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Rio 6 (A N) o i'linistl'o' (lO, .. -, " cada ontem pelo "Diário" ...
Trabalho recebeu ontem, em audl- O O t M h d t t'
A' .' • _.

sr. r y ac a o em e ,eJ'a

eItCW, a Dll'etoTla da Assoclaçao -' ..

d h
.

nao so o apoIO e seus compan el-
Profissional dos Operários, Estiva-

ros de bancada, mas também de to
dore,s de Niterüi e uma comissão'

das as pessôas ciosas do seu briu e
dEssa classe, que ali foram levar
os cump,rimeútos dessa coletivida-
ele tl'abalhista pel'a investidura de «OI-Ida» ,08-0 quersua excia. na pasLa do trabalho e

bmbém traLar de assuntos de in-

1erêsse dos mesmos. Traduzindo os. casar-�e
sentimentos de seus col,egas, falou Hollywood, 6 (U. P.) Uma

o trabalhador Arlindo Américo dos amiga intima de Rita Hayworth in-

-Santos, Lendo em seguitla agracle- formou que 'esta lhe declarou, da I(lido o peofessor Honório Man teito Cidacle do México, que não pre-

Ja cordial manifestação elos esliva- tc.'I!de definitivalrne,nte casm'�se com

dores de NiLe,roí. o l'jC[ui�simo indiano Aly Khan.

Um pinUllito
A algumas alusões elogiosas ao

diretor dêste jornal, po r deputados
pessedistas feitas na A':sembléia, o

SI', Oswaldo Rodr-igues Cabral in

chou de raiva espume- te, Com a

cabeça perdeu também a memór-ia.

Daí o gr-unhir, ester-tor co e carna

valesco, "que também Ora calunia

do!".
Se s.s., nessas ocasiões, não Jôssc

.sempre tão es quecido, atentaria 110

seguinte:
1° - as acusações que daqui le

varam a sua direção estavam assi
nadas Ol1 foram ratificadas, uma a

uma, em artigos assinados;
2° ;-- não é lícito equiparar os

que firmam o que afirmam aos

que sõrnente atírn/am porque não

firmam. Entre uns e outros vai

precisamente a distância que sepa

ra o nosso dir-etor daquele verbo

so suplente udenista.

Medalbas de guerra
aos maritimos
Rio, 6 (A. N.) - A Direto{'ia de

Matinha Mercante está fazendo en

trega aos oficiais e 'tripulantes dos

nossos Barcos Mercantes, que par

iiciparam ativamente da úH ima

guerra, exercendo arriscadas mis

sões de patrulhamento e de trans

porte de tropas, medalhas de guer
s-a oorn estrêlas, mandadas cunhar

especialmente para esse fim. Es

tão sendo agraciados com essas

medalhas os tripulantes e oficiais

que já receberam os diplomas que

comprovaram, .a sua participação
.- nas tarefas de' guerra,

Dr. Ribeiro Pontes
Encontra-se nesta Capital o sr.

dr. Thiago Ribeiro Pontes, integro
.Juiz de Direito na Capital Federal.
O distinto magistl'ado que já exer

ceu o. mesmo cargo em diversas
oomarcas de Santa Catarina'; lem

,sido muito cumprimentado.

Os 'estivadores DO
lio. do Trabalho

I

I Previsões não
I confirmadas •••

Washington,6 (U. P.) - O depu
tado Democrático Sid Simpson
anunciou que 'vai apresentar, no

Congresso, um projeto de lei proi
bindo as enquentes para previsão
das eleições federais, "emsvista do

que aconteceu terça-Ie ira", Como
se sabe, essas enqueies predizia a

vitói-ia esmagadora dos J:e�)l1blica
nos, que acabaram derrotados, Dis
se Simpson que as previsões cons

tituem uma ameaça para as elei
ções livres, porque infiuenciam psi
cologicamente os eleitores ainda in
decisos.

o aum'eolo dos
maritimos
Rio, 6 (A. N.) - O Presidente

da Federação dos Marítimos fez

entrega ao .Ml nistro do 'I'rabalbo
dum memo't-ial, acómpanhando as

tabelas de aumento dos vencimen
tos dos marítimos. Ao que inf'or
rnaram porêm alguns lideres mari

tirnos, o assunto não é da alçada
daquele Ministério e sim da com

petência da comissão de Marinha
Mercante que é orgão controlador,
bem como o Minrstério da Viação,
pois é este' quem baixa portaria
sobre aumento.

O. prob'lema do
petróleo e. o
pensamenlo
udenista

aos e crús de
verdade .••
Na sessão de ante-ontem da As

sembléia Legislativa, o sr. Ortv
Machado, valoroso componente da
bancada do P. S. D., teve de repe
Iir 'da tribuna uma série de calú
nias que Q "Diário da Tarde, vei
culára a seu respeito. Foi veemcn

te na réplica e não há ninguem que
lhe possa recusar. o direito de fa

zê-Io,c, quando, especialmente, atin
gido na �ua dignidade pessoal,
Nem é possivel, a quem-quer-que

seja submeter-se e acomodaJ:'-se ás
insidias anônimas dum jornal que
não declina o nome do seu diretor
ou responsáveL

O sr. Orty'Machado fêz bem. Foi

rijo na sua máscula resposta aos

caluniadores, quiçá presentes .na

bancada udenista. Presid'entes', sim,
como se depreende da nota publi-

do seu nome.

,

A propósito da campanha do

petróleo nacional, tivemos opor
tunidade para acentuar, em

nota editorial, a nossa atitude
de inteiro respeito a, tôdas as'

expressões lícitas do pensa"
menta popular, naquela ques

tão, mas de confiança absoluta
e inabalável na açãq patriótica
do eminente general Eurico

Gaspar Dutra e dos legislado
res brasileiros. Nunca nos fal

tou, por um só Instante, essa

firme crença na capacidade do

Govêrno da República para dar

solução, acertada ao caso do
nosso petróleo, que. tanto quan-

, to já era possível -vcrificar, ce

dendo a perigosas incursões de

magógicas; ameaçava degenerar
das suas origens patrióticas pa
ra objetivos' menos claros. To

dàvia, a êsse tempo, não se pro
nunciára a U. D. N., de manei

ra, bastante grata para nós, co
mo o. fez agora pela palavra do

"

sr. brigadeiro Eduardo Gomes,
conforme se lê na transcrição
feita pelo "Diário da Tarde"

desta capital, do "Diário de No
tícias" do Rio. O eminente com

petidor do general Eurico Gas

par Dutra nas eleições presiden
ciais de há tres anos acaba de

fixar, como o conceitua o sr.

Adolfo Konder, o pensamento
da U. D. N. a respeito da ques
tão do petróleo e o faz em pa
lavras de recomendação aos de
mocratas para que tenham

·"confiança no Congresso Nacio-
nal, ao qual cabe, no mecanis
mo do regime dar solução ao

problema".
Exatamente assi'm pensavamos

já no mais acêso do movimen
to que o -s-r,- Adolfo Kon4er ta

cha de aliança comuno-quere-,

mista, esquecido, talvez, -de qu�
nomes inscritos entre os mais
saiientes da U. D. N. federal ü
estadual assumiam, ao' tempo,
a posição ,de primeira linha' na
campanha. Lembrem-se, os �rs.

Rafael Corrêa de Oliveira e

Fernando Ferreira de Melo,
aquele realizando uma excursão
de propaganda, em que pôs :J.

serviço da causa dita comumo

queremista a sua palavra apos
tolar e o outro, valendo-se de seu.
mandato na Assembléia Legis
lativa, ocupando em' favor do

1ll0vimentÇl a tribuna da Casa
é tomando parte em, comicios
de propaganda.
Baste-nos assegurar ,pois que

se tratava de uma causa, cujo
sentido patriótico, nunca pôs
to em dúvida por nós, mere-

4cusacões aos' Malagueta
:

EE_ Un'ido� •••

Como êles
entendem•••

Paris, (j (U. P.) - Na Comissão

Política elas Nações Unidas, o de
legado Polonês Cachuechy' acusou
hoje os Estados Unidos de esta-

O jornal anônimo veio onl.e�
ultra-atrazado, negar que o sr.
Walter Müller houvesse declarado,
em plena Assembléia, que o pOVOl

de 'I'irnhó não estava satisfeito de

ser Mu.nicipio, Pode ser que o

representante udenista, aconselha-
para esse fim, os norte-americanos

cio �)elos travesseiros de uma noi ..
estão fazendo a política do dolar.

[,\ resolvesse desdizer o dito.

Mas que disse, disse, e disse em!

mau vernáculo, ,. Tanto disse que,

na sessão seguinte, o deputado
Rupp, querendo corrigir o lance

'

Otawa, '6 (U. P,) - Falando em e servil' de intérprete, Lentou di.

Vindsou, no Estado de Ontarion, o ze" que o que 'O seu 'col',eg-a disse-

fnmoso- "Deão Vermelho de Can- ra fôra .Q seguinte: "o povo de.
_

terbury", reverendo Herlett John- Timb á está satisfeito com a atual

son, declarou que a reeleição de administração municipal," Com

'I'ruman assegurou ao mundo qua- essas manhas rabulescas,o sr.

tro anos de paz. Nesse prazo, 6 RUP1) pretendera Iirar, pela garu
mundo deverá procurar cornpréen- pa, o SI'. Müller do atoleiro em

der a Russia. Afirmou ainda o que' se metera. Mas o' S1'. Müller,
Deão que a vitória de Trurnan é sem agilidade mental, enterrou-se

devida aos valos dos progressistas, mais, declarando: "Noti falei ens

Compreendendo que não podiam bdrninistmçon!/!"·
'eleger seu próprio candidato, Wal- E com isso foram os' ,udenisLas,
lace, este escolheram o melhor outca vez, ao buraco l

dentre os dois �andidatos. Que buraco?
.

Aquele' que fica por baixo do

r0111 estabelecendo bases rnili tares
na Inglater-ra, Espanha, Aí'rioa cio

Norte e no Pacífico. Afirmou que

I cris_' do charuto "compartimento que existe ao {un
do 'dos quintais, onde a vaidade se

acaba - segundo a descrição da:
folha anônima.

Rio, 6 (A. N.) - O Presidente
da República recebeu no palácio do

Catete, ontem, o senador
:

Pinto
Aleixo e os deputados Manoel No

vais, Rafael Cincura, Regis Pache

co, Luiz Viana Filho, Joã-o Mendes,
Teodoro de Albuquerque, Luiz La

go, Aristides Milton, Rui Santos,
Gilberto Valente e Frois ela Mata,
representantes da Bancada Federal
Baiana, que [rataram com o Gene
rul Dutra da situação de crise em

que se debate \. indústria de cha
rutos da Bali ia, tendo feito o se

nador Pinto Aleixo detalhada es

posição sobre o assunto.

j) uniu- e mai"j.uu
f/$ieal! nacúmi;l1.

&:,.

@
\}

, LA2GÚRA nÉ'
0,90 1.40 1.60 1.aO 2,00 2.20 MI,

.1a'ta f'umha" ftnfDi r e unb., fina'
em b'laneD e CDU!

