então in

g'l'essasse no Pel'J, iniciando na

posição que atI;' hoje conserva, e

sempl'e mais provas, dfsse seu va

Tor alr seI' finalmente convidado a

integrar ,a seleção eataelnense que

em 1939 obteve uma vitói-ia fl:en
le ao LParanc\.':'

'

SenWI'e mais conhecido, foi con

viciado pelo Coritib'a F. C. é pouco

após, com Arion e J�mgu.jnho for

mava a mais :famosa intermediá
ria, que jamais militou em grama

dos paranaellses. Em 19H obteve
o li (ulo de campeão e assim pas-

em

,Representação

Primeiro aniversário
de lalecim�!o

UBALDO BRISI8HELLI
Maria Lisbôa Brisighelli e suas

filbas Romilda e Sonia Beatriz ..
cOll\'Í,dam a: lodos parentes e ami-,

gos para' assistirem a missa por a1-,
ma de seu sempl'e lembrado espo
so e pai 'CBALDO BRISIGHELLI..
dia 28, quinta feira, às 7 horas, na.
CaleclraJ Metropolilana, no altar do

Sagrado Ooração de Jesus, de ia

ani\'ersário de ,seu faleeimento.

Agra,c!e('em 'a Iodos que �ompare..

cerem a êste <Í.l.o de religião.

rend'osa
Importante fábrica de gravatas e lenços, com séde nesta Çapila1.
procura agentes locais idôneos, portadores de ótimas refel'ên

cias, para representa-la em tôdas as cidades do Brasil, pelo ,is-
,

tema, de reembolso postal, mediante' vantaJosas' comissões,
Para o envio do mostruárÍ'o solicita-se a remessa de Cr$ '200,00
(Duzentos Cl'llzeiros) em cheque ou vale postal, endereçado à'

Firma:

!'ARTEFATOS DE TECIDOS hINDEX" LTDA. Praça da Sé, lOS

3° An.dal' São Paulo

Em lavor da lamilia
Henrique Müller
A subscrlçllo popular aberta !l0r

êste ,iornal em favor da familia "o

sr. Henrique ,Müller, que percleo
suas três filhas, no ültimo desastrf:
de caminhão alcançou até bO,ie :l

\mportância de Cr$ 2.050,00 assÍ!Ll
distl'iblüdos:

Comfl' Te1efônica .... Cr$
Funsc. da mesma .. Cr$
Uma anônima Cr$
Uma ,all,ônima Ct$
"O Estado, Cr$
Func. do Dep. E. de Esta-
tística '.......... Cr$

.M. X. C Cr$
C. 'K. Cr$
Func. do Dep. de Educa- �

� ção . , : . " CI'$.
Na list.a em poder do sr.

. ',Carlos Ganzo Fernan

des, na qual muitos de

cujos nomes 'estão ilegi-
veis Cr$

200,()()
435,0('
,50,00
40,')"

100-,00

331,00
170',01:'
56,00.

134;00

540,Oü

TOTAL Cr$

MOURA E SILVA
Avisa aos srs. proprietários M

onibus, que aceita agência. Infor

maçõe,s: Praça 15 de Nov. 24.

tMISSA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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P�çam maiores cle(a!hes a:

1
I 'Rua Conselheiro Mafra. 54 - C, rsstal; 37 - [nd. Te I. FRIMUS - Tel. 1658 - flORir lárOLlS - Sla. Catarina
l��� ,__� _

r Relojoaria ·;�p,ogre';so�·
de JUGEND"l!f> FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
r REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por' carta ou teJe�rQma ,e pague
sómente quando receber.

-

......

I

,

• CÁRTER DUPLO,
de nível constante,
para assegurar per
feita uniformidade
na lubrificação, evi

, ta"ndo fa tas ou 'ex
ce�S0S, prej �� d ici is é:= o

bo.n funcionamen
't, da máquina.

CILI�hhO::' m a i o r e s , p Ia

assxgur. r maior pr c dução , om

menor 1 úmero de r.it.ações.
• PISTÚES' automotivos,
'ligeiramente cônicos, com

4 �ólas de segmento.
• MANCAIS de rolamento

"Tirnkem", com r e g u l a g em .

lateral. ;

., VALVl1LA's� do cabeçote de

ação instantânea, de f
â

c i l
acesso e aesmontáveis.

