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de da Cali l'o rni a se mani restou em Iavor . ela exigência aos membros

do corpo docente, nosent.ido ele que prestem o controvertido "jura
rnento ele ].paldade", dcclarando . que não são filiados ao Parl ido Co-

munisí.a.
.

A decisão ocorre depois de uma reunião mista dos reitorrs e f;:O

mités consul l.ivos dos setores do norte e do SUl, da 'd ireção acad emica,

])i7,l·�n os reitor-es que sua politica consiste em
í

mpedir que qualquer
cum unista seja empregado pela bniv0l'sidade - e que essa politica.
de nenhum modo pode ser tão bem executada quanto através da exi-.

rio "juramento de lealdade".

Ano XXXVII I

Hoie no passa_do
4 DE; OUTUBRO

�O\ data de hoje recorda-nos que : :

- em 1501, André Gonçalves é

Américo Vespuccio descobriram o

Rio São Francisco, quando expio- i
ravarn pela primeira vez as costas

elo Brasi I;
- em 1807, em Paris, nasceu Pau

Iino José Soares de Souza, 'llllai.s
tarde Visconde do Uruguai, vindo a

falecer no Rio de J aneiro em 15 d é'

Julho/de 1866;
_. e m1816, com 250

-,
homens o

Capitão Paula Prestes alcançou na

barra do Botui 700 dos vencidos de
.

São Borja, obrigando-se a fugirem
-descrdcnadaruente ;
- em 1831, nesta então Desterr-o,

boje Florianópolis, foi instalada a

Sociedade Patriótica, sob a presi- 1
.eente do então Capitão Jeronimo
Coelho;

- cm 1836, durante a guerra c!(IS

farrapos, continuava a célebre Ba
talha do Fanfa, entre tropas gover
nistas e revolucionarias ;
- em 1870, em Recife f'alcecu o

Senador Francisco do Hégo

Bar"o�'1Conde (la Boa Vista, nascido cru

3 tk Fevereir-o. de :R02;
- em 1&79, no lho de ,faneií·,).!

faleceu o General ;\1anuel Osório,
Marques do Herval, nascido no Hjo
Grande do Sul, em Conceição do

Arroio, a 10 rle :Maio de 1808 e que
foi o glorioso vencedor ria Bata 1ll.1
de Avahy, !ra"adcl durante a guC'r
Ia com o Paraguai em 11 de Dez,�m-
1>1'0 d'e 18G8;

- em 1905, em Florianópolis, [oi

oistribuido () jornal de propaganda
"O Progresso";
- e 1111939, na cirlarle rle Curiti

ba, Capital do Faraná foi fundada a

Academia de Letras "José de Alen

car;
- em 1946, o autor desta coluita

tomou pósse C01110 sócio da Acade
mia orle Letras "José de Alencar",
ue Curitiba.

André Nilo Tadasco

Paiva Kley
-

�

o M01'0ENTO

Bximio intérprete "ela guitaera
]Ja\'aiana, Paiva Kley eslá entre
nós, pl'PsenLemente, depois de \'ito
'riOS3. excursão por São, Paulo, Cu
l'iLiba e Por!o Alegre. Ahrinclo ex-

11011 !alwo parenLesis em s'ita resl e

jadi.1 lOllrnée, o aplaudido guirar-
rista fez-se ouyir, neste cidade, an-
1,e-on I em, e 111 magnifico reei tal, de
favorável J'epercussão em nossos'

meios artisticos. OTTAvA, 3 (OE) - O ministro dos Transportes, Lionel
Melodias do Havaí, canções pJan- Chevrier, apresentou na Câm�ra dos Comuns um projeto àe

genLi'S da Í!Tra do Tio :-;a11l, pági- lei para nacionalizar as companhias telegráficas canadenses e
'nas do. "1'olk.,lore" inLernacional para incorporá-las à rede de comunica�ões 'da Comunidade, Bti-
-conslmn cio n�perLorio de Paiva tânica. .

KJey. O projeto, se aprovado, permitirá ;:to govêrp,o'tQmar conta
A tão ma"ioso arÍ;isla, t,ue df'di- das instalações' da "Canadian Marconi Company" e da "l\l[Ol1-

lha com sua esmerada técnica a treal and Cable Wireless Limited" ,- convertendo-as' na: "CJ.na-
guitarra havaiana, o nosso abraco dian Overseas Telecomunication Corporation":

.

