
Presidente: Sr. Saulo Ramos _ preendido nesse se !:'Con..
P. T.B.' gregaçãoda Faculdade de Direito.

,_Secret'ári'Os: Srs, Pinto de, Arruda c _ Sr. João José lider udenista
Alfredo Campos' _ P. S. D. � Ep1 'O seu e I1f nome' da U. D. N'3
Aberta, a sessão por haver nu- elogiou as palavras do sr. Nunes .

mero legal, 'O ·slY.fPresid�nte mandou Varella, dizendo que este seu nobra

10.388
fosse lida a ata da anterior. Apro- colega falou bem no nome de toda .

vada a mesma, passou-se à leitura a Casa e também no nome do POVQ

do expediente do dia.' barriga-verde, quando disse que a

O
._ Sr. Nunes Varella, líder pes- criação da Faculdade de Filosofili

IXi � n��' .� .

� r�t� ir� � 1""1� :��i:�:, ��:;�l��od���b�!���; qU:iL�: �:�aU:�a���n:;a�d::i:a::a�'�s::a;��
,

" creada, nesta Capital, sob 'Os auspi- ra e ,da nossa gente .

1

,

"

.

"

\'
"

, �������\�:�L�������a� ��eji��iC��':� n:ent;r�B�:�I��:��1ent�' ��!��:��
considerações sobre o assunto res- era daqueles que concor-rerem p:ll'il

A t· 20 d
" " E 'p 'd t E t d t b I

saltou Q alcance do empreendimel?-' a grandeza de um povo. Assim' em o

por arla D. ' a u, • • e8 e' s a o es a, e ece o· preço t�, termin�ndo por e�v.i'�r à Mê8:J seu e �'o nome do P. T. B. apoia �

, miáll-mo de sete Cf'U-ze·lros para o qUI-lo d
- um requernnento no sentido de que requer�cto.

.

, .' e pao puro, constasse da ata um voto de con- _ Sr. Cardoso da Veiga _ P. R.
"

d n I gratulações com a' Diretoria provi- P. _ Enviou à Mêsa declaração de

. _

e IP08 popa ares sória da novel Faculdade d,e File- v;to afir.�nando a solidariedade do.

A COIl1lSSaO ,ge Preços do Estado .mo admissivel do quilo de pão de tipos, na proporção minima de 70% sofia, .tendo nessa oportunidade. seu' Partido ào requerido pelo no..

-de Santa Catarina acaba d.!, baixar' trigo puro, ele tipos populares - de pães dos tipos populares. palavr-as de 10UVOI' ao esforço em- bre .Iider pessedista, Sr .. Nunes Va..

-portaria fixando novo preço para o "PauI,iJia"" "Laguna", "Franeês';, Art. 3° _ Esta Portaria entra em rella..

pão de trigo puro, de' tipos popula- e semelhantes, "Sandwich " doce e vigor na data de sua publicação,
- Sr. Cárdoso da Veiga _- P. H..

r-es, que não poderá ser vendido salgado, e todos os 'demais em cuia revogadas as' disposições em contru- P. _ Retor'nando à tribuna, renor-

por mais de sete cruzeiros (Cr$ composição se empregue farinha de rio. ·Oep. 08v81,do Ca1Jra�, tou-s� à atuação da C. E. S. p� E.

7,00) o quilo. trigo, banha, açúcar, sal água. fazÍndo-lbe censuras e acusações
Damos a seguir o teor da-aludida Art. 2° _ Nenhum estabelecimen- Florianópolis, 9 ele novembro de inimigo do povo -Foram aprovadas as prestações de

Portaria: to poderá expor à venda pães con- 1948. '

Ontem, na sessão da Assembléia contas pelo Chefe do Poder Execnti-

"Portaria n: 20 de 9 dé novembro siderados de luxo, exclusivamente, ODçra[preIisd:we\iPoáebubJ�.j,I L
I,

I
vo do Estado pela seguinte lei:

d 9 8
' eaís ativa do Estado Io i discutido

e 1 4 . devendo apresentá-los de ambos os Leoberto Leal, Presidente". e �otado o projeto de lei na 115,
O Doutor Saulo Ramos: Presíden-

O PRESIDENTE DA C0MISSAO que', autor-iza o Governo do Estado te da Assembléia Legislativa do 'Es�
.ESTADUAL DE PHEÇOS DE SA.N-

v.
.

P f""I D
a aumentar 'Ü empréstimo com a

tado de. Santa Catarina, em exerci-

TA CA::rAR�NA no-uso de suas utr i- ísítou O ..�. .. caríccc Sul América Capitalização S. A. cio:

huições, e I,

M
Qual a finalidade do ernprésti- Faço saber a todos os habit�ntes

Considerando a: baixa de preços O 1-nísíro do 'Trabalho I110'? Atender á, execução dos ser-
deste Estado, que! a Assembléia Le-

(la farinha de trigo, tanto de D�O- 1 viços de água e esgôto nos municí- gislativa decreta e promulga a se-

cedência norte-americana como na- O ministro Honório Monteiro,

I
seu presidente, Noeli Corr êia de pios de Blumenau, Florianópolis, guinte lei:'

cional e 'argentina; acompanhado de seu secretário, sr. Melo, em nome aos �diretóri05 dis- Itajaí, Joinvile, Lajes, Laguna, Rio LEI NúMERO 3
Considerando o que ficou resol- Paulo de 'Siqueira Castro, visitou tritais, Alziro Angioni, pejo Depar- do ::lul, São Francisco do Sul e Tu- (Aprova a prestação de contas do

vido em sessão de 5 de novembro 'Ontem o P. S,, D., seção do Dis�rito ltamento T�ab�lhista, e Manoel barão. exercício de 1947).
de 1948; I

Federal. Na se.d� do P. S. D. fOI re- ,Brum da .SllveIra, pelos ferroviá- Essa a vontade administrativa Art. 1° _ Ficam, aprovadas as
RESOLVE: I cebido pelos membros da sua Cernis- rios.

� pessedista. Procurar dotar os gran- tontas prestadas pelo Poder Exe-
rt. 1° _ É fixado, para todo o" são Executiva e grande número de O ministro Honorário Monteiro des centros urbanos do Estado, C')!n. cutívo, de acôrdo com o arti 0'0 52

Estado de Santa Catarina, em ��r.$lmembros ,do partido sendo saúda- agradeceu as referênçlas feitas à serviço de. água e esgôto. .

;
n. 20' da Constituição do Estado e

7,00 (sete cruzeiros) o !)l'L";O .maxi- fdo pelo- sr- Henrique s Dodsworth, 81.111 íJi�ss0a;,reutirH1ando então "a <:ua· Jlelhot:amcnto. q·u.fl, se, .Iaz, rnistér" relativas aovexercícío iirranceir'O de
'" condição "

de homell1 do Partido e e que bem merecem as cidades em 1947.
-----�-"---- -----------,---------.....- de cumpridor .do programa social do aprêço.

presidente Dutra. Ao responder à Como fazer? Contraindo

v�os se empréstimo. são, que reza' o seguirrte: "O EshHb·

;>,3.67/'./'7'9 O deputado Osvald,o Cabral não se reserva o direito de antecipar o
TRUMAN , _ , ,

21.544.'105 se referiu à \taxa de juros, porque resgate parcial ou total desta emis-
DEWEY .

'VÀLLACE 1.116.390 via nela a leitura 'da tí'ansação. sã'o, se as circunstâncias o aconse..

THUHMOND 1.006.363 Pr'Ocurot� irhprfssionar Os .que olharem"

TOTAL
. 47.338.337 ouviram, com os numeros, dizendo

I
Portanto, o mai'ór prazo e o

. . . . . . . . .

...
.

que gerações futuras iriaIn '3e�' maior juro
. podeI� s:r cortiloos

Novo cometa
'sacrificadas com a pr�tendida me-Iquando

as

c,lrcunstanc,
las o aco.nsc;''- \

dida governamental. lharem. '
'

Belem .do Pará 9 (R. P.) _ A Esqueceu-se o ilustre depubtdo, Sem motivo pois, a arenga dt.·

Imprensa anuncia que já duas ma- tã'O insigne historiador" de enrique� deputado Osvaldo CabraL

drugadas foi avistado, ,entrtl as ceI' os seus conceitos COp1 os mús I Como é doloroso para êle, seniír

quatro e trinta e cinco e trinta hb-I c_ome:i�hos princÍpios.- de pblítica
I
a forte. a,dministração pessedista em

ras, o cometa cuja descoberta vem fmancelra, como tambem, de robl1s-
I
condUZIr o Estado e a sua ge11te

de ser anunciada li varias partes do tecer a sua arenga com exemplos para melhores rumos.

mundo., A estr,ela, dotada de long'a passados e atuais de empréstimos I A U. D. N. não dá o apôio. Poi�

cauda, aparece" no. oriente, na di- no nosso Pais, em Esta�o� irmãos. bem,. fique com ,êTe; pois dêlê 11ão-

reção em que nasce o sol. ) I Expressou-se da segUInte forma, preClza o P. S. D;.
\

'Proprietário e
o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor'Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
,
Diretor de Redação GUSTAVO NE)TES

'Ano xxxv I .

10 de Novembro de 1948 ., - M.florianópolis- Terça-feira,

\

D .. Joaquim Domi,ngues de Oliveira
em Pôrlo Alegre

referênciq sôbre eleições sindicais,
feita por um dos oradores, declarou
que estava se inteirand'o dos deta

lhes ,da situação atual do movimen

to sindical para então, marcar a iI:>

ta para a e�colha ,dos novos diri
gentes.

Expressivas hamenage�s lhe furam prest'adas
.

'na capital gaúcha
A propósito das expressivas homenagens que, em Porto Alegre, fo_'

ram prestadas a S. Excia. Revma. D. Joaquim Domingues de Oliveira,
Arcebispo Metropolitano, o sr. dr. J'Osé Boabaid, GJvernador em exer

-dcio, recebeu a .seguinte comunicação 'telegráfica:
"Porto Alegre, 2 _ Tenho o prazer de comunicar a. V. Excia..que

o exmo. e revmq,. sr. Arcebispo Metropolitano Dom Joaquim Domingues
de Oliveira tem sido aqui alvo 'de expressivas homenagens e muitissi

mo visitado na Beneficência Portuguesa, onde se acha hospedado.
Membros da colônia catarinense, pessoas de destaque e autoridades do

'.Rio Grande do Sul tê'm ido ali apresentar-lhe ·cumprimentos. Os jOl:hais
enaltecem os d'Otes do eminente orador sacro e a sua ação dinâmica,
criadora de fá cristã, nesse Estado. Na visita feita ontem ao Seminário
de São Leopoldo, onde esteve preséhte o Cardeal Jai'me Câmara, o Ar

cebispo Dom Joaquim Domingues de Oliveira proferiu brilhalJ1te sauda

oç.ão, que foi aplaudirlissima. A família Oscar Ramos recepcionou ontem

� sua residência o Arcebispo e seu Secretário, tendo sua afilhada Te

rezinha de Jesus Ramos oferecido champanhe, falando então o enge

nheiro Ramos, que formulou v�tõs de feliz regresso ào Arcebispo, que
hoje seguiu por via aérea. O seu embarque esteve concorridissimo,
achando-se' entre os presentes o representante do Governador, o Arce

bispo Scherer, autoridades e associações religiosas, que saudaram o
,

Arcebispo Dqll1 Joaquim Domingues com salvas de palmas: Atenciosas

:saudações. (a) Engenheiro Oscar de Oliveira Ramos.
,

Mais. severo t) blo
queio d@ Berlim
BERLIM, (U. ·P.) _ As autori

dades russas de ocupação tornaarm

mais· severo o bloque.io desta cidade

ao levantar barreiras em tôdas as

ruas que lig'arp ,os setores ocid1mta�s
com o oriental. Unicamente os ca

rninhões dd Exército russo pode�
rão entrar e sair do setôr russo.

o pleito D�rte
americano

Resultados aindfL párctats
. 'V'ashingtos, 8 (U. P) _ Os re-

s!lltarlns a1)Ul'ado� de 1.1m totál de

135 460 secçes eleit.orais das 141.04G
cios Estados Unidos _ inclusive
Terrilórios - dão os seg'uintes re

sllItaos:

fundação da Associação
Brasileira de Escritores

(Seccão de Santa Catarina)
O escritor Marques Rebelo, .da ABDE d,o' Rio qe Janeiro, apoiado

por wn grupo de intelectuais catarinenses, entre ê1es Henrique Stoc

dieck, Oton Gama d'Eça, WHmar Dias, Anibal Nunes Pires, Hamilton

Ferreira, Salino Miguel, Ody Fraga e' Silva, Laila Freyeslebe}l, Fúlvio

Vieira, Valmor Silva, Arquibaldo Neve.s, Lídio CaladQ, Ari Mafra, Joa

(juim Madeira Neve�, Helio Balstedt, Arm�ndo Carreirã'O, Eglê Malhei

ros, e outros, c'Onvida aos demais interessados na Í\ll1dação ,da. Secção
Cátarinense da Associação Bra'sileira de Escritores para uma reunião

a realizar-se no Clube Doze de Agôsto, quinta-feira, dia 11 do corrente,
às 19,30 horas.