15 Indanthren"Abandonem
a China! �

M.rt .. �!'c;islre.dll
E'mais um produto 'LAPA'

Nanquim, 5 (U. P.) _; Ao que
consta, também a embaixada bri
tânica está advertindo lodos os

seus súditos sôbre a conveniência
de abandonar a China.,

'

":t4.l?A.� em tecidos de
CAMA e MESA·

é earantia de
"

p�,rF'E leÃO
e �LT� QUAlIl>ÀD'E

cêra o apôio de todas as cor

rentes de opinião válida do

país" as quais, evidentemente,
não se restringem ao grupo
eomuno-queremísta de que Ia
la o chefe da U. D. N. estadual.
Nem a circunstância, entretan
to, dêsse alto respeito à sin
ceridadc generalizada para com

os pro)lwtores, d'irige,ntes e

participantes da campanha do

petróleo nos, privou do di.reito
de pensar, a nosso modo, coe

rentemente com ,a convicção.
de que o honrado 'Presidente
da República e o Congresso
Naçional, n1elbor edificad;G�
nas particulari,dades técnicas,
políticas e econômicas do pro
blema do petróleo, saberiam

agir com tôda a fôrça do seu

zêlo na. salvaguarda do direito
e dignidade nacionais.

Eis porque, já agora diante

da coincidência de pensa-
mento do ilustre brigaldeiro
Eduardo Gomes, nos felicita
mos por havê-lo antecipado na

antevisão de que, "os propósi
tos patrióticos e sensatos do

Govêrno", a que se refere o sr.

Adolfo Kondcr, cortariam cerce

quaisquer excessos demagógi-,
cos, dando a solução plausivel
e imediata ao problema.

Na ourela ou etiqueta'
eXLJa ô marca "LAPA· •

o carrasco teve'
trabalho••• '

, Munich, 5 (U:. P) - Mais qua ..

torze nàzistas, inclusiv,e chefes

distritais de partido e guardas dos

campos de, ooncentração, foram

el)forcados hoje na prisão de Lan

dsberg-. O carrasco trabalhou du

rante duas horas e quar,enta mi

nutos, executando as senteças con

tra êsses elementos, l'odos acw;ados

do massacre de aviadores nortê

americanos e de prisioneiros DOU
Licos.
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A heleza é
obrigação
A mulher tem' obrigação de se)'

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. f
Agora já ternos o creme de alfa-

ce "Brilhante" ultra-concentrado
(me 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 ii
vista.
A pele que' não respira, resseca

e torna-se horrivelmente escura. O I

Creme de Alface "Brilhante" per
!

mite á pele respirar, ao mesmo

tempo que evita os panos, as man

chas e asperezas- e a tendência pa
ra pigmentação.
I O viço, o brilho de uma pe-Je VÍ-
.

va e sadia volta a imperar com o''
usp do Creme de A}�aee "Brílhan-]
te". Experlmeete-o.
É um produto dos Laboratório.

Alvim & Freitas, S.IA.

Gengivas ou bôca infLamadas podem norrnc

tizar-se peLa simpLes mudança de dieta!

..

Os primeiros symptomas da
neurasthenia sáo geralmente a

in�emnia, pe-sadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e ner

vosismo. Ao sentir quaesques
destas manifestações previna.
se contra as suas consequen
rias. Trate-se immediatarnen
te, com um remedia de' effeito
posrtrvo e immediato. Não
tome drogas perigosas. VigonaJ
é o .rernedio indicado para
qualquer caso de neurastheniá.:
Vigonal revigora o organismo,
rcst ituindo ao fraco as' forças
perdidas e li energia da juven-

. tude ãs .pessôas exhauridas.

Você deve comer diàriamente, de cada.
um dêstes grupos básicos de aLimentos!

\

A mudança dc maus p.ara bons hábitos
aLiment(!"es pode fazer maravWws!

Um guia pára
\
boa alimentação!

estão ilustrados os alimentos'Acima

Goze mais a vi.da I
Se você não tem se alimentado ade

quadamente, as probabilidades são.
para que sinta um notável aumento de
vrtalidade quando seguir uma dieta

bem equilibrada, indicada por seu

médico. Por isto; é de grande impor
tância não adiar um completo exame

I '

físico - especialmente se sentir-se

cansada, nervosa e sem' resistência.
Seu médico poderá achar que I você

precisa prementemente de mais vita

minas 'e minerais do que sua atual

dieta contém. Consulte, hoje mesmo.
o seu médico.

vitais que você deve comer diária

mente para sentir-se bem e ostentar

boa aparência. E são todos êles sa-,
borosos! Recorte essa ilustração. Faça
com que su� família' se habitue a

comer sempre êstes alimentos vitais.

Planeje suas refeições tendo-os como
base. A saúde e vitalidade.' de sua
família e a sua própria estão em jôgo.
E lembre-se: nenhum alimento é sufi
ciente de per si. Você e sua família

.precísam de todos êles« tod.os os dias.

\
"I
!

•. Você verá o nome SQUIBB nas prateLeiras de sue fai'1nácia.
Nas receitas do seu médico também.. Porque SQUIBB é um
dos maiores fabricantes do mundo, de penicilina, estreptomi
cina, vitaminas, anestésicos, hormônios, e outros medicamentos
t'eceitados pelo seu médico, para restabelecer ou conservar sue

saúde. Desde 1858 os Laboratórios de Pesquisas SQUIBB têm
descoberto, aperfeiçoado e prop.uzido medicg:mentos para
melhora" o padrão dI! saúde I! aLiviar o sofrimento humano ..

Cinco sintomas que podem indi
car necessidade de nova dieta:
se você está pálida ou abatida; se anda
nervosa ou cansa-se fàcilmente, se

tem pouco apetite, digestãojou eva

cuação deficientes; se tem excesso QU
falta de pêso, se tem gengivas ou

bôca inflamadas. Eis, alguns desagra
dáveis/sintomas de que se queixam
muitas pessoas. Se você tiver qual
quer um dêles, procure o. seu médi
co! :gle poderá recomendar-lhe uma

simples mudança de dieta ... muitas
vêzes o suficiente para eliminar com

pletamente essas indisposições!

SQUIBB
-

FARMAC sun C O S'

•

{ -

(ASA
Tí'jll!� a1 ' Vende-se uma casa na Rua Tere

".

.' T .I�on .1' S3. Cristina 263 á tratar na mesma.

FORTIFIC'A E DÁ SAÚDE 1········ .

. lobonderiN ALVIM �IUIAS • 5. Po';I.� .

PASTA DENTAL
.

--�-- ...... ROBINSON

Tonicardium-Tonico do"� coração
.0 'Tonicardium �igoriza o coração, combate as aflições, cansaço

paJ1>ifações a alivia os rins.
'

, Molestias das senhoras � Colícas
Usem o Sedantol contra as irregularidades nas visitas, dísturhlos

e mal estar. Evita complicações.
,

Cactusgenol - Regularízador do coração.
O Cactusgencl tonifica e regulariza. Combate as sufocações, aflições,

inchações e falsa asma.

1

o Mau Estar
�.- ..

-

A Dispepsia
do .Figaao enerva. depaupera.

impede a .'Iimilaçã,o dOI alimentai;
faz emagrecer

'. .,: .. ,t-.· ,

A Prísã'o deV entre_atrophia o cerebro, ·f(q perder a

memoria. enerva e ·.•.mbrutec. OI!

lual vitimai.'

As pilulas do Abbade Moas.
formuladas exclusivamente para
combater as molestias do figado,
estomago e intestinos, fazem
desaparecer em pouco tempo, o

mau estar do fígado, a dispepsia
e a prisão de ventre.

\

PlbUI1L\S DO t\6BADE MOSS
)

CONCURSO -PARA MEDICOS DO IXRCEITt
PRINCIPtAJS ALTERAÇõES HAVIDÁlS NA PO,RTAIUA �.661, de

27-9-1945; relativas ao concurso para 10 Tenente Médico' do Exército.
A)'. - Idade de .32 anos, aferido ao ano da matricula.
B) - Os candidatos oficiais da reserva (de qualquer arma ou ser

viço escolherão para prova escrita uma das matérias: higiene ou pato-
logia médica ou cirúrgica.

.

C) - Os que não forem Oficiais da Reserva, farão. prova escrita
de -higiene, patologia médica, ou: cirúrgica, 'Iestas últimas a sua escolha.

-D) __; Não há prova prática no cadaver.

'E) - As próvas escritas serão' realizadas nas.vsédes das Regíões
Militares (exceto na la R. M.) e na Escola de Saúde do Exército.
F) - As oráis nesta escola.

OUTROS INFORMES
• A) - Os doutorandos poderão' íncrever-se em documento que pro-'

ve a terminação do curso.

B) - Inscrições até 31 de dezêmbro de 1948.
C) - 50 vagas de 1° Tenentes.

.

D) - Informações completas 'sôbre pontos para concurso, provas .

orais documentos exigidos, etc., ná Chefia do Serviço de Saúde Regional!! i

Curitiba e na Escola de -Saúde do Exército, a rua Moncor�o Filho, 20 -
Rio.

Elelro Técnica
Tem o prazer de comunicar 'à sua distinta' freg�u.sia e ao público em geral que'

transferiu suas instalações para a rua Tenente SUveira, quase esquina da Trajano.
onde espera merecer a preferência de todos, continuando sempre à sua inteira dís->

posição e agradecendo-lhes a visita.

.,

Combote a tos.e, a

bronqu-ite e o. resfria-·
dos. João O Xar.ope S.
ééfiQoz rro 'tratramento
das afecções gripais' e

. das vias respiratóJ!ios.
O Xarope São João
eolta o catarro. e faz
expectorar fàcilmente.

'

VESTIR-SE (OM CONfORTI E ELECiAHCIA 1
PROCURE A

Alfaiataria· Mello
QUER

Rua Felippe Schmidt 48

\ .

XAROPE
S. JOiO

. � .

,

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Olrurgião-Dendista

Curso de especialização em

dentaduras
Raios X - Infra-Vermelho

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

lefone 1
.
.427
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I
SRA. RUBENS P. RAMOS

A efeméride de amanhã 'assinala a

'Transcorre, hoje, a data natalícia do passagem do aniversário natalício da

.....sr. Ernesto Xavier de' Souza do alto co- exma. sra. d. Mirza Gheur Ramos vír

�[l1ércio local e apreciado cultor da poe- tuosa espôsa do nosso prezado conter
.sía e da numtmátíca. ráneo dr. Rubens Pederneiras Ramos

Aos votos de felicielade ele seus amigos Procuraelor ela Fazenela Nacional.
'

e aelmiraelores juntamos, com prazer, os A dama nataliciante, que pelas excep-

.nossos.
cionais virtudes ele coração e de espírito
e aprimorada educação, conta, em nossa

sociedaele, largo círculo de amizades, às

quais, por certo, nesta data, através as

expressivas e carinhosas homenagens,
lhe significarão a estima �

e o aprêço ele

que goza .