<le boas vindas e feliz estada em O projeto dispõe que só se poderia pagar um máximo de
nossa cidaclc. 4.800.000 dollars pelas instalações dessas companhias

Avidez de escândolo
I/'I

Como já vimos, os deputados ria C. D. �"I. na Assembléia
Legislativa e o seu órgão aut'ortzado na imllrpn"a, fallal'am
ii verdade ao trombetuarem que o Govêrno, com o fim de fa
vorecer determinada firma desla capital, lhe havia confiado
Iornecimento de casas pl'ó-fab!'icadas destinadas à instala

ção de escolas rurais. H ouv e. uma concorrência, a que foram
solici í.adas diversas tirrnas, algumas elas. quais declararam
não. HH's interr-ssar I) negócio. Ainda assim, vamos citá-Ias.

Brand S. _'\", ele Joinvile, é uma deles.. Em carta de 1°

de julho de 1948, comunicava à Secretaria da Justiça, Educa
ção e Saúde que não se achava apareônada para a tabrícacão
de casas no gênero das que constavam do plano governamen
tal.

Indústiia r Comércio de Madeh-as S. A., de Rio do Sul,
em carta datada de 6 de julho de 1948, declarava, por sua

vez, não ser posstve l aLCnt1I'1' o rornccímento.

Walde �. A., de Hi o do Sul, também comunicava, em da
La de ti de julho di' 194R, não poder parLicipar da concorrên
c ia.

Luar em Acapnlco
o DeparlamenLo Feminino do

Centro Acadêmico XI do Fcvcrcí-
1'0 da Facu ldad u de Direito, 1'a1'<\

realizar na soiréc LCAR E:\l ACA

Cl'LPO nos salões rio Clube 12 de

Agosto no d ia 15.elo correntr- mês,

As mesas, a ,preço de' Cr$ 50,00,
estarão a venda, na .SecreLaKia da

qucle Clube, a parl ir rio dia 8.

Von Biene & 'PosL, de Joi.nvile, em. carta de 7 de, julho
de 1!H8, apr'csenl aram uma proposta ele Iorncc imento, à ra

zão riP Cr$ ·S9.000,00 cada casa, quando lbcalizada no mesmo

muu ic ípio dr Joi nvilc ; caso contrário, havei-ia um acréscimo
de CI'$ 5,000,00.

_\ Sotec, de Jo lnv ilc. em data de 2 tlc julho, ..::e }))'1I1H1J111a
1'00'I1o'ce1' ii I'azão ele CI',: 10l1,000.OO cada casa,
4 .

.

.\ Exportadora de .vlafi.f'il'aS �, A.. , de Blurnenau, rm daí a
de 7 1.1(.1' ij"!ll (\ !ln l'l'lH. comun ic av a núo ser. D()$�í\"fll aprcscn
tal I'i'-OI_»usL�!, 1.)(.) }�(t8 Z"'l.��f"fJlttt--a-r·��l.....L�_�q� '�:u.e:"':J.
menta .

.-\. Sociedade Bencfíciadora de Madeil'as Ltda., de Blul11e

nau, se pl'opunha, em rlaLa de 8 de jlllho Ul' 'HHS, ['Ül'necer
calla casa à razão dr Cr$ 85.240,00.

FinalmenLe,. Braneles & Hahne Ltda., dI' BI1Il1leOaU, em

d a I a ri e 7 ti e jlllllO ti e 1945, apresentaYa Sl1a 1l.I'opo,,,ta dp for
necimento à razfio dr Cr$ 9 L '133.GO cada casa,

Eis como se COnfUl1flrm os leYianos acu�adOl'es, qllf" in
yocando as responsabilidades de um manualo popular,' niio
he�ilam ('111 desmerecl�-lo com atacar, sem u n1l'nor fL1nda

I1wnto, a hOllesLidade dos nossos bomrns de gOY(�l'llO,
O Estado, efetivamente, assinou dois contl'utns: um, com

a fi['ma Heinbch, desta Capital; oulro com a emprêsa lnob1'a,
ri" .JoinYile; ambos para fOl'necimento de casas escolarcs pré
fabricadas, nas mesmas condiç.ões elas q11e se IJroj)llTlham ese

cllLar algllmas das J'il'ma,s acima mencionadas. Os' conLralos
assinados, 'porém, obedeceram ao crittlrÍo dos pl'eços, aliás
imperativo do limite assinalado à verba federal paca cada
uma rias escolas: Cr$ 60,000,00.

