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doAinda o

více-presidente
Transcorre hoje a data na,

talícia do sr. Nereu Ramos, vi
ce- presidente da Repub)ica e
presidente do Partido Social
Democratico. ,.

E' o sr. Nereu Ramos uma

personalidades marcantes da
atual vida publica brasileira,
tendo, no decurso dos ultimas
vinte anos desempenhado su

cessivamente varias postos de
relevo na administração de
seu Ê'stado onde, tendo come

çado como deputado, chegou a

interventor e posteriormente
a governador. 00nstituinte em

1934 e 1946 coube-Ihe nesta

ultima um papel saliente na

'qualtdade de presidente da da

Grande Comissão, posto que
lhe coube pelos seus conheci
mentos jurídicos e pelo seu sa,
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Istremeceu O centro
.de TÓQli'io

J. ma ior expZosão, desde Q fim
da gueTra

TOQCIO, 8 (DP.) - Nove tone-
Jadas de explosivos armazenados
lIUIll deposito em UÚl suburbio des-:
-ta cidade ex)'>lodira!lu, ousmdo-se
então, o maior estrondo em Tóquio,
(lj,esde o qm da guerra, A explosão
foi tão violenta que �e7. estremecer
até o centro desta '.-apitaI, a 24 quí-

,
Iometr-os de dis.t�ncia e deixou um

.buraco de 360 pés de diametro, que
:mais parece a cratera de um peque
no vulcão. Uma coluna de fumaça
$emell\anl.e à da bomba atômica co

hriu a zona da explosão e podia
"t,r vista na outra extremidade de

"j'óquio, O deposito em questão é
utilizado pOJ' quatro companhias
de explosivos e fogos artificiais.

Contrabandista
de cocaÍllél
NOVA YOHK, 8 ('CP) - O jul

gamento de Eduardo Balarczo, de

origem peruana acusado de ser

coutrabaudista de estupefacientes,
foi adiado para 14 de setembro, de
acordo com a petição dos seus ad
v cigadl).S. O julgamento havia sido
f'ixadu para, hoje. nu tribunal Iede
ral, mas OI> advogados pediram o

adiamento.
E costume dos tribunais conce

der o adiamento .se uma rias partes
o solicita. Balarcza é acusado de
ser uma das principais figuras de
uma ampla "empresa" de contra
bandistas internais, que se dedica
vam a i ntroduxir cocaina e out�o�
estupef'acieutes provenientes do Pe
ru, noutros países,

------------_......!._

A casa em que 'nasceu
Casimiro de Abr�D
RIO,. 9 (V. A.) _: o capitalista

Bernardo José Gomes. doou ao go
vêrno do Estado .do Rio de Janeiro
a casa em que nasceu o poeta bra
sileiro Casimiro, de Abreu, da cirla
de de Barra de São .João., para que
se converta a mesma em l1l0Í1Ul11en
to nacional.

Prosseguem as ati
vidades comunistas

J

Apreendido um jornal no ,Rio
RIO, 8 (V. 'A.) - Durante a tarde

.de ontem, o" vespertino comunista
"A Cidade" foi cercado pela poli
cia, que deteve, à medi,da que iam

saindo, vários de seus jornalistas e

funcionários administrativos,. In.

vestigadores po�tados à pojrta do

jOl'nal impediram a entrada de

qu�m quer que fosse, ameaçando
com prisão os Que tentavam -:k�
bede,cer a essa determinação. Entre
outras, foram presas as seguintes
pessoas: ClotHde Prestes, Sebastina
S:í, e Vera Martinsde Castro, Egi.dio
Squeff, Arlindo Pinho, Ancer BiJac,
Leonidio Vaz, Miguel Le.rà e Pedro

Elói Medeiros·
•

Os policiais retiraram-se ás 21,30
horas. 1

N, 10.511

o MOMENTO

ber. Foi posteríorrnente eleito

pelo Congresso více.presídente
da República e, consequente
mente, presidente

I

do Senado,
em cujo posto vem servindo á
causa publica.
Vê agora o sr. Nereu Ramos

transcorrer O
•

seu aniversário
num momento em que a Na

ção se agita para a escolha do
futuro presidente da Republi
ca, cabendo-lhe nesta emer

gencía uma grave responsabi
lidade, uma vez que preside 'os
destinos de um dos maiores:
partidos politicas nacionais que
é o PSD. Homem austero e de

inteligencia lucida, o sr. Nereu,
Ramos esta destinado a exer,

cer ainda um papel de influen
cia na vida publica brasileira.

<,Rio "O Jornal" âe, 3-9-49),

Os Estados Unidos
vinte milhões de

emprestarão
dolares a Tito �

• .!Mi

o Dia do'.
Jornalista

Nerêu Hemos percmte
a historia'

Não pode passar sem referências eSpeCIaIS a ma

neira como a imprensa carioca, no que. tem de mais
representativo da opinião esclarecida e' general!zada
do país, noticiou o transcurso da data de aniversário
do nosso eminente coestaduano sr. Nerêu Ramos, pre
claro Vice-Presidente da República. Jornais como o

"Correio da Manhã", (para citar especialmente uma
Iôlha de tendência udenista) não regatearam à pes
soa do grande Presidente do P. S. D. nacional as mais
francas expressões de admiração e aprêço, fazendo
lhe justiça ao passado de homem público e aos traços
marcantes de sua fidelidade aos princípios democrá
ticos por que se bate.

Tão grato nos é, a Catarinenses como nós; regis
tar o significativo fato dêsse realce dos méritos do
ilustre filho de Santa Catarina, que não nos furtaria
mos ao prazer muito legítimo de transcrever, como o

fizemos em edição de 7 do corrente, o que escreveram

dois,matutinos do Rio, - o "Correio da Manhã" e "A
Manhã". Por idênticos sentimentos os nossos preza
dos confrades do matutino "A Gazeta", desta Capi
tal, reproduziram o. que, também a respeito do sr.

Nerêu Ramos e a propósito do aniversário dêsse nobre
e alto vulto da política nacional, escreveu outro jornal
udenista da Capital Federal, o "Diário Carioca".

Vale ainda, porém, comentar alguns conceitos em

que, coincidentemente e por natural flagrante da per
sonalidade do insigne Catarinense, aqueles três jor
nais focalizam 'as qualidades invulgares de estadista

que lhe marcaram a carreira no seu Estado natal e

lhe valeram - di�p "Díárío Carioca" - a sobrevivên
cia vitoriosa ao regime que se extinguiu com a depo
siç-ãq. do sr.iGetúlío Vargas, tendo merecido 5!j_:),da "al
cançar à posição proeminente que ocupa nos quadros
políticos".

'

Frisa o jornal "A Manhã" que "o 81'. Nerêu Ra
mos se tem credenciado à admiração de quantos mili
tam em nossà vida política por sua exemplar corre

ção de atitudes e sua indefectível lealdade". Já o "Cor
reio da Manhã" lhe salienta que "um dos traços mar

cantes da sua personalidade � o que se caracteriza
pelo- esfôrço desenvolvido, com prudência e tacto, com
preensão e fidelidade", para. conservar "unido, coeso

e disciplinado, o seu partido dentro do programa de
âmbito geral que se traçou". Por seu lado, o "Diário
Carioca" acentúa que o sr. Nerêu Ramos "deve a 1\0-
síção arbitral que desempenhou em muitos dos acon

tecimentos da história política dos nossos dias às
suas excepcionais qualidades de político e de homem
de Estado".

.

O povo catarinense,
.

que lhe consagrou o nome

nas urnas livres pelas quais se restauraram as insti

tuições democráticas no país, não se enganou no so

lene exercícío- daquela prerrogativa .de civismo: esco

lheu ti seu verdadeiro homem público para a função
que projetaria no amplo cenário da política nacional
a influência duma esplêndida formação moral, sus
tentada por uma energia ferrea a serviço das legíti-
mas aspirações da nacionalidade.,

.

A conci�nCia política de Santa Catarina pode
continuar tranquila e segura de-haver-se, naquele,
passo lustórico, exaltado ao nível dos capitais desti
nos dá 110ssa Pátria, dignificando também os senti
mentos da galharda gehte barrica�verde.

A Delegação de) Brasil
á ,AsselDbléiq da ONU
H}O, 9 (V. A.) - A Delegação reto Leite Filho, assessor, Heni"i

do Brasil na próxima' assembléia que Rodrigues Vale e Paulo Ame

da ONU, e que seguirá no próxi- lio secretários; membros: o s-ena

mo domingo, está- assim constituí- dor Ivo de AqrÍino, o deputado
(la: chefe, o embaixador Freitas Gilberto Frrire, Roberto .oli�eira
Vale; ministro Henrique SO!l�a- ! Campos e Alvaro Osório de Almei-

Gomes, delegado, jornalista Bar- da. ,

'

.. Wasington, 9 (D. 'P,) ___: Os

ES-1Kremlin,
quinze meses passados. Ao

tados Unidos emlJl"'estarão vúnte mesmo tempo, a direção do banco:

milhões de dólares à Iugoeslavia- O informou que foi concedido um em-:

Banco de Exportação e Importação' préstimo .de dois -milhães de dó!a

anunciou a 'concessão do primeiro res do Estado de Israel, para <lo

crédito direto, ao marechal Tito, compra de material po rtuário !'l:\()S'

desde que o mes�no rompeu com o Estados Unidos.
O crédito obtido pelo govêrn91

iugoeslavo nos, Estados Unidos' se

rá empregado na compra de maqui
naria destinada' 3t>"Í"eaparelhamen-.
to das minas iugoeslavas. Este ma

terial possibilitará ao marechal Ti.

to transformar-se em um dos maio

res produtores de cobre, zinco,
mercur io e bauxita, metais bâsicns
tanto para industr ia bélica com.

para 'industria civil.

O empréstimo foi obtido com ex

traordinária rapidez. Apenas passa

ram três semanas 'que foi anunciado
o pedido de um 4'mpréstimo do ma

rechal Tit� e .este já foi atendido.
A rapidez com que agiram, os peri
tos do Banco de Exportação ve io

mostrar o 'inter'êsse com que os Es-

J tados Unidos acompanham a dispu
ta entre Belgrado e Moscou,

Não quer mais o

padrão ouro
Buenos Aires, 9 (1". A.) - O

govêrno enviou ao -Co.ngresso
uma mensagem, solicitando a

eliminação -do padrão ouro para

para o peso. Atualmente existe

uma lei determinll!ndo que vin

te e cinco porcento do papel
moeda circulante seja lastrado

em ouro:

9 abandono do padrão ouro

faz (h'N'H' do ]l�og'!'a,Jl'a do, pre ...

'sidellte Peron, pois segundo
julga o mesmo perdeu a sua ra

zão de ser, desde que os Estados

Unidos se converteram em seu

maior depositário ..

G"a(o para o profissional da ím

prensa é o dia que hoje transcorre.

pois lhe é consagrado, f; o Dia do

.Iornalista.

Classe laboriosa que (,Ulpresta à

coldivi,lade sua constante energia
na sotucno das cousas públicas; à cu 1-

tura, vulgartzução ampla; e orienta

ção à 'opinião nacional, merece res

peitada.
O jorunlísmo bl'll..si�eiro mercê .0('

uma tmnrensa que não deslustra sua

honrosa tradição, Ínfornú\lulfr. CQIU

Cl'itério e responsabilidad(' os fatos

que intert"'ssaul à vida da Pê:'t1l'ia, co·

melnorará, COUl r€gozijo, (} seu dia.

Os que tenl consciência das obi'iga
ções "dvÍndas da prática do jornalis
lUO honesto·, hOln.ens ..de·illlpl'f'llSa bra

sile.iros, deveu\. sentiJ'-se à vontade

neste amplexi) de solidariedad(' que

innana.· a nUlllerosa classt" que escre-

, ve para o públiçP.
Sau(l:,unos. ll€'stp l'f"gisto, efusiva··

Jilentt", o ),ronssif;.-nal €'ln fe�1a.

pe.ra uma nO\-a guerra". No enta!)- CASA MISCELiI\NEA dhTr1.'
to, disse que a F,us&ia era a únic!l

buidOftt dOI II.Rádio. R. C. I'J.:
nação "pacifista". Vi.ctor. Válvulee e Di.co.�
Acre5centol� Toledano que a

I Rua Con�elh .. i:r() M ..+u

campanha pró-paz não dev,e, ser
. ,

abando.nada porque, diga-se" e

cO-I
e os Estados Umdos .e�ta começall

munis1a e dirigida pela U.R.S.S, do a se encher depohclas secretas

A seguir, disse que as nações lati� e delatores politicos"·
no-americanas "não podem' conti- Aeredit<rJ. Endicott: "A dife

nuar vivendo da forma que estão, rença de ideologias .entre essa rede

C'onvertídas em 'simples colonias policial e as de Hitl-er e Mussolini

dos Estados Unidos". e difícil de se entender".