A essas homenagens "O Estado" se

associa respeitosa e jubilosamente.

.
-0-

ENLACE LEBA.RBENO�ON-MOURA
Com a prendada e distinta 'senhorinha

Magali Lebarbenchon, filha dileta do

nosso estimado coestaduano sr. Otávia
.

Lebarbenchon, consorciou-se, ontem, o C
· -

'

nosso distinto e prezado conterrâneo ·1nem.a
Joel Mancellos Moura.

O ato civil, que teve lugar às 10 no- _
Vende-se um aparelho

í ôm/m,
ras, na resielência dos pais da noiva. fi com filmes interessantes para
Aveniela Rio Branco, 68, foi paraninfa-

. JOVELINA BORBA do, por parte elo noivo, pelos srs. Er-
duas horas de projeção; por

A ef'eméri de de hoje, assinala 'o nesta Riggembach Júnior e senhora e
Cr$ 1.500,00. Ver e buscar no pon

: ..auiversário natalício da ge�til se-
Emílio Mayer e senhora. No religioso to da agronomica na casa amarela

foram padrinhos do noivo a exma. viúva com o Leal; todo dia até meio dia.

.nhorlta Jovelina Borba, dedicada el. Elsa Mancellos Moura ' AI'
.

e sr. 'PIO Só OS filmes valem muito mais.
funcionária do Departamento Esta- Castro e elesembargaelor José ela Rocha

dual de Estatística.
Ferreira Bastos e senhora. Paraninfaram

, .....•....

Muito estimada pelas suas cole-
o ato civil 'por par ts da noiva, os srs.

elr. Ylmar Corréa e senhqra e Armando

.ga� e pessoas de suas relações, a Blurn e senhora, e o religioso a srita.

· �.gentil aniversarianLe, será peque- Doris Santos e o joven Raul Riggembach

na para lanlos ahraços.
e o sr. Otávio Lebarbenchon e senhora.

Os noivos receberam os cumprímentos
na residência dos pais ela noiva, retí

rando-se após, desta Capital, em viagem
de núpcias,
Augur-a-lhss '"O Estaelo" feliz e dura

eloura vida conjugal.

'Vida
ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS HOJE:
- o sr. Edmunelo Santos;
- o sr. Jonas Machaelo Cardava corri-

petente Guarda-l lvr-os da Pen'tenciária
.do Estado.

.

- a exma. sra. d. Lúcia Currlin, digo
na espósa do sr. Emanoel Currli'n, do

· alto comércio ele Itajaí;
-

- a elistinta e gentil sríta. Alina Vie i

ra ele Souza, categorizada funcionária ela

Cespe;
- a graciosa e distinta senhorinha 01·

· ga Maria Hubb, filha elileta do sr. Tte.

Andréas Hubb;
- a interessante menina Odília Barros.

filhinha elo sr. Antônio Barros.

Fazem anos amanhã.r.
- o sr. Cândido Salvador Rodrigues,

competente professor em Lontras;

-r-r- o distinto jovem Arnaldo Severino

, .de Oliveira, filho do sr. Alvaro Soares ele

Oliveira e de sua exma. senhora d. Pre

derica S. de Oliveira e aplicado aluno

do' Colégio Catarinense;
- a gentil senhorinha Aurea-Terezi

nha Silveira,' filha do correto Sargento
ela Polícia Milita" sr. Argemiro Silvei-

':.ra;

C�RES-MARIA

D. ONDIVALDINA. CLIMACO MACUCO

cumprimento \
.

-0-

DR. NICOLAU OLIVEffiA

Aniversaria·se amanhã o nosso ilus

tre conterrâneo, Dr. Nicolau qliveira,
Promoto. Público da 1& vara desta Ca

pital.
Culto e lhano, reune o aniversarian

.te em nossos meios jurídicos 'e sociais,
numer0S0S amigl;\S r �dmiradores que,

-e�m,-, ,- 'l, natura1n1�nte se rejubiJ..arão
em festejá·lo condignamente.

eocial

vva. Laura Montenegro.

No alo religioi'io, efetuado ás 17

horas, na. Catedral Metropolitana,
foram padrinhos por parte do noi

vo o sr. Wilson Luz c a s-enhori

aha Nilda .(Ia Luz Cordeiro e {) sr.

Ary Luz e sua exma. esposa d. Ella

Declaração
I Os aba ixo assinados, componen

tes da Assembléia Geral, reunida

em segunda convocação I1a séde do

Lira TeniS'Clube, as 16 horas do

dia 28 de Outubro de 19/18, tor

nam público, que, a partir da.que
la data, deixa de existir 'Ü Grêmio

Estudantil Catarünense, reverteu

do o seu pa trirnon io, no valor de

Cr$ 2.582,80, ao Pavilhão Josefina
Boiteux, anexo ao Hospital de

Caridade desta Capital.
. Florianópolis, 29 de ÓuLLlbro (t�
1948.
Aldo Cardoso

Rubens Victor da Silva

Waldyr de Morais Lima.

Valdir ,�ira

Amaral Lange.

Convite aos reservíatcrs
e herdeiros mílítores
o Secretário Geral do Ministério da Guerra, solicita que,

os reservistas feridos em ação de combate, ou os que, heroica...

mente se salientaram no teatro de operações da guerra na

Italia, assim como, os pais e herdeiros dos militares que per

tenceram ao Exército e que, foram mortos nos campos de bata

lhas ou vitimados pelos torpedeamentos dos navios brasileiros,

durante a última grande guerra, si dirijam por carta ou outro

meio qualquer, a esta' Secretaria, sediada no 8° andar do Pa-

lácio da Guerra, no Distrito Federal, solicitando .a remessa

das condecorações "SANGUE DO BRASIL", "CRUZ DE COM

BATE DE 2a CLASSE" "CRUZ DE COMBATE DE la CLAS

SE" e "DIPLOMAS DE' MEDALHAS DE CAMPANHA" (si for

o caso), com as quais foram agraciados os referidos m�li�a
res, esclarecendo devidamente, o grau de parentesco, resídên

cia, localidade, município e Estado, afim de serem enviadas

as condecorações em apreço .

a) EDGAR DO AMARAL.

Gen. Bda. Sec. Geral.

RUY LINDEl\'IAYER
e

JOVELINA BORBA

participam aos seus parentes e pessoas amigas
o seu contrato de casamento. ,

Florianópolis, 7-11-48.

GUILHERME SCHüRl\IA�:\'

e'

AVENI�A DE OLIVErRA SCHüRMANN

parlicípam o nascimento de seus filhos gêmeos
Vilfredo

.e

Ana Luísa

Maternidade "Dr. Carlos Corrêa",

Plorianépo lis, 30/10/48.

RITZ

CINEMA ÁS 10 bs. -

_ GRANDIOSA MATINADA -

com um atraente programa!
100 MTNUTOS DE PROJEÇÃOl

...
"

.

- Ás 2 horas -

_ Um filme cheio de excitan-

tos aventu ras l
_ Forte e impulsivo como 'Ü fa

moso corsel quc êle domava .. , as

si m éra o inu-épido herói de

.RAZõES DO CORAÇÃO
. com

Ronâld úÊ.ü':iA'N·
�.,.. _._,_ ,I

ALEXIS SMITH

Zachary SCOTT
_ Vida avenlurosa na serra on

de o amôr é como a natureza : im

petuoso e indomavel l

No Pl'ograma-Cinelandia Jor-

nal - Nac.

_ Preço: Cr: 3,00 (Unico)
"LIVRE" - Creanças maiores de

5 anos poderão entrar.

- ROXY-

-,Ás 2 hs. - Gig'ant.esca Matinée

1) - Jornal da Téla Nac.

2

Uma super-maravilha toda

em cÔl'es!
_ Uma historia sincera tendo

por cenário a propt'ia natur,eza!

O FILHO DE LASSIE
'

(Techniwlor)
com

PeLer LAWFORT - June LO..

CKHART - Donald ,CRISP

LASSm (A Maravilha Canina de

"A Porç,a do Coração") e seu fi

lbo LADDlE.

- 0-

E:'\LACE MACHADO - PERELRA
Realizou-se ontem, ás 9,30 horas,

na .r-esidêuoia dos pais da noiva
{I rua Anita Garibald, 33, o enla�
ce matr-imonial cio nosso prezado
conterrâneo e. valoroso correl igio
nário sr. di'. Hypolito Gregório
Pereira, .inspetor federal da Facul

dade ele Direito e abalisado causi

dico nos foros locais, com a gen
til senhorinha Rosalha Candemil

M\chaelo, fino ornamento ele ,nos,sa'
sociedade e dilela filha cio distinto

conterrâneo sr. Romeu Machado

Industrial e de sua exma. consorte.
A Cerimônia religiosa, teve lu

gar Da capela do Instituto "Cora

rão doe Jesus", sendo padrinhos, por
parte da noiva a sra. Laudelina

R.ebelo Pereira 'e, o �l'. Edú Macha

do, e René Machado e SI'Çl. Bety
Brasiliense Machado; e do noivo,
o sr. Romeu Machado e sra. Carme

lila, Candemil Machado,·e Aldo

PU'eira ,e ,:'Ira. Alice BernardijIü
Pereira.

!'io ato civil servil'am de padri
nhos por' parte da noiva, o S1'. A'n

tônio Evangelisla e sra. Rosa Pe

Céres·Maria é filhinha do sr. Wilson reira Evangelista e Pedro Macha-

'Chaves, Assistente técnico da Secção do e sra. Edith Brasiliense Macha-
· Agrícola da Penitenciária.

Céres.Maria faz anos amanhã, motivo do; e do noivo, o sr. Abelardo Mã-

por que. o lar daquele nósso vàloroso ximo P.ereira 'e sra. Madalena Gri

correligiónário e de sua exma ... espõsa d. "sal'd Pere.ira p Atanagildo Nunes e

Adelaide Chaves estará em festas, reple-

to de amiguinhas da pequena aniversa-
sra: Rute Pereira Nunes.

riante, que completa dois anos de ida- Ao jovem 'casal formulamos o's

· Qe. nossos melhores votos das maior.es

felicidades.

ENLACE CORDEIRO � SANTOS
Em São JOoé, onde reside. e em cuja

sociedade se vê cercada das mj!lhol'eS ami-
Realizou-s·e ontem, á rua Tiraden-

zades, vê transcorrer amanhã a sua data toes, 48, O .enlac.e matrimonial do

nataiícia a exma. sra. d. Ondivaldina elí. SI·_· Jo-s'Í Pir'es ·dos Santos, fl.lncio

maco Macuco, virtuosa consorte do sr. I núrio do Banco do Brasil com a

Valdir da Luz Macuco, digno Coletor . ,.

'

Estadual naquela cidade vizinha e nos.
senhorlllha '1 erezlllha da Luz Cor-

so valoroso correligionário. ! deit'o, filha da exma. viúva d. Co-

Às homenagens que forem prestadas à rina da Luz COl'deiro. Na cerimô

distinta aniversariante "O Estado" com nia civ!l ás 1630 horas, na residên-
prazer se aSSOCIa.