Onde, j)ortanLo, o lavo1'ilismo? Onde o intlli� ele lornar
maiores os lucros duma das contratantes·, como lnsinuou o sr.

Palll.o Fontes, para ligar. ao negócio um suposto interêsse
fio goyernador .-\.dprllal R. ela Silva'/ Onde, finalmente, o ca

l'álpl' e,"cuso, sombJ'io ou inconl'es��vel do ato adminisll'ati
\'o? O deplltado \Valdemar HUj)LJ, qUe lÜo li�onjeado ficou
ao "eselarecimrnlo" do �ell colega çe b,ancacla, qUe f'orhllllára
um jllizo riesail'oso às ill!ençõe's do Govêl'l1o, príde, melhor

cloclll1lentado, voltar à tribuna, em que ti sempre ollvido com

resl1eiLo quanelo lllenos al)ressado e ·leviano llas apreCiações,
para, já agora, J'epal'ClJ.' as im'ercladcs do "pu discllrr-o de

,26 do mês j). findo. Póde e deve fazê-lo.

I
gôncia

NACIONALIZAÇÃO DAS COMPANHIAS TEI..EGRAFICAS NO
CANADA \-

PllE.vJIO DE LlDERA:"JÇA PARA A FRA.NÇA E SUlÇA

Paris, 3 IV. A... ) - O Premio Inter-nacional de Literatur-a "San \

Vincent" roi conf'er ido à obr-a de Pierre Emtnanuel Qu.i est cet Iiom

me, para a França; e ao romance de Pirre Girard La Grott« de Vellll.l',

para a Kuiãa. O juri, composto de escritores f ranceses, iLa1ia�lOs f� SLlÍ

(;OS, era presidido pelo escritor André M aurols.: da Academia Franoe-

sa, e Ilngaretti, italiano.

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

INSTALADA A REPÚBLICA POPULAR NA CHINA

SHANGAI, 30 (OE) -- Em gigantesca manifestação reali

zada em Pequim, capital da China comunista foi �roclamada
oficialmente a República Popular da China, anunciando-se ao

mesmo tempo o estabelecimento do govêrno central popular
com Chou En-lai como primeiro ministro.

Sl'KPE�SAS AS EXECUÇÕES �A GRECIA

Atella�,:i (V. A.) - Segundo a agencia Atenas foram suspensas,

v Iludir' de ontem, as execuções de condenações à morte prof'er id as

lll'l()� t ri hnn ai s militares, em consequõncia de um decreto gnver-na

mental urevemlo �lIe um conselho ele graça se manifeste a respeito
de cada caso.
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Saulo líamos. 20 Vice-Presidente, PEOó

pstando presrntes 3'i srs. elf'puia- Olltro a falar foi o SI', Cid Ribas,

dos. do P. S. D,; que apresentou projeto

Aprovada a ala fôram lidos YiÍ- de lei de sua autoria, a'bl'indo o

rios oficios c Lelegramás, 'constan- C.l'rdiLo e�lleciàl de 200 mil cruzri

do a remessa,' pelo sr. Goyernador 1'08, clestinado a auxiliar a constru

do Estado elo Estatuto Ela Policia r;iio do predio do Posto de SaÚflp

1Iiliial', para SCI.' ,.;ubmetido á apro- anexo ao Hospital Sanlo Antúnio,

ciaç'ão da Assembléia. de Chapecó. Declarou o orador ser

'. ('s,a' iniciali\'a do dr. Benoni Lau-
TRl';S DE OtJTUBfW I rindo Ribas, Diretor do Dep. ele

Sôbre a data histórica 3 de Ou- Saúde Publica, a qLlem aquêle Mu

tubro - o Sr. Saulo Ramos, Jider I nicipio já deve. assinalados seryi-
'do P. T. B., deixando a presidência ÇOS.