Em constrastc com o temperado Ao dizer que "não existe politica
discurso de Toledana, Endicott de boa vizinbll1ça para os que �e

desatoll trClllenda ofensiva contra opõem a Associaçã'O Nacional dos

o govêrno dos Estados Unidos, Fabricantes (norte-americana)"; En
tcndo (lHo que "a chamada fron- dicott foi muito aplaudido,
teira indefinIda entre o Canarlft tL·

Ruo Ma'�chGI D;odo,o, 341.'
1,· o.do, '_ "FON[5,·

CURI";"IBA I
.

TE1.LGRAIWA.; PROSEBRAS �v-
-

.� - _;;,....;::_

PARANA '_.

,Renovaram os ataques à
, I

política do govêrno
norte-ameríca no

�IEXICO, 8 CCP) - Oradores do
Congresso Con tinental da Paz re

novaram os ataques a "politica ati

çadora de guerras" do governo

norte-amer icano e disseram que o

povo dos Estados Unidos ,"repele
os preparativos para nova guerra",
Setecentos delegados a esta reu

nião da esquerda estiveram na ve

lha e poeirenta. Arena Mexico -

estádio (le lutas - para ouvir as

,liah;ibes do missionário canadense

Joseph Endicott contra "o impe
rialismo "Jankee" dos louco satô

micos". No entanto, Vicente LOl�
bardo Toledano, dirigent,e traba

lhista ll?exicano, manifestou que

"todos os povos do mundo, inclu
sive e dos Estados Unidos, unani
mementc repelem os preparativos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EXPRESSO, 8RUSQUEN�E�\ Casa à venda
• '

.

qJ" V�nde-se _

uma, .têda de tijelei,.
medindo 6,nOm de j rente por 11 ,'.

.
D E

VECCHI & elA. LTA.
Unha Blumenau à Florianópolis e

VI1 Bru, que
V ce Versa

II

m de fundos, cem as seguintes tl.i· ..

vísães : 1 área, 1 sala de visil.a, 1,
cozinha e W, C. Construiaa em fi.�,

do ano de ·19'[2. Localizada lU :Rs-

'Ll'eiLo, à rua Antóni» Matos .'\.rea...

n.. 511, <bem prúxime, parLalllLo, .Il�

ponto ele ônibus.
Os iuí.eressad es psderãe diri=i.r�

se à residência do sr. Ati stídes lbr

ba, em Biguaçú, para ruelharc\)••
rorrnacões .

A venda é motivada llel0 fato tI.�,.

G prepr'ietár-ie. estar há anss res i-e

'dindo,em outra cidade do Estadi.
A. casa em aprêço se enc\:H!lll':.l. .�

secupada,

EMPRl!:SA SUL BRASILEI�"
DE ELETRICIDADE S. A..

- EMPRESUL-
serviços de energ'ia elétric�

em Joinvile, Jaraguá do Sul,.,
São Bento dó Sul, Mafta, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.
Mat.erial elétrico- para insta

lações - Motores _:_ Dinamo.,'
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - tampada•.
- Ventiladores - Serviço d�
iristalações por pessoal técni-
co especialisado.

"

Loja e critório á rua 15 del
Novembro, n. 449 Caixa PostaDJ
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - Sta. Catarin.'
-- Brasil.
..................................

Bom binóculo
Graude visá.,JoinTlle -

SÁBADO
ILutO-Vlação Cat&rlnen.ae - CUrr1t1ba

- 5 horas.
Rápido Sul-,BrasUelra

13 horas..
Rápido Sul-Brasileira - Curitibm -

6 horas.
- • horas.

Auto·VlaçAo Catar1n.enae - Jolnv1le.
- • hora.. . ...
Auto-Vlaçlo Oa·tarlineIIH - Tub&rto

- 6 hor....
EX'Dr4}SIIÓ 810 aratoYlo - Lqune -

7 horas.
Exprea.o BruIIqueIlD - BrwIqu. -

!oi h<»-i1s. .

Autc-V1açlo na'a1 - ltajl1 - II Ilo
raso

ExpreslfO Bl'ullQu_ - NOYa TNJIto
- 9,30 horat.
Expresso· Glória _ Lacun. - " 112

• 7 1/2 hO'l'u.

DOMJNGO
.

Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.

Joinv!le -

Dr. (.LARNO
. GALLETTI
ADV\OGADO

'Crimll !) civa\'
Con.t1tuição ri. Socl.daõ.J

NATURALIZAÇÕES
Títula. P.olal'at6rio.

I G.

HO·'#R'Q
PARTIDAS DE BLUMENAU: Segundas aos "sabados ás

7 e ás 14 horas.
PARTIDAS DE FLORIANOPOLIS: Segundas
c ás 17 horas e aos sabados ás 7 e 16 horas.

,

àS Sextas: I às 7

AGÊNCIA EM FLORIANÓPOLIS
.Ru« Conselheiro Mafra n. 35 -- Fone 1565

AGÉNCIA EM BLUMEN AU
Rua 15 de Novembro: -- (Hotei São José) -- Fone 1283

Aceitam-se encomendas

\

I

'11• Visão 'maior e' mais' perfeita'
que '8 de um bom bin6cuJ.e.'

alcança .quem tem sólida
in�trução.

Bool li:vros. sobre todo. 00'

8ssun tos:

LIVRARIA ROSA
Rua De)doro, 33 - FlorianópoU.

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

CASAS E TERRENOS

Possue V. 8. casas ou terrenos PIl1'9'

vender?

Não en�ontra comprador?
Entregue ao Escritório

A, L. Alves.

Rua Deod::>ro' 36.

ImobUiÚ'lo' ,

E.Ct'it6I'io e Re.idencia
Rua Til·ad.nt•• 47,

!'ONE -. 1468 ,

Curso de Admissão em

Outubro e
1

Novembro
�repara candidatos de ambos os sexos ao exame de ad

missao para todos. os; estabelecimentos de ensino secundário.
REVISÃO GERAL da matéria do ano.

ATENÇÃO: Não funcionará o curso, como era costume
nas férias, em Dezembro e Janeiro.

Início: Aos 3 de Outubro próximo.
ilJorário: das, 2,3i)"às 4,30 da tarde.
Local: Av. Hercílio Luz n. 20, sobrado (Albergue Noturno).
Matrícula: Dias 28, 29, 30 de setembro, das 13,30 às 15 ho-

ras, no foc�J do cur�o. )-

Despesa: Cr$ 150,00 para 0 curso todo, pagáveis no ato da
matrícula

Um aluno fraco não precisa perder o ano, nem suas férias.
O nome do Curso é uma garantia.

.JOSÉ WARKEN, diretor.

$ .�10.000,00

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

FRAQUEZAS EM GERAL

c
Cia. Lider

sAo
Cons1rufora
PAULO,

Séde própria - Edificio Lider - Rua Wenceslau Brás,
175.

. ..

Com Inspetoria Geral do Estado de S. Catarina, em Join
vile, á Rua: 9 de Março, 397. Sala 3. Caixa Postal, 268.

Em FlorianópolilS, Agente - sr. Ataide Ramos da Silva -
Rua Lages, 86. .'

.

Ainda no sorteio de julho ultimo, foi premiado' com um

valioso imóvel no valor de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros),
O' sr, Osvaldo Rosa Alves, residente nesta capital, á rua F'elipe
Sc'timidt n. 217. O felizardo era portador do titulo Lider Cru_
:!:eiro n. 55.469, que foi premiado com uma milhar e havia pa':
go apenas 16 mensalidades de Cr$ 20,00. Agora todos poderão
adquirir sua própria casa, com apUcação apenas', de Cr$ 20,00
ou Cr$ 50,00 mensais .. Procur,em conhecer nossos planos eco

nômicos, com nossos agentes, autorizádos ou em nosso escri
tórios no endereço acima citado.

.Ou'çam diariamente, das 9 àsVZj e das 17 às 22 hOTBS

RADIO
.

TUBft' ZYO 9
1530' kilocielos ondas médias de 196 metf'QS

TUBARÃO S. CATARINA

.

\
Sociedade de Iwrteioll e &egbros contra acideútes' pessoais. conce·

dendo mais outros beneficios de earater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

I Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de

jlniCial de Cr$ llJ,oo apenas.
.

Partieipaçio nos Incro"

Cr' 20,00 além da JÓJ.

:'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



3

'Rotary Clube À rainha ,será pro-
de flul'Íanóp'oHs clamada boje H��j;lb��:;���s c Z::.��o�s

, () '"Conelll"SO Harnba da Primu- 'Á mais. gozada e divertida co'"
Reunião do dia 8-9-949 vera ", promovido pelo "Clube Bc- média" do Gordo e ° MagroÂ1\'lVEHSÁlUOS; FAZEi\I A�OS BO,IE: Presidente: Flávio Ferrari

creativo Sete de Setembro", do vi- 30 GlenwFord e Janet BlairDl{. AURELIO HóTOLO - o sr. Teodoro COJl1eUi, prós- Secretário: Roberto Lacerda zinlio município Jle Palhoça, serra GLORIOSA JORNADA
Transcorre, nesta <lata, ° aní- pera 'industrial; �ócios do (iluDe lJl"t':;identb:

.251 encerrado cm; a noite de hoje, Preços; Cr1i ,5,00 e 3,20-versário natalício do abalizado cli., - a sra. d. Tolení ina Silva Pi- Hotáríano:s visitantes: 1 por ocasião do tradicional haile Censura livre .

.:I1ico conterraneo dr. Aurélio Hóto- rcs, !sposa do sr. Tito Coelho Pi- A C011\'lte do Presídentc , has- ele aniversário do clube, "equan- .

.Io. rcs. teou o, Pavilhão Nacional o cornpa- do serão realizadas as apu-' 'Ó'l;ÉON' 'á�ã�l:� 'Ái��ro de Car-
O ilustre facultativo, muito com- - o jovem Daniel Lopes Mafra, nheiro Handulpho Cunha. O Di re-

rações finais, proclamadas a ra- valho)
j)etente e estimado entre nós, ter':' destacado comerciárjo. I t�r do Pi"oto�olo fe� .

a ,apresenta� inha eleita e as pr-incesas fazenc�t)- I 90 espetáculo da eia. Atda Gar-
III oportunidade de aferir o quanto NASéIMENTOS: çao tio rotarinno visitaute, Pedro

se, em scgu ida, entrega" de valio- rido corno a hilariente peça em 3
.é conceituado rios -rneios prof'is- MENINO PAULO, HOBEBTO ,Nor-dari, do H. C. de Videira

sos prêmios, gentihnente oferecidos atos original de Leandro .Navarro
I 1,"· I I O secretário 'fez a leitura do ,ex-

"

" "R Ioi
.

.

1.sioriais e SOClalS-, prevenc o-se, ,egoZlja�s.e o . ar (,0 nosso prc- , pelas "Modas Clipper ", e ojoarra c A. Torrado, tradução. de Dame
,

d i a111 I' zcdo conter raneo sr. Pa ["110' "J"Ialty, ued icnte e Lauro Fortes Bustaman- U 'I'" "C S II".POIS, que gI'an e nlH11'ero cc - h�
. 1V

-o
"

j ,oya e asa e . Rocha'_gos prazerosos irão homcnageá-Io. competente -e ativo diretor, do e,,- ti" procedeu ao relato .dos Boletins Constara, tambem, do programa, "A MXRI'POSA
, O E d"

.

'l" I
'

"'t f' r O" rec�b'idos de outros Rotàrv ci». I I" I' tori c' I C· R'!Os de' "sta o o cUlllpnmcrr' cri \JrJO (a COBCeI uar a rrrna sm J
a posse (a nove c i re orra, (�l1e ll-

Ingressos a venda no me l"�
.rarn cordialmente. , Gania e Cia, e ele sua exma sesposa be.

cou assim constituida: presJ(lent�', durante o "dia.
,SR. ALFREDO JUVENAL DA d. Maria dê Lourdes'Ma1ty, com o Tolentino de Carvalho fez a sau- João Francisco Har-ger; .vice-pr,esl-I' , .. .: .