'
.

_ O _

cia da noiva" paramfaram pai' par-

OSNI PINTO DA Llrz I
te do noivo, o se. Nélio Ligocki e

Natalicia.se, amanhã. o nosso estima· sua exma, esposa ,d. Rute Ávila da

do collterrâneo Osni Pinto da Luz. com· Costa Ligocki, e o sr. Nilson Al-

petente farmacêutico da Penitenciária m�ida e sua exma .. esposa d. Hele-
do Estado.

'

Ao distinto nataliciante os nossos
na rG. Almeida. Por parte ela noi-

va o sr. \Valdemar Cordeiro 'e sua I "arl" S,-118' .. Se'nh'ora
exma. esposa d. Orfandina Cordei- "ti . u'

1'0 e o sr. Orlando Coelho e a exma. participam a seus parentes e ami

,aos o nascimento de sed filho CLAl"-

DIO, ocorrido no dia 3 dêstc me�,

Rádio 4Guarujá
Prnsseguíndo com suas reporta

gens esportivas, "'\' MAIS POPU

LAR
,. transmitirú hoje, na pala-

vra do "speaker-ct-ún ista" Acv Ca

bra l 'I'eive, o jôgo Paula Ramos x

A va í, of'érta exclusiva da Relojoa
r ia Gomes, a casa onde O freguês
compra o-que deseja pelo pr-eço que
pó de pagar.

PROGRAMA DE DOM[�GO

7-11-/l8

9,00 - ABERTURA - Bom dia

para voce., ..

9,30 - Variedades em gravações
10,00 - Abilio Lessa

10;15 - Xavier Cugat e sua or

questra
10,30 - Múslcas brasileiras em

gravações _

11,00 - Chuchu Marlí nez

11,15 - 4 Azes e j Coringa
(Serraria Un ião)
11,30 - Bazar de músicas

12,00 - A voz Evangélica
12,1'5 - Prog. da Drog. e Far-

macia Catarinense

12;30 - ABERTURA da Prog,
Durval Silva

12,35 - Oferecimentos musicais

15,15 - Irradiação do jôgo entre

PAULA RAMOS x AVAl
I

17,1f) - P.eça o que quizer ...

18,1,0 - Encerramento da Prog.
Durval Silva

18,15 Anjos do Inferno

18,30 - Maria Luisa Landim
18,45 - Déo

19,00 - Sólos de piano
19,30 - Bing Crosby
19/15 - Momento Espoelivo
20,00 Chá dansante

21,00 - Colar de tapg'os
2J,30 - Últimas mr:].odias

22,00 - Bôa noite � ENCER

RAME�TO.

RITZ, hoje ás 4, 6,30 e 8,30 horas

ODEON, hoje ás 7 Iioras

ROXY, hoje ás 7,30 horas

IMPERIAL, hoje ás 7,45 hs.

Sessões Elegantes
Um filme Inolvidável

A história do imortal PAGANTNI

e seus amôres que inspiraram suas

músicas que viverão eternamente

Universal - Internacional aprf'-

senta a produção de J. Arthur Bank
CORDAS 'MAGICAS

COM: Stewart Granger - Phvl
lis Calvert (A Dupla de "Madona

das Sete Luas") ;- Jean Kent -

Dennis. Price - Cecil Parker

No programa; 10 Noticias da, Sp

mana - Nacional 2° 'Metro Jornal

(Ritz e Roxy) - 30 Fox Airplnn
News 30 x 84 (Odeon e Imperial).
Preços: RITZ, la Cr$ 6,00 e 3,00.

2" Cr$ 6,00 único. s- crs 6,00 e 3,6G.
ODEON Cr$ 6,00 linico. ROXY CI'$
4,80 único. IMPERIAL Cr$ 4,80 úni

co.

Censura livre.. Creanças maiorcs

de 5 anos, poderão entrar na sessão

de 4 horas, no Ritz.

ODEON, h�>.ie ás 2 horas

SANGUE E AREIA

(Tecnicolor)
COM: 1'yrone Power - Linda

Darnell - Rita Hayworth

20 Um filme real como a pl',ópria
vida. .,

VIVER EM PAZ

COM: Aldo Fabiizzi - Gal' :\10-

ore - Mirella Monti

Preços: Cr$ 4,.0.0 e 3,0.0

IMPERIAL, hoje ás 2 horas

Vesperal do Barulho

{2 Far-Wests e dois seria,nos)

CAVALEIRO DO ru�ANHECER

'3° Final do seriado das mil e uma

Lutas Estarrecedoras. Torcir!as

Eletrizantes.

aventuras:

O MONSTRO E O GORILA

14 e 15° Episódios
Robert Kent - Sheyla Terry
'Mistério e Terror_ Sinistro. H1J:'

ripilante
A DAMA DO ELDORADO

'COM: Dale Evans - Gorge

-3-

_ INICIO de um novo e. seMa-.

cional seriado, repleto de cenas

,eletrizantes!
O VINGADoR DESCONHECIDO

com

Roherb- KENT - ArmeliLa. \VARD

Lutas! - 1\'{isterios! - Mortesl

_ Assassinatos! Traições e Em-

boscadas!
-4-

_ FINAL do melhor seriado nQ

g'enero:
'O MONSTRO E (:) GORILA

com

Robert LOWERY - 14/150 Epi-

sodios.
-5-

_ ROY ROGERS - O Rei {los

"Cow-Boys" no mais arrojado cJ.e

todos os se,\s filmes:

à A DAMA DO ELDORADO

Dale EVANS - (ieorge (BAR
BUDO) HAYES.

Preç'Os: - Cr$ 4,.00 - 3,00

Imp.- 1ll anos".
'

Encontram-se atualmente em uso,

em todos os recantos do mundo,

centenas de milhar'es de Motores

de popa JOHNSON, proporcionando
aos seus possuidores ano após anl),
um SERVIÇO SEGURO, Distribui

dores: Comércio & Transportes C.

Ramos S. A. - João Pinto, 9.
... '

.

CAS A·
VENDE-SE

�

a casa sito a rua

Major Costa S/No Tratar na

Rua General Bittencourt 79.
•••••••••••

_ ••••• e ••••••••

tBarburlo) Hayes
Correrias Vertiginosas. Sôcos

Granél
CAVALEIRO FANTASMA

Preço�: Cr$ 4,00 e 3,0.0
Censura áté 10 anos.

Reit Luz e por parte da noiva o

sr. Edmundo Luz e senhorinha Al

ba da Luz Fontes e dr. Aldo Avila

-da Luz estia exma. esposa -do Es

Ler Luz,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1
LIRA TEM,IS 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

De acordo com os imperativos da
razão, da ciência e do bom senso:

N. o 1: Regras abundantes, �'ro
longadas, repetidos, hemorragias
e suas consequências.
N.O 2: Falto de regras, reg;as
otrazados suspensos, deminuidas
e suas consequências.

.'
-

• • I .. .vftiUMART'

FARI\IIACIA ESPERANÇA
.0 P&rBI&"'.tIfJe 1fILO LAU8
a .011 ri ...,.r1Al.

.'

..u ru - a 'itIu _ r.....
aariu - .ktIc.. •• ItenaeItL

hn ntia. _ r MI .

Carros parà o·
o horário dos carros de qiie é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte: ..

RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba
RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile
lEXPRESSO BR�SQUENSE Diariamente - Brusque

... c! excessão de sábado
!EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a. feiras

___ .) Nova-Trento
& A. VIAÇÃO A�OLIS - 3a• e 6�. feiras "i

interior do E'sta�o
6 horas
13 horas
16 horas
14 horas

16,30 horas

. - 12,10 horas

,
.

--o__,__

Fpolis.

Tipo: Marca

T o 14 International sistema de lamina «Bulludoser»
O 7' Caterpillar sistema de lamina «Angl'edosr»
O 8 Idem Idem •

H D 10 Allis chalmers sistema de lamina «Angledds;))

Pedidos a Caixa Poslal139

Ve'terinarios .r·
o INSTITUTO PINHEIFiOS - (Caixa Postat, 163 - Florianópolis).

fem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros

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

dêsses produtos. .

. Os primeiros [á a venda, são:

SULFAGUANIpINA: Tubos de Hl e vidros de 100 comprimidos de

Produtos

L',fiO g.
-

I
VACINA CONT�A MANQUEIRA: Ampolas. de 10 cm3 e frascos de

IOp cm3..
.

SóRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.

VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

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

de 100 cm3.
D-os dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá ·grandes estoques, atendeu
do, entretanto, J a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessario

ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia d� atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Ternerin� (Buco-Vacína contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

Bouba Avjár�a, Vacina Contra a Peste Suína, ete, .... .. . ..........•.
Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças

dos animais dorqésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-
. nento de Veterinária.

_

Pelo sistema de reetnbôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten

.íerá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

cnntrados na localidade de residência do solicitante.

Fmpeze . de I navegação
C· "1-1 F .� L. M·FIl_" .....

NAVIO-MOTOR "ESTELA II

-naxima rapidez e garantia para transporte de puas mercadoria,
/"gentes em Florianópolis CARLOS liOEPCKE ' S. A.

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

REEMBOLSO POSTAL
Para 'c-asemiras, linhos, brins, etc. precisa-se repnesentante.

Ofertas dando fontes de ref'erencias a "TECIDOS�. Guarda-sé sigilo.

I
Caixa Postal, 539 - S. Paulo -'- Capital •

.. , .

Seu p�ocesso. de naturalização
ainda não foi despachado?

Escreva sem demora ao 'Esct-ítorio Juridico e Administrativo.
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
er-itorio se encarrega de acompanhar e requerer no Minist.ério da

Justiça o que uecessario for á sua concessão, bem como, de registro
1e diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de
casamento de qualquer parte do País,

'

j

Nunca despreze
o VALOR DA

BOA APARÊNCIA!

. bem barbeado:..
estimado.!

Apresente-se, todos

os dias, bem barbea

do. Isso lhe será fá

cil e econômico, se

usar sempre II melhor
-_._- ...-."�_. ,_o � .. _" __ _.�.. _�_,._. . .. _::;:_

das lâminas - a insu

perável Gillette Azul.

Gillette
.
AZUL.

i
"

Motocicleta
Vende-se uma motocicleta

marca "VITóRIA" de 5 H. P, I

Ver e tratar a Rua Esteves Ju
nior n. 28.

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO� Domingo 7 a. Novembro· ... '948 5

,
,

END, TELEGR,"ARGENOTEL" ,

TEL. 25-7233
RUA CRUZ LIMA, 30 '/ .:

I
PRAIA -DO FLAMENGO

VAEAORlO?
•

... I�UARTO Cf, BANHEIRO
E TELEFONE.

Oficina Celesle
(Elétro Técnica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAGESSE FILHO
Rua .�cão Pinto, n . .32 - Floria

.siópolís - Santa Catarina
-Consêrtos, Limpezas e Reconstru

.ções de Máquinas- de escrever, cal.