SERPEl'\TINAS d �, resfria
mento. mais I ngas e na tr jetó
ria dir. 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,
garantida, de 75 %

• Peças de recâmbio e assistência
mecânica em to d a parte.

ii:

I
iS
?
:o
..

..
Q

Matriz: Rua das Marrecas, 21 • Rio de Janeiro

Agente neste Estado:

Combate'a tosse, a

bronquite e o. resfria
dos. João O Xal'ope S.
éeficaz no tratramento

�daa afecções gripais e

das vias respiratóJ.'ios.
O Xarope São João
.olta o catarro e �az
expectorar fàcilmente.

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

,

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
,
Eacritório: Rua João Pinto

n.O 18 _. Florianópolis
FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

«SILVEIRA«

I(UA VOLUNTÁRIOS bA PÃ TRIA. N.- 68 • I," AN�AR
C"I""'I"OSI"'l.�l • IEl.EFO"e: �6-4Q. TEt..EGII...,.,,:., .I'$IOfECtQlUoo

Agencia (jeral para S.:Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69 - Te!. «Protetora»

FLORIANOPOLIS'

MACHADO & CIA.

"

Ca-rros. para� 8: "inlerior do Estado
o horário dos carros de que é agente, nesta éapital, a conceituada

N. 31 cr$ 100,00 N. 9 cr$ 260.00

Despertador de bol.o
ilumtna o noite

Sui..o de qualidade

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente' - Curitiba

RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile .

'IUPRESSO BRU"SQUENSE
Diariamente - Brusque
cf excessão de sábado

E�PR�SSO BRUSQUENSE - 2a., 4a• e 6a: 'feiras
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANIT;\POLIS - 3a• e 6a• feiras

• 4

6 horas
13' horas
16" horas
14 horas

16,30 horas

- 12,10 horas

Uma maquino fotografica
americano de focil

manejo

N JI.O••elogio. .õo aoompanhado. do. re.pecth,o. oertificado.
d. garanti0.

PEÇAM-NOS CATALOGOS -- ENVIAMOS GRATIS
JUCEND s: FILHO

Curit:ba - Praça Tiradellte., 260 - Paraná

f
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 1- 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,

Ouçam diariamente, das 9 àsv1J e âe« 17 às 22 horas
,

RIDIO TUOA' ZVO 9

I •

LIRA TEMaS CLUBE
Edital

Afim de iniciar a distribuição de carteiras sociais e cartões de

identificação para filhos de sócios, solicita-se a todos os senhores as

sociados a fineza de fornecerem à secretaria ou tezouraria dêste Clu
be, no menor prazo possível, duas fotografias do tipo :3 x 4.

A Diretoria

1530 kilocielos ondas médias de 199 metros

TUBARÃÓ -- S. CATARINA
\

'

"r

Seu" processo de naturalízaçâc
'ainda não foi despachade ?
Escreva sem demora ao Escritorio Jurídico e Administrativo

Caixa 'Postal 4.132, Rio de Já:neiro solicitando informações. Esse E8-
erítorío se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da
Justíça o que necessario for á sua concessão, bem como, de registro
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de
easameuto de qualquer parte do País,
-a"'!••_._-.._._ - .-..-.-.-.-..-.-.-.._,.-..-.••-.-, _._-•••-.-.-_ -.-.-••-."-_'.""

II C A P 'I T A L A R II
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

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

. I PEDRO NUNES '

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Çr$ 20,00 além da !óia

inicial de Cr$ Ib.oo apenas.

Particip8,ção nos lucres

N. o 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidos, tiemorragios
e suas consequênc.ias·.
N·.o 2: Falto de regras, regres
otrazadas suspensos, deminuidos.
e súas consequências. ...