SILVA nascimento, ocornIrio no '(Tia 6 do i dação" ao dia da' Patria salientan-
<lente, João Otávio Painplona ; 1"." R'Ó�Y" i;;j�' ás 4 e 7,30'Oeorre, hoje, o aniversário nata- corrente mês" 11a Matcrniddae -r». lo' a importancla da data para todos
Secretário, Dagoberto Silva; :!o

I 10 A Marcha da Vida _ 20 Sa:J1f.
jlcio do 'nosso distinto conterraueo Carlos Corrêa,", de um

.

robusto os brasileiros, e o espír-ito de Li-
Secretário, Osni P. \Viethorn; 1°, _ Bib i Ferreira em: ,/

'

.sr. Alfredo Juvenal da Silva, deca- pirnpulho que se chamará Paulo herdade que existe (' que devemos
tesoureiro, Mario Neves de Olivci- O FU,j DO RIO"",

, b D l' b t manter sempre vivo entre nós, .

p' t I"no dos associados do LIu e OZl! 'o er o.
ra ; 2° tesou rciro, Altino ' ar o uos 3"0 Stan Laurel e Oliver Hardy em:

,d'e Agôsto, que lhe deve assinala- Ao distinto casal as" nossas fell- O Gover-nador do Distrrto 1.20 Ar,
Santos e orador Nuno da Gama Lo- D'ÜIS CAIPIRiAS LADINOS

. cita" çõ es. noldo Suárez Cuneo, fez comuni-
I !'E,.dos serviços- ho ( sça-

O venerando nataricíante, será al- ENLACES: cação da correspondencia recebida
A sociedade palhocense tem de-

-vo, como soe acontecer todos os MEJ;)EIHOS e CAUSS' de H. T· salientando tambern, no, en- meado 'grandes atenções ao' "Cou-
.anos, de

í

nequivocas manifesta- Realiza-se, hoje, à rua Almirante, sejo,. a passagem da data magna ,do curso", bem C01l10 ao baile de ani-
" I 18('

.

l� 1730 -j I Brasil. . .

I bções 'de aprêço, as qUaIS nos assu- .allJego n. ), as I e , lora�
. versarlO do c II e .

•damos. o enlace matrimonial da Srta. Lélia! O Presidente focalizou maIS uma () veterano "l�ecreativo Sete de

D. HILDA GA)l'l)HA BR ü(jG�IANX de Castro I �Iedeiros, dileta filha d.J I
vez �s /e�tejos COIl: os q:laÍs ';!0me� ,

SeLembro" -dedicará a!> fe�tividad�s".
'Transcorre, hojé., a. data aniversá- s,)'. Francisco e Albertina. Me(lei- rrl(:TnOI�.l �nlO-s O t,] �nsc_ul so d? 10.

da noite de hoje, ao "Dla da Pe:t-
."'" d '-Il'}ela Ganrln ros com o sr' Alberto Causs aI"!') alllversarlO de fllndaçao de nosso

t
' " •:rIa da exma. sra. .'," ' . ,

,

."
" ", _ na.

B'r,ü't(fI;lann, digna esposa do sr.

I
funcionário do "Posto Assis Bra- Clube; e agradecendQ a colabora-çao 'Para" maior brilhantismo a di!'.?-

" 00
,

P f 'LI
-

'qt Bn)"- sil"
" (te tor\os os preselll'"s encenou a"t' t t a evcelente "Ja�z"fa:rmacêutico, 1'0"." enn le ,.,. .

scssão convidando o rotariano vi-
Orla con ra ou " y ".", '"

.. . . ..
. .....•..•

l!mann. A distinta natal-iciap!e (llíe, Sel'virão fJ"e prifi:rinhos por parte 'sob a regência de �roacír e ])I"ovi- IMPtRIO, hO,ie ás 7,30 hOL"as�

sita nte" Pedro Nrd'darl para descer- ,

'pelos seus dotes de espil',ito e Vor ria noiva, no ato civil, o sr. FraB- denciol! transporte especial, se"!1110
Suzan Peters Áiexandrer"

f' l'ar o Pa vllhãlJ Nacional. '

J'seu coração magl�nlmo, eles ruta cisco MedeIros e sra; e dr. AgI'ipa que o auto-ónibus paI'tira do �ar-
Knox

,de selecionadas amizades no nosso d,e Castro Faria e sra; por parte \
' , ' . , .. , ... , .

go da' AHandega, ás 20,15 hora�, O SIGNO DE ARlES
lTIundo social, ver-se-á por êsse mo- rio noi vo, () dr· Lauro Fortes Bns- ]'(;Iornando após o término do bal-

Censura até 14 anos.

;�����,�::f�:i�I�::;;:::;:'.'� ���:::��:,,:�,�:;,;':,:;��:;:;���� \. ;;�",;,��:;�:�����::�:sE�i�:; i�;<O'r;;e�O ���s ,ais
MENINA MAHIA I UIZ!\. ros e sra' e Alfredo Nazareno e prof. Dagoherto Silva, eslão em-

&l.m P�ri"AI�ivcrsaria, nesta da;a, a" �I'acio- sra.; por �art: fio noivo, o' dr. João "I penhados 'elJ,l "j)l'OlllOVCr grandes co .. r."' "" ,oIt
,

J'
. " 'Seguin, �atel11, com lrestino" ai

".';[1 e encantadora Maria Luiza, en- Demaria Cavallazzí e sra."l' a Srta. 1ll-C11l01'açôes no "Dia ela I at1"la e

T
-

I Paris, a bo�do de um Bandeirante..Jêvo e graça do lar elo nosso' pr",. ,ia Pinto da Luz e dr. Osny Da- que conslarão de parada esco ar,�

da Panair do Brasil, a menina ReI·zado conterraneo sr. João Pinlo de rnianí.
, declalJ1ações pc"las alunas dD "Grn-

ma de Oliveira, filha adotiva cl�Oliveira, compe.cnte teTegr:afisla l"ALECIME�TOS:
po Escolar \\' encceslan "Bt'lCllO" e ,

.-' - - -.

]) A" 'L L ,-,. 1:> cCl:l'l.landante Sarmento de Beires,�da ".estern, c (lI' sua exma, ,esposa . l.m IA BHASJL AUS ! lia e do pesar que taillbélll enlnt3. concelltração à praça' i�ereu ,:)-
"

"I t 1 que realizou, alem de outros feitoS!>tI. Ahira Vieira de DTíveira.
,

A cidade de Tijucas, no dia 7
I tàda a população de Tijncas, o IllOS, onde falará sobre a (a a � ,e.I<

_, ,aeronau ticos noíaveis,' em 192-7, eHI,:Maria Luiza recepcionará sIHls tio corrente mes, foi abalada com a

I "O Estado" lhes apresenta condo- ll,tlSSa i ndep, f'mlê-Ilci a, o "d�utoran,."')_I
'

,

E I companhia do alferes :Manuel ('rüU�numerosas amiguinhas oferecen( 0- noticia do falecimento da venera'1- h�ncins pelo passamento que ora :t\uno da (lama Lobo d .ça, a( ,(J

"'d vêa e do capiNio Jorge Castilho, a/ihcs lauta mesa, de doces e 1iqUl os. da �enhora d. Amélia Brnsil Lans, regista, mui particularmente ao sr. I gado daquela cO_:llarca. JAUHELIAN.o STlTAET que naquela localidade oasc-era em dr. Le05ertc Leal," digno Secretá- _a - ,travessia aérea Lisboa-Rio de a·
,

: neir.o, vindo, depois, para o Brasil.Faz anos' hoje o nosso distinto 29 de janciro de 1865, falecem10, rir) de Esta elo. '

,J
1 :(md�' p'erTIlimeceu 13" anos em S.amigo sr. Aureliano Stuart, . Jen- pois, com a avançada ida,de de �4 BODAS UE PH.ATA:"

,..-
-

:PauJo e nesta capit�l, em compa·".Nuisto cOmel"bante nesta Pl'aça c auos, A respeitável anciã que se fa-" PQr motivo da passagem d,e suas�1
•

nhia de sua eEpôsa Que é pintora e
"pessoa muito relacionada na soele- ria cercar do respeito e do,' carinh� j bodas de prata, transcorrido dia 8

I
'

I
qne usa o J)seudônimo de Luci i.;,dade local.,

•

do fbrlos os que a conheciam, por do corrente, foi l11u"Íto felicitado o
,-,. J

:Helena, com o qual expôs yario'SPresi.dente da Liga OperarIa oe 511a longoa eXist,é.ncia dedicada áq.ue- distitnto casal Mário 'Candido da
.

t .

" use i traba lhos eJn nosso pais. Relma, qTIElISanta Catarina, o aniversanan eles lllaIs desalortunados da VIda, I Silva-Ana Rosa Soares da Silva._
] I conta :presentemente 9 anos

•

de'Vem se d,edicando à cansa da )ene- SCll a111,or à. Í<:�IT.a e a gente YjLJquen- ÁS 8 horas, foi celebrada no Altar
- '-

", idade, .fo.i adotada pelo. casal Beil'eSiiicência entre nós, merecendo, 1)0- 'les, sua fllllsslIna educaçao e, sua: de N. S. de Lourdes, da Catedr",l
, "

1 por ocasião tia visita que fizeram a'risso, dos trabalhadores, in1elro acendrada magnanimidade d,e cO-, missa em ação de araças mandada "

'" ,

[(io" Claro, no interIor paulista.
, apôio. ração, se�llpre .s�licito ás CaYllPa_j' rezar ,pelOS 'd"ignoS filhos d<J ca'ial

Agora vai l.lU encontro de seus pai�Nós o felicitamos, com prazer. Ilhas asslstenCIalS, recebeu uma ,'lubllar.
que se acham na França, viajand{)"verd'adeira apot.eose nos seu,� uHi- i Ao referido ato 'religioso estive-
�lns cnidal!us do comandante do>Tle. .lUBAr... COUTINHO mos instantes, dos gratos moradores ram presentes grande nunlero de"

"Constdl.atiün" da panair do Bra-Em Timbó, onde exerce as fuo- de Tijucas que, seguidamente, exmas. famílias e cayalheiros.
,ções de Delegado Hegional de Pu- 'Jf]llian; à sua r,esidência pal'a ob- Após a cerimônia o venturoso C'd-

' alI.

.licia, vê tran�C"Orrer, h�je,.o seu

l�a-I'
ler notic�as. do seu estado ,de sail- sal � seus queridos filJ10S receberam

talicio, o Tte. Jubal COl1tmbo, (lts- de, conllhtu1lldo o seu sepl1ltamen-
� os cumprimentos das pessoas pre

tinto oficial da nossa Policia Mi- \!� uma Il"?t.a incomLI�l. �a vid� 30- sentes.
)ltar. ,i Cla I do ViZinho MlllllClplO. O coro constituido por inferna-

TELMA KNOLL i A extinta que era "i uva do sau- dos do Asilo de Orfãs, 3brilhantüll
Faz anos hoje, a graciosa senhQ- t doso cün,terran'eo Henrique Laus", li cerimônia cantanclo lindos hino,>

iínba Teln;a Knoll, funcionária <1:. deixa a seguinte ilustre e 1ll1mel'O- sacros.

"Companhia Telefônica Catarinen- sa prole: 4 filhos, sra. haura Latis Durante o dia e à noite na resi-'
- se.

. t�'*'l Leal, srs. Olavo Lalls, Virgilió Lalls dência dos jubilares" afluiram inu-,
Por tão auspicioso acontecimell- e Liberato Liius; 8 netos, sras. Au- meros parentes e amigos que os

to o "O Estada" felicita-o. rea Leal Moura, Benta Leal Baue,', foram eumprimentar p,or tão signi-
O nataliciante quc tan10 nesla lzabel Leal Braune, Zu1eima Latis fi("ativo acontecinlento.

.f.'apilal comO naquele Municipio go- e [nézio Liberato Laus; 10 bisnetos, Os presentes foram obsequiados
za de geral 'simpatia, será muito 110- sras. Ligia Bauer Eamos, Luci com lauta meSa de deHc.íosos ft:inll
menageado pelo feliz evento. Bauer Ramos, Sinova Moura vVildi e fino liquidos, senc]'o os chefes (la
SRTA, ROSA MARIA 'CAMILLt ,e sl's. \Vilson, Leal Moura, João Ar- família e seus ciignos filhos prodi-
'Comemora, hoje, o aniversário no Baller, Rudi Afonso Bauer, Lui.z gos em gentileza!; pará com todos.

natalicio a distinta e gentil senho- "arlos 'Laus "Souza, Domingos Hen- O sr. profê"stsor ,Custódio Cam
rinha Bosa Maria Camillí, aplicad,) rique, Braune, .J oão Miguel Bralllle pos, em belíssimo improviso san
aluna do "Colégio"" Conrdfo de Je- e Lauro Heprique Souza; 2 tatara- "dou o dístinlo casal e -seus filhos,
sus" e dileta filha do benquisto' ea- netos, menino Nerêll RalT10S -Neto tecendo elogiosas referénçíás a fa
sal Guilbermlna e Tomaz Camílli. e menina Allrea Maria \Vildi. mi1ia Mário Candido da Silva. Fo-

Note-se que todos os nomes C{lIlS- ram batidas do ato diversas chapas
ADOLFO MARINHO tantes dessa distillla de'scenrlência, fotografias.

A efeméride "de hoje consigna o pertencem â ge\üe viva, integran- Grande foi o numero de' tele-
aniversário natalicio do estimado do-a o nosso presado conterraneo gramas de felicitações eIl"ãercçadas
jovem eonterraneo Adolfo Toré Ma- sr. dr. Leoberto Leal, Secretário da, a fal11ilia por tão grata'data.

"

rinho" filho do sr. c,el. C01llandan1r� Viação, Dbras Publicas c Agricultll- 'Ao casal renovamos as nossas fe- dos etc. Peça informações quanto antes, sem compromisso. -
da Pft,l!cia Militar, João Alves Mci- ra, neto da extinta· i licitações .es�ensivas aos seus <Ine-
rin]1D. ComparV.1hando do luto da, famÍ- ,ridos filhos.