.eular, somar, Contabilidade, Hegis
.<!radoras, Balanças automáticas,
,..chuveiros Elétricos, Ferros de ea

.1M0mar, Fogareíros.iEstertlízadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços .rápidos e garantidos
.Preços Módicos
Orçamentos' sem, eompromisso.

_ .. '............... .. .

CUII S"
CANSADA

.

e sem ViÇO
. '

'

.

As pérfidas �u.
gas na testa e .ao

redor, dos olhos,
as sardas, man-

chas, cravos e es

;:pinhas, são traiçoeiros inimigos da

'beleza da mulher. Quando surgem
-estas imperfeições, [ançando nu

vens sobre a sua- felicidade, con
rfi� .nas virtudes 'do Creme RugoI.

. 'Rugai corrige rapidamente as ca u-
,

'$lIS do envelhecimento prematuro'
"da cutis. Este farnoso creme ern

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

pescoço, e todos os dias como

"base do "rnaquillage ", removegas
impurezas que se acumulam nos

';poros, for taleve os tecidos, dá vi

gor e mocidade à pele. Com ape
mas uma semana de uso do Creme

Rugai a sua cut is poderá ficar ma

-cia, limpa e acetinada, aumenran
'<lo os seus encantos e protegendo'
.a sua felicidade. A felicidade
-de amar ... e ser amada.

CREME

'RUOdL
Alvint & Freitas. Ltda.·C.P.1379·S.Pau'o

"$�OPOA ... '

.

� 'MES
COM UMA QUOTA TAO PE
QUENA V.S, PODERÀ ESTUDÁR,
EM SUA PROPRIA CASA,
UMA PROFISSAO LUCR�TIVA.

Comercio • Bancario • Fafl�laci�
Radio - Modista· Taquigrafia· Jor
nalismo - Propaganda - Arte de fazer

.

versos· Professor - Escrlt, agricola
.
Alfaiate· Datilografiá . Organiza·
çáo da vendas pelo correio . etc.

, Peça folhetos gratis!

ASSOCIAÇAO EDUCACIPNAL
CAIXA f'OSTAL 589 : S, PAULO
,-o

Nome " ..

,Ru •.. , , .

Localidade ....

.�•••••••••••• �'. • • • •• • ••••• OI .,.

Procistos
Escritório reêem organizado;

precisa de "pracistas" para traba

'Iharem nesta. cidade e no interior,
, com artigos de fácil venda, e com

boa margem de lúcrc.
Informações á Praça 15 de No

vemhro 22, 20 andar, das 8 ás 1%
,

\

você conhece

um ,ve'Stido��!
,

"Aquele é um vestido Éfecê" ... Essa Iacíl identifica-

ção resulta principalmente de um fator: os padrões exclusivos,

especialmente em rayon. Sim, os padrões ÉIecê são encomenda

dos especial é exclusivamente para Éfecê. Pronta a encomen

da, a estamparia das fábricas não produz mais aquele padrão.
"

. , '. ' ,

E essa caraterístíca ainda mais se acentua com os modelos

, do "New Look" Éfecê. Escollia hoje mesmo o seu

Éfecê. .. ou faça presente de um.

...
"

I

Guia' do Paraná

I •
••

Publica relação dos comencíactes e iadustrIaía com seus ende-
'...

reços.
Cada guia e vendido ácompanhado de um mapa rodoviário do

Paraná e Santa' Catarina.
'

Redação : Rua Prudente de Mor'aes, n, 626. - Curitiba.

...-_-_-.._-_-.-_...._._M - ••_,.•._-••_-.- •••••_-_.•-_-_-.-.-_-_-_-_-.-.-_-.-_-_�-_-_-_-_-.-._ .....-I ....

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
Fundada em 1870,- Séde: BAHIA.

INCÊNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS , : Cr$
Responsabildades . ,.. Cr$
Receita '.. .. f' . � • • •

•
. • . • • •• Cr$

Ativo .. ,..... ..!... . ,Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades '.. Cr$

,

\
'\ . Diretores:

.

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Prancisco de Sá,
Aní�io Massorra, Dr .. Joaquim Barreto de Araújo e José':Abreu:

80.900.60(i,30
5.9-78.401.755 ..97

67,053,245,:10
14Ü76.603,80'
98.687� in (i,J(;'

76.736.401.30n,20

..Representações
'FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM .sÃO PAULO (CAPITAL)

HÁ tONGOS ANOS, E QUE DISPõE, DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES: REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.
, "

ORIENTE racionalmente sua publicidade, 'iornando-a/· �

� 'I-o.intensa e proficua
Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é' oferecido

pela onda da IYH - 6
RADIO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kilociclos - 309 metros -

, Ag�ra há lambem ve$tfdos .Éftci 'Ü tamanho« 50". !ii,

I
________________________--

1

-Para dedicatórias musicais procurar o sr, Waldir Brasil, à Rua

.

Fernando Machado 3.
NOTA: - Estes pedidos deverão .ser encaminhados com 3

dias de antecedência.

I '

, (

•

Relo;oària Progre�so
de JUGEND- 8? FILHO

COlVIPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
RE:E:MBOLsb POSTAL

Faça. seu pedi'do por carta ou teJ�grarna e pague
\ sórnente quando receber.

N, 31 cr$ 100.00 M, 9 cr$ 260.00

o..pertador de bole.
. ilumtna a noite

Sui..o d. qualidade.

Uma maquina fotogrp-fico
americana de iocU

manejo

Noeeoe ·relogioe eão aoompa nruamOll dos re.p.eti",o. certificado.
d. garantia.

PEÇAM-NOS C�TALoGOS ,
•• ENVIAMOS GRATIS

•

'

. IUCEND & FILHO
C�rjtibo ..... Praça Tiradellt.. 260 -, Pàrand

,aa410$ -laSSe_e•. 4'.aoo4�
.. Da Fábrica ao consumidor. �- Grande e'stoque recebeu a UrDIa dis�ribuid.ra·

'

«Fiuza Lima & Irmãos» -
I Rua" Conselheiro Mafra 35 - Fane 1565 - Fpelis;

..
. \ \

I

I
[
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oSão Cristovã:o,deseja visitnra nossa capital
Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Inf'í rruou-nos destacado mentur

I
nossa capital, ef,etuando. duas par

do Ipi ranga qge o São Cristóvão, cinio elo Ip iranga, ele Saco cios Li

forte concorren.te ao campeonato mõe, a quem dir-igiu aí.enctoso

carioca, está desejoso de visitar a oficio. Os duigenl.es elo gr-êmio Ji

tidas ainda êste mês, sob o palro- moense do estudar a proposta.

Interêsse incomum pelo choque de hoje, no campo dá, FCOw
que poderá apontar o' campeao da cidade

. .

Aval e Paula Ramos. jogarão a peleja mais importante do
Ouadros. --- Juízes,

certame, --- Fatéco
--- Preliminar.

Apontani -o primeiro como cau- PorLo Alegre, .6 (A. N,) - Será mio Santanense.
fia da possivel au.sencia da Argen- iniciado, na Cidàde de Livl'amento,

' ',.; ,.", EI.o.rianó,polis, 3 de novembro de

tina, o defi.cit em que se acham os o campeonato estadual ele bola ao

....

'�Ó'l\jÉ'�Tl:;"O�' 'l����E���:'" t\H,8..... "

clubes porlenhos e dai a ne.cessi- ceslo, Qua.nto ao I'ootball, a Laça APITARÃO' . , Hmp.. ,Sr. JJr,onisla do "O Estado".

d d d
.

f' rl C'd d d P AJ Sall'daçÕes.
a e e excurSIOnar a 1m ue re- I a e e orlo.'"l. egre sel'á, dis- Rio, 3 (Via aérea) - A Gazeta' .., ,

tempera,r os ming'uados cofres. l)utaela amanhã na C;]I)iLal Gancha. '. ,.,

d'
ASSI�tl domIngo p. j)., a padlela

, EsportIva, .em prlmCll"a mao, f-' 'I f L J I l
.

d d
Stabile foi mais vago :e da ape- , ... ,. , ., ... ................·1 ot'c'a n ac'{)nal A "', (e: ti e,Jo en 1'e -os qua. 1'os e as-

vu ga uma n 1 I s·e SI. u. ,

t d lO,·, B'
iIlas razões de "ordem técnica" o VENCEU O IMPRENSA OFfCIAL .

'd' pu'an es o .I.'lguelrense e ocalU-
B. D, e a A. F. A" por lllterme 10

t h I t t
-

I
d ·ta co' 1\' J t j' f t d

\3 e en .o a amen ar a a uaçao (e
que po e ser mm, lsa.- o em Ja e on�em -e. ,e ua o no dos seus dlrig'cnles, com a csta-

.. * t estádio da F C. D., entre os con- da do sr. Daniel Pisciceli nesta Ca- ambos, a qual foi desastrosa. O ar-

O f é t d' t d [ Oi"
,

'1 d
bitI'o errou expulsandO. sete ele,men-ceI' ,o que. es am.os ven o jLm, os o· mprensa ICJa e o pital, iniciou "elemal'.c,!les" para que

t t 1 ns do Bocaiuva ficando, desta for-
'3pesar de ·todos os pro es 'Ü's em Tesoul'o do Estado, em homena- us jogos DO Camp-eonato Sulamel'i-

tr'
' d' t d S L" d 'ma, o .,mesmo com apenas quatro

eon ano uma gran e ma von a e gem ao sr. ecre ano a Fazenda, cano de FuL,ebol, que serão reali-
P,OI' parte ,rlos ,clubes argentinos .dr. Joa'o DavI'd' Fe·l·"·r'el'l"a LI'ma, J' PI'

elementos, Contrariando as· t'egras
.,. zados em aneiro no acaem JU e

113m seu comparecimento a.o próxi- \'enceu o grêmio do 'SI'. Batista São Januario, sejam 'arbitrado�, pe- do futebol o jogú f-oi enrenrado de;>;

ul
'

p' 1 minutos antes do tempo c.om qua-1tn{) s -amerIcano. el'en'a, I}e o amlJlo escore de los juizes ingleses que atuam em

P .. t d'
-

d
-

1 E
• ll'o jogadúres quando o regulemén-

oue ser que, u o ISS{) 'seja e.s- ::> x '. <,m nossa próxima edição Buenos Aires ,e Rio de Janeiro.
ipistamento, assunto em que êles dal'emos maiores detalhes sôbre o O assunto mereceu p'arlieular

Lv p-ermite que o terri;)o seja com-

-

t M t mb' d' 'I' d b t· pletado até mesmo com um só joga-
sao mes res. as a em p-o e pre 10 a sa a 1na. simpatia por pade dos srs. Pisci-

dor.
ser que não seja, E na dúvida, en- ... , ....••......•..•.......•.•

"1
celi e Rivadavia e vai ser' agitado .' .

.

. . .

�I'e uma coisa e out:ra, ficamos O PAUL A RA'MOS JOGAR
-

ElV,r , .' A DiretorIa do B.ocalllva dClxa
'L """ lU. A i 11'1 Jlmt.o aos uruguaIOS e chilenos, ,

pedind.o, implorando. pa.ra
.

que CRESCIUMA •
A •

d' .� d.."
.