Na Assembléia Leg
, .

. .

A Faculdade\: de Filosofia. - Fala a respeito
Nunes Varela. - Outros oradores o apoiam.

ainda às Voltas, com a CESPE. - Aprovada
;
,

, dei contas .do Executivo. - Outras no

Art. 2° _ Esta l�i entra em vi·
em-

gOl', na data ela spa publicação, re�

vogadas as disposições em contrá-préstimo.
i O primeiro empré&timo realiza
do em 15-12-44, com a Sul Améri

ca, Capitalização S. A." não bastou

em .mlmerár:io para a giganLesca
obra administrativa que se pre

Vende concretizar para 'benflfício

de bôa parté da pOPUlaÇão· catari
nense, e, consequentemente, resol-
veu o Govêrno aumentar o mesmo

empréstimo com a mesma Compa-
nhia de Capitalização.

.

Com o. aumento, o G'Ovêrno pre
muniu-se de medida acauteladora,
qual a clc�'aumeÍltar o prazo 'de pa

gamento.
Como resultante, aumentam os

juros.
.

Maior importância, maior prazo,

juros maiores.

Nisto é que se apega Q iluminado

deputado Osvaldó Cabral.

Si, com o empréstimo de Cr$ .:

36.00Q.000.oo, ao final do pagamen
to aduzir}amos Cr$ 16.000.000,00 de

juros, agora, com acréscimo de

aper)as Cr$ 9.000.000,00 vamos pa�
gar mais Cr$ 31.000,OOO,qo de ju
ros. Raciocínio brilhante, não res

ta a menor dúvida" para os desf'o

nhecedores da maneira de efetuar-

rio. �
Paláeio da Assembléia Legislati v a',

em Florianópolis, 9 de NovembrO'
de 1948.
Saulo Ramos - Joaguim Pinto de

Arruda _ Alfredo Campos.

quando da discussão do Projeto-Lei
n.115:
"Não merece o apôio ,da U. D. N,�

por nào trazer um benefício corres,",

pondente ao ·onus".
_

O deputado Osvaldo �abral nã()'
pude admitir por parte da; admi..

nistração pessedista qaalque1' me

lhoramento para· a população ca,ta

rinense.
O hemplo lembrado pelo relator

deputado Raul Schaefe1', quar O" da

construçãu da ponte Hercilio Luz,
ctija concretização mereceu emprés
timo, que ainda hoje estamos amor-.

tizando, tonteou "um pouco" d

deputa:.do Cabral.
:E:sse "tonteamento'.' inicial foi coO:
duzido .à nocaute, pero digno depu... ··

tado Haul Schaefer, ao ler êste o·

artigo, lO do Projêt'O-Lei em discus-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURAS
Na Capítal

Ano ...........•. Cr$ 90,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00
Mês ......•.... :. Cr� 9,00
Número avulso .. Crh 0,50

No Interior'
Ano � ,Cr$ 100,00
Semestre Çr$ 80,00
Trimestre .•...... Cr$ 35,00
Número avulso .. Cr$ 0,60

Anúncio.�iante contráto,
-

Os ori", mesmo não

puhlic\�os, não serão
devolvidos.

A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos. nos artigos

assinados.

Viacão Aérea
� .

Horário
Segunda-feira

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - fO,4Ó - Norte
PANAIR ...... 1.3,60 - Sul

_CRUZEIRO DQ SUL -. 13,55
Norte

Terça-feira'
:\:úR - 10,40 - Norte
, I �EIRO DO SUL - 12,00

rJorte
VARIG r: 112.30 - Sul
PANAIR - t3,50 - Sul

Qturrta-feira
PANAIR - fO,40 _- Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,0.0

!Norte
, VARIG, '- H,U - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

, Quinta-feira
. PANAIR - 10,40 ......, Norte

PA,NAI_!l - 1.3,50 - Sul
VARIG _:_ 12,36 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

!forte
.

'Cl\UZEIRO DO SUL -

lul

f3,55

,15,30 -

Se:eta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

JlJorte
PANAIR - 10,4.0 - Norte
VARIG - 11,40 - �orte
.PANAIR, - 1.3,50 - Sul

Sábado
VARIG - 1.2,30 _:_ Sul
CRUZEIRO DO SUL

fiorte
13,55 -

utet»

8EGUNDA-FEIlU

Expresso São CistóvAo - Latrooa
7 horas.
Auto-Viação' IUjal - ltajal - 111 h0-

ras.
.

Expresso Brusquense - Brulqu. -

16 horas.
Expresso Brusquense - NOT. Tre:nota

- 16,30 horas, '.

'

,Auto-Viaçã.o Ca.tarlnense - JomvUe
-: II ·horas.

Auto-Viação Catarmen.H - Curit�ba
___ li horas.
RodoviárIa Sul-BruU - POIrto .Alegre I

- 3 boras.
.

. Rapído Sul-Brasileiro - JoInTil. -

As li e 14 horas,

ITIDRÇA-FEmA.
Auto-Viaçllo catarínense -'- POrto'.Ale-

gre - 6 horas.

IAuto;Vfaçâo Catarmense - Curitiba
- 5 horas

.

Auto,Viaçllo Catarlnense
.

Jolfn11e

I- lI.horas.
Auto-Vtação Catarln,enH T1lbairllo

- 6 horas,
. Expresso Silo Crt.t6Tllo - Lquna
7 horas.
Emprêsa Glória - IAc'1ma - 7�

e 6 Ih horas.
Expresso Brusquense - Brusqu. -

16 ·horas.
_A·)to-ViaçAo Itaja! - ltajal - 18 no

ras.�
Rãpído Sul Br�sUe!ro -:-' JolnTil. - u

li e 14 horas. .

QUARTA-FERA
Auto-Vtação Catarlnense

- 5 horas.
Auto'Viação Catti'!.n$llBI

- II horas.

Auto-Viação Catar!Den.. lAguna
I • _ 6,30 heras.
>

"
Rápido Sul BrllBUeiro - JoLnvU. - li

�. :5 e 14 horas.
.' Expresso SAo CrlstoTllo � LaCU/ll. -
'. 7 horas, .

:. ExpresaQ Brusquense - Brusqu. -'

� 16 horas.

� Auto-Viação l,tajal - ItajaJ - l� no-

j
nas,

Expresso Brusquenae - Nov. T.l'fllto,
- 16,30 horas.
Rodoviária Sul BraQl - POrto .Alegre

- li horBoS.

curitiba

Jolnv1HJ

QUINTA-FEIRA
.

Auto-Viação CatarlnellM
Alegre - 6 horas.

AU'liO-Viação' Catarlnenee
- 5 ·hóraos.
Auto-VlaçAo Catarlne1l11e

- II horas.

Aut:o-VlaçAo CatarlnenH - Tubarlo
- a horas.
Auto-VlaçAo, C'atartn_ - Laguna

- 6.30 horas.
Expresso SIlo CrtstoTAo - Lagun. -

7 hm:as..
'

Emprêsa Glólia - Lagun. - II 1/2
e 7 1/2' horas.
Expresso BruSQuenae - Bl"ullQue -

18 bora's.
.

A.uto-Vlação IUja! - IUia! - 111 ho
ruo
Rãpldo Sul Brasileiro - JolnTU. - ..
I e 14 horas.

.

lbnpresa Sul Oeste Ltda - Xapecõ - ..
- • horas.

SEXTA·FEmA "

Rodcmtria Sul Brasil - Pano .Alecre
- 3 horas .

... " Auto-Viação C&tartneDft - Curltiba
• - 5 horas.

�"! Auto-Viaçllo Catarlnen.se: ,- JoinTilc
- • horas.

-
Auto·Viação. Catll!'lnen.. ·

- t.aJruoa
- 6,30 horas;
Expresso São OriBtovlo - IActma -

7 horas.
Auto-VlaçAo ltajat .:_ IU}aJ - 111 ho

ras.

Expresso BrusquelUl.
16 horas. •

Rápido Sul Brasileiro ....... JólJwU. -
b 5 e H hora·•.

SABADC
Ca tarlnen.e - CUrltlba

POrto

CUritiba

JolnTile

Bl'UIQuO

Auto·V!e.c;Ao
- 5 hora·s.

. Rápido �ul Bru!l� - JOInT11e -

lia 5 e 19 horu,
- II horas.
Auto·VlatAo Catar1nense

- 6 horas.
Auto·Viaçllo C&tarln_..
-'6 horas.
Exprp,S90 SAo Or1stoTAo - LaguQ -

7 hotas. .
.

ExpreSllO Brusqu_ee - BIr1áque -:
14 horas.

.

:Aute vlaçllo ltaia! - ltaJaJ - 11 hg.
r8Js. .

Expresso Bt'1lsQU� - NOTa Trento
- 9,30. horaS. ,.

Expresso Glórla La«uDa' - • l/I
e 7 1/2 horu.

JolnTile.

1 Dr. (LAANO '" G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime 8 civ.l

COD81:ltulçéio ele Soeledoel..
NATuRALIZAÇÕES
Titulo. Dealarot6rioa

EBcrit6rio e R.Bielencia
Rua Tiradente. 47.

, FONE •• 1468

-

A DIVULGACAO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâ-mbio Cultural
Economico Financeiro'

Publicidade mensal. _;, Assinaturas e Aiilincios:O-.
CAIXA POSTAL, 775 ·CURITIBA

_.C

,
.

1\:�

sistema de lamina «Angledosi'»

PRONTA ENTREGA

Tipo:
T O 14

D 7
Q 8

H O 10

Marca
Internótional
Ccterpillar
Idem

Allis chalmers

-- sistema de I"mi"a

.sisterljla de Iamina
Idem

. I

Pedidos a Caixa Postal139

«Bullodoser»
«Angledosr»

;� I

(

CONCURSO P 4 R A
'.

MF,DICOS DO EXRCEI·TO
PRINCIRA�S ALTERAÇõES HAVIDAS NA PORTARIA &.661, de

27-9-1945, relativas ao concurso para 1° 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 escr ita

de higiene, patologia médica ou cirúrgica, estas últimas a sua escolha.

D) - Não há prova prática no cadaver.

E) - As provas escritas serão realizadas nas sédes das Regiões
Militares (exceto na la R. M.) e na Escola de Saúde do Exército.

F) _ As oráis nesta escola.
OUTROS INFORMES

A} - Os doutorandos poderão increver-se em documento que pro

ve a terminação do curso.

B) - Inscrições até .31 de dezembro de 1948.

C) - 50 vagas de 10 Tenentes.

D) - Informações completas sôbre pontos para concurso; provas

orais documentos exig-idos, etc., na Chefia do Serviço de Saúde Reg-ional
Curitiba e na Escola de Saúde do Exército,. a rua Moncorvo Filho, 20

-

Rio.