.

,

ocupou a tribuna, proferindo bri- INFORlVLAÇõES
'.hante discurso, en1 que fêz a exor- O sr. Fernando i\1rlo, da U. D. � .•

fação do }13 triotismo de quantos, encaminhou á mêsa perlido-cle-in
na Revolução. de 1930, tiyeram par- formações ao Executivo sôbre
te .ativa. O orador, em Slla long� quais os oficiais, sub-oficiais e pnl

oração� estudou as causas e os efei- cas da �olicia Militar que lomaram

t.os daquêle movimento ,que leva- parLe na Grande Guerra e quais os

ram ao Govêrno da Nação o Sr. ;vanlagens a que liveram tlirei\o.
Getulio Vargas, a 24 de Outubro da.
ele 1930. Ao finalizar, destacou a

aLnaçi'i,o elo Partido Trabalhista
Brasileiro.

ORDE MDO J?IA
Foi a seguinte a materia:
C1'rldito especial: - Proje.Lo de

lei nO 96/49, abrindo o credito es�

pecial de 36 mil cruzeiros destina

do á aquisição de obras editadas

pela revista ATUALIDADES para

serem divu1,gados nos estabeleci

menlo·s ·de ensino do Estado,·, bi

bliotecas pub1ica� e enLidadcs cul

LUl'ais -- Passou ii 2a discussão.

DIA DO CAXEIRO-VIAJANrrE
A Casa aprovou voto ele oongTa

tulações requerido pelo sr. Artur

Muller, da U. D. N., ao Caxe,iro-Via

Jante, cu,ia data transcorreu a 'i0

do cOl'l'cn te.

APARTES NÃO .REVIS'roS
Com a palavra, o Si'. Armando

CaJU, do' P. S� D., reclamou não ;B,.'\lTALHiÃO
'.. "BARRTp,_�-VEHI'

ter revisto os apart_es a si atribui- DE" - ProjeLo, ele Lei oriundÇl da

dos, ao discurso do sr. Saulo Ra,- Comissão de Educação e Cultura,
mos publicadO na edição de do- disponelo sôbre as comemorações

mingo ultimo de nossa confreira A cio Balalhi:ío "Barriga-Yerde", e

GAZErrA, hayendo aquêle prestado I clá ouLras providências - Passou

os esclarecimentos necessários i á 2a discussão. ."
,

yerdacle. 1 A seguir foi a sessão encerrada.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1-., Congresso' Açucareiro Nacional'
Quasi t�rmina.,gs os trabalhos ..as C.missões. - ReperCU1·te nos

jornais d. Ri. e Niteroí a. tése cat..rinense s.bre auto-suficíên
cia.-Estaçii. de MultipLicaçiio de MUfills par.. Ssmto. CataTina

QUitandinna, 22 (De Alpi- tuação condigna para a: popu
des Abreu, pelo correio). - lacão amazonsnse.:

Nesta noite de 23, quasã eoh- O vespertino OMUNDO, da

clusos os trabalhos das Co- Capital da Republicia também

missões, realizou-se a primeira se reportou ao brilho com que

sessão plenária, para apreciar a delegação de Santa Cavarina,

as conelusões da terceira setí- em que pensasse a ousacía da

Ima comíssãos, ver_:;.ando, repec- tese se houve ao debater a

tivamente, problemas comercias questão que, a
.

priorí, pelas
e assuntos econômicos dos mútuas crmcessêes estava des

banguês. Para estas Comissões tjnada a não surtir efeito.
nenhuma proposição catar i- Podemos adiantar,' no entan

nense foi apresentada, muito to, que estão em elaboração es

embora muito lhe afetem as tudos e reexames que visam

!pos�,iveis conclusões àl que cne- permitin aos Estados sulinos

cará o Congresso nas delibe- um melhor aproveitamento da

rações finais que versarem os Sua capacidade Iavoureíra e

8ssuntos que São objeto da fabril. Tal 'fato redundará, ín

terceira Comissão. Ali se tun- diretamente, na satisfação dos

damente quasí todá a lavoura anseios dos usineiros catari

e agro-,indústria do açucar.: nenses que, destarte, verão

porquanto nela se versam te- �seus objetivos na quasí plení
mas como �eço único, zo- tude, desde que, de fato não