VAUMART

QUER' VESTIR-SE COM CONfORTe E ELECiANCIA'
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmidt 48

, R.epresentações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO '(CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o f)ia do fiuncionário Público
DIA 28
1LHANTE

5a FEIRA. ÀS 16 HORAS. SESS10 COMEMORATIVA NO TEATRO "ÁLVARO DE CARVALHO". ÀS 21,30. BRI�o
"SHOW" E "SOIRÉE" NO CLUBE "12 DE _AGÔSTO". MESAS A RESERVAR, A CONTAR DE HOJE, NA .SECRE-,

TARIA DO CLUBE.'.

entrou em vigor a Carla das Na

ções Unidas.
Nessa data, foi lançada a ernprê

sa in lernacional de maior trans

cendência e envergadura da Hi.stó

ria, ponto culminante dos sacriff
cios comuns das Nações Unidas du
rante a guerra e que representa os

anseios de paz permanente de to

dos os povos.
Por voto unânime de tõdas as

nações que integram atualmente a

nova organização internacional, a

partir dêste ano, 24 de outubro �e

rá comemorado, em todo o mundo,
como o DIA DAS NAÇõES U�IDAS.

O costume ele comemorar-se,
num dia especial do. ano, algum
aooní ecimerrto extraordinário, é

uma tradição que tem suas' origens
nos albores de nossa História. Irm

mesmo propósito sempre o inspi
ra: que todos os membros de uma

comunidade recordem, ,conjunta
mente, uma vez por ano, alguma
efeméride significativa do passado
.e, ao fazê-lo, se consagrem nova

mente, a promover ds objetivos e

ideais simbolizados por aque le

acontecimento.
UMA RESPONSABILTDADE ' INDI

VIDüAL
A maioria dos povos [em uma

idéia geral dos propósi tos e ideais

da Organização das Nações Unidas,
porém talvez sejam esses mesmos

povos os que menos possam ;lV,1,

liar o significado da Carta das :\'a

ções Unidas em todo seu alcance,
'ou, mesmo, conhecer a vasta l'e·Je

de .cooperação in ternaciollal eri

g'ida sob seus auspícios. Em ver

dade, poucos se capacitam das ,'OIl

sequências diretas que, para cada

um de nós, tem, implicitap1ente, .a

Organização das Nações Unidas,/'
"Nós os povos das Nações Uni

das". "

Não se trata de um pacto ent.re

Chefes de Estado, sejam es�,es Reis,
Príncipes ou Presidente. É um

pacto entre os povos: entre você e

.eu, entre .cada um dos mil milhóiús

de habitan1esc da terra. Promete

mos manter NOSSA paz; estamos

decididos a construir NOSSO mun

do.
Esta frag'eologia da Carta não é

, meramente acidental, nem foi as-

Embaixador sim redigida por frívola circuns-
_ lância de forma ou estilo !iterá-

na Argeu'iDa rio. Pelo contrário, impli:-a e,m con-

" .

.

I
sequências transcendentaIs para ca-

,

.

•
� da indivíduo - homem, mulher 011,RIO, 23 (A. N.) - Na sessao de .

ontem do Senado, ao ser anunciada' a criança,
ol'dem do dia, foi pedida preferência Pa- Antes de tudo, reitera solene-

,A Diretoria comunica que, de acôrdo ra 'discussão única do parecer da Co· mentet'O ideal pelo qual lut'lmüs
com o resultado da Loteriá Federal, de missão de Relações Exteriores, sôbre a

na guerra: _ nossa fé nos direi"
ontem, foram ·contemplado os números mensagem do Presidente da República,
508, 070 e 214. com um barco de boro submetendo à áprovação do Senado a tos fundamentais do homem, na

racha cada número,

leSCOlha
do Genel'al Milton .de FreitasAI· dignidade e no v:j.lor da pessoa hu-

Os senhores POhllidores dos respecti· melda, para exercer o carl:,'o de embai· mana, �a 'igualda·c!e de direitos de
vos bilhetes d� lio procurar na. sede xador extraordinário e plenipotenciário homens e mulher.e.s, das nações -
social - Praça 15 de Novembro, .22 - junto ao Govêrno da República da Ar- f
:20 andar, às 15 horas de hoje, os referi- gellthl3. A sessão transfol'lUou.se em se. grandes e pequenas -, de arma

dos barcos.
. creta. .