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

. Elixir de Nogue Ira
Molestias das senhoras - Colícas M.ellcq.çéio auxiliar DO trc;stam_to-· .

Usem o Sedantol contra as irregularidades nas visitas, disturhios

I'
da��ia

e mal estar. Evita complicaçõ,es. MOURA E SILVA

Cactusgenol - Regularizador do �ração. .
Avisa aOs 81'S. pr;oprietários de':

.

O �actusgenol tonifica e regulariza� Combate as sufocações, aflições, onibus, que aceita agência. Infor---

lDchaçoes e falsa asma. mações: Praça 15 de Nov. 24.
.

QUER VESTlR·SE COM CONfORTO E . ELEGAMCIA 7
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rue Felippe Schmidt 48

Ouçam diariamente, das 9 àsv13 e das 17 às 22 horas

RADIO TUBA' ZYO 9 /
-

.

1530 kilocielos ondas:. médias de 196 metros

TUBARÃO, -- s. CATARINA

Tonjcardium�Tonico- do coração·
o Toriicardium vigoriza o coração, .combate as aflições, cansaço

palpitações a alivfa os rins.

. O Mucus da
'Asma Dissolvido
Rapidamente'
Os ataques desesperadores e violen .....

tos da asma e bronquite envenenarre

o organismo, minam a enetgia., arruí
nam f\. saúde e debilitam o coração. Erre.
:3 minutos, Mendaco, nova. fórmula
médica, começa a circular no sauaue.,

dominando rapidamente os . a taques..
Dêsde o primeiro dia começa a desapa
recer a dificuldade em "respirar e volt.a.
o-sono reparador. Tudo o queise faz ne

eessário é tomar 2 paatilhasde Mend�co-
ás refeições e ficará completamente Il\?e"
da asma ou brcnqui te. A ação é muito

rápida. mesmo que se trate de casos-
.1

rebeldes e antigos. Mandaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantia.
de dar ao paciente respiração livre e Iácil

rapidã"mente e completo alívio do sofri

mente da asma em poucos dias. Peça
Mendaco, "hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa. garantia é a sua maior

proteção,

Mendaco A:"::m��m

CAS A-

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

Vende-se um aparelha 16m/m,.,.
com filmes interessantes paras

duas horas. de projeção; per

Cr$ 1.500,00. Ver e buscar no pon-

to da agroríornica na casa amarela,

com o Leal; todo dia até meio dia_.

Só os filmes valem muito mais.

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

EMPREGADO
Jovem de 15 anos de idade

oferece seus serviços para. tra

balbar em casa-de familià on-

de possa morar.

Carl� para ex. postal n? 139

..... ... ............................
"

.

VENDE-SE a casa sito a TUa:·

Major C0sta S/No Tratar na:.,'

Rua Generaf Bittencourt 79,

sIo FRANCISCO DO
"

SUL. para NOV4 fORK
Informações comos Agente.

FlorisIl6polje - Carlos HoepckeS/A - 01- Teletone 1.'Z12
São Fren'CÍ.co do 5ul- Carlos Hoepcke'S/A -CI - Telelóne 6

Transportes 'regulares cargas do pôrto de

I

( Eni. te'eg, .

MO)��M\'::K
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Ir' d d d O·" 1 NOTICIAS ACADÊMICAS
'

Qlau a e, o IVIOO Fundada a Faculdade de Filosofia,

VSpirl· t·o Santo e' , Ciências e Letras
li I Em sessão realizada ante-ontem,

4 -I ti O S V·"
no Salão Nobre da Faculdade de Di-

aSI O U'e Iceo- reito, e promovida pelos ilustrados
.
•• desembargadores Urbano Muller

te do, Paul'o Salles e Henrique da Silva Fo�t�s,
U coroando as sessoes preparatonas

De ordem do Sr. Irmão Secre- realizadas, com a comparência de

tár ío no exercício do carzo d Pr._: grande númel:o de autoridades, ad-
'. .

_

o e .. (1

I vogados,· magistrados, professores,
vedor, convido aos Irmaos que, 'em médico�, etc. Ioí fl�l}da?a a Faculda

qualquer tempo, tenham exercido

I
de de F.I1osofl>l; Ciências e Letras,

carzos no Consêlho a comparece- te�rj� sido entao nome�da. uma co-
o

. ..' rmssao para 'li eloboraçao dos esta-
·rem no Consistório desta lrlJ1an-: tutos dêsse novo instituto de ensino
dade no dia 12 do corrente, ás 19' superior em Santa Catarina.
horas, afim-de se proceder à 'rlei- .

.•

.

ção .dos membros' do Conselho Ad- los. Jogos i, Universitár ios Catar i-
..

t
.

' nenses
mnus .ratívo que ora se acham V1· Encerrando a disputa dos certa-
gos para o biênio de 1948 à 1950.

I
mes de velei e basquete dos 1os. J0�

O eleitor que não puder cornpa- gos U.niversitários Ca!arine�s.es,
recer poderá remet ' hã , I

promovido pela Federaçao Atlética
. er sua c lapa em Catarinense de Estudantes serão

envelope fechado e rubricado (!xtr;-l realizados hoje,' na cancha Úumina
rlormente.

I
da do 'Lira Tenis Clube, com início

Consistório 8 de novembr 1r às 1�,30 horas, os jogos finais res-

D. MARTA DE LOURDES E
' o (o

pectivos entre as equipes das Asso-
o J .1948. ' ciações Atléticas . Acadêmicas das

FLAVIO BEIRÃO BO:-iASS[S José Simeão de Souza' Sub-Sec-o- Faculdades de Direito e de Ciências
Para o nosso prezado armgn

sr.\,
. .

'".

Econômicas'.
'Z "T' B

.

I f
.

(,
tário.

.. enon v. Ofl ü â Sê t.S, a to unClOna-' . •

rio da Penitenciár-ia do Estado' ,a

IR
' G"

. "Dia da Cultura Brasileira"

.d_ata de h.oje .se l'ev.e.ste slgniIloa- ádío '

uarui a'. Festejando o "Dia da Cultura
Brasileira", bs centros acadêmicos

,iça0 especial, por assinalar-lhe o ' das nossas Faculdades efetivaram
-aniversário da sua digna cspósa, a' RESENHA DOS PROGRAMAS i)A sexta-feira última, dia 5,. no Salão

. -exrna. sra. d. Maria de Lourdes
I SOCIEDADE RÁRIO GUARUJA Nobre da Faculdade de Direito uma

LTDA. sessão na qual discrrrsaram numero
sos oradores, na maioria estudantes
dos educandários locais.

EDITAL
O Doutor' ARNO PEiDRO HOES

C!-IL, Juiz de Direito dá ia Vara
da Comarca de Florianópolis, Es
tado -de Santa Catarina, na forma
da lei, etc.
FAZ SABER aos que o presen

te edilal como o prazo de trinta

(30) dias virem, ou dele conheci
monto tiveram que, por parte de
ADOLFO BECKMANN, lhe foi di
rigida' a petição do têor seguinte:
- Exmv. Sr. Dr, Juiz de Direito
ela ja Vara da Comarca da Capi
tal. ADOLFO BECKMANN, brasi

leiro, casado, comerciante, resi
dente e dorniêil iado nesta Capital,
'por seu bastante procurador infra
assinado, vem expô!' e afinal re

querer a V. Excia., o seguinte:
- 1 - que o peticionário, filho de
Adolf Emil Beckrnann, embora re-

gdstrado como Adolf Carl Hein- RITZ, hoje ás 5 e 7)30 horas

r isch Beckrnann, para distinguir- Uma terrivel explosão de garga-

se de seu pai, em vista 4a identi- lhadas.

dade de prenomes e sobrenomes, Atarefados em busca de ouro, eles

e prevenir confusão, foi levado a encontraram, Iogo de saida, uma

admitir fosse tratado 'Por Adolfo moreninha de 18 quilates!
Beckrnann Junior, tendo mesmo Dorothy Lamour - Bob .Hope

passado a· assinar-se desta manei- -:- Bing Crosby - ern :

ra: 2. - que, corroborando essa
. DOIS MALANDROS E UMA

afirmação, possui o supücaute
..

GAROTA

seu registro nO 0."127 e sua cartei- Técnicos em matéria de confu-

ra elo Conselho Regional de Con- são, êles conseguiram armar um

tabilidade com tal nome: AqQlfo "tempo quente, no Polo Norte ...

O In;tihlto Brasil-Estados Unidos. Beckmann vunioe; 3. - que, ape- No programa: 1° O Esporte cm

de Flotianópblis, tem a honra de sal' do seu registro de nascimento, Marcha � Nacional'

convidar aos srs. sócios e exmas,
sua car teira de. identidade (Reg. Preços: Cr$ 4;80 e 3,00

f'amllias, assim como a topos os in- Ge ral n? 15."137) e sua certidão Censura livre. Creanças maiores

tercssados, para assistirem ás con-
de casamento, consignarem o ver- de 5 anos poderão entrar n� pri

ferências que o dr. Richard M. Mor-
dadeiro non'{), Adolf Carl Hein- meira sessão .

r ich Beckmann, tem, 0- suplican-
se proferirá nos dias 11 e 12 do P.pl'-

••.•..• , .• ,.: •• • ••••..••••••••••••

17,00 - Músicas Argentinas renie, 'em portugues, ás 20 horas. te, qtter em sua vida civil, quer ROXY, hoje ás 7,30 horas z

17,30 - Um programa para você... em sua séde social, sôbre os temas: comercial, usado indistintamen- CORDAS MÁGICAS

18,00 � Carta Sonóra (Casa Rena. "A ESCOLA MODERNA E AS
te de tais nomes, havendo mesmo, COM: Phyllis Calvert - 3te·

to) AM1�RICAS" . e "SÃO PAULO:. RA1-
firmarlo j conlralo, ás vezes somo wart Granger

18,15 - Vagalumes do t.uar ZES NOVECENTISTAS DA METRó- Adolt:o Beckmann, outras com.o No' programa: io Noticias da

18,30 _ Chucho Martinez (Galeria POLE".
' Adolto Beckmann JUl1lor e mUl-. Semana - Nacional 2° Metro .Tor·

dos Móveis) O dr. Morse é Bacharel da Uni-
Las como Adolf Carl Heinrich 'Be- nal � Atualidades

18 40'; �I '
' ckmal1n; II. _:_ que, afiui' de .evitar, P 'C ., 480 e' 3,00i v - lv onrento Espbrtivo 'versidade de Princeton, Mestre de reços:' r'; .' ,

19 00 P I S
.

daqui. [Jor diante, tais divergên- Censllra ate' 14 allOS.
,

- ensa!11en o oClal Caló- Arts, Universidade de Columbia, c

r ..
c·ias ,e para pej?vff,Ür confusões, c. _ _ __ •

iCO sócio efetivo do Instituto HistóricJ preLende o suplicante usar só- Lima, idem, idem. Em a d.ita pe-
19,15 - Variedades e Geoara'fi-co do S<"o P::jlllo. t'

-

f' f'd
.

t d
�
'" mente o nome de Adolfo Beck- Iça0" 01 pro el'l o o segUIn e es-

19,30 - Noticiário da Agência Na- mann, pr.edominante em-sua yida pacho: -, A. Designe 'Ü Sr. Escri-
cional ..

civil e comercial; A yista do ·ex- vão dia e hora, notificado o Dr.
20,00 -'- Músicas populares, dn Bra- P' t P bl' F I'

UO"ocl-cle" posto, desejando provar o r·eque- lomo OI' u lCO. po IS, .••..•

sil l� I . Ia renle que Adolfo Beckmann, Adol- 19-10-\148. (Ass.) A. Hoeschl.

20,30. - Músicas Vienenes (Drog. e Vende-se uma motocicleta Io Betkmann,Junior e 4dolf Carl SENT;ENÇA. Vistos, etc. Julgo
Farmácia Catarinense)

.

marca "VITóRIA" de 5 H. P. Heinrich Bcckmann,. se referem a por senLença a presente justifica-
20,45 - Instituto .de Cultura. R-�E,

.