neamento e distribuiça.o da dispõem no momento, de con

produção. díções quer agrícolas quer de

Frisou o comentarista fie maquínáría, clf;tpaz!esJ de reali-'
entsrn que a ,apresentação e zarem a finalidade da indica

mantença da tése de auto-eu- ção defendida. Esta se referia

fícíêncla das: delegações do sul mais ao ruturõ que à solução
lSómente se torn�ria Irredut.í- de quaisquer angústia do mo

veI no caso de que os nortis- mento.
tas persistissem no pensamen-
to de fazerem fr�te única

com a indicaçãÇ> que trouxe

eram, 're'!!peito ao _estabeleci-,
mento de um preço único pa
lra o açucaro
Nestas condições, fomos a

plenárIo exclusivamente, pa�
ra demo�stI'&r que nos assistia
razão e nos sobravam argu

mento.si a prol da tése que

trouxemos. Não perdemos,
portanto, ocasião de expormos

.

a realidac!e cata\l'inrênse, va

lendo asseverar que os jorna
lisVas presentes,. {comentando
em E!eus jornais os trabalhos
de ontem, apresentam o

_ pen

samento' dos delegados de

Santa Catarina, no que con

Cerne ao problem'a d�s quotas.
"O DIARIO DO POVO" da

capital flum'enen�e, em sua

primeira página, estampa sQb
{l 'titUlü-: �san1;a-DaEa1'ina quer

o amento das suas Quotas" a

noticia aue vamos tránscrever:
"Petrópolis, ,21 (Do Enviado

especial) - Com já aludimos

em nota anterior, prossegue
animados os trabalhosl do 10

Congresso Açucareiro Naciona�
cujas comissões e sub-comissões

examinam OE! variados assun

tos apresentados pelas diver

sas delegações. O dia de hoje
foi tomado pelos debates de

importantes teses e indicações,
destacando-se problemas que
dizem de perto aos estados de
Santa' Catarina e 'Amazonas. �

\ Quanto ao Amazonas, é .sabido
que aqu�le eSltado, devido a

tremenda escass'ez de açucar,
viu-se obrigado a importar
apreciavel tonelada do Similar
norte-americano, sendo que :te

centemente, ali aportaram dois

naVIOS conduzindo a preciosa
'ca;rga. Em 'situação mçtis ou

'menos idêntica, encontra-se o

Estado .de Santa Catarina, on

de os plantadores não possuem
a quota necessária para as

suas possibilidades de produ
ção. Na s'egunda Sub-comissão,
depois de longos debates, foi

rejeitada a indicação do

dele-,gado dos plantadores que dese
java o aumento de quota. APE-1'ZAR DA PERFEITA ARGU

MENTAÇÃO DO DELEGADO
DE SANTA CATARINA, NÃO

CONSEGUIU E�E. VER VI- Vende-se um ótimo bote a .10tor, com p.uco uso, tendo aproxima
TORIOSA A SUA PRETENÇÃO. damcnte 4 metros de comprÜIeJllt., aco.panlla•• cl.e UI. par tle rel'll.s,

Hoje, o delegado do Amazonas" uma vela e um motor de pôpa marça :'SCOTT1 ALWATER" de um cilin
deputado Mourão Vieira con- dro de 3 oe meio H. P.

tará em agitDT os d?bate3 para I Os interessactos poderão obter maiores detalhes, com � Sr. Machade
conseguir do Instituto uma si- I 'lO Edifício Martinelli.

xxx

Ao errtrar em. contacto

com Kolynos, 011 ácido.
da boca. caueadoree d ••

caries, são imediatamente
neutra lizadoe.

Of�TRUlHOO RS BdClnUnS
Kolynos destroi cerca de
92% das bacterias da boca.

A deliciosa espuma de
Kolynos remove as partí
culas de "Iimt"ntos, deixa
o. dentes polido" e retar

da a formação de mueina,

Melhores resultados são obtid.s
escovando-se os dentes com

Kolynos, depois de code refeiç!ie.