.

Caixa Postal, 6.215 - São Paulo.

Vida 80cial CINE-DIARIO

'PL'eçüs: c-s 5,00, e 3,20

,Censura livre-

•. TMPERIAL, hoj ás 7,30 horas

50 Sabú. - Bibi FetTeira em:

O 'FIM DO RIO

60' Stan Laurel c. Oliver aEI'rI)"
DOOS... CAl;PIRAS LADINOS

Gordo c o Magro
Preços: Cr$ 5,00 e 3,20

,

.....· ..w.·........· .....�...v-_i..........".• ..,..-.t"�.....·_.._.,.J-..·",_.·.__-..�.-.-.-fI!I..w"':�••"""-_-.I'

A T E N ç Ã €l, G A R '@ T f- li) �!
Acaba de chegar o 2° numero lia
GAZETA llJVENlL

Posto de Venda Ca.fé Ri(} Branco

Para o seu Bebê!
Enxoval vistoso

.

oe" de" finfl
p/Criau.§8/s
TRA:.BALJI@

g@1'IJ;0 Jtoupinllas
-" 'Tricê @l Bordados
llA C�STUREIR i\.

e jileças aviilsas

CONHEÇA (:)

CACILDA NOCETTI
Ba.il·r@.

/

CURSO de Contabilidade ou contador c€lm diploma? Fa·

ça-o por correspondência no Instituto Rio Branco. Grati� a to

do aluno. 1 caJ;:teira de identidade, 1 pasta, material de estu-

!
.>

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 IJ E"TADO-Sábado 10 ele Setembro d. "49

. I

'gricola"sIndustria aquanas
ard·ini l�tdti.·

A maior .' mais aperfei ("ada Fal)riciI de,

MIIUiaas Igricolas, íírols, Tea'res e
.

Artigos -de Cute,tarias··
'F. l!1ricQ' em Americana - Estado de São Paulo-

l�ep.l?QsQntan,tQ$ '8.){0?!IJ,SiVOS ',papõ 0 6stado
"

. \'1"-"'" Santa <SatôpirH:i

Ind'uslria .

Clmercio e Seguras IRII S. A.
, '-

Praça. 15 de Nov<;mb�p',' 20 - 2,0 andar,
Caixa Poeta: 139 - Telefone - 1324

:.:...

End. Tel.. KNOT
I=lopjanópnijs. San,ta @atafi,na

o -rE..�Uttú

'V
-

S .".. R"· I" t
.

'

..

- .,

Da ínetruoão ssti. ao ale&llet .

.

r .

.
-

-

'.. .

.

'.
_

de todos. Dá esse tesoure &� tev: •
.

• Viaja., eSlde n� . n erlor,.,
a:tn.igo analfabeto, íevsado-o & um

\.
V. S. viaja? Reside no Interior '1 Adquira urn Catalogo, de Moed.as

curso da alfabetização no Grup<! Antigas do Brasil e enriqueça depressa,
Escol'ar São José, na l!:soola Indua- Peça em qualquer livraria de Floeianópolts. Custo' Cr$ 20,JO. Pelo
trial de Florianópolis ou.na Gate- ! Correio Cr$ 25,00; pedidos a .José Claudino da Nóbrega. Rua General
tirai ,MetruIlolitlln&. Bittencourt, ,91, sob - Florianópolis.

1 ����;;�S:··�E���.�IS�O··�····'PLACAS SIf'ILITICAS

EUxir de Nogueira
\ M.dICtoç&o· Gl.lxiH.1' DO t.ratllmanh

� ..••••..•..•d� ���'��.: ••.....•..•..

Dr•.Liudolfo A�G.\
Perp,ira

AdVO!16do-Conlabilista
Civel -- Comercial

Con.tituiç.5e. de .ociadada•
• lervipo. coreb.tol,-em geral.
�OrgQniZQçõ8" cQntGlbai•.

Regi.trol e enor cee, di.pondo,
1\\0 Rio, de cerr.lp'ondente. .'

Euritório: Rua Alyaro d.
CQ�valho n. 43.

Da. 8 à. 12 horal I 'J V
T�l.fon. 1494 ' \

. ,

,
,

I Curso· de Taquigrafia, Parlamentar
Estão abertas as inscrições para o curso intensivo Ele ta

quigrafia parlamentar, destinado ao preparo de' candidatos
ao Quadro de. Taquígrafos da Assembtéía- Légíslatíva. Ori�ll..
tação do proríssíonal contratado. Será formada uma uni.. r

turma, não havendo, portanto, possíbíüdade para ínscríçêes'
posteriores. Inauguração em 14 de setembro., ,

�aior,es ínrormaçêes e matrículas no '�'InstÍtuto Bt�l-
Estados Unidas.'

.

�
-_..

-cõijí)ANiii}rZ'ALfÃNÇÂ·"ill"·iiHf�·····&"": .

F"dada em 1870 -:- Séde: JAUlA
iNCJmD.IQS E TRANSPORT.ES

CifrlLs do Balanço de 1944

CAPITAL E l'tESBRVAS ....•.. ;...... Cr$
RellpOllsahUdâde:s •..... ....•. . . . . • . . Cr$
Receita '...... .

' ;. Cr$
Ativ.o •.•.••• Cr$,
Sinistros pagos Ü(lS últimos 19 anos Ci'$
Resp<H;isabHidades •• :... ••.• .•....... Cr$

Diretores:

Dr. Paropb_ilo ,4�Utra Freire de Cill'valho, Dr. Francisco de Si,
Anísio Me,líllorra, Dr. JOllquim Barreto de Al'aújo e José Abreu.

8tl..!}{):(l tifl:6,�o

5�978Atll:155,97
<67,053,245;30
t42;17-6.61l3,So
98.687.816;30

76.73�Afll.3,06.20

LOJA DAS CftSEMIRAS
Espectalízede em ertlqos para

-

,- .

homens
VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
PER.MANENTE ESTOQUE DE ROUPilS FEITAS

PAR.4 HQMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-

.

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelO menor preço- da praça
I Fa�a uma visita ii nossa Casa e verifique

. nossos precos, e artigos

RECEBEU
,
ClONAIS
'-MANTEM

-,

'INDICADOR AZUL DO RIO GRANDE DO -SUL
.Um nome que se impõe pelos inestimáveis serviços que vem

prestando durante. seus 15' anos de existência ao comércio e

industria

Agora também anexará informações dos Estados de Santa
.

,

Catarina e Paraná
'Já estamos angariando publicidade para 15a Edição, -

Informações com o sr. João Pires Machado á rua Conselheire
Mafra,156

Santa CatarinaFlorianópolis

QUU nSTlR·SE 'COM CONfORTI E ELEGANCIA t
PROCURE A

Alfaiataria· Mello
Rua Felippe Schmidt 4Ef

MóVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS.

Deseja comprar ou vender?

Cartas a José Claudino da Nóbrega.
São José - Ponto final do ônibus, - DISTRIBUIDOR DO ...

Católogo de Moedas Antigas do Brasil

Pelo correio Cr$ 25.00
Aceita-se representante no intal'Íor do Estado. Cartas para"

CalÍxa Postal 139 -' FI('ri'ln6poli.. \--�--,----------------------------------------

• •

J,

"VI�R(i'EM ESPECI LIDADE"
IA. WETZEL INDUSTRIAL-JOIN:VILLE (MltreiL rel(-'

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

, ���Ã���RCtlt?
Esp ECIAlIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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homem normal, êsse -outro
descenhecido ....»

Instituto de Aposentadoria
dos Comerciál:ios

AVISO

e PeD�ies Centro icad�mico,
\', 'XI de Fe,rereJro

No último dia 2, como ..

todos os anos á mesma datar
tornou posse o Diretório que

° Delegado do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos admimstrará o Centro Aéa-'
Comerciários, no Estado de Santa Catarina,' avisa aos srs, dêmico XI de Fe'Vereiro,NJi,
l!:rnpregadores que lOS recolhimentos das contríbuíções devidas

proximo ano social da entida.
vowimento orgânico, fisiológico e ao Institituo deverão ser feítas' com base no aumento de salá-
psiquico. - Provas experirnentais rios resultante do acôrdo firmado entre o Sindicato dos E'tn-

de.
1 íd ""

, '

_ Co.mpareceTem á so enI aae.
ela normalidade. - Condições e mé- pregados no Comércio de Florianópolis e os Sindicatos do Co-

que foi presidida por S. Excia.
todos sintéticos e anali'ticos de mércío Varejista, do Comércio Aatacadísta ,."dos Repr,�entan- (� S,r. Desembargador Urbano
comprovação ou avaliação global tes Comerciais desta Capital. 'MüHer Salles, Diretor da Fa-
da in leligéneia normal. - As pro- Florianópolis, 6 de setembro de 1949. .

'

rculdade, os ilustres professores
Y3S experimentais. Seu objetivo, Oswal Pereira Baixo Deleg�do Henrique da Silva Fontes, José
como se utilizam e seus resultados MANOEL VICENTE DE SOUSA e HELENA ROVERE DE Róha Férreira Bas.tos, severi-
nesta íuvestígaçãoespecíal - Pro- SOUSA no N. Alves Pedrosa, Abelard.

- vas, sintéticas ,e prov,as anaaíticas
.' .

,
" '.

.

Gomes, Edmundo de Acácíe
,da '; .atenção, memória, Imaginnção, Partícípam aos_pal'entes e pessoas amlg_as. o contr�to de :'Morei�a, Telmo'.Ribeiro e Car-
assooiação de' idéias,\ funções inte- casamento de sua filha TERESA, com o sr . Alvaro Godmho. 'los 'Gomes de Oliveira; re-

+Iectuais. superiores, inteligência ' \ 1
"

verbal, inteligência especial, »inte- VIúVA, [)ORyALINA IADIJrOCWTZ GO:plNnO J;lres�n�ações do Depar�an:ent.
Iigência abstrata, consciência, jul- Participa aos parentes e pessoas amigas o contrato de ca- Femmlll:? do D. Ac.ademlCo .,

, sarnento de seu filho ÁLVARO, com: a senhorita Teresa Sousa. de orgaos estudantIs da Ca-
garnento, senso moral, tempera-

_ TERESA e ÁLVARO pttal, alunos dos diversas ano�"
mente, caráter, constituição, aí'eti-

Noivos do currícute do, bacharelato. '

vidade eatividade"., 'Abert,a a .sessão 'a', V\""".lavra '

O O E
' Floríanópolís, 4-9-49. "'. - H"

« r: li M M NORMAL, ês:"e outro foi concndida áo Acadàmío••
desconhecido. , . ''', é obrá d{lc grande �)_ ê_(�J I•• o -o� Ab 1 d A t tI 1Está alcançando invulgar c me- inl erêsse para o médico, o

eS1Udan-l'
' '",',

"
.ee ar o ' ran es ue eu 3,.;

i'cciqo sucesso a-recente puhlioaçâo 'te de medicina, o antropologista e

" X.
,súmull:: das : .reaüzações e;n�e-

,á:)e uma das- obras, cientificas de
o 'soeiólogo, e de -inestimáve� ntilí-

'

'. ... ta'das nO ano em que gerira,
'maior' v'1101' que têm said últi a

"

,,'
'

I
os negócios acadêmicos. ,

, �' " .ILO" '1m -

dade para os pais e -os educadores.
'

.menbe, dos prelos nacionais: o li· FUgindo á' praxe das traduções' ( ; . 'Ein<to:
0,
relatório do sr. A,ral\�vro "O HO:\lE;\'J :\OIU\L\L, êsse ou- atamancadas, ,q,ue tão ·mau serviço I"

'" '; tes, Presid�n:t!e cujo ma;nda.�8
iro deseonhecido . "" do ísustre mé-' ,

d � /termir!laVa, "o' Besemba1!gadq:r:;
têm prestar o á, lmgua e á cultura

T 't ft
'

la -I d
...

:j!��i: ��:��::�\�l�;I�����o�l��a';:l�� nacionais, foi o livro+do De. Ale· ,- ".r',i, 'O.,'S,p",ft",·r. ','e,'S, ,'·.e',·,'f',e'.o's
'

:

Im",I" ,!l: �,: 'I' ::r::i::�!-��S����l���uO!m�:��
jandro Haitzi.n traduz ido com es- II .. U U

-dade de Medicina de Buenos Aires. ' , 'üos no,s ,réspectivos cargo.s,' os:
- 'mflf'o e escrúpulo dignos de Iou-

O autor é uma das sumjdad�s da
vor, por LíbrTo Rangel de Anclra-

� '. 2as. 4(1s. e 6as: Rio - $ctnws - Paranaguá - Cuntiba ,componentes da, nova DIret�h

eu!t\lra argentina, fazendo' j�ls, por, :de, ,- - Joinvile - F'l(rt,iq.nópoh� Lajes e P. Alegre,

'J'
'ria.