Ver e tratar a Rua Esteves Ju- uma e á mesma 1)essoa do supli- ção, afim de que surta os seus de-

gi(,sa nior D. 28. canle, requer a V. Exa., se digne vida e legais'efeitos. Expeça-s,e o

21,00 - Grande Diário do Ar delerminae o processamento da competente edital pelo prazo de

21,30 - Abilio Lessa nec.essál'ia justificação; obedeci- . trinta dias, transcrevendo-se, no

22,00 - Músicas Hawaianas GINÁSIO DO INSTITUTO DE EDi[- das as foemalidades legais, afim mesmo, a inicial e a presente sen-

22,30 - Últimas melodias CAÇA0 DIAS VELHO
de o suplicante poder prevenir tença. Decorrido o prazo dêste,

23,00 - Bôa noite _ ENCERRA,-
Exames de admissão

direitos seus ,e de terceiros. Para entre'guem-se êstes, autos ao jus-

MENTO.. ra época - Dezembro de 1948..
tanto, requer, afim de provar o lificant.e, indeped;ente ele traslado.

a) inscrição - de 15 a 30 de No-
alegaclo, sejaJ;I1 ouvidas as teste- P. T. R. Cushls ex-loge. Florianó-

vembro. munhas. abaixo arroladas, que com- polis, 30 de outubro de 1948.

b) realização - primeira quin- parecerão indepe'ndentemente de (Ass.) Arno Hoeschl, Juiz de pi-
zena de Dezembro. intimação,. requerendo, ainda, des- reito da la Vara. E, para que

DbcumentaçRo: Requeriment-o� fir- de já, uma vez homologada por chegue ao conhecimento de ·todos

mado pelo candidato bu por seu sentenç'a a presente justificação mandoLt expedir o presente edi·

representante legal. sejam' os autos, independente- tal que será afixado no lugar do

Pedimos aos nossos' distintos leitores, o obséquio de preencher o
Certídã'o de idade, comprovando mente de traslado, enlreg'ues ao costume e publicádo na forma da

'COllpon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos ter º candidato, pelo menos 11 anos justificante. Pará ós efeitos fis- lei. Dado e passado nêsLa cidade

..quanto antes, o nosso Cadastro Social. completos, ou por completar até 3JJ cais, dá-se á 'Pres.ente o valôr de de Florianópolis, ao primei�o dia

:Nome .

de Junho seguinte. Cr$ 100,00. N. têrmos. P. deferi- do mês de novembro do ano de

Rua Est. Civil D. Nasc. Prova de sanidade, constituÍ\b m(�llio. .Sêlibre estamipilhas e�ta- mÚ novecentos e quarenta e oitQ.

',Mãe . . . . . . ..

:.......
'........ .:... por atestado médico. duais no valor de ·três cruzeIros Eu, VINICIUS GONZAGA, Escre-

Pai . ' Certifica,dq de vacinaçã'o anti-, incll�sive a respectiva. ·taxa de S. v�nte Juramentado, o subscrevi,

Emprego ou Cargo : •................. .' .. : ' vadólica, recente) passado p,ela P. Estadual). Florianópolis, 18 de noimp. ocas. do Escdvã9' (A�sina.
Cargo (lo Pai (mãe) ' .' : competente autoridade sanitária. Outubro de 19')).'8. (Ass.) João Ba- do) Arn'O Pedro Hoeschl JlllZ de

-Observ. . . . . . . . . . . .. . 1., •• "... Os documentos deverão ter fir- tista Bonassis. Test.emunhas: Ace- Direito da 1a Vara.

• . . . . . . . . . .. .. . .. '. . . . . .. mas reconhecidas, e poderão ser

Ilon
Dario de Souza, brasileiro, Está conforme

Agradeceriamos, também, a gentileza ·de. lloticias de nascimentos, �UbStitU. idos pela respectiva fotocó- casado, comerciante; Rüdolfo Schei- O Escrevente Juramento.

casamentos e outras, de parentçs ou de pessoa.s '�l11igas. pia,. legalmente autenticada. ,dcmanlcl, idem, idem. Francisco, Vinicius GOllzay.a.·

Beirão Bonnassis, juntamen te com

-o de seu dileto filhinho Flávio, la- 9,00 - ABERTUHA - Bom dia pa-

'Jentoso aluno do Qurso Prático AnJ ra você ...

tonieta de Barros. 9,30 - Variedades CI11 gr-avações

Compartilh.ando da justificada 10,00 - Orlando Silva

.alegr ia desse lar amigo "O Estado." ,1.0,15 - Frank Sinatra

apresenta aos distintos aniversuri- lO,30 - Músicas brusijeiras C111

antes os seus' melhores votos de fe-; gravações
, licidades. . 111,00 - Bazar de músicas

1112,00 � Oferecimentos mus icai ,
,

SRA. EDMUNDO MORETR.'\_'. 14,00 � INTERVALO.
'I'ranseorre hoje o aníversárto 16,00 - Em tempo de valsa

.natalício da exma. sra. d. Síhia 16,30 - Cantores do' Brasil
.

Teixeira Moreira, dig-na espôsa. do

-distinto advogado dr. Edm LIndo

MOl'eir-a.

D. l!'LAVIA SIMONE DE ASSIS
. Deflue, hoje a data natalÍcia' da

exma, sra, d. Flávia Simone de

Assís, dig-na espósa do nosso pre
,

-zado conterrâneo sr. João de Assís,
alto funcionário do Departamento
dos Correios ,e Telégrafos.
A distinta dama, que é mãe de

,estimada p role, jamais regateou es

forços às campanhas assistênciais
-em que se lem empenhado a nossa

sociedade, onde conta com inú
meras e sólidas amizades que, sem

-duvida, como nós, nesta data, mui
'to se comprazem em cumular a
•

nataliciãnl.e das mais expressivas e

.iespeitosas demonstrações de aprê-

À dama nataliciante e ao seu

'Hustre ,espôso e diletos filhos as

.nossas respeitosas felicitacões

FAZ�M ANOS HOJE:
- a exma. sra'. d. Margarida

'Steppat digna .espôsa do sr. João

'Steppat, do alto comércio de Join-

-vile;
- a gentil senhorinha

filha dileta da ,exma. V\ia.
: :Seara PolidorO'.

Vilma;
Iracema

/
-VIAJANTES:
DR. JOSÉ CARLOS HORTA

BARBOSA
•

Segue via aérea, hoje, para São

.!Paulo, em viagem que se prende à

..repartição que dirige, n Sr. Dr. Jo
'sé Carlos Horta Barbosa, compe
-tente engenheiro Execu10r do Acô:'
,.do Flqrestal com o Estado de San-
,_ta Catarina.

JUIZO DE DIREITO DA 1 a VARA
DA COMÁRCA DE FLOFUANO

POLIS

Censura até 14 anos.

CINEMA
Simultaneamente

ODEON, hoje ás 5 e 7;30 horas

.

IMPERIAL, hoje ás 7,45 horas

Sessões' das Moças
Um romance de amôr entre zu

nidos de balas. A história de dois

corações enamorados desenrolada

num ambiente de ódio e terror

CONVITE AO CRIME
COM: Michael Whalen - Glória

Stuart
Forte. Impressionante. Dramáti

co.

No programa: 1° O Esporte cm.
Marcha - Nacional 2° Ondinas em

Ação - Short
Preços:
Sras e srtas.

Estudantes
Cavalheiros

Cr$ 1.20
Cr$ 2,0()
Cr$ 3,00

CONVITE

RUY LINDEMAYER
e

I
JOVELINA'BORBA

participam aos seus p�rentes e pessoas amigas
o seu contrato de casamento.

Florianópolis, 7-11-48.'

Prof. José Warkell, lente' do Colég-io Catarinense
Cur-so que apr.esentou a m�xima percentag'em de apeova ç'ão.

Prepara candidatos de ambos os s�xos ao exame dé admiss'ão nos ginásios masculinos e femin.inos, Escola N Ol'mal, Academia de Comércio, Liceu

Inicio das (!lLlas: 6 de Dezembro, às 14 horas, no Crupo São José

Matricllla: Desde 1° de Dezembro, das 13,30 às 15 hora5, no Grupo Escolar São José.

Despesa: Cr$ 250,00, paTa o cw'so completo, pagáveis no ato da matrícula.

i\"Ol'A: De,;cle 15 de Dezembro, as aulas comerarão às 8 horas da manhã.
I

' ..

Havel'á um. repouso por oca.sião das festas.

\

do

Industrial.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGOSTO
NOITE DE ELEGÂNCIA

DIA 13. SÁBADO, ÀS' 21 HORAS APRESENTAÇÃO DE UM GRANDIOSO' "SHOW" ARTíSTICO; RIALlZANDO-SE TAl\1BÉM, A SENSACIONAL ESCOLHA
DA "DAMA DA ELEGÂNCIA" ENTRE AS SENHORAS E, SENHORINHAS QUE APRESEf'1TAREM OS MAIS BELOS TRAJES DA MODA. A SEGUIR SOI

RtE. RESERVA DE MESAS NA SECRETARIA DO CLUBE, A PARTIR DO DIA 8. CR$ 30,00.

Acioli de Vasconcellos'Dr. Alcides
Avenida Rio Branco n. 103, 10 andar, sala 3.

NEGOCIANTES DA CAPITAL E DO INTERIOR
O ESCRITóRIO DE ADVOGACIA E PROCURATóRIOS do

Dr. Alcides Accioli 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 todo o serviço de advocacia relativa aos. Insti
tutos de Aposentadorias e Pensões, assim como do Hegistro
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
rior.

•••••••••••••••••••••••• !
-

•••••• = •.

rLeia, bivulgue e Assine
"

ffJornal de Joinvile'f
o

I

completo Orgam
Catarina

mais
Santa

de

-- .

FARMACIA ESPERANÇA
40 .l'arJll&�.tI" R1LO LAUS
a.,. ••..alal ..ri r"�. <P

v........ca........'r.....t:ru - a iUu - r.r«&-

_rlu - .Aru..... Iten.wItL
hra....... uata ....nlada _ c.-w......84Ü_

Seu 'processo de naturalízaçâo
ainda não foi despachado ?

Escreva sem demora ao Escritorio Jurídico e Administrativo
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solícitando informações. Esse Es
eeítorío se encarrega de acompanhar e requerer no Mínistérío da
Justiça o que necessario for. á sua concessão, bem como, de registro
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de
easamento de qualquer jiarte da Paíz.

ORIENTE racionalmente 'sua publicidade, tornando-a

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

__pela onda da IYH - 6
RÁDIO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kilociclos - 309 metros -

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

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

'LIRA TENIS CLUBE
Edi.al

, Afim de iniciar a distribuição de carteiras sociais e cartões
identificação para filhos de sócios, solicita-se a todos os senhores
socíados a fineza de fornecerem à secretaria ou tezouraria dêste

be,' no'menor prazo possível, duas fotografias do tipo 3 x 4.
A Diretoria ,------�--------------------

de

as

Çlu-

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

pfertas dando fontes de referencías a "TECIDOS". Guarda-se sigilo
Caixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

BO,M NEGOCIO
:;'ara quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
.�.rta de 10'/. ao 'ano com recebimento de [uros mensais.
,

Informações nesta redação.
-' .._,_- - "_ -

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

"A Voz das Terras de Anita"
Frequência 1530 klcs. - Onda de 196 metros

TUBARÃO - SANTA CATARINA

,

A Elelro Técnica .

'Tem o 'prazer de comunicar à sua distinta freguesia e ao público em geral que ltransferiu suas instalações pa�a � rua Tenente Silveira, quase esq�ina da Trajano,
onde espera merecer _�,,�r.1erencla de todos, .contmuando sempre a sua inteira dís

:posição e agrad,eCend� a visita.

(UiDADO cok os inseticidas de

ação lenta! Êles não
matam os

i insetos com a rapidez n�ces
l sária a uma proteção eflcaz

lL.-:=--=-.---1

MATA \

INSTANTANEAMENTE
MOSCAS E MOSQUITOS

MORTE CERTA PARA BARATAS E DEMAIS

INSETOS. CASEIROS.