Outro assunto que sobremo-' as atividades agro-fabris açu
dO nos interessa pertine aO de- careiras.
slenvülvimento <Ja lavoura ca- x x x

naviera, crtadas no Estado A Delegação dos Plantadores
ções; de ordem econômica e so- de Cana deste Estado, terMo à
cial que possibilitassem a ex- frente O' autor desta nota, to
panção do plantio de canas, mau parte nas homenagens
para. .ocorrer, à futura capaci- que a nobre classe lavoureira
dade transformadora dos nos- da cana prestou iao Pres'idente
sos Estabelecimentos fabrís, do Instituto do Açucar e do AI
indicavamos a assistência mé- cool, tendo contribuido para
dico:1social. a 'moto-m�caniza- que um mimo fosse ofertado
ção, o financiamento, a práti- ao dinâmico homem que con

ca da dr�nagem e, sobretudo a �ocou e preside esta empolgan
necessidade de um Oampo de te reunião.
Multiplicação de Mudas, como x x x

dos fatores .a serem preen" O Senador Apolonio Salles,
chidos para qUe realizassemos de Pernambuco, em conferên
em base's altam1ente econômi1 cia ontem pronunciac:I.a, enca
cas uma intensiVa cultura de rou com since1.']dade o proble
cana, R,econhecida nos foi ma c;a agro-indústria. do açU.
�SIa aspitação, ,sendo r.ecomep.- Cti.r-:m:r l5eú seGor I::.pcia(! dem.onsí
cada a incLUsao nos planos de' LTando à s.aciedade a que as

trabalho do L A. A., da pre- diferenças e carencias que os

mência e urgência de serem sociológos demagógicos preten
atendidas as reivindicações ca- dem ver no fenÔmeno nordesti
tarinenses neste particular. no da lavoura canavieira não

paE.\sam de eXPloflações" com
X X X fins 'inconfessaveis, [altamente

Miarchamos, por conseguinte, pernicios.os e destruitivos do
Para o final desta memoravel ambiente de harmonia e paz
conf)l3rência que reuniu técni- que caracteriza os homens des-'
cos e peritos, lavradores e in- te paíS e qUe a despeito de tu
dustriais, todos interessadoSi' do que se diga permanecerá
em resolver os magnos Itroble-j inalteravel, no decorrer dos
mas que cercam e pesam sobre tempos.

.

. O Sangue é a Vida
DEPURE O SANGUE COM

ELIXIR 914

INOFENSIVO AO ORGANrS:\lQ
AGR.'\DAVEL COMO,UM LH�OR'

REUMATISMO! SIFILIS!

Tome o popular depurativo composto de
Hermofenil e plantas medicinais de :.llto
valor depurativo. Aprovado pelo D. N. S.
P. como medicação auxiliar no tratamen·

to d aSifilis e Reumatismo da mesma

AÇOUGlJES Jl)f) POVI>, P�P.LAR E Me.BLf>
.8 MIL:a.:rt.� :WSTAIl1lL.C:JMI.tNTOS NO .JlNDRG>
JlIG:.N'E AJ3SeLUTA - AIt'rM.S .:8 PRl!MiMlftA

�lJAL.UE

orige�.

d, -

ótimo barco de recreio

llteis,

L"'V"�. Mo C1IiIt6vAo ,- �
7 t:�iI. \

Auto-Viaçao It:ijal. - � - II __
I'tiI. .

_

Erpr_ Bn....;tu_ - �JlQ1!. -
10 boraa, .'

1';'_Dr,·sao Bl"u=quellfi - Nova 1TeDw·

1- ie.se horda.
.

.4uto-YiII�o ..Cl>tuiIl_
.

- Jo1&'ftlcl'
- iii noras, "

I .Autc-V!Il� .Ot.t5l'•...., - O1Il"1taba ..

�
- li oo,a..

.

Rodovilrlll Dul-Br'uIi - PGa-.. AI.....

�
. - � boru.
Rápido S.al-Bra.ileira - Jel.Tlle _.

1� beras.