'

'�

,'Sells'numerosos e relevantes 'traba· _ :3us. 5n"s. e sábados: P. ALe,g're -� ;"u,'J'es-, -_ FloTia1'LÓp"oiis
i

Ainda, obede,cendo aO pra"
Publicado pe'.a Casa EdiLôl'a ,� w

.lhos cientifieos, notadamente no 'tr h' d R' d J' "'� Join1nle -_ Curitiba -� Para,naguá -- Santos e Rio. grama, o Sr. Presidente cón�
,'., '

.

-

,

\ ecc: I, [) 10 e 3oneJl'O, C,OllSL1- ,

·campo da pSlCJUJalna e ela medIcI- t
.

"O H'OU'L��" i\,'OR,�.f "l' n I _

'cedeu a rlalavra ao acadêmico'
lJa legal a um lllgar de dQ"t, ,UI ,mp_""" m_� _. 11m a en" ,. OpeTa com Aviões Douglas De3 de 21 lagares.

.

AI'd Ab 'd tI':
'., ,

",,; aque, .. t.aclo e elegante volume, de exceJ.en� "
IJ '

f� 't'
Cl es 1'e1,1" preSI en e e ,81-:

-entre os cIentIstas de major reno- t f'
- ,

t" A t .r L8 & I
' -

,
: O e recem-empossado que�

'me do continente.
e elçao #;ra l,ca.

,I geu es: l'IUZa lIua \ .: rmaos promundou UJlla··safdação 'aos
Já era Lempo de yermos Lrad'llzi-' -- __�lIlI5iii1!.'liIiiII!IIlIfIIm!!l\!!!j!'Jl1 \ , se.ul:; �o�egas de Faculdade e 'de',

,;era em portllguê,; a oJ�l'a-me.stra do: - 'PAS-TA DENTAL 2
Rua Conselheiro Mafra, 35 � T,elefone 1565 .DIretOrIo.

ínsignp vsiquiatra - "O HOME:vI ROBINSON I • Pelo novo Diretóxio, com:

NORMAL_, ,êsse cJ'ul-ro cresc-onh-eci- ,
,.....

.....O�) (�()._.(��)_)_��l4IIID<,..
a eloquência que todos lhe.

.. .do., ," - livro de valor unher:;;a',· )}, '>ii'
t d S' d P' bl' reconheciam, falou o orador:

mente reconhecido, e ([l18 mereceu '

,;

eparlamen O e au " e u !ca oficial, acàdêmico Renato Ra�
do grande () saudoso Afrânio Peix;o- ......

S
mos da Silva, cUjas palavraS'

to os' maii; ;-calorosos ellcómil)�. �, Mes de- efembro-'-Plantões ,tr:anséel'ldel�tes de, entu�iàsmo
?'lo prefácio à lradlllJio brasileira 10 S4N1do - Farmácia Sto:' Agostinho - Rua ·Cousel.heirO Mafra. e de vigQr bem assentam -'-com

,dc,;La obra, cuja recente edição 11 D'Ômir;go - Farmáoia Sto. Agostinho - Rua Conselheicr ,uMarfra. os principias que defendEI e de-
constitui, sem clúúda, um rios mais 17 S�bado - Farmácia ESjilerança -,:.Rua COl'lselheiro Maf'l'a. fenderá Ci) ·novo Diretórie Aca·
louváveis aconLecimenLos ·ediLoriais 18 Domiíflg'o'- Farmácia Esperança T' Rua Conselheiro F'afra dêmico.
dos ultimas tempos em nosw 2'1 Sábado - Farmácia Da Fé ---, Rua-Felipe .Schníidt Livre a palavra, 0 aea.dêmico
pai�, l'screyen Aft-âl1io Peixolo; 25 Domingo - Farmácia Da Fé - Rua Felipe ,Schmidt Nelson de Abreu PTOPÔ�, um

comparando, a en:vergadura _e O al- O serviço J1Qt:urno será efetuado pelas Farmácia,s Sto. Antônio e' yoto gratulatróri0 com O Dire-
,canee do livro de Alejancll'O Haiü;in �"._.ifA".,h'i7*f.ON,A'r-� I Noturna sit,as ás ruas João Pinto e Trajano n. 17. t.ório cuja gestão terminava, o
.com a famosa obl'a .I;e Alexis Oar- OC;'1fAwfJIV'fft;. --�

•

..,.� A presente tabela não poclerá ser alterada sem prévia autorização que a Ca-sa aprovou PQr' acla-
reI, 'de títul,o parecid,o: "Carrel é deste Departamen�o. .�, mação.

'

't R' 't' l'" d' ,.,reune som ... acabãmenio.. " . 'D'� .

dum ensa31S a;, a1 Z1I1, um 1'a.,a 1S- Departamento de Saúde' Pública, 29 d,e ag'ôsto de 1949. 1SCllfSOl),', aln a, (') acadêmi-
,

. �olidez••. no, piano perfeito!ta. Um Calei a a filosofia; {) outro Luiz Osvald-o d'Acampara _ Farmacêtliico-l<"'iscaJ.. co Paulo BIasi, cujas palavI'ias'
alcança .a técn ica'\. Além de vári,os tt'lodêllJS para

' ",.'. / continham -o seu éntusiasm.o,
E

'

el' I r' I pronta ent�·ega._, êste m,iraV),-

C·
a·

CI"!!II Ob ti"
iii •

d
"

;�:������i�!�!��::':�:���,:,: �;��:�:;Iv:�{,;;JE�:�: I Irurgra,- IOICQ -

. 8le nCla �::,:::n,d: :":.,:::.,:g.::tre, a querri a /l1iologia é familiar, r -,

I D I A' t
A � D·b' M'" sernba-ígadot'" \lJtvano Sales fe!

habitual o lal�oratório, e até ad.o- \1If1!bg;Jij�ll!�t�ff!lHllml I
' ,r.. n ,_onl0 -

' I tlSSl li,cftOl1·, Gfs',< 0,r,a·dGl'ieSf, eum,ll'Iri-
tou, profis;;ionalmente, aqHela elas �}tB§h 1111 "libnUIU ' ",

P

-ciências médi'cas que, mais alto do MédicQ efetivo do Hospital de Caridade ment0u O\'Sl� .Abelà:l'-do A:t;ante

IR,EPR,ESENTANTE Sa.rvit" e". pec'· ... I·lz".'do em Doen""'s ,de ,Senl.oras ·magnificà àt'l1açao tivera 'e fez

��0�s1�e���'�s�;1�i::�1���� t�S:t�af�� para San ta

C�"t/�Cl�a, J'
"

"�o�ern:S ���:ltiote tr:çtamen tO,1i ��C;::::;f���,:gi�S, �f���,,��,�,:O'�S,lvesLigar - a medicina legal". KNOT.::J � Das 10 ás �2 horas e
\

das i3,30-às 14,30 h01'as estUdantes de direito" e Gon-

":\'5.0 precisa o livro ele recomeu. Cx. 134 __ Tel. KNOT Consultório: 'Residência: tribuisse, destarte, par�' ó, eu-
d

-

f I"
"

Fi
'. r l'

..
,

Rua Tl'ra'den'tes. 9 H'o't':l La Porta grandeciInentd' 6a Fâcüldade .
.

açao: 'a à e convence, por S1. orzanopo IS ' ""
� 1 'I ' I

.

' €1e Direito.,
,(les( e o lltU o. 'Iene o-o lido, o {>o-

----- ---__-...,.....---______ A seguir. foi encerr'ada" a:
.

I
mllm leitor compl'penderá o homem
são ou paLológi,co, anômalo ou '

�,
Ses,são

.i,

"nOl'mal"; o médico terá consciên
cia do qúe sabe ou ainda não sa

(bia ... ", E, nêle, apreenderá fi

aprenderá, Nilo lche farei melhor

elogio. '\
Um bee"e sumário das m'aLérias

,mag'islralmc'TlLc lratadas pelo autor
de "O HO\fEM NORMAL" dará uma

idéia da amplitude de vistas e elo

,rigor cientifico que pl'esidil'am á
ela boração do livro, indn])itàvel
menle fadado a alcançar entre nós
ü mesmo SLlce�so obtido no e�t['an-

_- A lr;jnndi-fj ,Ruil,Z(n '-',
Editôra

I
ma I. - .\. invest,igac:ão mé,dico�:fo-

Vecch i _ Hi 19'9
rense da normalidade mental. -

üO, . L,
O I

' ,. '

d
,

" 11 ogenla, �ll1alS 'e pl"OV:liS a .01'-

malidade. - Quadro geral cio de
senvolvimento normal. - Desen-

.

MldtOi felicIdades pelo ""IUl(�jQ."',
&0 �e I!eU. filhinho I
Mas, ni.o esqueça" ql!", .1) melá••

presente para, o seu "PIMPQLHO<1
e uma

- ead'ernet&' 40 CR�J)rr'il]
, MUTUO PRÉDlAI�

.

II .... �, ..
:
... : ...... - .... , .....

VENDE�,SE
Automollel ehevrolet, Lt 1948

importado dir'etamente dos Es':
tados Unidos Fleet�Master de
Luxe, com apenas 5.000 milhas.
Piritura original preta, qua
tro portas, 'equipado, molejo
de fábrica.
Tratar com PLINto MOREI

RA no Tribunal Regional Elei�
tor:}1.

_ gejro. /

"O lJ0l11ern normal. - CriLérios

para o reconhecimento ela normali
dacie. - Preconceit.os geraüil na

apreciação da normalidade. �- Pre
conceitos na apreciação ca norma

l.idade, ef1llentes dos diversos cri

trril)� 'lormatiyos ]ladicularps, -IElemr'c1j os consLiluti \'0"; da norma-

lidade' ',' cleIinir:ií(l' elo ]1OJ1]rTll n01'-1 _-,. ...,, � ---------.-----------

•

Flori!1oÓPof15
São Frenei. co

FRANCISCO DO SUL
.', para NOVl VORR

Informações comoa Agente.
- Cerlos Hoepcké8/A - C [- Telet()n� 1. 212 (

.. En i. t eic�g.
do 8ul- Carlos Ho�pcke 8/4. -Cf - l'�le!o:n I) \iCl) � -':MACK

t
,
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Imprensa' Ofi c.iaI Cum il real ização da (ia, rodada
é a seguinte a situação elo Campeo-

Revestiu-se de grande brí- Françosí e Antônio Setubal nato l;ita'diIl1J Extra de Proí'issio-
Ihantísmo, constituindo um (Procuradores) nais:
acontecimento de' realce na Precisamente às' 22,30 horas Colocação dos clubes
vida esportiva da cidade, a soi- dava entrada no amplo salão 10 Iugar c-« Aval, com �j Jogos, 3
rée que a diretoria. do valoroso de danças a rainha do clube vitorills,'6 pontos ganhos, 9 tentos
Imprensa Oficial '.FuteQol Clu- acompanhada das princesas a í'avor c 4. .contra. Saldo: 5 tentos,
be levou á efe!,to na" última srts. Maria de Lourdes Faria e

.

20 lugar _ Figueir-ense, comz

terça-feira, quando foisolene- Dulcínaía Pereira, sendo, aeom- jogos, 1 vitoria e 1 denota, 2
mente coroada a. rairiha do panhada até o trono onde se pontos ganhos e 2 perdidos, 3 ten
clube rubro-negro, srta. Teresa procedeu a cer imon ia da coroa- tos '1)['0 e 2 contra, i::la1do 1 tenLo.

Souza, :eleita em renhido pleí- ção pelo sr. jornalista Batista 2° lugar - Bocaiuva, com 2 .io
to realizado em princípios de Pereira, entre estrondosa, salva gos, 1 vitoria 8 1 derrota, 2 pontos
�gosto ultimo. de palmas. Discursou na oca- ganhos e 2 perd idcs, 3 tentos a Ia

, No amplo galão do Democra- síão o nosso colega jornalista vor t' 5 contra. Derícit 2 Lentos.'
.

_
ta . Clube, artisticamente orna- Waldir de Oliveira Santos cujas 3° lugar _ Paula Ramos, com 3

msntado, centenas de sócios e últimas palavras foram aba- jogos, 1 vitoría, 2 derrotas, 2 pon
convídados do clube da Iabori- fadas por retumbantes aplau- tos ganhos e li perdidos, 6 tentos a

-OSa repartição pública que lhe sos. A s-eguir foram oferecidos favor c 5 contra. Saldo 1 tento,
-dà O nome estiveram presentes valíosos presentes à rainha e 3° �llgar _ AlJetico, com 2 jo-
gosando as delícias de uma princesas gos, 2 derrotas, 4 pontos perdidos,
noitada alegre e divertida abri- Reiniciadas as danças, o pre- 1 ·tento a f'avor e () contra. Deficit
lhantada por um arínadíssírno giderite do clube concedeu ao 5 lentos.