'L-I'
";.-.'

.

Os mo�quitos e môscas morrem. ins

tantâneamente, sob a eficiente pul
verização do FUT, que mata, de

fato, as.. baratas e demais insetos
ca;eiros. Recuse os inseticidas fra·
cos e de 'ação lenta - que servem

a p e nas para desperdiçar o seu

dinheiro. Exija FUT.

A·

VOCE )

tambem usará

'KOLYN05

famosa estrela de Samuel
Go/dwyn, que aparece
em "Um Tigre Domedi ..
cada"

.•................., .

GRIPE O TOSSE O BRONQUITl
lABORATÓRIOS PRIMÁ: C. P. 1344. RIO

l

i

18.637.3U6 eíeueres
qualificados em 19.41
Os trabalhos de alistamento, rea

lizado pelos Tribunais Eleitorais do

Pais. têm se intensificado de manei
ra notável em consequência das

Imedidas tomadas no sentido de que

I () contigente eleitoral para' as

futuras eleições possa apresentar
uma cifra apreciável e que, corres-

ponda ao gráu de cultura do nosso

povo. Em consequência das medi
das tomadas pelas autoridades elet-,

1
torais, o efetivo

�

de elei;ores. qu.e·,
cm 1945, era de /.306.99;> atíngíu
errr 1947, segundo o Ievantamento

feito pleo serviço de estatística do

Tribunal Superior Eleitoral a .. '

S.(i37.306, verificando-se desta for

ma uma acriscimo de 930.569 eleito

res. Infelizmente, o eleitorado de
.

São Paulo em 1945 sofreu um de

crescimo com a exclusão de 131.995

analfabetos. Mas apesar diste, (I

. alistamento continua sendo intensc

em todos os pontos do território na

cional, sendo de notar que São Pau

lo. se apresenta na dianteira dos.

estados que possuem maior eleito

rado qualificado, cujo número é de

'1.683.9G3, seguindo-se no segundo
lugar, o estado de Minas Gerais,

I
onde o eleitorado já se eleva a

11.572.136.Brevemente, no relatório a ser

, organizado pelo Ministro Lefayete
de Andrade, Presidente do Tribu
nal Superior Eleitoral, serão des
tacados pontos importantes no t()

cante aos trabalhos do alistamento

.....

Muitas felicidades pelo nasc:ime.

to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melbol

presente para I} seu "PIMPOLHO'"
é uma .. "dpl"T'ot" do CRJl:DlTU

no país.

Sondagens•••
Cjlicago, 8 (U. P.) - O represen-

. tanle Jsraeüta nos EE. UU., Eliahu
Ep.:;lein. disse que alguns Estados
Arabes realizaram sondagens de

paz junto aos Judeus. Se essas 11e

gociações f'óssern avante, a paz po
deria ser realizada até fins de de
zembro .

Mas alguns membros do Ccnse
lho co Segurança proeuram blo

quear esses entendimentos, porque
desejam obter para os Árabes con

diçõcs de paz melhores do que eles

podf'riai1l conseguir por conta pr-ó
piia.

�iUTUO PREDIAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LOJA· DnS CASEMIRAS
I Especializada em art,igos para

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

,
PARA HOMENS

.ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA
TAS, PJJAMAS, CHAPEUS, ETC.

ludo pelO menor preço da: 'praça
'Fa�a uma visita à nossa Casa e v.erifíqüe

nossos preços e artigos

:'Carros para o in·terio·r do Estado
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

I'firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
iRÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba 6 horas
;RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile 13 horas
!EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque 16 horas

cf excessão de sábado 14 horas

EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a: feiras 16,30 horas
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e 6a• feiras - 12,10 horas

I
%

Ouçam, diàriamente, das 10 às 1" horas, as e udições da

ZYH .. O'Radio Difusora de' Laguna,
970 kilcciclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina - Brasil
í',
•

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

':.dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 d� Maio' 801 (Estreito)
.Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia

,liinidal de Cr$ 11.1,00 apenas.

Participação nos lucros

,,-

.Guia do Paraná ......-_-_-.-_ -..t"_._,-.-•••••-.-.-••••••- -.- -..- - -.- -.-.-.-.-.-.-.-.-,oJ".

.

'Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende-.

-,recoso ,

Cada guia e vendido acompanhado de um mapa rodoviário do

I Paraná e Santa Catarina.

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

Representações
. ,FIRMA IDÓNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPl-TAL)

HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO,'ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

Viage com conforto
,

f

_ pelo·
'·«KArl·DO

.

SUL BRASilEIRO»
Diariamente entre

)

Fpolis .. - Ita]aí --Joinvíle-CurUiba /

AGENTES

Fiuza Lima & Irmã-o

Reloj-oaria Progre.150
de JUGEND- &> FILHO

,
.....:.'

COMPRE S.fU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
, .&EEMBOLbO POSTAL

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

N 9 cr$ 26000

D�spertador 'ci� boleo

,
ilumina a, noite

Suisso d. qualidade

. ,

N 31, cr$ 100,00

Urna maquina fotoqrafica
Qmericana d'. focil

manejo

No..o. re1oqios eão aoompaQhados do. re.pectivo. certificados
d·. garantia.

PEÇAM·NOS CATALOGOS •• E�VIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba. - Praça Tiradentss 260 - Paraná

'Vasas Pré-Fabricadas
Desde CR$ 300,00 a CR$ 500,00 o

metro quadrado
Consulte-aos sem compromisso

Reinisch S/I
-

- Rua João Pinto, 44
Teteqrarna REI � .setl Pror-ranõuot!s

r'�-----"-------�------------------

�;
.

COM�!��!�m"��!AN�e?�A:�A"
I IN�:��I�= :a'I�:�N;:���ES
�CAPITAL E RESERVAS .'I:. c-s 80.900.606,So
• Responsabildades Cr$. 5.978.401._755,97
Receita...... Cr$ 67.053,245,:10

CAtivo........ Cr$ 142.176.603,80
Sinistros pagos nos últimos 10 anos •... Cr$ .98.687.816,.10

I
� Responsabilidades . . .. Cr$ 76.736.401.306,20
:, Diretores �

.'

,Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

\

I(UA VOLUNTAR!OS DA PÁTRIA N.- 6B _ r." A.NOAR
CAIXA POS!A�, �lIl - rELEfONE66.a,· fELEGIIA ..... S.' .PROTECTOR....

Agencia Geral para S. C'atarina
Ru� Felipe Schrn.dt, 22--Sob.
C. Postal, 69· Tel. «Protetora»

FLORlANOPOLIS

Representa ções
ou Praeísta
Oferece-se para Laguna e Sul do

Estado, ofertas com .detalhes à
Caixa Postal nO. 109

Lagu-na - Sta. Catarina

,

"

•

..

•.. reune som ... acabamento ••

solidez••. no piano perfeito!
Além de vãÍios modêlos para.'
pronta entrega ... êste maraVí

Ihoso piano pode 'ser seu hoje
mesmo,

. através do plano de
pagamento a longo prazo!

SchwartzmauÍI
REPRESENTANTE
para Santá Catarinil

KNOT S/A
CX. 134 - Tel, KNOT

Florianópolis

Escritório Técnico
Cid Rocha - Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs,' interessados que,
.tendo re'gressado de sua viajem aos

Estados Unidos da América do Nor
te e paises visinlros, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu escritório

(Rua Presidente Coutinho n. 22) •.
nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe- \

ciais atenções ae seus, amigos e

clientes.
Pedro Medeiros, Auxiliar

-FRAQÚEZAS-.EM GÊRAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

. Dr. Liudolfo A.Ge
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conatituiçõetl de'sociedade.
e ••rviço. corelatos. em geral.
�Orqanizaçõe. contabeis. .

Registro•• marcas. di.polí'do,
no Rio, de correspondente.
Eu:ritório: Rua Alvaro- de

Carvalho n, 43,
Das�8 ã. 12 horos.

TelefoAI 'l494

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

.ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto

n.O 18 _. Floriánóp'olis,

\

..

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qwalquer
1
irre

gularidade na entrega
de seus iorna:s. _

'

Vende-se um à rua Irmão Joa

quim, nesta Capital, med-indo iOx40,
por Cr$ 25.000,00.
Tratar à rua Vitor Meireles, n,

SENHORITA!
A ultima creação em refri
gerante é Q Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o está
acompanhando a moda. ;

. . .. ..
.. .

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegeI '

Fazei hoje uma . inscrição
No Credito Mutuo Predia
•••••••• file.. • ••••• e.••••••••••••• �

O V.!LE DO ITUAl
Proeurem u A.�e.fJl&

Progresso,
LIVRARIA 43, LI'VRlRlA!.

_� �()SA,' .��'--- J

..
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Segunda-íeira 'p.róxima, em 'sua pré ça de es nortes, sita na' Vila Operária do Saco •

dos Limões, o Ipíranga receberá a 'visita do. Palmeiras; de .Blumenau, E' enorme o

interêsse do público pelo grandioso . cotejo ' intermunicípal.
"

Sabe-se que o Arsenal recebeu
um convite ,s'eparado pai'a uma vi

sita ao Brasil, nlas ainda nada d.e
cidiu a êsse respeito.
A Associação de Futebol não

era anunciou si aceitará -ou não o con

ele- vite, mas o simples fa Lo de ter da-

candidatos inscritos, comparec.eram
aos exames para juizes da ,escola
de arJ)itros da Federação Paulista

de Football, e deles, apenas tripta
e dois consegu iram classificação
nas éinco provas teóricas. Amanhã
a noite haverá as peovas técnicas.

Os trinta faltosos poderão atender

à. scgun,da chamada.

COntinuam os preparativos dos

I·disputa
da taça "Amizade". �o que

velejadores catarinenses que, nos -apuramos, a equipe gaucha deverá,
dia 14 '8 15 do corrente, nesta ca- chegar depois .de amanhã.

pital, enfrentarão os gauchos, em

�... _ ••-_-.-•••-.-•••__- .......- •••-.-__•••-.-.-__.-.-....-.-.....- ....<:111_-._.-_••-_-.._._w_._.......-_....._

O Vasco saglvu-se penta-canipeãe
Direção de PEDRO PAULO' MACHADO carioca

11

ne remo

A posse' da ,diretoria do C'. I.' Catarinense
Conforme tivemos o prazer de

. I lares.
e notáveis no quadro sinto-

anunciar, dias atráz, teve lugar no mento do HO B. C., .en-fim, ver-da- . matológíco, da vida elas sociedades,
dia 3�_��>.o},üu!bro último, a sole- ileira simbiose', que-imuito se PO" Por iodos êsses -títujos e vanta-

nídade de pósse da nova diretoria pularízou e muito :se notabilizou. gens é de se antever as belezas de
do Clube Atlético Catarinense, per- Quem se der à -cur iosidade de uma adminístração I inteligente e

tencente ao' 14d Batalhão 'de Caça- uma visita ao D. E. F desta corpo- ele vida duradoura, contribuindo
dores desta capital. A nova direto- ração,' 'lá encontrará algo que di-' assim os seus administradores com

ria, recentemente empossada' fi- rti, algo que contará o que foi o uma parcéla no gr-ande e patrrótí-
cou assim const ituida : seu passado. co problema nacional que é a vul-

Presidente de Honra - 'I'en. Cél. Lá hão de se lhes apr-esentar os garização dos desportos e consê-
I Paulo Gonçalves Weber Vieira da troféus re as taças, um verdadeiro qnentemen le a engenização do
Rosa,' museu, - Iemblando os embates nosso povo, preparando f'islca-
Presidente - Alberto' dos San- de que foi protagonista, lembran- mente elementos do Exército para

tos Lima Fajardo; Vice-Presiden- do as ·vitórias de que foi merece- as árduas tarefas da guerra e, í'i
te - Paulo 'Mendonça; 1° Secretá- dor, constituindo assim rico acer- nalmente, segufndo à risca a velha
rto -'·,Bruno Már-io "Cechinel ; 2° vo de tradições 'I)-ão só do Aí.léti- e sábia máxima- de Juvenal "Mens
Secretário - Acelino Assonípo co como também desta corporação. sana' in corpore sano",
Cardoso: 1° Tesounei ro

,

� Ataliba Muit-os serão os embates. que se Tenho d ií o.
Silva; 2° Tesoureiro'- Leon Emi- hão de travar e o "Atltético", em Em seguida, foram entregues, à.
/

lío Portella: Diretor T�cnico confronto com as entidades congê- 1 a Companhia as Taças de volei e

João Pedro Nunes; Diretor de Fu- neres .acha-se em .sítuação privi- basquetebol, referentes' aos cam

tebol - Arnaldo Viana e,;.Jaão Fer- Iegiada, uma vez que possui à sua .peoualos recem-f'indos, pelo sr. Co-
I

,

disposição, pode-se afirmar, o me- mandante e 'pela novo Diretor Pub.
Thor "stadíum" de Santa Catarina, Agradecendo em nome da 1 a Com

podando-se nele,_ no "stadiurn" panhia o ten. Ivan Linhares que
CeI.