0'1
de lançar o seu 'proteslo afIm de

. ."\ In ICaça€! o" JUizes Ino eses
. De 1. t d F t b I

-êle.s venham. Segundo apuramos, o Paula Ra- evitaeá Casos e servirá no sulame- que o, �aJ amen {)
.

-e u oe o

.. * *
mo' aproveitara' o (Il'a 15 do nnr

.

d j' d 1- , desta CapItal tome a SI o caso e o
" vv

-

l'lcano e Odmü prepar{) os se e- ,

) 't' t
, • f L' '. ' JU "ue Cl'l el'losa·men. e.
I enLe para e e nal um Jogo em clOnados paea os JOgos do Campeo- "

, "

doCt'csciuma' 1\' ri' I d F t b 1 l'
RelatIvamente ao arboÜlo

, . nato ülnuta e L1 e o, a rea 1-
L

_

jogo pl'incipal sua a ua"ao foi
. • • • • . • • • • . • • • • • • • . • • • • • . .

zm:-se no Bl'asil, em 1950. '(

MACHADO NO PAULA RAMOS ......•........•..........•.••
péssima em virtude do mesmo

�ransgredir várias r,egras do fu
JOGOS UNIVER;S[TARlOS GATA-

tebol.
R:INENSES

"

parecera
Os renomados "teans" do Paula

Ramos e do Avaí defrontar-se-50
hoje, com início ás 15,30 horas,
€m cumprimento á tabela de jogos
(:10 campeonato citadino de profis
sionais misto.

Concentram-se todas as aten-
.

grêmio azurra ..

ções do publico 'esportivo ilhéu no jo entre tr ícolores e alvi-celestes
monumental choque desta tarde, deverá levar uma grande assístên
em que o conjunto paulaino, lider cia ao gramado da rua Bocaiuva.
invicto do certame, conhecerá a A sítuação do Paula Ramos na

força do seu maio]' rival: o Âvat, tabela de pontos é a melhor pos

cuja posição é 'a de vico-Iider. sível. Restam-lhe duas pelejas e

A espefativa é enorme. O cote- até agora perdeu apenas um ponto,

nu -.-

REGAla I VELA NO PROXIMO DOMINGO
No próximo domingo, na

baial
Carvalho, operoso prefeito ela ca- Clube e Coqueiros Praia Clube.

sul, será cfetuada ,,sensacional l'e- p ital. Pela manhã será efetuada a pro
g-ata a Vela em homenagem ao ex- Participarão das provas' os clu-

-

va inter-clubes e á tarde a prova
mo sr, dr. Aldaberto Tolenlioo ele J�E'� locais Veleiros da 1Il1�a, Tale individual.

MÁ VONTADE E DESPISTAMK\-
\

A propósito ::� comentários de Hoj e, Dela manhã, encontr ar-se-âe
Buenos Aires sôbre uma provável F.igueirense,'.e 'Bocaiuvadesistência da Argentina ao certa-

me sul-americano a 'ser disputado Em continuação ao campeonato lugar hoje, com início ás 9,30 110-
em princípios do corrente ano em intanto-juverul de futebol, terá ras, no estádio da F.,C.D" o en-

DOSSO país,' em vista da derrota centro Bocaiuva x Figueirense,
sorrida pelo Racing; frente ao Flu- sob as ordens do sr. Antônio Sa-

minense, escreve o comentarista F1U,KEMBt'RG NÃO COMPARECEU lurn,

esportívo Paulo 'Medeiros, em sua São Paulo, G (A, �.) - O tenista

secção "Pontos de Vista", sob o nortc-arner lcano Falkcnburg nã-o
título acima. compareceu esta noite ao encontro HOJE A DECrS:\.O DO CEWf,\:lIE

- As declarações do sr, Pisciceli final das duplas masculinas no tor- GAUCHO
e poster iorrnente as De Stabile, neio de Iên is. O motivo foi [er 80-

vieram trazer uma certa insegu- frido um ataque de sinusite.
;ran�a quanto ao comparecimenio ,., .. ,. . ",. . _. , .

dos argentinos ao próximo sul-a- CERTAME GAUCHO DE BOLA

mericano d«t futebol. AO CESTO

Porto Alegre, 6 (V, A.) - Rerâ

decidido, hoje, nesta capital o

Campeonato Estadual ele Futebol,
c'olr] a l'ealização dn pl'élio entre

o., finalistas Tnternacional e Grê-

Stll'á medo de represalias d.o úl

'timo sul-americano disputado em

Buenos Aires? Tod<lS se lembram

>tla agressão a Chico e dos "suces

sos" que se seguiram.
Aqui aconteceria talv·ez .o mes

'imo aos argentinos, dirã-o êles. Mas

'ainda .o último jo.go entre um te

:oam brasileiro e outro argentino.
Tealizad-o no Rio, mostrou clara

mcnte quem é .o iniciador da in

'dis.cipiliin:a em campo. Êles e não

O dianteiro Machado, que no

a·no passado defendeu as cores cio
clube Atlético. Catarinense e que Paralizados devido vários mo

tivos o.s 1°s. Jog'os Universitários

Cat.arineses, prom.ovi.do pela F.A.

C,R, serão reinidados n,a. 'próxi
l11a qual'ta-f�ira, quando s.erá rea

lizada, a rodada final de volei ,e

basquete, em que ,s€r50 protago
nistas as Faculdades de Direito

e Ciências Econômicas�

se encontrava em experi,ência no

Coritiba, aca_ba de voltar ao I'eu
antigo clube', o Paula Ramos, de
vendo reapar,ecer na partida de

hoje com o Avaí, integrando o es

quadrão de aspirantes.mós.
.. * ..

., ....

De qualquer forma há uma pro- O ALVI-NEGRO EM BRUSQUE
messa. Se vierem, t.anto melh.ol', Se O Figueir,ense excussi.onal'á ho

Ilã.o vierem, é um ensinamento pa- ,ie ao prospero muniópio de Brus

ra os noss.os poderes quando se li- que, onde dev.erá enfrentar o forte

'Ver que disputar torneios extras "cmze DO -clube Atlético Car!'Os Re-

em iB,cheno" Ail'{'s. '__./ 11 n L1X,

.•ml..... Gravata.. PilalD��
M-eia:•.'d.. melhorei., pelo. m�·

uore•....pnçot '16 aa ""CA-SA '-Mf"f
CELANKA - RaaC. Mlira.

rea-

enquanto o seu adversárro ele

hO-I"a-ses
do pebol insular e estadual,

je está, com 5 'pontos perdidos e o Além de Fatéoo, apl"ecia1'emos
Bocaiuva e o Figueirense 6, o que Adolf'inho, BenLevi, Nicácio, SalÜ,
quer dizer que bastará empatar Bráulio, Nizeta, Procópio, Ivaní,
para ser bi-campeão da cidade. Chinês, Brognolli, FeIipinho, Ver-
O Avaí alimenta a esperança de zola, Lázaro, Fornet-olh, Boos,

vir a possuir o titulo. Para isso Ka lclpís, Nenern, 'I'ião, Póvoas, Cho
os azurras daráo tudo que pude- cola te e o inimitável Mandico, ele
rem para vencer. O presidente rnentos de, primeira, grandesa em

Paulo Lange confia nas possibi li- nosso "soccer",
dades dos seus pupilos e 'está cer- Os quadros
lo ele uma vitória sôbre o campeão Paula Ramos: Brognolli, Ch Inês
de 117. •

e Nenem; Katcipis, Chocolate e

Vamos apreciar um .embate Jva n ; Lázaro, Berttevi, Nícáoío,
100% renhido ü

-

sensacional. A- Foruerollí e Mandíeo.
por-lar o favorito não nos é possi- A oai: Adolfinho, Faléco e Iva
ve l, dado o perfeito equilibrin de n i ; Yei-zola, Procópio e Boos; Fe-
forças. Iipi nho. .\'izeta, Póvoas (ou 'I'ião) ,

Reaparecerá Fatéco Bráulío e Saul.
A atração do 'Cotejo de hoje se- Preliminnr

rá, sem dúvida, Fatéco, que í'aru Como aperitivo: teremos, com

seu reaparecimento, após curta inicio ás 13,30 horas, o prélio en

a usência. O mais completo zagueiro tre os quadros de aspirantes dos
ca tariuensc de todos os. tempos, mesmos clubes, que também prorne
demonstrarú ma is uma vez as suas te ser sensacional.

.'

admiráveis qualidades, defenden

.dó a jaqueta- álvi-azul ao lado de

Ivan i. Po itaulo, de mui La -- cautela

deverão usar os dianteiros paulai
nos, porque "mestre" Fatéco não

estará para brincadeiras,
Valo1'es nn ação

Juizes e auxiliares
A partida entre os proríssíonaís

será dirigida 'por "Newton Mongui
I hot, tendo como auxiliares os srs,

Waldemiro Melo e Ponciano Mar
tins.

O cotejo entre, aspirantes terá
corno juiz o sr. Waldemlro Melo,Veremos em ação os maior-es

DEPARTAMENTO DE ÁRBITROS
nA .F. C. n.

Edital
Aldo Femandes, Diretor do De

partamento de Árbitros da Fcdera
ção Catal'Ínense dc Desportos de
vidamente autorizado pelo Se'nhOJ
Presidente desta Entidade, faz sa
ber a quem interessar possa que
encontram-se abertas inscrições pa-
ra juizes de futebol. .

,Os interessados podcrii,) l'I�que
reI' ao Departamento' de Al'bitros
(D. A.) dentro de trinta (31) di�s.
a partir ,desta data, '111��x;indo três
(3) fotografias 3 x 4; cel·tdib de
idade,

.

carteira de identidade ou tí
tulo de eleitor; e atestado de ('ondu
ta passado pela autoriclad� onde re-
sidir.

,

O Departamento de Árbitros (D.
A.) visa com isso, nã.o só reforçar
e lapidar o seu corpo de Juizes, pre
sentemente insuficiente para aten
der as inúmeras partidas semanais.
(infanto-juvenis. aspirantes e pro
fissionais - aos sábades e domin
gos), como tamb.ém garanti-lo com

elementos _IlOVOS e jov.ens capazes de
substituirem árbitros já cançados,
dignos, portanto, de repouso comp:l
tivel, entrE' êles o sinatário do pr:�-
sente edital. ,
Cooperar C0111 o Departauwüta

de Arbitros (D. A.), empre,>tando Q

entusiasmo de efetivo serviç<) deve
ser o lema daquêles que clesc,ian't
uma raça cada vêz mais forte, '?Vu-
lenta e promissora. -

As�im sendo, �pelo pa['a o De- Fpolis., 18 de outubro de 1948.
par,Lamento de Arbitros, paTa jul- tJ9�%�' ..
gar com justiça êste oaso para ".,.
que o futebol em nossa Lerra não Os mot.ores JOHNSON Sea Hors!'"

fique desmoralizado. são construidos em fábrica moder-,

Cumpre'-me dizer que, retiro-me na sob todos os pontos de vista e

dF:finitivamente do esporte futebo- p.or operários especializados. Sb

listico para não mais assistir as mente são utiliza.oas máquinas rol>

cenas lamenLáveis lais como as de dernas em precisão e rapidez. O,

UMA CAHTA
Recébemos:

domingo ultimo que deixaram-me e.ngenheiros da Johnson sã'O reputa
l'evüllad.o pela maneira pela qual dos como os melhores d.o raino. Djs

pratica-s·e fulebol em nossa terra. tribllidores: Comércio & Transpo,·-
Ate.nci.osamenle me sld-bcr.{lVO, tes C. Ramos S. -A. - João Pj.nt�

AGAPITO l'ELOSO" 9.

l ""

, /
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'1 SEU O IN'HEIRO VALE MAIS.....