. que, dentro da ,comunidade das
j

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

Florl...6001l, , 24 ele Outubro de 1948

Escoamento para a produção
do Oeste Caterfnense

AI endendo ao apêlo dos produ- Viação Paraná-Santa Catar ina, pa
tOrE'S e' exportadores dos Municí- ra dar a intensificação reclamada'
pios do Oeste do nosso Estado, o aos transportes ferroviários em

dr. Leoberto Leal, Secrel ár io da tráfego "mútuo, no in terêsse da

Viação, Obras Públicas. e .\gTic111- produção do vizinho Esf.ado. O
tui-a e Presidente da Comissão Es- intercâmbio regista a existência
tadual de Preços, endereçou aos de 2'10 vagões fechados, gradea
senhores diretores da Rede Viação dos e plataformas da Viação Fér
Paraná-Santa Catarina e Rede rea nas linhas Paraná-SantaCata
Viação Férrea Rió Grande do Sul, rina, contra ,48, do norte 'nas nos

despachos telegráficos solicitando sas, linhas. Nos últimos 30 dias,
,��egular fornecimento de .mate- fornecemos àquela ferrovia 88 va

rial lZ,9dante para escoamento ria gões plataformas, que podem ser

abundante produção agr-ícola da- carregados com madeira de retorno,
quela região catarinense. bem como 78 fechados que segui-
Em resposta acaba de receber rarn para linhas do norte, condu

da Rede Viação Férrea Rio Granele zindo ar rôs, trigo e banha, que
do Sul o seguinte e auspicioso te- também podem ser no rearesso

. \, �

legrama: aproveitados para transporte de

"Tenho a: elevada honra- de acu- mercadorias para o sul. Para trans
sal' o recebimento do telegrama, de porte do. milho do oeste catar inen
Vossa Excelência, nb 2460, de 19 se está sendo providenciado a en

do corrente, e oornunicar que esta trega de vagões fechados, vazios,
Diretoria, tomando o assunto. na em letes 10 unidades, fazendo re

devida consideração, está provi- vezamento com lotes que forem
denciando, com todo o empenho, sendo recebidos carregados. Aten
no' sentido de ser feito com o male- ciosas saudações. (a) Manoel Par
r ial rodante da, viação férrea, o reira, Diretor Viação Férrea".
€scoamenLo da produção elo oes-

te cataríuense, destinada a êste
Estado, afim de proporcionar da
melhor fórma a colaboração ao
Seu alcance, de que careça a Rede

CASA MISCELANEA dbtri,
bui,dor. dOI �Rádiol R. O. A
VICtor. VálvulaI e Dileol.
Rua Conaelbeiro Mafra'

Excepcional parada
de fé e civismo Permutando !

o "Diário", de ôntem, na re

portagem da Assembléia Le
gislativa, anunciou que, na ses
são de ante·ôntem, ,o sr. Presi
dente nomeára a "Comissão de
Convites ás Autoridades, para a

sessão especial da Assembléia,
comemorativa da quéda da dita
dura Vargas, no dia 29 de ou-

tubro, ás 14 horas,.
'

Está, assim, o jornal udenista
não só "boicotando" a sessão
magna da' Assembléia, como
ainda agindo de maneira des ..

respeitosa para com os promo·
tores .das comemorações, os

quais, em manifesto à Nação.
esclareceram que os festejos vi
sam à exaltação do regime de
mocrático ..:... "que sobrepuja e

domina as mesquinhas competi
ções individualistas .. ,

" Não
será mentindo que o órgão ude
nista possa propugnar o prestí
gio do Legislativo Estadual -

tema de referência em artigo da
mesma -edição.
Estam9s comemorando a SE

MANA DA DEMOCRACIA. Se.
ao jornal udenista fôr permiii
do modificar o sentido das co

I\lemorações, o mesmo, direito
nos assistirá. E, então, festeja
remos, na Semana Democrática,
as três espetaculares derrotas
com que o P. S. D. sovou, à far
ta, a U. D. N., em pleitos per
feitamente democráticos.

Domingo, dia 24, à noite, chela
rá, a esta Capitàl a "excelsa VIR
GEM SENHORA APARECIDA,

,

ca

I'inhosa Padroeira do BRASIL.
Convidam-se as Exmas. autorida

des r todo, o povo dê Florianópo
lis e dos arredores para receberem
tão insig'l1e l1óspede, que espera de
sus amados 'filhos, a-mais grandio
sa e imponen te recepção.