Raa Senader .aot.s, 4. - .e Ripido Sul-BI'asilelra - CuritlIM -

(I horas.
.neU TERÇA.·:nmu;

Tel.: 22-5924 ___:: 1\i. l'e Janeiro Auto-Vltlçi.o Catarln_ - l"&no .&1.. -

lIlN - fi noras,
1\AUL CASAMA\'8R Áuto-V1a.çii:o cattI1n_ - Cur1ti'b1l

- I borae
1\•• Felíjse ce Oliyeir., 21 -

Auto-Vi� Catuln_ - ,.101a'f1kp.,
.e .e r

- • hor....••
I Áutb.VIIlI)6o Catartn_ - T1t1Nl'l..-

Tel.: 2-9373 - Sã. Paulo _ ii horas.

ÂS�INATUItAS Exproso 840 OrIat6Tl. - l'..aIrIma -

1 I
7 hw:l'il. ,

Na Cap ta Emprt;za Glóri_ - l.4C1III& - fl!6

Á.a Cri �O,oo • �.�__ BrurtlM _

Sell!l.es"e Cr3 45,00 1. hOt'U. .

A'Ro-Via9ft,o ltaj" - It.c.jaf - 11 )10.-
Tri.estTe Cr$ 25,00 I"al. :
MI. C. t Rápida Sul-Bruilelra - Jel.Tlle __ o

cs ;. r. ,00
13 horas.

Ná.er. avnlse .. Cr$ 0,50 Rápido Sul-Brasileira - Curitllta _.

N I t
. , II horas.

• • errer QUART.L-lI'Mt.A
A.. . ..... .' ..... €r$ 108,90 .Auto-YlaQAo Catlllt'ln_

C.. "A
- li hocas.

Semestre r.. �u,oo J.uto-VI.a9Ao Catb'ia_
.... t C" 35 - • horas., ,.. rlDles re r.. ,00

•
.Âm.Vla91o 'Catlll1l:MlllM

Nimer. avulsé .. \'r8 0,60
,
_ O.<>U lW<'IUI.

A.tucioa lIIMdiaJilte contrito. I Rápido. Sul-Brasileira - C-nltlba -

($ horas.
@)I origl_, mesmo não .

Ráp!de Sul.Bt·aslleira ._ Jel.vlle,.-·

bI·...
- - 18 boras.

11. 1C�••S, .a. ser.o i:XpreU<l ato Cl'1.stovU -,Lacuna -

'-.l'flieos.

17
bons.

.

\ ElIpr..o l'lrlliIQu_ - Bl'uaQu. _.

t
li. _,... .i. se, respen- 16 horas. '

8a�a JleI.s cOBceit0s J.uw.Via9Ao �t.aja! - ltajal - 11 bo-

e.i'hl.s •• s .rtijt.s rll,beiJllO BruilquOllN - NOTa n-tc..
• ..I - Hl,30 ·hocas .

•SSl...... Rodov!úla Sul 'BramI - P()rto AIqre,"
,... _ ."".,. """_-_-.-.-.:r&-_" _ S hor'a.&.

Proprietário e" .ir.-Gerente
,

S.NEI.N.CETI
.iret.r ce 1\e4iaçi.:
GUSTAVO NEVES
CÍlefe de Paliaação ,

FI\ANCISCO LAllAR.tUE
Càefe 4ie I.pressão:

J8AQ1iJu: CA.ML .A SILVA

1"I.epreseata.te:
.

A. S. UM

L&pna.

QuINTA·FEIR.A
4.uto-V1l!.()ão CatariIl.enH

.AllII't'e - 6 horu.

Auto-YlaçAo. Catarln4!lUJtl
_ 15 noraa.
Auto-VIação Catar!n«uMt

- " horal.

Áuto-Ylaç.!o Catarin_ - TUbaRo
- li horas. ,

Áuto-Yiaçâo Ctt&r1n_ - �
-- 6,30 hora•.
Exp.!essv São CrllltoTAo 14zuna -

7 horas. .

ltmprêsa Glória - LII.Il1Ull1 -- II l/S '

• 7 1/2 bOl"IUl_
Expt'esso BrtlsquenlPa - Bl'11I11QUO -

te boras. '

Auto-Viação rtaJIá. - Itaja1 - lI! 110-
"lO'

Rápido Sul-Brasileira - Jlillnvlle - .

13 horas.
Rãpido Sul-Brasileira -- Curitiba _.