" EM NOSSA CASA!

•

Sinal de velhice
A ,Loção Brilhante fali 't'01 •

tar a c6r natural primiti9.:a
(c_tenho i l.ura, doiroda ou

I:\lao.a)' em p'OUIO tempo. Não
, tintura. Não mancha • não
euja. E> .eu u.o '. limpo,'
EacU e agrcsdá't'el.
A �50 Brilhant. IlI:tiz&gue

ce COIpae. o prurido, a ..bor
rh.ia e tada. oe afecçõel Pc
ra.itá,rial do cabelo, a..im'
como combate a calricie, re
.italizalido OI raize. capila
r... FOi apro't'ada pelo Depar
tamerito Nacional- de ,Saúde
Públioa.

$@r/,{n7?�
I,

�ara qualquer

, 'S���!edir�� p�_����
bra, Frankfurt" Copenh<l
gue, Estocolmo, Oslo, e

ainda conexões para tõdas

as cidades d a Europa.

...l2.vêzes•

Tpor, semana
COIll .reserva imediata,
sem espera;do que resulta
melhor aproveitamento
do tempo para tratar de

outros negócios.
'

a...lcom o máximo
•

Tconfôrto
nos luxuosos aviões da

SAS, onde V. terá à sua

disposição a tradicional

eo r t.e s
í

a e a, famosa
efici'ência escandinavas.

,

,

linhas ��J{� •

aéreas �
escandinavas

Av. Rio Branco, 277-1oja l-BD
Te!. 22-2870 - Ri'o de Janeiro

*

Em todo o Brasil: nas agênciaJ .le Turismoe nas

Agencias dos "Serviços Aéreos Cruzeiro do Ssd'',
SAS-14

Dr. AI�v�!�o �.�!oo!i,o�� Y!.��?!1cellos I"NEGOCIANTES DA CAPITAL E DO LNTERIOR
o ESCRITóRJO DE 'ADVOGACIA E PRúCÚRATóRIOS do'

Dr..Alcides ,ACCIOh de Vasconcellos, Instalado à Avenida Rio
•••••••••

' a,
• .: •

Branco d. 103, 10 andar, sala ,3, no Rio de Janeiro .encarrega- �- ',' Ise da- defe�a dos seus int�resses junto à.s Repa�tições Públ�- IL" eta Divulgue e ..ssíae ,

- cas Federais e- todo o serviço-de- advocaeía relativa- aos- Insti- -, ,
a

tu tos de Aposentadorias e Pensões, assim como do Registro

"J
.

I d J' -

-I
'

II

d�xt:a�;:it::s.de Invenção, Marcas de F�ricas e Chamadas de OrDa e OIDVI e
Oferece, outrossim, os seus serviços como intermediário

"
"

:��: Exportadores e o Conselho Federal do Comércio Exte- 8 mais completo,' Orgam de
Sauta· Catarina

porque só temos produtos de

qualidade pelos, melhores p.reços!
, t

PREÇOS CONVENIENTES
PARA ATACADO E VAREJO

'.

PARA Á AGRI,CULTURA
Amplo e moderno sortimento de máquinas e ferramentas agrícolas:
tratores especiais para horta�, arados, grades de disco e dentes. Má

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

Mangueiras Goodyear.

PARA A INDÚSTRIA
Dispom'os da completa linha das famosas correias e man'gueiras Goodyear. Motores

,

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

târias, banheiros, etc. Tornos paralelos, bancl'-das e máquinas para os mais variados r

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

f;'
'.

PRODUTOS DOMÉSTICOS
Desde fogões de todos os tipos e equipamento

-

para cozinha até produtos para

roucadcr, drogaria, perfumaria e um varíadísaímo estoque de artigos finos para

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

faaendas e artigos de confecção, capas, para chuvas, capotes, encerados, etc ..

Mangueiras Goodyear para jardim.

\

PARA TRANSPORTES

'i

Automóveis, caminhões, camionetes. Possuímos um completo estoque
de pneus Goodyear especiais para cada tipo de serviço. Câmaras
de ar, correias de ventiladores' e báterias Goo:lyear. Ferrament�s e

macacos até 5 toneladas.
... -

�
. .

,CJlRlOS HOEPCKE S. D.
,COMÉRCIO E -INDÚSTRIA

MC1trlz: Florianópolis - Filiais: Blumenau - �J"oçobo - Joinville - Lages
Laguna - São Francisco do Sul - Tubarão - AGÊNCIA EM SANTOS -

ESCRitÓRIOS EM SÃO PAULO, CURITIBA E RIO ,DE JA,NEIRO •

ARMADORES .. CÓMERCIANTES - INDUSTRIAIS
Irensperre de cargos e paSSagei�OS entre as portos de Laguna e Rio de

Janeiro - Fábrica de Pontos "Rito Maria" - (Pregos. de ferro) 'U

IMPORTADO�ES .: ATACADISTAS
fazenda. - Ferragens - Máquinas - Produtos Quimlcos e Fermaciutlco.

T·" 1;-0"," I "�"EPfKE"

Ouçam, diariamente, das 12 às'13 horas
" ZYO�9 - RÁDiO TUM
"A'y()z das Terras de Anita"

-Frequência 1530 klcs. - Onda de 196 metros
TUBARÃO - SANTA CATARINA

o TOSSE o 8RO-N;Q,IITI
,LAIJORATÓRIOS PRIMÁ: C. -P.'·1344 .. RIO

I

Ouçam .dierietnente, das � àsV13 e das 17 às 22 hor4s ..............................................

RIDIOJ JUD,ft' ZYO 9
1530 kilocielaé ondas' médias de 196 metros

.:

TUBARÃO S. CATARINA
.'

BOM NEGOCIO
r

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
c.rta de 10'/. ao ano com i'ecebimento de juras' mensais.

Informações n�sta r'edação.

,I.
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Pif-paf de ecO, Estado» Ho�pit�1 de'
Areão, Junior Caridade

Ao mesmo tempo em que era 4 - Quinta-feira: Enquanto De-
anunciado o assassinato do senador wey felicitava Truman peia hrilhan

Vergí lio de Mello Franco, na' Fran-
'

te vitória conquistada nas urnas,

ça, devido as' J11�didàs tomadas pelo pôr êste último, Marshall anuncia

govêrno, cedia a greve dos mineiro", va ao mundo o seu desejo de aban

pois quando o senador Francisco donar QS serviços públicos, pois a

Galotti se retirava da residência (lo policia de São Paulo acabava de
seu colega assassinado, onde fôra 'descobrir unia temivel quadrilha de
apresentar, a família enlutada,' as chantagistas que vinha agindo há

<
suas condolências, levou um tombo, algum tempo naquela cidade' e a

traturarnlo 'urna das pernas, porém fábrica Ford acabava de apresen

Dewey acredita piamente na sua tar o seu último tipo de carro.

vitória 'nas eleições para presidente 5 - Sexta-feira: Apesar de Tru
dos Estados Unidos da América do man ter vencido as -eleições para
Norte e o govêrno francês está nre- Presidente dos Estados Unidos ,ia

parando um expurgo dos eOl11unis- América do Norte, desapareceram,
tas tanto nos serviços públicos ci- nas costas de Pernambuco, três em

vis quanto nas fôrças armadas. barcações pertencentes ao "Caban
Nov. 1° - Segunda-feira: A ad- ga Hiate Clube", pois os' produto

vertência já vai tarde, mas pode ser- res de assucar estão pleiteando jnn
vir para o ano próximo. Cuidado to a C. C. P. um novo aumento no

Dois cri- com os ladrões de fIôres: prêço daquele produto e o Moinho
2 - Terça-feira: Apesar de o dia Concórdia está oferecendo farinha

de hoje ser consagrado aos mortos, de trigo catarinense a razão de du
do Rio anunciam mais uma baixa zentos e trinta cruzeiros a saca.
no prêço do pão, entretanto, na posta na estação de Volta Grande,
mesma ocasião; naquela mesma ci- enquanto a farinha de origem es-

dade, começava a vigorar uma V1- trangeira é posta em nossa cidade
bela de prêços mais elevada para os por menos vinte e sete cruzeiro!':'
taxis, pois os israelitas acabavam 6 - Sábado: Apesar do Mini,,��o

I '"
'

de conquistar tôda a Galilea e no do Trabalho estar empenhado em
.•..••••...

Piauí continuavam os distúbios pó- aproveitar vocações; alguns navios ,.
. . . . . . . . . . . . . .. . ';

-

líticos acrescidos de mais algumas da noss� marinha fie guerra anco- EMPREGADO
.

tIraram na baia norte, pois o Presi- Jovem de 15 anos de idademor es.
I .

3 - Quarta-feita: Como ontem dente Dutra declarou ser coutrá- oferece seus serviços para tra-

foi o dia dos mortos, o "O' ESTA- rio a prorrogação do seu mandato balhar em casa de familia on-

DO" nasceu morto, razão pela qual e Truman, cansado pela carnpanha ] de possa morar.
, Carta para ex, postal nO f39não .poude circular no dia de hoje I eleitoral, vai gosar férias. É só I

CLUBE DOZE DE AGOSTO
NOITE DE ELEGANCIA .

No dia 13 do fluente, sabado próximo, haverá a apresenta
ção de um grandioso "show" astístico, realizando-se a sensa

cional escolha da "Dama da Elegância" entre as senhoras e

senhorinhas que apresentarem os mais belos trajes da moda.
A reservá de mesas, a contar de amanhã, 2a feira, far-se

á na secretária do clube, a Cr$ 30,00.
Detalharemos nas próximas edições esta festa e seu bri

lhante programa, que promete alcançar grande sucesso!
'------------�---------------------------------------------

Flor'anópolls, 7 tje Novembro· de 1948

Boje e, amanhã,
110 passado

A. data de hoje, reoorda-nos :

- em 1.710, o "Governador de

Pernambuco, Sebastião de Castro

Caldas,' fugiu de Recife, embar
cando para a Bahia. Os aconteci

mentos se foram sucedendo até

que a 18, de Junho de 1.711 os ha-

bitantes do Recife se sublevaram Criminosos de DU8.r-sendo iniciado a guerra civil cha-

mdaa dos "Mascates". que, só veiu ra ].apOOAseSa terminar em 8 de Outubro de
Toquio, 6 (U. P.) -

(1.711; .

d
.