"jazz-band". sr. Batista P-ereira de dançar a:
Um sucesso incomum, pode- primeira valsa com a srta.Te

se afirmar, representou a fes- resa Souza.
ta dos campeões classistas de As 24 horas o sr. Osnildo
Santa Catarina, sucesso esse Souza ofertou ao sr. Batista
que se deve à excelente orga- Pereira lima . uclíssíma laça,
ruzação da sua diretoria, cons- conquistada pelo clube, rlomin

tituida 'pôr Batista Pereira go último no festivaL.,realizado
(Presidente de Honr,á), Osnil- no estádio do 140 B. C.
do Souza (Presidente), Waldir A festa que leve inicio às 2i
de Oliveira. santos (Vtce-Pra- horas terminou ás 3,30 horas
sid eute) ,

r·all'.l Prosdusslmi. (10 da madrugada.
Secretário), Walter Gevaerd "O ESTADO" que foi repre
(2° Secretàrín) . Mario Schmidt sentado pelo nosso cornpa
(lo 'I'esoureiru) . O r I a n d n nheiro jornalista Pedro Paulo
'reixeira (2° Te�oureiro), Pe- Machado, cumprimenta os di
dro Paulo Machado' (Técnico), retores do clube pelo exito al
Antonio Abreu (Gapitain do cançado, fl\zendo, votos para
quadro) ; Doralécio Soares, que caminhem como até então
Hercilío Costa e Nicotlesio Sil- a honrar o esporte cat.arinen
va (Conselho Fiscal) e WalmQr se.

Prosseguirá amanhã o Campeonato da' Divisão Exlra de Profissionais,
com. ª peleja entre Bocaiuva e atlético Catarinens.e, no' campo da, FCD.

Lira TenisClube i-Ipirànga
Darão inicio, h,oje. ao segundo turno do

Campeonato dF, 4madores
Será iniciada hoje O segun- invicto Guarani, no qual hoú

do turno do Compeonato de A- ve um empate de três tantós,

O CAM P1WNATO CrrADTNO DE madores da cidade, d.efrontan- continuando na vícs-Iíderan

PHOF1S;";IO:\AIS EM NÚMEROS do-se os times do Lira Tênis (ta, os credencía, como adver
Clube e do Ipírangn Futebol, sáríos temiveis. Contudo os al-
Clube.

I vi-verdes Iímosnses e�tãO a-

No jogo inicial do certame, lertas e saberão lutar brava-

disputado entre os mesmos mente para a confirmação do
clubes, coube a vitória aos ra- triunfo do 10 turno.

pazes do Saco dos Limões por
4 x 1. O grêmio da colina pro
curará hoí e, desforrar-se de
tal revés, impondo a sua clas
se aos tptrangútstasr Aliás' aí
bôa impressão dos pupilos de

Arlíndo Polll no prélio com o

DireC!io de PÉDIO PAULO MACIiADO

Lira e Ipírariga disputarão.
esta tarde um prélio dificil, no
qual a igualdade de rorça-, es

tá -sendo -comentada, devendo'
triunfar o que melhor se con

duzir no gramado.

Coroocâo da Rainh'a do
I

.

'·SEJA_ SOCI.O

XXXV nou com empate de 2 a 2.

QUANDO em 1937 Brandão' NA EXCURSÃO de um combí

estreou na seleção brasileira, nado paulista aos Estados suli

no c.ampeonato Sul�Americano, nos, em 1912, capitaneado pelo
foi o jogador brasileiro que famoso Rubens Sales, .os bano

apresentou maior rendimento deirahtes venceram todos os

técnico. Incrível a sua partida' prélíos realizados, alcançando
contra o Paraguai. Pois aí a 58 tentos contra 2 apenas! Mar
sua exi):üçáo foi de

. catedrático. caram os tentos: Friedereic-h
Nessa noite, Brandão "não se 18, Mário Andrade 18, Cassiano

Jogos efctundo«
\

mexeu ", do meio do campo, e a 6,' Carlos Botelho 6, Agnélo 3 e-

Paula fiamos f! x Atletico O bola ia e voltava aos seus pés. .. Carlito 1.

Avaí.4 x Bocai uva 1 LEóNIDAS assombrou os eu- O COMEltCIAL, da cidade

Figueirense 2, x Paula Ramos O ropaus ,por vários motivos, na ,paulista. de Ribeirão Preto, rea-
Avaí 2 x Atlético 1 "Copa do Mundo" de 1938. Não lízou, em 1920, uma temporada
-BQcaÍ1lVa 2 x Figneirense 1 se compreendia um centro-a' invicta a'tl Norte do pais.
Avai 3 x Paula Ramos 2. vante tão pequeno. Seu malaba- O PRIMEIRO jõgo ,Corintians

Os ariiltieiros rísmo e agilidade deixaram os x Palestra foi disputado em

1'0 _ Com S 'tení.os : Bentevi, do franceses boquíabertos. Aquele 1917.'
Avai. "diabinho" fazia o que queria O PRIMEIRO prélio América

20 _ Com:!' tentos: Urubu, do com 'a bola. Contra Os checos x Caxias, tradicionais rivais do

Figuelreuse, Carioni e Nenem do quasí marcou um tento de "bi- futebol joinvilense, foi efetuado
Paula Ramos, e Nizeta elo Avaí.

ICiCleta".
Aquele "goaí" seria no dia 27 de março de 1.921. Êsse

30 � Com 1 tento: Gastão, do um acontecimento inédito. Ne- jogo terminou com a vitória do

Pigueirensc: Raul, T�iLinh.o" Tião e nhum técnico considerava pos- AmériCa pela contagem de 4 'a
Bosão, do Avai; Oswalrio, do Atlé- sível tal lance. O salto fôra um 3.

Lira; Ad lT, A.mél'iro c Alemão, do espetáculo. O "Diamante" fi- SAMAiTIER foi o mais famo

Bo(',ainya, e Lázaro e Vcezola, do cou: um momento no ar, contra- 'so dianteiro espanhol. Aos 14

Pahla Ramos. riando tôdas .as leis do equili- aups, Samatier foi incluido
Arqtleiros Vazados brio, com um braço dirigido ao 'num selecionado espanhol w-

. Mais vazado: Hélio, do Atlético sólo para amortecer a quéda ra uma partida internacionarr_
(i vezes. as pernas "pedalavllm" o

. O PENAROL Universitário de
2° _ Ari, 'do Bocaiuva e, Jaime, tiro partiu ... todo o estádio le- MOI_1tevidéti, jogou em S. Pa'uIO�

do Paula Hamos, 5 vezes. vantou-se em um impeto irresis- em 1928.

30 :- Aclolfinho, clu Avai 4 vezes, tíve!. .. e Planicka defendeu NELSON MAIA MACHADO

Re.cebemo.s .

e ag�adec�m�s o
I DiretOr de Material e arqui- 4.0 Luiz, do FigueÍrensp, 2 vez·es. milagrosamente, com Os olhos

,s.egumte OfICIO;. FlorLanoPo-1
vo _ Elpidio J. Souza Ju.izes que 1'/1ncionorum esb.ug�Ulados de espanto ...

Irs, 6 de Setembro de 1949.' Ajudante do Diretor de Ma- Duarte P·nd l'a Pües; 2 vezes; BENEDITO, Botafogo e Doca'
. !lmo. ;:::r. Redator. do "O Es- 'terial e arquivo _ Ernesto Wald-emiro .Melo, ,;\):i:I:i'fFel'l1anrles, formà.r-am o triângulo final da

.

tado Esportivo" _;_ Nés.ta. TremeI. Manoel 'raminhO e 'lfe\Yf·on \ Mon· seleção cata,l'inense de 1928.

É CO.p1 a elevada satisfação e Aproveitando a oportunida- gnilhot: 1 vez· ��! NO DIA 15 de .NovembfD de NOVO RECORDE NA TRAVESSL-\

'prazer que comunicamos aos de do presente lev'amos ao v/ Asph'untú � 1932, o\Figueirense venCeU o DO CANA-L

distintos amigos, que depois conhecimento, de conformida-
A classHlcac,i'ío dos concorr'entes Marcilio Dias, de

-í
Itajai, con- VíSANT, França, 8 (UP) _ A

de encerrada
.

a uIAssembléa de cóm resol.ução tomada, pelOS
ao certame -de 'a,spiI'autes e a se- guistando, assim, a, taça "Mari- equípe de revesàmento ·egipcia, COIB

Geral em data de 31 do mês de membros de nl nova DirétOl'ia' o guinte: nha Nacional". posta de 6 llpmens, estabeleceu um.

Julho do corrente "no fl'COU lí'J I 1 '1'
.

'1'
1° lugar _ F'iglleJ!'ellse, com 2

_
O PRIMEIRO J'ôgo dos portu· "recoFd" de tr.avessia do Canal da.

"', n u u) cval"a e elto a re::j 17.ação
assim constituída a n/Direto- cte uma regata interna composta .Togos, 2 vitorias, lf pontos g'anhos gueses, quando visitaram s. Mancha, da In�laterra .iI, iF1:rlRnçtt,.

tl'a p r p r·od d 1949 d
la· tentos '[)'ro e 3 cf,)llLra. Paulo, fOI' contI'a o extl'nto P,al- cobrindo a distancia em 10 lIoras �

a a o e 1 o e, a. e seus parcos (fi), com a padici-
'"

1950. 8
: pação, dos CltÚ)S local "A.ldo Luz e

3° Jugae .- Aval, com 3 j-o' meiras, reforçado de Rubens Sa- 55 .mjulltos, 'melhorando, assim, CHI:.

Presidente _ José Elias. J1iachlHl!o", euja a' rne5m3 será g'os. 1 vitoria ,8 2 dplTota, 2 puntos 1es, centro·médio do Pa,ulista-!l hora e 40 minutos, o "recOl'd"

10 Vice-Presidente � Jayme realisada em data de 9 de Ou- ganlws -e 4 p.eI'.did0's, 13 tentos pro no. Realizou-se·êle'-em -24 -de ju- J.estabelecido - pela equipe francesa.,

Linhares. Lubro do crte. ano, !lois �abe-
e 10 contra lho de 1913. ÊSSe prélio· termi· e que era de 12 horas e 35 minutos�

20 Vice-Presidente _ Silvio dOI·e.s somos, s'endo pc'axe rios
2° lugar - Bocaiuva, com :2 jo-

., .. , . .. .__ ' .__.� _

-Soncini . amigos, cooperar em toda ma-
g'os, 1 vitoria e 1 del'l'ola, 2 ponlos .

LIRA TENIS CLUBE
.

30 Vice�Presidente _ Pedro Leria do esporte em nQss'o ganllos e 2 pel'dlrlo.$, 5 Lentos pro Sábado dia 10· _ Domingo' dia 11

B' n d' e 10 contra. GI DES Ier ar mo Estado, pedimos encarecida- 'tAN NO TES DANSANTES

10 Secretário _ Alcides Elpo mente o especial oQsequio de
2° lug'ar _ Paula Ramos, com 3 SENSACIONA� "SCHOW" COM A,APRBSENTAÇKO DE "LYA HAY'"

20 Secretário _ Salvato Vi- organizar uma reportagem
jog'os, 2 yitorias p, 1. deuola, O ROUXIN·OL DE OURO

'eir.a completa, afim de qUe o REMO ponL_9s ganhos. e .2 perdid·os, 10 Apreschtanôo musieas e clanças Cubanas - Acompanhada P()l"
10 Tesoureiro _ José Tolen- em n/Ilha, jamais seja esque- teJ:�o,s pr� e 10,:�()�1l'l'a. '"

Angel Iglésias "O Pistoni-sta Mágico"
tino Souza cido, tornando necéssario, en- ..

') � _I�lrl, � At.I('IÜco�,c�m ,2 :IOgOS, Margarida 19lésias ,v- Canlanr!<.l mo-rlernos bolhas _ Para essas;

_::o ,TesoureirQ � Micomedes tllsia'<mar I 1 t
- I �

. el10 as, LI. 1)01.1.0S ",an 108, 2 ten- festas são convidados os associados do Gll:tbe DÓZE de Agôsto
.' , < t'. C ·e,:pl't' ,ar a a eaçao tos l'{) � 10 con Lra.

.

�

Silva da n/mOCIdade, de modo que
P Musica _ Cantos _ Bailados

Orador - HUbens Arruda possamos reviver novamente Reservas de mesas na Helojoaria Moritz.

Ramo� aquelas pugnas de antigamen-
Deretor de Esporte Aquatico te, cheia de combatl'v'l'dade e t· d dlma e ver a eira real apr@ço. I

_ Manoel Silveira alegria.
-

Mui atenciosamlBnte. I
Diretor de Esporte Terrestre Com os n/maiores agradeci- ALCIDES ELPO I

._ Ladislau qrams mentos, firmamo-nos com e�- 10 S t" I,

�
v. ec:re ano.