-

Nilo Chaves organizar os .l.rei- foi fartamente aplaudido,
nós os torneios e mesmo os cam- Finafisando a solenidade, usou
peonatos de esporte bretão, de da palavra, rapidamente; o novo

vo ley e cesteból e quiçá do pen- Presidente do Clube Atlético Cata

Lállo.· rinensé, frizando aos seus colabora

Também não hão' de .Ialtar aos dores que muitos seri::rri os trepe
seus atlétas, tenho certeza, as als- ços e aborrecimentos, mas, que
sislências 'de cará'ter social, médi- Lrahalhassem com disposição e

co e dietético, se necessário fôr, afinco, tendo o ünic0 objetivo de

pois' dentre os seus dirigentes e levantar cada vez mais, o nome já
assç>ciados 'há elementos ca}'Jazes glorioso do .clube Allético Catari

da execuçã-o desses mistéres e de' nense.

outros crue por ventura houverem. Em seguida, foi servida uma ta-

de se nos apresentar. ça de guaraná a todos -os presen-
Ê de se notar. também; nos se\.ls les, dando-se por 'encerrada a ses

Em vossa ordem do dia ·de 27 de associados o acéntuadissi.mo espí- são de pósse da nova di.retoria que,

,rito d.e classe, espíri to êsse forta- naturalmente, há de marcar urJ1a

iecido reitera,do pela camarada- nova' época na história esportiva
g'el� � disciplina, elementos basi- elo HO Batalhãü de Caçadores.
v.:-. ·_-.-.-....._;.·....•••...-.·-·.-.-.;,..·..- -_·_-.-..-...·.-.-.-....-.-_-.-.-.-.,.,_-•••-----.-"'"

I Rio, 9 (V, A,) - Teve lugar, an- cutiva sagrou-se campeão o Clube

te-ontem, na 'Lagoa Rodrigo de de Regatas Va'lCO da Garria, com 33,

Fr-eitas, a realização do Campeona- pontos, seguido pelo Flamengo,
to Carioca de Remo de 19'48, pro- . corri 23; Botaf'ogo, com 20,e São\
movido pela Federação Metropoli- Cristovão, com '12.
Lana ele Remo. Pela 5a vez corise-

nandes; Diretor- de basquetebóll e

Voleiból - Jose Rodrigues Nunes;

Di,etor de Atletismo - José Auré
Iio Malta; Diretor Social � Raul
Dias da Silva; Diret9r de propa
ganda - Acy Cahral-Teive ; Orador
_:_ Pornpflio Cecconi Costa'; Guar
<ia esporte - Arí Egídio Gil.
Usou da palavra, congratulando

se com todos 'Os desportistas do

Clube, o novo Presidente, Te,n, CeI.
Paülo Gonçalves Vieira da Rosa,
dando ,em seguida, pósse� de todos
os seus auxiliares.

Uonvite ao Br,ilsU para participar de um
tol-americdno de amadore�

Rio, 9 (V. A,) - A Associação de mesmo f'ôr patrocinado pela Pede
Futebol de Santiago, do Chile, aca-] ração Chi lena, de Futebol e. Conf'e-,
ha de dirigir um convite à Confe- deração Sul Americana de Futebol,

der-ação Brasileira de Desportos .Também foram convidadas para.
para tomar parte num Campeona- participar desse Campeonato de!
to Sul Americano de Futebol; entre Amadores as representações fute
amadores, que pretendejiromover. hol ísticas além cdo Brasil as do
A direção da entidade eclética en- Chile, da Argentina, Uruguai, Pa-
camínhou o convite ao Conselho raguai e Perú ,.

'

Técnico de Futebol, pára o apre- O assunto está bem encaminha-
.cíar. O sr, José Maria Castelo Bran- dO,·e pelas consultas formuladas, a:

co, presidente da C. B. D., acha in- impressão. é a de que se tornará.
teressante o certame. l\Üls opinou

I uma.
realidade o certame máxima

para que o Brasil se interesse em continental de amadores.
.

participar do Oarnpeonato, se o .

. ,

,. .

..

Falou, ·em seglliCla;, o orador ·do

clube, Sarg. RompíJi.o C,ecconi Cos

,ta, que, proferiu a seguinte oração.:
Sr. Comandante.

Serão. renovades os contratos,
dos arbitres 'ingleses

R�o, 9 (V. A.) :__ Os arbitres br i- mesmos,' visando renovar os seus;

tânicos ao que tudo indica, contí- contratos. O Rio terá, desse modor
nuarão, em 1949, no Brasil, pois, na próxima temporada, a' .colabo- •

já' ontem o coronel Orsíne Coriola- raçãü 'dos britânicos, que vêm .se,

no manteve entendimentos com os conduzindo ·com tanto acerto.

agôsto do corrente ano, designas
tes o Sr. T,en. Fajardo para que

'Planejasse 'o soerguimento· do
"Atlético" eomo Clube de despor-'
tos ,�e ,amadores. ,�I�li�"f Torneio Quadranoul,ar de Volei' Pr BaKqUp.teAl tendes a determlllaçao cum- ."

,. " '

'd t d'
.

1 d d Em comemoração ao seu pr1- dia 27, um grandiOSO 101'nelO Qna-
pr! a, en es a1 um pun la o e

. .

'
_ .

1 t d· t meiro aniversárIO de fundaçao que deangular de vole1obol e basquete-
e emen os lSpOS os, ,capazes e com·, .. ,

. • "
_ ,

.

t'd-
. b d'·

-

't l' se dara no prÓXImo dw 25, ü Tau- boI, com o." concUlSO de varlOS clu-
�p -1 ao para, so

-

a lr·eçao ln e 1-
.'

gente do ref8!1'ido oficial, cumprir ba.té fará realizarl co� início no bes ela CIdade.

o '1u:Ol�:����!n��:es�ra se pl'oces- Novos' Q l1ad-ros ingleses jogarão no Brasil
sa, assinala a tomada da po�se da. Londres,.9 (V. A,) - A Associa- do. publicidade ,ao mesmo parece
Diretoria que dirigirá no verío- ção ele Futebol, ,da Ing1ater.r,a

anun-

,i
mostrar que êl: está sendo tomado'

do 194'8-1949 os desLi,nós da unida- CiOll ter rec·eb1do um conVILe para em cons1deraçao.
,de atlético-desporlJiyo, o "Clube que 1.1m q�adro dl;l sua Primeira A recente 'visita do Southamp-
Atlético Catarinense"; assinala Divisão' realize uma excursão es-: to.n ao Brasil está concorrendo so-

também o restabelecin'lento de suas portiva pelo Brasil, Arg"enlina, breman.eira para que a proposta
·fôrças há muito ·combalidas e a Chile, Uruguay e Perú. A iJ.lf.Qrma- seja encarada com .simpatia, pois
-reorganização de seus quadr'os há cão fornecida pela Associação' nã.o os jogadm>es dirig·entes dess·e clu
mui to desviados das, lides e das fi- diz qual. a origem do ofereei1nen- be bri Lâl1ico têm ·elogiado aberta
nalidad�s que tem em mira. to ,limitando-se a dizer que a pro� mente, sempre que surge a ocasião,
Entidade cl'iada há quasi duas

posta recebida inclue o pagamento a hospitalidade e o tratamento que
,decadas 08 por meio da qual sem- de' todas as despesas:' _ viagem I receberam, bem eOmO a excelente
'Ore, nos .certames atléticüs, Sei fez aérea de ida 'e volta para uma de-I qualidade üo fut�bol brasil�iro e,
esta corporação representar, não legação de 20 a 22 pessoas; - pa- portanto, da Amenca do Sul. .

,se ,podia, sob quaisquer pretextso, gamento dos 'salários dos jogado-
,deIxar que s.e desmembrasse a sua

res; _ segúros de �ida; _ e diá-
.

São Paulo, 9 (A. N.) Apenas
, -

sessenta e oito dos noventa e oitotOrgamzaçao. rias para .despesas de lod'os os jo-
iDe elementos desta Unidade era gadol'es.

a maioria dos membro.s da sua Di-

Ferroviarío, - Juveotus e Agua 'Veríle, os
.

adversa'rios do Figueirense
Sob o patrocínio do Agua Verde, nos qut: o alvi-negro deixará Flo-

o Figueirense, desLa capital, deverá rianópolis no dia 12 devendo jogar
realizaI' uma temporada em Curi- com o Juventlls o Ferroviário e o

liba, esta semana, eünforme já no- .clube promotor da temporada.
�

tieial11os, De Curitiba informam-

.
,

;r,eEoria, I

De oficiais e praças. destá Uni

dade eram compostas as SitaS equi-'
'pes .desportivas e da mesma origem
foram os 'seus fundador�s.

A vida dos seus "players"
'quasl s'empre a v'ida �l11

DEPARTAMENTO DE ÁRBITROS.METEOROLOGIA
,

DA F. C. D. 1Edital
P

'-

d T l' 14 hAldo Fernandes, Diretor do Dç- rCVlsao o empo, a e
.

()-

parlamento de Árbitros ela Federa- ras do, dia 10.

ção Catarinense de Desportos, de- Tempo: Bom, com l1el,JUlosida,..
vidamente autorizado pelo Senhor
Presidente desta Entidade, faz sa-

de.

bel' 'a quem interessar possa que "l"emperaLura: Em elevação. '

encontram-se abertas inscrições pa- ,v.entos: Do qua,drante Norte
ra juizes de futebol. fresco.
0s interessados poderii.) . r�que-

reI' ao Departamento qe ArbHrQs Tenlperaturas extrema.s de hoje::,
(D. A,) dentro de trint� (31) dias, l\faxim,a 29,5 Minima 20,8.
a partir désta data, '1nt�xHndo três
(3) fotografias 3 x 4; cerUiii.o de ., ' .

idade, carteira de identidade ou ti
tulo de eleitor; e atestado de ('ondu
ta passado pela autorid:lIl.:! onde re

sidir.
O Departamento de Árbitros' (D.

A.) visa com isso, não só reforçar
e lapidar o seu corpo de juizes, pr_e
sentemente insuficiente para aten
der as inúmeras partidas semanais
(infanto-juvenis, aspirantes e pru
fissionais - aos sábados e domin
gos), como também garanti-lo com.
elementos novos e jovens capazes de
substituirem árbitros já cançados;
dignos, port:1nto, de repOUSO comp:l
tível, entrp êles o sinatário do. pr·>
sente edital.

.