P.ede-se, portanto, a todos, sem

distinção de classe, pal'Licipem do
ma'ge,stoso desfile luminoso, que
partinelo das Imediações das Agên
das Ford e Chevrolet, seguirá pe
la Rua Felipe Schmidt, Praça 15
de Novembro e Catedral Metropo
Utana, onde será colocada em tro�

no, pl'éviamente preparado.
.•Eis, p�is� IPqvo iflorianopolita1

no, não poupemos 'esforços e aco

lhamos, cbndligna'm�nte, com hi
nos, nôre,s e vibrantes de entusi
asmo .e de respeito, a melhor das·
MÃES, que nos abençoará e aten
derá às nossas preces filiais.
Ornamentemos as Tuas, vitrines

,e casas residenciais, Tudo .por ELA
oe para ELA!
SALVEj VIRGEM SENHORA A

PAREClfrA, sêde benvinda à terra

catal'inens·e!
NOTA: As lanternas poderão seh

adquiridas na Catedral.

Cônego F1'edel"ico Hobold, Pró

Vigário Geral.

4éreo Clube de
8ta. Catarina

Dia -das Navões Unidas
Por BENJAMIN COHEN, Secretário Geral Adjunto das Nações Unidas

paro, a Informação pública
.

Nações
.

Unidas, os govêrnos ema- gunta;: também o pode o seu vi- ..

nem ela livre vontad.e dos povos, zinbo, e com igual direito, Lodos os ..

e que o poder seja exercido em demais, formando, em consequêri
benefício de Lodos, Em síntese, cía, um autêntico círculo vicioso,
promove a implant�ção real da d�- i qll.e c?�stitlli a pI:ó�ria negação do,
mocracia e dos ,metodos democrá- I prmcrpro de�oc�aüco fll�dame�-.
ticos. Acresce, ainda.: que esta fra-j tal da Organização das Nações Um
seologia encerra em sí graves res- das.

mente pa1'a as comemorações i ponsabilidades para cada Indivíduo. "Nós os povos"," De que serve'

do DTA DAS NAÇõES UNI- As palavras iniciais da Carta onrí- declarar que o governo será exer

gam pessoalmente, a cada um dr cido pelo povo, se êste se nega ter;
nós, velar vela fiel' observância de individualmente, a responsabijida
nosso pacto imortal e das prornr s- de do poder?
sas da Carta. O cumprimento individual :ie--

É exatamente isto o que eleve- nossa.s obrigações, sem des.curar-·

mos ter presente ao comemor-ar o 1110S das demais, dev.e ser o único

DIA DAS �AÇõES UNIDAS. Deve- padrão empregado para aferir 3".

mos-rios consagrar, mais urna vcz, extensão dos resultados obtidos.
ao cumprimento das promessas FUNDAMENTO E ESTRUTUR,\'
contraídas na Carla. DA Pn,Z, MUNDIAL

-

(Nota da Redação) - O pre
sente artigo é de autoria de
wn ex-diplomata chileno. o

Embaixador Beniamia Cohen,
que exerce atualmente as fun
ções de Secretário Geral da

OND, -para a· Informação PÚ
blica. Foi escrito 'especialmen-

DAS, que assinala êt passagem
do 3° aniversário da entrada

em, vigor da Caria de São
Francisco. Poderá ser publica
do a partir do dia 21 de ouiu

bro, inteçraimente oú em pa:»

te, podendo servir,' outrossim,
como maieriol de referéncia.),
No dia 2-\ de outubro rie 1945

VOC}� oE O SEu VTZINHO
Ao examinar a situação atual e

os acontecimentos elos três últimos

anos, ve,JJOS chegado o momento'
de fazer um inventário da me,j;d:�

em que já cumpr-imos nossas pro
messas, uma vez que se citam 'indí
cios inquietantes do esquecimento
de muitas delas, desde a entrada

em vigor da Carta, em 24 de outu

bro de 1945.
Ao chegar ao lar, você lê o noti

ciário internacional. "As Nações
Unidás", pensa vOiê, "deveriam
fazer alguma coisa", ou então" "as