DO::::----:A�V;;;-:-;A---:I;-,-O:::--::-G-==R-E-M-I-O-M-,. __:A-.IS-P�.O-:-P-U-L"'--'A-R-O-E-S___"':A-N-T-A-'--C-A-TAR1NA

c. N." Francisco Martinelli
PAS'l'A DENTAL

ROBINSON

AGRADECI'MENTO
José !lo Patrocjnio Lima e senhora agradecem a tôdas as

pçssüas que enviaram cartas, cartões e telegramas pelo faleci-
m·errlo de seu irmão e cunhado Lidio Lima.
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BSTAOO-Sàbado ,. de Setembro de ,.49' 7

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proetelogia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vítor Meireles D.

28 - Telefone 1.307 .

Consultas: ÁS 11,30 horas' e à tar,
EXPRESSO BRUSQUENSE

de das 15 horas em diante
Diretor dá Maternidade e médico do

Hesidência.: Rua Vidal Ramos
65 - Telefone 1.422. .
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RADIOTERAPIA'
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO .

Atende, diàriamente: no Hospital de Caridade
'. /.

Dr. Guerreiro da
Fonsec-a

Dr. Alvaro de Cerva,lho
-Doenças de Crianças

Oonsulterín: Rua. Tenente

BtI"elra, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

Médico ...:.
....
Sábadas: 14 á.s 17 hs,

Especialista
Efetivo .de Bospità.l d.
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmídt, 99,

Telefone: 1.560
.Consultas: Pela manhã no Hosoital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro

.
Preto n. 2.

'

Horário: Das 14 ás 17 horas.

Dr. Milton SimoD8
,

Pereira
Clínica Círurgíca

Molestias de Seaheras

C1RURGt-J\ 'GE-R-AL'
Iloa Serviços 'dos Professores Bene

,cficto Montenegro e Piragíhe No-
.

I

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

'DR. NEWTON d'AVILA

Ru. Fernando Machado, 10

VENDE-SE por motivo de mudança
Grande 'área de terreno iii cultivada

(Distante cerca de seis quilometras da capital-Bairro-Barreiros
A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material:
,

TRATAR:

Florianópolis '_ nes1a redação ou Escritório I. de A L. Alves
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha .

Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Crazeiro.

ROS CÕNTRA
DO TRABALHO' �,�

PORTO ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRI,';' N,· 68 • 1.' -ANOAR

CHXA POSTAL, 583 - T!':LEFONE,66�C -l'IiLEGRAMAS: .PROTECTOR,A.

Agencia GeraL para Str8. Catarina
1;ua Fetípe Scnmidt, 22 - Sob.

Caixa Postal. 69 TeI .. "p,'otectorõ" FLORIANOPOLIS.

Carros para o ioterior do Eslado'
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima &: Irmãos, é 8 seguinte:
E!X.PR�SSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessáo- de sábado
16 horas,'
14 horas

.

16,30 horas
DR. LINS NEVES

� 2&., 4ft• e 6ft• feiras
Nóva-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a; e 68. ''feir_
n -.

12.1'
.

horas
.

Hospital de Caridade

CUNICA DE SENHORAS - CIo
. \ '

RURGIA PARífOS Clínica Médica e Cirúrgica .0

DR. AUJOR' LUZ
Médico·Opet"ador�Parte.il'o

Doenças internas.de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urínárlas - Rins - Coração
-

. Pulmões - Estomago i-« Ftgado
.. , Tra.�mento. doa , Tuberculose.

Ralos X - Eletrocardiografia _

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) � Santos Dumont, n, 8.
Consultas das 9.ás 12 e das S ás ft

__ Fone 841. �RIANóPOLIS

.Diagnóstico, cnntrolev-e tratamento

· .upecializado da gravidês, Dístur

!Jlos da a-dolescência e da menopau

p. Pertubações- menstruais, .i 'lfl,\,

mações e tumores do aparelho geui
uI feminino.
,Operações. do utero, õvários, trem
pU" apendice, hérnias, varizes, etc.

• Cirurgia plástica do perineo (ru-
-tüi-ãs)'-

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

� &SSISTENCIA ,AO PARTO E. O.t'E·

RAÇõES OBSTETRICAS

,Doenças glandulares, tiroide, ová-

·
ri08, . hipopíse, e tc.)
Vfwturbios nervosos - Estertlídade

.

- Regimes.
.

,
-COnsultório R. João Pinto, 7 - Tel.

, U61

,

Dr. Roldão Cons....
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
'RURGA _ MOL:tSTIAS D� SJI;.

N1'I'ORAS ._ PARTOS
Formado pela Faculdade de lledi

&ina da· Univenidade de Sio Paulo,
cnue rei assistente por vário. anol do
Serviço Clrúr<rico do Prof. AlIpio

rCorr�& Neto
'

Cirurgia do estômago e ..ia. elrcula·
res intestinos delgado e gro..o, tiroi·

de, rins, próstata, bexiga, utere,'
,o..árioo e trompas. Varícocéle, hidro

cele, varises e heruaa.
Consultas: Da. 3 ao 5 liaras, , rua

Felipe Schmidt, 21 (alto. d. CA_
Paraíso), Telef. 1.598

Reaidéncia: Rua �steves Junior, 110;
Telef. M. 764.

R.esi,d. R. 7 de Setembro
CrilS ti Soma - Te!. 846:

EdU.

/

DR. POLYDORO ERNANI DE S

THIAGO
Médico e riarteiFQ

Do Hospital de 'Caridade de FIo·

rianópolis. Assistente' da
, Maternid�de •

I
Ooenças dos órgãos internos, espe

eíalmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
duIas internas

ClInlea e cirurgia de senhora"

-I'Partos
�fi1SIOTERAPIA - ·ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METÁBOLISMO

. BASAL
JlORARIO DE CONSULTAS: ,-

Diàriamente das 15 às 19 ho-
ras.

-

'fCONSULTóRIO:
j

Dr: '.alo 'oat..
Clinico e ot>erador

(;,,,,.ultório: Rua Vitor Meirelu. 16.

Telefone: 1.405
Consult... das 1() ás 12 e dsa 14 ..

l! hrs. Residência: Rua Blum_.
22. _; Telefone: 1.620

Dr. M. S. ,CanJcaaIi
Clinico exclusivamente d,e eriançaa

Rua Saldanha Marinho. 10
Telefone M. 731

DR, A. SANTAELA
(Pormado pela .Faculdad�--' Nacio
nal de Medicina d.a univerSidade!do .Brasil)
Médico por' concurso da Assistên,'
cla ft Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-Interno d; Hospltal Pslquit.

• trico e Manicômio Judiciário
,

da Oapital Federal "

Ex-Interno da Santa Oasa de MI,
sericórdla do Rio de Janeiro
OLtNIOA M:tDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
Oonsultnt"lo: Edifício Amélia

Keto _ Sala 3..
Residência: Rua Alv8ro de Oar.

valho, 70.
Das 15 às 18 horfts

Telefone:
<1onsultórl0 _ 1.208.
Residência - 1.305.

Rua Vítor Meireles Il. 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowllki &2

Fone manual 788

Dr. Mário WenA.....
, CUme. médica de adultOtl e eriaaÇU
Oottínlltório _ Rua João Pinto. 16

Telef. M. 7.69
Consulta das 4 is 6 boru

t..idencia: Felipe Schmidt .. II.
[reler. IQI ,

���
,VA�IG

• VÔOS DIARIOS DIRE.TOS Á S.PAULO E RIO • � VEZES POR SEMANA VIA JOINVfLE
� vqos DIÁRIOS Á PORTO ALEGR� EXCETO' SERViÇO INDEPEN DENTE REGULAR DE
AOS DOMIr-jGOS. ' CARGUEIROS.', '

ARARANGUÁ - ÀS 3a - 5a - Sábados.
MAIS INFORMAÇõES NA

FiLIAL À Praça 15 de Novembro Edifício
TELEFONE:' 1.325

r

HOTEL LA PORTA

Rádios _ Geladeira _ Máquinas de Escrever' - Máqui
nas de Costura _ Lanternas _ Toca Discos _ Motocicleta
- Máquinas. Industriais - Lixadeiras - Baterias Suecas pare
Automóvel e Industríaís _ Artigos variados para presentes -

Artigos de Natal _ Capas para Automóvel de material plás
tico, Palha, Lona e Couro Cientifico _ Automóveis Europeus
e Americanos.

Distribui-dores para o Estado
M.' H. SIMON LTDA.

.

Rua Jerônimo Coelho, 3 - Caixa Postal, 396
Endereço-Telegráfico - SIMON _ Fone l.160

Florianópolis _ Santa Catarina

. AÇOl!GtJ�S DO POVO, POPULAR E MODELO
OS MELHORE,S ESTABELECIMENTOS NO GENERO
� HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE

A vista e ii .

prazo
·En'rolame,nto de motores. dillâmos e transformadores.

Instalação de luz e. força.
Venda de motores, rádios e acessorios, outros aporelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.
Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis

. receptores "SARATOGA", "INDIANA" e. uMERCURY".
A EL�TRO· TECNICA

Rua Tte. Silveira. 14 - Caixa Postal 193 - Fone 791t

Confecção
de GRAV4T4S

. .....

'Áceitám-se encomenda» pi.TIL
qualquer fiJuantidadé

Rua Anjh .G�;ibâldi, 58
FLORIANÚPQ-LIS .

,

. Santa Catarina
. ': : : .......•

',Aviso aos
-,- tei10res

;PRC-3 - RADIO GUANA
BARA, do Rio de Janeiro __

l.360 quilociclos, oferece valio
so prêmio a quem lhe remeter �
história, a notícia ou o fate
nais original e curioso, observa
do nesta região. O programa
"Copacabana Bluce" e "0 Es- .

tado" darão o resultado . dêsse
concurso mensal.
Escrevam para a Rádio Gua

nabara - -f',.venida Treze de
Maio, n. 23 -,-- 25° andar - Rio
de Janeíro, 'contando o que sa

bem, de trágico, de engraçado
ou fora do comum, e candída
tem-se a um valioso prêmio que
aquela emissora remeterá a

quem fôr contemplado.
"Copacabana'Clube" - da

Segunda à sexta-feira, das a,OI)
,

às 15,30 horas; e aos sábados,
das 13,30 às 1:) horas.
Diretor do 'programa: Carlos

Pallut.
.'

/ I
............... � . " ..

J .',' SENHORITA!
A, tlltima creação em reiri

gerante é o Guaraná' KNOT
EM "GARRAFAS GR.4.NDES

Preferindo,..b está
acompanhando a moda.

IDR'
. FRÂN�ISêo .: CÁM'ÀRt\

NETO
Aclvogado

' '-.

Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobradó) (Altó da casa "0
Paraíso")
Residencia: Rua Alvaro de Car
valhc, 36

Floríanópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Hoje no passada
10 DE SEJ'EMBHO

A data de hoje recorda-nos que:

- em 1633; chegou ao Arraial a

noticia de haver entrado na 'Parai

ba, com um contingente, o Capitão
Francisco de Soutó Maior;

.

o coração sempre generoso e bom da
- cm 1640, () en tão :VI \stre-rle-

.

I .lulhcr brasileira que, arregimeu-campo Luiz Barbalho Bezerra a;.]7
cou um Fortt holandês, situado no tando elementos, se propõe a auxi-

.

'J
,- liar· li quantos, desvalidos da for-Rio 'Real,' tomando-o.. �esta açao

destacaram-se Soares Moreno, Ca- tu na, esperam e pódern contar com

marào, Vidal de Negreiros, .JO}I() o amparo de sociedade filan lr ipi
Barbal ho e D. Francisco de Moura; caso

- em 1765, por Alvará, os navios .._-�-----------------------------�

portugueses, navegando isolados, G

fariam livremcnte, entre Brasil e

Portugal, isentos de olrrigações ;
- em 1808, no Rio de Janeiro,

começou a circular o jornal "A Ga
zeta do 'Rio de .Janeiro". Foi este o

jornal que estampou, pela primeira
vez, em 14 de Novembro de 1822,
as armas brasileiras;

- em 1834, nascu o General de

Divisão d� Exército Antônio Nico
lau Falcão ela 1"róta vindo a fa'Je
ceI' em 21 de Março de 1900;

- em 1836, no Sei va 1, travon-sc
um combate em que o Coronel Sil
va Tavares (mais tarde Visconde
de Serro Alegre) foi d'errotado por
Antônio Neto. c'audilho da Revolu

ção riograndense. Neste comha!c
é (lu·e perdeu um braço 0- então Ma

jor Cal d"vel I ;
- ém 1837, do Forte do Mar, 11:1

Bahia, onde se encontrava preso,

fugiu' o Coronel Bento Gonçalves
I

da Silva, retomando a, direção dos
revolucionários farroupilhas, os

quais, durante sua ausência, já ti
nham proclamado a Republica, e a.'::-»
Independência do Rio Grande do
Sul;

.