Cooperar com o DepartalllP;-;to
de Árbitros (D. A,), empre',l.ando o

entusiasmo de efetivo serviço deve
ser o lema daquêles quc ócsc.iam

., ,........... .., ......•.•

uma raca cada vêz' mais forte, "]lU-
lenta e "promissora. '

Fpolis .. 18 d'e outubro �le .1948.

f' amiÍlall. Gravat.'i PitalD�1
Mei81 d.1 melhorei, pelol, m
iloret preçol t6 n. CASA' MI�
C'ELANEA - RuaO. Mafra,

Bombas e astros
vermelhos
vVaslüngton, 9 (D. P.)· - A C'fI

missão de atividade!, anli-all,l·eriea
,nas abandonou seus planos par·a;
con linuar, durante o corr,en te ano,.
as dos inqueritos sobre a 1>spio
nagem em torno dos ,segredas ato

micos sobú a inJilLraçã,o comuilis
ta em Holywood. Esses trabalbos,

só serão continuados depois da reu

nUlo do novo Congr.esso em J;imei-

1'0, se os democratas assim enten

derem,

o TESOURO
.

.

1)a instrução está ao alcanM
1e todos, Dá esse tesouro ao te'll!
'l.migo- analfabeto, levando-o 8 uni
'urso fie alfabetização no Grup(l
�s�olar São José" na Escola Ind1J;So.o.

.

'.rial de Flol'iawípDtiB OU na Cate.
ira] MeLr·uPolilana.

'aI

,
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(\ ESTADO - Quarta tetr. 10 o. Novembro o- ·"48 7

Dr. Milton SimOnejPereira
Clinica Cirurgica

Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores' Bene
meto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas; Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

DR. I,.INS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-'

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle' .e tratamento

especializado da gravidês. Distnr

)ios da adolescência e da menopau-
118. Pertubações menstruais, i;J.�l'l'

mações e tumores do aparelho geui
tal feminino.

Operações. do utero, ovários; trem
pas, apendice, hérni-as, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO I?ARTO E Oi'E

RAÇõES 0BSTÉTRICAS
Doenças

."

glandulares, tiróide, ová

nos, hípopíse, etc.)
.

DiStI1·rbios nervosos - Esterilidade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tcl,
:1.461 '

Besíd. R. 7 de Setembro - }o�r.
Cmz e Souza - Tel. 846.

_.

DR. POLYDORO ERNANÍ "DE S'
THIAGO

.

• Médico e. par�eiFo
Do Hospital. de

.

Caridade
�

de Fk,

rianópolís. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos" esoe

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clinica e cirurgia de senhoras -I
Partos

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DlOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE\CONSULTAS: �.

"Pela manhã das 10,30 ás 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles D. 18
Fone manual 1.702.

RESIDÉNCIA:
Annida Trompowski 62

Fone manual 766 I

roMPANfii� . �
�_. ACCI DENTES

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças, internas de Adultos e
Crianças

Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - _Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estornago - Figado

Tratamento da Tuberculose IRaios X - Eletrocardiografia .

Praça Pereira e Oliveira (atráz do
.

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das, 9 ás 12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
.

Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar

de das 1.5 horas em diante

Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 -:- Telefone 1,422.

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Naclo·
nal de Medicina da trníversídade

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-Interno dr Hospital Psíqulâ-.
trrco e Manicômio Judiciario

da Capital Federal
Ex·lnterno da Santa Casa de l\{f •

sericórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - 'DOENÇAS

Nl!:RVOSAS
Consultlirlo: Edifício Amélia

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

"aJlio. 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. RolHão Consoni
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI.
RURGA - MOLll:STIAS DE S�

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade áe ,Medi.

cina .da, -Univeeeidade de 'São Paulo
onde foi assistente por vário•. anoa d�
�erviço Cirúrgico do Piof.' Alípio

�.. Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso tirai.

de, rins, próstata, bexiga, �tero,
oTários e trompas. VaricoceJe, hidro-

� ceIe, varizes e hernas,
Consultá.: Das 3 ás 5 bcras, ai rua
Felipe Scbmidt, 21 (altos da Cad

Paraíso), Telef. 1.598
Residência: Rua Esteve. Junior, 170;

Telef. M. 764

Dr. Paulo Fonte.
Clínico e operador

Co1Jlult6rio: Rua Vitor Meirelel. 26.r
Telefone: 1.405

Consultas das 10 às 12 e da. 14 'I
15 bn. Residência: Rua Blumenn.

22. - Telefone: 1.620

. Dr.' Mário Wendhaue.
"1'"ica médica de adulto. e criança.
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 bora.

Jleaidência: Felipe Scbmidt II. ,••
Telef. 812 ,

Dr. M. S. Cualcanti
Clinica exclusivamente de criança.
,Rua Saldanha �arinbo, 10 '

Telefone M, 732

sos CO�TRA
DO' TRAeALHO A

•

SeDE SOCIPo.L.:

PO�TO ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • 1.° ANDAR

(,.,X" POSTAL. 583 • TELEFONE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Aceito-se representante no interior do Estado. Cartas para

�oixo Post}11 139 - Florianópolis

Não I
perca tempo!

Agenca Geral para 8ta. Catarna
I

Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob.
Caixa Postal. 69 Tel. "Protectoran, FLORIANOPOLIS
� --L

I"A
I· melhor.. fdbl'ica••

vi.Uo

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

Telefone para a Impressora Greieú Ltda. (te!efone
manual 767), e o nosso agente o procurará para receber
sua encomenda tipográfica, Serv iço Bsmeredo . En trega
imediata. Preços sem concerrencie,

16a. Circunscriç,ão de Recratamento
Afim de tratarem de seus interesses deverão comparecer a 16a. C.

n., com a máxima urgência, ÔS Oficiais e Praças que tomaram parte na

expedição militar de Canudos, e bem assim os seus respectivos .herdei
..

ros,
João Pedro G'ay, Ten. CeI. Chefe da 16a C. R..

Arvores, frutiferas, ..
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pemícultura

.

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina..

Peçam cata lago gratuitamente,

, ,
.. ".
• DR. •
• •
• •

I A. DAMASCENO 'DA SILVA· I
: ADVOGADO :
• •
• •

: .
AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS :

• •

·1 Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando :
" :
: (Edifício Pérola) :
• •

: •.Fones: 1.324 e 1.388
.' .
• •

: Florianópolis - Santa Catarina :
• •

;... ,

DA TI- LOGRA FIA
Correspondenel J
Comercial

(onfere
Diploma

DIREÇlo:
Amélia M Pigozzi

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65.

Dr. Antônio
Modesto

Médico

Formado pela Faculdade de
Medicina da Bahia, Chefe dos

serviços de Radiologia do Hos

pital de Caridade.
Cursos de especialização no

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

Montevidéu.
Especialidades:

RAIOS X
RADIUM

RADI.OTERAPI4
Exames radiológicos do Es

tômago, Intestinos, Pulmões,
Coração, Esqueleto, Vias bi-

I
liares e Urinárias.

{ RADIOTERAPIA dos Tumores
- Câncer - jInflamações -
Doenças da pele - Hipertiroi
dismos ,- Reumatismos -

Disturbios ela m,enopausa-etc.
Atende diáriamente no HOS-

PITAL DE CARIDADE.

·"··········"t········· ., ......

SEU RElOGIO PRECISA DE
REVISAO?

NOSSA OFICINA É ESPECIALIZADA

Nossos çonçertos são
_

garanbdos 100%
ÓTICA MOD�LO
JOAO PINTO, 25 (Frente ao Tesouro

do Estado)

'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maquináí-io Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00'
Situada em Campo Alegre - S. c;.
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmuth

Brusque - Santa Catarina".

Fobrleant. e distribuidores da. afamado. een
f.cçõ•• -DISTINTA- • RIVETI Po••ue um gron.
d••ortJm.nto de aasemiral. ri.cadeMo' briDa
bonM • barato•• olgodõe•. morin•• a"iom.ntol

pa1"O alfaiat... que recebe diretamente da.
Snfla. Com.rchIlDte. do {nt.rio!' !.'iO ••ntido d. lhe fazerem ',mo

Florltu,6poUo, FILIAIS .m Blwnaenou e Laj •••
A Coa0 "A CAPITAL- ahomo Q Quagao doa
onhe d. ttf.tt.,,.,..m eua..

· cu�mpll'a.: MATRIZ em'

•

f
I
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O discyrso que o sr. Wanderley Junior pl'oferiu. a 29- de outubrO'

era dignyde tudo ... menos de publ.icidade! OI orador, catedrátiCi:O de-'

uma ç.áculdade, de Direito, já está em tempo de deixar de fazer com..,·

l1osrÇ'ões 'escolares, em mau português. Como .político, o desastra.do' ,lrii., -

buno penetrou no significado do 29 de outubl'O apenas através do que'"

os seus olhos teriam visto e deturpado, A adjetivação que usa é a do, ,

Nascional; Secretário Moderno: o Palácio é roseo; as aweenções são tão graves-"

_ em 1906, fai.eceu o Marechal que levam c cedilhado; as armas levadas são idas; o nervosismo é:.

A aterrador; as chacotas são' sérias; a exaltação cívica é bela;,,, a bola'
ugusto Francisco _Pacheco;
_ em 1937, foi assinada uma 'no- é de Paulo; a bola de Paulo ê bonita .... entre os cartazes haviam al-

va Constituição dos Estados' Unidos guns ... o st. Nerêu estava yradiante."

Marques Robêlo do Brasil, Analisemos, entretanto, alguns tópicos da importante reportagem I

ti André Nilo l'adasco falada do sr. Wanderley Junior:

to Mala, presente o promotor Amé- Chegou 'Ontem a esta Capital, por "Às 19 horas, um auto-ba�atà passa por entre o ,povo e, de dentro'

rico Viveiros Càstro' tendo como au- avião da Varig, o escritor Marques Fr'ente' . u'DI.ca
do veículo, a VQZ nervosa de ilustre e jovem milionário, grita: O Ge,tú-

,xiliar de acusação o advqgado Celso Rel?elo, q�le esteve há pouco' aqui, lio deu '0 golpe e está senhor da situação! Fujam antes de irem, para a

Nascimento e como defensores ·de cem uma exposição de arLe con- cadeia!"
•

Otawa 9, (D. P.) - Uma fonte
Araci os causidicos Hugo Baldes- temporânea. ' O orador, de acôrdo com seus hábitos, nãQ declarou quem era êsse: "

do governo Canadense disse que
sarini, João Lopes Filho -e Tenorio Desta vez, -o autor de Oscarina jovem e ilustre Jnilionário, dono de um auto-barata. Fêz com que, eQ-'

será provavelmente projetado um , \-

Cavalcanti Albuquerque, este ulti- virá inaugurar o museu ,de arte tretanto, a identificação apontasse no rumo do dr. Aderbal B. dÇl Silva.
,

• pacto de defesa do Atlantico Norte.
mo deputado à Assembléia Esta- que funcionará no Grupo Dias Ve- O dr. Aderbal jantára no Clube Doze, COI11 diversos ainigos, entre os. '

A ideia é de convidar

t�as
as Na-

dual do Estado do Rio, os trabalhos Iho·e que, muito merecidamente, quais nós. Em seguida, na sala da biblioteca, 'com Nelson Nunes, AarãOl
cões do Mundo 'Para for arem uma

foram prolongados até duas horas terá' o seu nome. Cunha e outros, cujos nomes não no)' recordamos, ficou a divertir-se
. frente unica contra o comUnismo.

e cincoent.a minutos -da madrugada. Outro �otivo que o tr-az a Flo- jogando partidas de' dominó. Do' Clube, quando lhe comunicamos .as

Hoje o juiz procedeu á leitura rianópolis é a fundação da Secção I d-
� I ocorrências da Capital Federal, se dirigiu, a pé, para o Palácio, onde

da sentença absolutoria, tomada Catarinense da Associação Brasi- D Icaçao •.. iicou até alta madrugada.

por unanimidade, fazendo 'lavrar leira de Escritores, com a qual .... Rio, 9 (R. P.) _ F'Oi apresentada' O episódio acima - se é ao d�. Aderbal que o sr. Wanderley se

competente alvará de soltura. muito ganhará -o nosso Estado por na Assembléia, do Estado do Rio referiu - é falso! Fantasias de um orador sem recurs.o que, com alu-

O processo consta de tres grossos poder assim partici'Par mais inti- uma indicaçãó, sug.erindo ao execu- dir à cadeia, queria impréssionar as cade�ras vazias do Clube Germa� .