Nações Unidas nos abandonaram".
Talvez você chegue ao extremo de

dizer: "As Nações Unidas fracas-

A Carta,' de início, não se limita,
a enunciados contra: a guerra e em.

favor da criação de um mundo li··

VI'C, caril maiores oportunidades'.
para todos, Contém, além dísso..
um plano geral do mecanismo ne

cessário à cooperação internaoio->
nal, sem o qual a consecução dês-

ses objeLivos seria impraticável.
Não

é só pelo senso de nossa re5-

ponsabilidade moral que devemos.
nos esforçar para que êsse meca-.

nísmo funcione. O sucesso das Na-

ções Unidas afeta diretamente os

ínterêsses pessoais de cada um de

nós, pois significa a paz mundíal..
Outra alternativa signlficaria, :ue-'

c.essàriamente, a guerra com todo-
.

o seu cortejo de horrores.
É impossível imaginar a profun

didade do abismo em .que se pre-

cipitaria toda a humanidade, ven-,
cedores e . vencidos, caso houvesse'

uma nova oonf'lagração mundial.
As consequências da últirná,

guerra foram terríveis que, além

da enorme destruição de bens ma-·

teriais e valores morais, a maio

ria dos habitantes da terra encon

tra-se, 'ainJda, suib-nutrida, esfar-
rapada e nas trevas da ignorância..,

saram".
Mas, quem são as Nações Uni

das?
"Nós, os povos." "�eríamos,

afinal de contas, nós mesmos os

fracassados, O seu vizinho? Sim.

Porém, não só o seu vizinho e os

povos das demais nações." VOCÊ

MESMO!
Ao ouvir dizer que o fracasso

das Nações Unidas s.eria também

seu, perg�mtará você com surprê
sa: "Meu? o que posso fazer? "As

sim como você formula es'ta per- Contiuna n'1. 3a., pago

FRECHANDO...

Sl'� Presidente da Câmara Municipal e Srs. Vereadores.

Essa ilustre e conspicua é'âmara, há tempos, entendeu de'

publicar um ou mais projetos, em todos os jornais, a-fim-de dar

ao respeitável público o democrático direito de colaborar. Não

me recordo se a decisão foi ao fim ·ou não. O caso não vem ao

caso! Lembro-v, tão apenas, para atualizar uma nobre intenção
revelada j)'Or vossências, e dela me valer, agora, sem que· me

possam acusar ,ele estar metendo a colher torta em assuntos de

alçada privativa. Refiro-me, sr. Presidente e nobres edis, à

recente indicação da briusa bancada udenista sôbre uma

sessão especial no próximo dia 29; em comemoração a essa.!

gloriosa e simpática data. Se vossências, inspirados nos mais

altos principias democráticos, não se dedignarem de acolher

uma delipretenciosa emenda' áquela oportuna indicação, tomarei�,
a seguir, a liberdade de apresentá-Ia e justificá-la:

Emenda: onde se lê ás 6,30 horas, leia-se ás dezoito. horas..

e trinta minutos.

Justificação: Pela indicação da ilustrada e inteligente re-·

presentação udenista, a solene sessão da Câmara será ao a111a:

nflecer. Malas sinos tanjam as Ave-Marias matinais, já teremos..

nós que pular da cama, esfregar 'Os olhos, repudiar o ba- ..

nheiro por falta de tempo, desensanar a cara, engulir um ca

fezinho assustado, reescovar a dentadura e correr para a Câ-·

mara Ora, isso é duro, mormente para nós, funcionários, que,

�ntegozamos, no feriado de 29, o inalienável direito de"

mais prolongado contáto coin os. travésseiros.

Madrugar para ouvir discurs(}s é espêto! ..\ bô'ca da noite,.,
,

sim! AJlte�manhã, nã'o! Sonolentas, mal pesadeIados, como po

deremos, ao clarear da 'alV'Orada, compreender a eloquência dos;
tributos? As horas têm a sua psicologia! Tudo o que vem fóra

de tempo, não merece aplausos. E nós queremos aplaudir o ver-

bo dos 'Vereadores. Mas, francamente, obrigar-n'Os à madrugar,.

é, queiram .ou não queiram, gostem 01lli 1il�0 gostem, odiosa e'

praxe estadonovista.
Nestes têrmos, etc.
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