'

...:_. em 1839, Laguna foi elevada a

categoria de Cidade pelo Govêrno
Republicano Farroupilha e a Ca

pital do Estado de Santa Catarina,
com o nome de .Tnliana;

- em 1872, na Bahia, faleceu o

Senador Francisco Gonçalves Mar

tins' Visconde de São Lourenço,
nascido em Rio Fundo em 12 de

Março de 1807;
- em, 1935, começou a circular

em Florianópolis, sob a direção do

jornalista Hermínio d·e Menezes-'Fi
lho, o jornal "Dia e Noite";
- em 1939, o Canadá declarou

guerra a Alemanha e Varsóvia caiu
em poder das forças nazistas.

André Nilo Tadasco

ás comemorações da Semana (1.1
Pátria, o Grupo de Conj'�aterniza
ção ela M9cidade Evangélica de

Florianópolis fará realizar uma

conferência de cara ter civico, cm

quc o sr. Comandante do 14° B. C"

Ten.-Cel. Paulo Gonç:alves Weber

Vieira ·da Rosa fará uma exortação
aos brios patrióticos (la mocidade.

Essa reunião será realizada hoie,
ás 19,30 horas, no salão de festas da

Igreja Cristã Presbiteriana, à rua

Visconde de Ouro Preto; 61.
A entrada será franqueada aos

interessados.

Ainda a Semana
da Pátria
Emprestando a sua colaboração

Florlanõpolls,10 tia selembr� de '949

Campanha. «sim OD nao»
A' Juventude Catílica de FlorianópoUs

Sob o
í itu lo acima, publicou ca para os católicos de nossos �las.

êste matutino, hà alguns dias, UI1l..l Não Iôra a brevidade de J11ll1h.a
·.)!_obil bem interessante. Trata-se da estadia, neste risonho Estado suli

Campanha, promovida pela Juven- no, entraria em contato com estas

'tnde Católica, sôbre a missa doruí- handeit-a.ntes- audazes, para conhe

.:aicti. cer de perto, tão magistral empre-

Não pretendo comeritar a técni- endimento.
.

ea empregada nesta Campanha; J. Ulysses Marthendau

,�bsolut1lmellte·
-

Não me assiste tal direito: nàc

Jlerl('llço à Ação Católica.

Aliás, o meu objetivo aqui

'Visitam-nos ilustres
é 011-, acadê'micos-

"'0, , Estiveram, ontem, em visita à
Achr-i original, todavia, o a1)('·10

nossa redação; os acadêmicos João

·pela frequência à missa de dorui n-
de Borba, José Murilo Serra Costa,

go, ii qual sc deve levar mais mn. Nelson de Abreu e Alcides Abreu,
amigo, ou seja "mais um" . . . .

pertencentes ao diretório do Centro
Lembrei-me, então, das moças XI .de' Fevereiro, que, em palestra

que eu 'encontro, cada domingo,
eom o diretor deste matutino, agra

(inando me dirijo fi Catedral, para decerarn-no a colaboração de "O
ouvir- a missa das 8 horas (embora Estado" ás suas 'iniciativas, pedin
eu não seja criança). do-lhe que, como até (, mo-

Em meio a um bando turbulento
mento se vinha registrando, sua

de eríanças, cuidando delas com
assistência continuasse a lhes se"

v'e,-,(Iadeiro carinho maternal, so :

prasta da- Dando noticias da pOSSI' ao

licitas, calmas, sorridentes, alegres
novo diretório que administrará I)

enérgicas, eu as venho observando
Centro Acadêmico XI de 'F�vereiro

)I:à quasi 4 11'Jêaes. isto é, desde que
no 'nOVQ ano social, no I!�a 2 do

aqni cheguei. corrente mês, os visit-antes se mos-

Da vez primcira que as encou-
trllNiffi. dêC:d.i:!",," 20 maior engran

trei, julguei tratas-se de algum pi- decimento da nossa Facu ldade.
quenique escolar. Indagando, pt,- Gratos -à fi.onrosa visita e os me

rém .do meu amigo, o Dr. X., soube
lhores votos deI felicidades ao Cen.

•

qlH' eram, e.ntre muitas outras, sc

nhoritas encarregadas de irem ans

JlJ()I'I'OS, cada domingo, buscar �

('!'ianças para a missa das 8 horas.

Sim senhores!... Cada domingo,
"chova ou faça so). .. ulule a ven

t�llia" ... conforme um de nosso

pO·lfa. clljo nOlllc nã� rec'ordo no

1llolllenlo·
Que 1)er01smo! "De ca.sa em,

ca�;a, acordando. grallde�; e peque: -I-a'ntl·do o t,abelamennos, lembrando a velhos e moço.",
•

�::�����. e pequ·enos, o seu dever de

to dos remédios
Fiquei atônito, confe.';so. Minha H,IO, 9 (A.N.) - AC,C.P. es-

admiração, chegou ao augc, todavia, J teve reunida, ontem, sob a pre
quando o Dr. X., informou-me <ie Aidência do sr. Luiz Dias Ro.
que alcm desta ida dominical, elas lemberg. Tratou-se do caso dos
vão, ainda, Iwlltro dia da semana, produtos far-macêuticos, tendo
ensinar catecisl1,lo aos pequerrucho'; se resolvido contra o voto do
oe visitar as familias. representante da in'ctústria, in-
Tomando, pois, conhecimento ela deferior O pedido de liberação

campanha do "mais um", conclui dos preços dos remédios, man
com 1'>s meus botões: Estas não I tendo-se o tabelamento; negar
fa7.em a campallba do "mais um"; O pedidO de .aumento das mar

fazem a campanha de "mais cente- gens de lucro do comércio ata
nas".. . cadista; negar o pedido de aU-
Se todas essas heroinas pertencem menta das margens de lucro do.

à Açã'o Católica (duvido do contrit- comércio varejista, sendo, assim
rio; senão quem pertenceria a aprovado. o parecer do sr. Paulo
ela? ... ) felicito de todo o coração Braga, presidente da sub-comis
aos chefcs deste movimento de es- são. de produtos farmacêuticos.
coI, ppla ótima, aquisição que fize-I Quanto á extin?�o. da ch��a
ramo E se, hipóte um tanto pes-. da quota de sacnflclO, declà.m
sírnista, l_1ão integram elaS! as fi�c�-! s� que o ass��to só se::á apre-
ras vitorIOsas da .Tuventude Catoh- clado na prüxlma sessao, uma

i -'-__

ea brasileira, lastimo, profundamen- vez que o representante da im-
'

te, uma vez que são elementos fJlle prensa, sr. Lopes Gonçalves, pe-!l�ealizam a tarefa primordial, bási- cUu vista do mesmo.
�------�----�---------'------------------------

troo

PASTA ,DENTAL'
ROBINSON

,PARA

E C Z
fERIDAS,

5,E M A

INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

NUNCR EXISTIU iGU�L

F R I E I R A S,�,
,ESPINHAS, ETC. r�==�=-=-=.===.======��--
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l .

Crônica' da
Rápida e sessão de

projeto d l
de Arruda, 10 Sccrr-Ao 51'. Pinto

tário, coube a diretoriu dos tr.l

balhos da sessão de o-ntem, secrcta
riando-a os SI'S· Protógenes Vieir.r
e Alfredo Campos, estando pre
sentes 25 srs. deputados.

ontem. Apenas' um
lei a orcv a do

Aprovada a ata 'passou-se ::t Ieitu
Ta do eX1�diellte.
Não 11a vendo I,;wtéria para a ho

ra.rlo-cxpcdieute, o sr. Presidente

anunciou a ordem-do-dia,
-

sendo,
el�tã6, aprovado em u)tima riiscus

são e votação, o projeto de lci 11.

57/49, de autoria do SI'. Aroldo C:.I.1'-.
valho, da G.D,N., que 'mereceu S!l-'

hstitutivo, refercntemcnte ás nor

mas para uso de veículos oficiais.
A seguir, a. sessão foi levantada .�

outra convocada para a prúx irna 2=
feira.

Assrstência aos

recém-nascido s !
/

A assisjéncia soc-ial', que vem

prestando ás crianças pobres d'es-

I
ta Capit.a 1 e seus distr-itos é hem

digna de registo quando o "Berço de

Jesus", através das atividades de
lima Comisão de Senhoras, tem dis .

trjhuido já, desde a Sua funda-

ção, cêrca de 1.436 enxovais aos !,e

cem-nascidos.
Tal' fato manifesta, �ão 1íá duvi
Tal fato manifesta, não há duvida,

C�mi... , Gl'8vat l� i Pita "O � ,

Meíu da,-melhore'. 'pelo' me

er-res preç•••6 .08 CASA rUIs"
r ELANEA - RuaC. '4.',,,
........ ,

.

Não espere que a doença vi
site a Sua casa. Defenda a su

I saude e a dos seus filhos, to
.mands MALTEG. Frio ou gela
do, é uma' delícia. É fi) maio
fornecedor de vítarriinas, e. pu
ísse, o melhor fortificanfl'.. Av,
venda em todas as farmácias
armazens.

Assistiudo à parada' do Dia da Independência, aplaudimos
calorosamente todas as reppesenlações que lhe geram, neste

HJJO, bril hantismo fora cio eOJUUI1l.

Se atenlos apena,s ao entusiasmo, ao garbo e à disciplina dos
participantes, seri;l. c[ificil,_ senão impossivel, ao juizo dos

01 hos ·e ao júbilo do coração, dar ,gráüs Oll fazer distinçôes.
Uma 'penetI'ação maior, personalissima ',obrigar-nos-ia, entre
tanto, a inlensificar palmas à Escola. Industrial. Expliquemo-,
J]os. Nos valorosos ex-comhatentes, víamos as página� que a'
1"EB redoirou cle glórias em Montc.se, Castelouo\'o e l\1ontc�

Ca!>tell,\. Nas l1l·edalhas que eles exibiam ufanos, eslava a ex-

p'licação de. um feito que, na lula pela Civilização, a Histórü,
.

creditou às armas brasilej ras: a rendição incondicional de
15.(1QO inimigos, da 148 D. I. alemã.

.

��)S grupos escolares e nos colégios e institutos, 1'loria a

mocidade, ra·d\�si?\�' primaverÍl, que se prepara· a substituir
amanhã as gerações de ontem.

('"
Nos cscoteiros ntarcha\'am os garolos terríveis, de duvidosa

au'!;tedcladc·'.fttíra daquele momento de compenetração e dc ardor�� \
\

cí'Xico .. Sõb', uma torrente de ap.lausos, eles estreiavam na fila,
éDlllO vcteranos, .encerrand·o .�)parada e proclamaqdo a pró
pria importância: aprés nous.,. le 'deluge!

Os ,internoS do Abrigo, impecáveis e marciais, com o mila
gre sonoro de' sua bandinha, eram pr·opÓsitos sadios qu·e o po
der público plantára 'em sulcos virgens· O S�nac, também re-

presentado em .avant-prerni�re, cxibia, bisonho na cadência, o

es forç.o pa-t.iótico. de um mais álto níve] prOfissional.
Os 'Ida, Escola Industrial progrediam como Uhl bloeo inteiri

ço:"O JIl'!)vimento de um, ·éra o 'movimcnto de todos. Pareciam
até os 'cadetes ameriea.nos da Academia d·e West-PQ�nt· Essa'

exibição de técnica, todavfa, imprcssionava-nos mai's com'!,) per
feição prOjetada,. em fu tum próximo, na vida Pllofissional de
'cada aluno. Ali estavam, ainq,a em crisálidas, os operários qua
lificados do Brasil de amanhã. Ali estavam, em formação, os

'

verdadeiros trabalhadores espec-ializados, os mestres para as

nossas indústrias, os profissionais básicos ,por que tanto recla
mam os s·etores de primeira linha de hossa vida econGmica. Es-
tamos já causados d'os técnicos de gabinete, conselheirais, ver

bosos, il1vencíveis na feitura de relatórios, 'dogmáticos, di'alé
tricos e falidos em alta perccntagem. Ali estavam, longe d-esses,
para qüe os aplaudíssemos, fundidores e serralheirós, alfaiates e

tipógrafos, mecànicos e ·encanadores, marc-ineiros e encaderna:"
dores a qLlen5., 'dentro em breve, as nossas indústrias confia
rão o seu destino ..Ali· estavam capacidades em desenvolvi-
mento, adestrando-se para servir objetivamente ao Brasil. Se

hoj-e conhecem ° verbo fazer no futuro, já amanhã sabeJ:ão cóo-
jl1gá-lo no presente, conscientes da responsabilidade do afh'lUar

_:_EU FAÇO', NóS FAZEMOS! Há Í1essa frase a força dadora que
dá ao hOllIem aquele desestudado complexo_ de superioridade
([ue, sob aparente modéstia, perc·ebemos nos alunos da Escola
Indllstrial· Nos destinos de nossa terra, o papel que êsses ra

l;azes devcm desempenhar, s-erá para eles, desde já, motivo de
justa ufania. Que Deus llíes dê elll bênçãos, pcla vida, o que'
lhes demos em simpa�ia, pelo' hem que deles esperamos lJara o

Brasil.

\
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