_ em 1.765, embarcou com des- rrunosos e guerra Japoneses, um

.

d J
. S" o tenente e um sargento, foram en-ilino ao RIO e anerro, . lVl.

Imperador, que se achava nesta forcados hoje, depois de condena

então Desterro desde o dia 5; dos em Yokohama por terem mal-

_ em 1.831, por Lei roram de- tratado prisioneiros de guena.

clarados livres todos 05 escravos

que entrassem no ter-rítorio OU

;portos do Brasil, procedentes de

.:pais estrangeiro;
- -ern 1.837, na Bahia, irrompeu

'O movímento conhecido corno "Sa

hinada", terminando em 15 de

-Março de 1.838;
,

- em 1.81c5, tiveram licença pa-

Ta construir um cemitério os hu

bitantes da barra do Rio 'I'ijucas
Grande;

- em 1.8/18, teve inicio -a revolu- Almejamos-lhe feliz estada em

ção do �rtido.liiberal, em Pernam- nosso Estado.

huco, conheeíde com o nome de --------------------

"Revolução Praeira" e a cuja fren- - em 1.825, nasceu o Marechal
te se achavam os deputados da Severiano Martins da Fonseca;
Província;

,

-r-z- em 1.826, o General Fel is-
- em 1.857, seguiu para a Co- herto Caldeira Brant Pontes, mar

Ionia de Santa T-ereza '0 Prêsiden- quês de Barbacena, cheg-ou a 'esta
te desta Provincia; , 'então Desterro.. Fora o nomeado

- em 1.890, assumiu a adminis- comandante em chefe- do nosso.

tração deste Estado o 2°, Vice- go- exercito em' campanha contra as

vernador, Coronel Gustav� Seh- provincias do Rio da Prata;
midt; - L827, nascimento, em Boro-

- em 1.890, a Vila de Tubarão déus, de José Bonifacio de Andra- i

foi elevada a categoria de Cida- de e Silva, o seg-undo desse nome,
DR. SAULO RAMOS

de' filho. de Martin Francisco e néto Avisa a mudança de' seu COl"-
,

f I G I' d
-

sultório e residência, para a- em 1.897, a eceu o enerai t e José Bonifació, o Patriarca, f'a-
João Severiano da Fonseca,' hoje tecendo em São Paulo a 26 de ou- Rua Trajano 41. Telefone

considerado como o Patrono do tubro de 1.886; I 1.009.

Serviço de Saúde do Exército. - em 1.832, Evaristo Ferreira Consulta das 10 ás 12 e (las

x da Veiga, quando deputado e se' 16,30 ás 19 horas.
x x achando' em sua Livraria conver-

....,..,.- r' -,�...,...._.-

8 de Novembro sando com alguns amigos, foi atin-
Á data de hoje recorda-nos' que: gido por um tiro de revolver que
- em 1.640, o Coronel holandês lhe causou um ferimento leve;

Koen depois de 'ter sido repelido - em 1.853, foi creada, por De-
em Vilas da Vitória e .Espirtto ereto nr. "'1.266, a Colonia Militar
Santo" fez-se de velas; de Santa. Ter.eza, entre São José e

- em 1.660, o povo do Rio de Lages, neste Estado;
Jane''iro, tendo á frente o Capitão - em 1.854, nasceu em Caxias,
Jeronimo Barbalho Bezerra depoz Maranhão, o voeta Teófilo Dias de
o g0vernador Tom� Corrêa de Mesquita, que veiu a

'

falec€r em

Alvarenga, aclamando ,em seu lu- São Paulo a 29 de Março de 1.889.
gar, como Governador a Agosti� - em 1.8{:\3, em Itajaí, n�sceu o

illho Barbalho Bezerra; Dl'. Lauro Severiano Muller, fale-
Em 11812, no. 'Rio d€ Janeiro, oeu em 30 de julho de 1.926;

nasoeu Justiniano José da Rocha, � em 1.866, com destinci ao

primeiro jornalista. brasileiro, fa- Passo da Pátria, partiu d,e Buenos,
,Jecido. na mesma cidade em 10 de Aires o Marques de Caxias, Gene-
Julho. de 1.862; ral, Luiz Alves de Lima e Silva;
- em 1.818, a esquadra fran-

- em 1.884, entre ItajaÍ e São
�>et, ,conpuzindo a General Conde Francisco, naufragou o navio in
Carra-Saint-'Cyr, nomeado Go- glês" Schel and Rhyn ", perecendo
cel'ià do Contr�lmirante Berge- um dos tripulantes;
v€rnador e com a incubencia de - em 1.885, sóbre Joi,nvile,
receber das autoridades portuguesas ,n,este Estado, desabou forte tro
a Guiana Francesa, ,em nosso voada, tendo uma faisca fulminado
poder desde 1809 e na ocasião uma criança de seis anos de idade;
governada, por .J�ão .s:eV'e�iano - em 1.889, foi feita a demarca
Maciel da Costa (mais 'tard,e Mar- ção \de limites entre o Brasil e a

ques de Queluz) e que Portugal Argentina;
restituira á França nos termos do - em 1.945, no Rio de ,Janeiro
.art. 107 do Cong'resso 'de Viena faleceu o General Manoel Rabelo,
(12 ue Junho de 1815 e 28 de grande cidadão-soldado, nascido
Ag'ostooo'de 1817): chega nesse dia em 1.878, na mesma cidade.
'a Guiana; And1'é Nilo Tadasca.

Construções
restdencíets
.Goíania, 6 (R. P.) - O Governa

dor encaminhou um projeto 'de lei
à Assembléí.a, doando 400 lotes no

Bairro O'perários à fundação da Ca
sa Popular, para construção de re

sidências.

Dr. Armando
ferreira Lima

Está entre nós '0 nosso distinto
e estimado conterrâneo, sr. dr.
Armando F'erreira Lima, renorna
do técnico do Ministério da Agri
cultura e que vem em inspeção aos

serviços de combate ao gafanho
to.

Esperem na

«bicba»!
'

Praga, 6 (U. P.) - O Partido
Comunista Tcbeco resolveu trans

formar-se numa organização de eli

te, limitando o número dos seus

membros. Doravante, novos mem�
bros não terão acessos ,senão

de-,pois dum' longo periodo de espe

ra; e mesmo' dos integrantes atuais,
muitos serão rebaixados, a simples
candidatos na lista de. espera.

, .

PASTA, DENTAL
ROBINSON

o «Pravda» e a vUó
ri'8 de Tromao
Moscou, 6 (U. P.) - O "Jornal

"Pravda" publica hoje o primeiro
comentário sôbre as eleições nor

te-ame'ricanas, assinado por Ilya Es
lenburg. Afirma este que o povo
norte-ame,ricàno votou em Truman

porque temia que Dewey ainda .fó,s
se mais favoOrável à guer:ra, diz
ainda que muitos deixaram de vo

tar em \Vallace, porque p,referiram
reforçar a corrente de 'fruman.

. '

Durante o mês de outubro, pro-,
x imo passado, o movimento de

ass istenci a aos indigentes interna-

dos neste Hospital foi o seguinte:
HHio X, 102; Roentgenterapia, 3� Ra.

diu, 1; Electrocardiograma, 3; Me-'
talrol ismo-basal, 3; Ondas curtas.. ,

31, Infra-vermelho, 20; Ultra vio-;

leta, 15; Exames de labora torío;
Só; Operações, 62; Consultas nos

.ambulatorios, 478; Formulas avia-

das, 1992; Curativos, 1817 e Inje-'
ções, !!62�.

, o ameaça,
, EVITE

O CONTAGIO I
com ,OI

PASTILHAS

VALUA

•• o.o.o... .. o. '!' o. _

As águas do mar não constituerú
perigo para a conservação dos Mo�

�ores JOHNSON Sea Horse pois to

f'los êles, antes de sair da fábricae

são tratados por um processo espe

cial, idealizado e executado , para,

proteger. as partes' metálicas contra,

os efeitos corrosivos da água salga-e
da. Distribuidores Comércio &

'Dransporfes C. Ramos S. A. - João

Pinto, 9.

/ FRECHAN:DO•••

Na sessão vespertina de ante-ontem, da Assem
bléia, o menu foi sortido e apimentado à baiana. O
rompe-rasga nasceu de o Diário da Tarde, segundo
já prevíramos, valer-se do anonimato para multipli
car assacadilhas e calúnias contratoute le monde et
son pére. Do cabeçalho do órgão

'

udenista, como se

vê todos os dias, desertaram os nomes dos que alí de
viam estar como responsáveis. O Diário tem, apenas,
um proprietário. E êsse não reside entre nós. E' o sr.. ,

Adolfo Konder, habitante da Capital Federal. Usando
do anonimato, os que intrujam pelas colunas da folha.
udenista sabem que desobedecem a Constituição...
Pouco se lhes dá êsse desrespeito à lei.'O que querem
é ser pasquineiros. O que os satisfaz é a fuga da res- '

ponsabilidade. Poder, atacar ao abrigo de qualquer'
represália, para. êsses escribas, é a delícia das delí
cias. l!:les pensam assim: -- "Enchamos o jornal, de'
calúnias e blasfêmias. Ni:nguém saberá que fomos
nós. Ninguém tentará processar o dr. Adolf.o. Seria;
injusto, já porque êle não está, aqui e já p�rq,?e� todos
sabem que êle não goza de saude. A ConstItUlçao que'
vá para ° diabo!"

São dêsse 'porte os caneteiros, mar?arad_?s que, à
tocaia. se valem de um ausente para a IS.ençao de res-·

.ponsabilidade, que tanto lhes define e 'deprime a per
sonalidade. .

,

A çiignidade dos adversários está ao sabôr da- co
vardia anônima, que pela primeira vez macul� u�.,
jornal catarinense com as responsabilidades de orgao>,
de um partido político.

Se algum dos meus leitores tiver um adversário>
na situação e não Possuir a fibra para atacá-lo como-'

homem, de frente, nã_o perca a oportuni�a?-e: corra

ao Diário e se valha das normas que por la Imperam_,
Ataque à sombra, �em :medo de consAeq�ênci�s. �int��
assalte a honra alheia, morda a decencIa, tnpudIe 80-

bre a pessoa descoberta do adversári<;> ind�feso. .

Para agir assim - reconheço - e, preCISO ��llta
Coragem. Mais coragem, entretanto, e necessano a.'

quem possibilita isso.
,

Melhor faria o jornal udenista se anunciasse:

APROVEITEM A OCASIÃO
"l!:ste jornal aceita calúnias e, d!fa�açõ�s. contt�

os adversários do partido de que e orgao oflCIal.
A

Os

que desejarem valer-se de suas �olunas par_a esse

fim, podem enviar s�as cOlaboraç?es,. que serao pu
blicadas sem indagaçao de procedencIa, tanto de lu-

gar como de pessoa". .,
,

, "

Que dirá de tudo isso um homem dIgno, mt�g,ro e
leal? O Brigadeiro Eduardo Gomes, por exemplo?

, GUILHERME�TAL
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