v'Olumes com s,etecentas pag'inas, mamente da vida literária nacio- tivo a concessão de Abon,o de Natal nia, despertando-lhes piedade pelas futuras vítimas. I

salientado-se que os patronos de na!. ao Funcionalismo PublicQ do Esta- A trôco de que santo poderiam os udenistas receber um conselho,

Araci Abelha fizeram sua defesa "O Estado" lhe dá as boas vin- do, a ser pago juntamente com) ,os estapafúrdio como aquele: Fujam antes de irem para a cadeia? ,

gratuitamente. Aqui s.e encerra um
I
das. vencimentos de dezembro. I Há 11 anos passados, precisamente nesta data, houve um golpe. Ne-

1-
I nhum ,dos oposicionistas catarinenses foi preso. Nenhum precisou fu-

I '.
I

giro À época, o atual chefe da U. D. N, catarinense, sr. Irineu Bornllau-

111ft:T1[" 11'11':"':I":."
" :' CP'IRA" CasPA, I

sen, era prefeito de Itajaí, eleito pelo Partido Republiéano. Com a Cons-

pt' "'. . � %. (' 'U'.;,' ! '0':. J?' QUIUA UOS CI·
I·

I �::;:� J?;:� ::!:ifo�::�i;i;,:�:;:�:�:��:E:n;�:��::ii���
\

BELOS E DEMAIS
carta d'e 8 de janeiro de 1939, escrevia ao preclaro então Interventor,.

llll1R" Ir;II' ::::OCC�::LU::'
!�:;E�;i���:E'�:S::�i�:�i::�f!::f::::::::::�:

�

Exposição de pintura
RiQ, 9 (B, P,) - O g-eneral Euri

co Gaspar Dutra inaug-urou a ex;
posição retrosneõtiva da pintura no

"

'Brasil, org-anizada pelo Ministério

de Educação, lendo como local a

Escola Xacio nal de Belas Al:'tes. O

Gal. Dutra foi recebido pelo Minis

lro da Edu�aç'ão, diretor da Esco

la de Belas Artes, artistas; pessoas
de destaque, salientado-se nessa re

cepçãó o córo
:

do estabelecimento,
en toado sob a regencia do maestro

Vila Lobos,
'

Essa Exposição, que é a primeira
. vez que se realiza apresenta' valio
sas raridades artistic.as" ,

"farr'Oupilhas." ;
- em 1869, o comandante para-

Florlan6pQII" 10 cie Novembro de 1!f48
------_.----------------------------------------------

�unicipal
Visitam o' Legislativo Municipal os ve

readores de Campbs Novos

Na Cã,mara

os srs. Armando Assis, José do Va

Ie Pereira ,e Roberto da Luz Costa,
para visitarem o sr, Guida Bott,
qu e se acha enfêrmo, foi a 'sessão
encerrada e' outra convocada para
o dia imediato.

Isenvão de imposto
Rio, 9_ (R. P,) - O General Eu

rico Gaspar Dutra enviou mensa

gern á Camara dos Deputados acom

panhada de ante-projeto de lei, con
cedendo isenção de direitos os

objetos de culto religioso, e, ima

gem, importados pela congrega

ção dos padres' Redentoristas 'e con

gregação missionaria :Santissimo
Redentor.

Á sessão de ante-ontem, que foi

presidida pelo sr, Batista Pereira,
compareceram 12 srs, vereadores,

Após aprovação da ata, foi lida

a matéria do expediente, .

Hoje no D/assado
10 DE �OVEMBRO

A data de hoje recorda-nos que:
- em H83, em Eisleben, na Ale

manha, nasceu o celebre reformà"
dor religioso, MarLinho Luí.hero,
falecido na mesma cidade em 18

ele Fevereiro de 1546;
- e\11 1555, chegou':a bahia do

Rio de Janeiro uma expedição fran

cesa sob o comando de Nicolas Du
rand ele Villeguignon;

- em 1645, travou-se nos arre

dores de Recife. (Engenho Ming'au,
no Jequi.á), um combale entre bm

silêiros e' holandeses, tendo Vidal

de Negreiros e Fernandes" ,Vieira

repelido o coronel Joris Garstmann

(;om sua gente;
- em1822, foram abençoadas e

entregues aos corpos da Guarnição
MiliLar do'Rio de Janeiro, a nova

Baneleira do Brasil e nesse mesmo

dia a Esqúadea a it;.ou pela primei
ra vez;

- eIll 1830, faleceu <) pintor f1u-
capitulo dos nlaiores crimes, como "

minense Francis�o' Pedro elo Ama-
é o que diz respeito a Abel Costa

ral;
Abelha, continuando em misterio
sem se elucida-se o assassinio que

.0 sr. Osvaldo Machado, Iider
eventual do P. S. D" o único a usar

da palavra, fê-lo para saudar" os

srs. Silvio Santos, Edgar Lancini e

Luiz Gonzaga Bonissoni, vereado

res á Câmara Municipàl de Campos
Novos, 05 quais, em companhia dos

srs, Dr, Hilario Zorlea e Onofre
Gomes de 'Almeida, ,de Capirrzal e,

ainda, do dr. AnLônio Gomes de

Almeida sub-diretor da Penitenciá-

Em Gaza
Telaviv 9 (U. P,) - Fontes au

torizadas dizem que as forças Is
raelitas' no 'Sul da Palesti�a espe
ram ocupar a qualquer mom.ento a

Cidade de Gaza,. Capital do Gover
no Arabe na Palestina e ultimo-ba-

ria do Estado, visitaram o Legisla- luarte Arabe 11a Terra Santa.
tivo desta Capílal. As forças Arabes já bateram em

A seguir, após serem .designados retirada precipitada de Gaza.
------_-_

..

Estado de
A •

�

emerqencio
Cairo, Urgente 9 (U. P,) - O estado de emergência foi proclama

do ontem à noite na capital egípcia, depois que um grupo de individues
num automóvel tentou matar, a tiros de metralhadora, 'o antigo primei
ro ministro Nabas Pachá. A divulgação dessa notícia para o estrangeiro
foi retardada pela censura egipcia.

Ação Social, Catarinense
I

São convocados para uma reumao quinta-feira próxima, às 19,30,
no Albergue Noturno, os membros da Ação Social Catarinense, afim-de
tratar de assunto de relevante importância.

Florianópolis, 8-11-48.
A DIREORIA

Arací Abelha absolvida
Rio, 9 (R. P.) - O sensacional

crime ,da machadinha, cercado de

mistel'io e apaixonando a opinião
publica do ,pais, viveu ontem seu

ultimo capitulo oom o julgamento
d·e Araci Abelha, personagem prin
cipal da cena de sangue que rou

bou a vida de ,seu marido Abel'

Costa Abelha. O julgamento des

pertou grande 'inter.êsse na VIS1-

nha capital, levando enorme assis-'

tenda ao local, calculada superior
a cinco mil pessoas, ficando lite

ralmente repletll a sala do Tribu

nal de Juri de Niteroi e.a Praça da

Republica, local da sede do forum.

Após intensos debates, tendo,presi
dido os trabalhos o Juiz Ciro Olin-

continua inssoluvel.

- em 1839, os legalistas reuni

dos junto a Jmal'ui' foram deban
dados com a chegada de tropas

DR. SAULO RAMOS guaio Casete, em Cangl'l.ina7Cue,
foi derrotado pelo Major )'ras
cisco Antonio Martins a fre�te elo
,21 Corpo de Cavalaria da ,Guard�

-

Avisa a mudança de seu co:�

sultório e residência, para a

'Rua Trajano 41. Telefone
. ,1.009.

Comulta das 10 ás 12 e das

16,30 ás 19 horas.

.'

"CoOpe raçãO Polo;nG-,SbvjéliCi "h
(VERITUS)

(8, 1. r.) - Esse fastidioso a' IHoje, � "õooperação pelono-sovíé->
falso título, assume presenternen- 'fico é pregada por Bierut (que se"

Le nas relações entre o governo'. diz "presidente" da Polonia , .. )
fan loche de ,Varsóvia e M-oscou"ll1l1ma, báse cornpletarnente . desce- ..

como que uma bandeira de ordem, í nhecida rlarca os Poloneses . .Esses.
a cujo cumprimento estão obriga- ).por sua vez, mais que nunca; re-'

dos Lodos os poloneses, 'v-oluntaria- ; sente-se da falta :dei putriotfsmo ..

ment-e ou não, Como é do domínio: desse f:illso,'gçnleRno, p�'incipalmen-·
mundial, as relações .entre a Polo� : te 1�0 que diz respeito. á pokítica .ex- ..

nia e a Russia sempre foram as : ter.tor da .Polcnia, hoje ..I evada, por

mais tensas, por isso quê, 'os -polo- j vias tenebrosas, para .dins ig.(JMOSr:.:
neses sempre procuram manter as ; ALr quando. essa .: "política. ide.. co- ..

melhores relações com a R ussia, i peração ", vai. durar; .não .se .saoe..

enquanto que 'essa, jamais quiz 5a- ; Porém, sane-se. que, quanto mais.

bel' de manter-se em hôa amizade duro" tanto mais afasta: as probabj-·
com a Polonia, a não na qualidade' lidades de uma Polónia livre e cris

de dominadora. E assim, Moscou � tã; colocadàr-dentro' dri i�stoL@-:l':Iuo":"
tratou de afastar a Polonia, do ce- 193�.'

nário mundial graças a mtervencão
do "governo de Varsóvia", e ao

ludibrio que causou esse' governo

ti os russos, as demais nações alia

Idas. ConLudo, daria muito na vis-

tã, a intervenção da Russia na Po

lon ia, é por essa razão, os russos

arranjaram as coisas "legalmente". Em beneficio da Viuvá e filhos."
, do inditoso praça da' Polícia Mihtar;

'primeiro, obrjga'!ldo' os cidadãos Eduardo Rodrigues dos Santos, Se- '

poloneses pertencentes ao íerrltó- rá levada à cena, hoje, no palco da '

rio polonês' orienLal, a tornarem União Beneficente Recreativa Ope- .

párte de 11m plesbicilo armado, e rária, às 20 horas, a chistosa corné->
dia em 2 atos Aguenta Fedegoso, ao '

depois, org-anizando eleições tam-
preço popular de Cr$ 2,00 o ingres- -

bem armadas, no ierritório polonês so.

de ocidente, e assim í'avoreccndo a I Sendo como é, uma festa de car�-�'
. hid I' ,., t t I t dade, é de se esperar que os hahi-"

su_ 1 a _(e um gover no o a men e
tués daquele teatro dêrn o seu apôio,

ate então desconhecido para os ])0- lotando plenamente aquela' casa de.'
loneses. E assim iniciou-se a cha- diversões.

mada política de "cooperação po-
----,------�------

lono- soviético, a qual porém, se Obras ' bo� pita'tare'Nanalizarmos á luz da verdade, nüo ) (R I)) O P id te d
.

1.io, 9 , .
- reSI en.e· a

vemos quaisquer vantagens para República' autor-izou a assinaturai:
a Polónia, mas sómente para a! cio Lermo de acordo parca ampliá-
Russia. Problemas vitais iqter�os I ção das obras elo Hospital de Cari"'-'"
n� Polollla ,contmuam sendo adla- I elade de Tupanciretan' e continua-·

�?S "sine di�", el�qUaíIto que a es-I ção das obras do Hospital de Gad,...
fera de lll11uencla vermelha se dude de Arroio Grande no Esta:'-
amplia, em detrimento ás liberda-,I do Rio Grande do Sul.

'

des do país. Os poloneses sabem, e

I
._._.. _--

--------

o mundo não desconhece, que ceu- ,

ienas de "�ratados" têm sido ela-

PASTA DENTAL
ROBINSON

FESTIVAL DE CARIDADE

borãdos entre Varsóvia e Moscou,
afim de dar m;lior e�pansão á ma- :

léfica influência bolchevista, ao

mesmo tempo visando aJas I a·r o

mais possiv·el, 'a POlonia, de seu n:1-
,

tural mundo ocidental e cristão.,

"
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