• horu.
........pre..'" �1J.l Oe![t$ Ltd" - x"p"có - ....

- " boraa.

�EXTA-rnnu
RodoTiArl8 Sul Bra!rtl - PÓTU, AlqN">'

- 3 horaa.
Auto-Vlação '�=l!!_:i:s.

- 5Jho.:&.S.
Áuto-V!aç!o Cütl1l:'ln<rr�

PANAIR - 14,05 - Sul

,-
O nOrl.'i3.

Quarta-feira I l;'uto.vlaçllo Ci!tro"lne-nra -�.
.

- B,�D h{"tra�.
"TAL" - 13,06 - Lajes e Pôrto ��xpreaso São C1'l�t.o,,·t<'o - Lil.1fUlUI .-

7 horru:. '

Alegre Auto-Vlaç!o ltajU ... �taJl!� .-' II! ho.

l'ANAlR - 10,40 - Nortel:P�::r:pr.es8Ô Brusquellil.
GRUZMRO DO SUl. - B.OO 16 1,orQS.

Rápido Sul-Brasileira
:torte 13 horas.

VÁRIG - H,40 _ Norte Rápido Sul-Brasileira
6 horas.

PANAIft - 14,05 - ,Sul
Quinta-feira

-TAL" - 8," -
. Joinville

Curltiha - Paranagoá

"TAL"

Alegre
PANAHl - 10,49 _ Norte

VARIO _ 10,40 - Norte

PANAm. - í4,t5 - Sul
CRUZEIRO DO SUL _ iS.1i1) --,

Viacã. Aérea
..,

Horário
St!(/unda..feiru.
- 13,08 - Lajes e par"

!orte
Terça-fetr.

-TAL" - 8,00 - ,!oinville
Curitiba - Paranagná
.:l- Sll.iltos e .Rio_

"I •
- '10,40 - Nol1o

j·ZJ?.JRO 00 SUL _ n.DO -

�orte
VARIG - t2,30 - Sul

Joinvlle _.

Curitiba -

.

- &1I.tos • Rio.

PANAIR - 16,40 _ Norte

PANAIR - 14,05 - Sul
VARIG - 12,3(1 _ Sul

fJRllfZEIRO DO SUL

SABAIX'
t�l1tO-VI8çl1o Cat.arlneDJe - CúrlUbIl

- 5 heras.
Rápido Sul-Brasileira Jolnvlle

13 boras. .

Rápido Sul-Brasileira _., Curitlb& -

6 horas.
- II horas.

Auto·YiacAo Clltarin�n841 - .1olnTile..
- II hl.'li'u.
Auto·Vlaçl!o CIItlArlnenlMl - Tu�c

- fi horas, 'TExDrp.sso 8Ao �TaO - Laaune -

7 ·boras.
.

ExprsSllO BrusqUeD.H - Brurlqu. _-
14 horas.
Autc Viação Itaja1 - lta.JaJ - 11 )lo..

rllS.

Expresso BrusQuelUlll - NOYa Trente
- 9,30 horlCl.

Sezta-fetra Expresso GlóMa - LIIC\lllIl - • 1/:1

"TAI/' - 13,00 - Lajes e Parto' • 7 1/2 b'<1r....
DOMINGO

Alegre 1 Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

C�l:JZEIRO 00 SUL _ 7,10,
6
.......
ho
....r_a_s.__....,._=- _

10rte
PANAlR - 10,40 _ Norte;

VARlQ - 11,40 -- Norte

PANAm. - 14,05 - Sul
Sábado

19,155

.forte
CRUZEIRO DO SUL {fi,30

�ul

FRAQUEZAS ,EM GERAL
VINHO CREISITAIO
"SILVEIRA"

-TAL" - 8,00 - JoinvilIe

ICuritiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
ORUZEIRO 00 BTIL - i3.il)

�C'l'l'tfJ

PANAIf{ - 11;,Hl - Narte

PANAI'" - 14,15 - Sul
DomwlI/-O

PANAm - ta,40 - Norte

tdtlJZEIRQ 00 SUL - iJ.OO
PANAIR - 14,05 - Sul

Dr. eLARHO G.
GALILIET:r1

ADVOGADO
Crimo II cível

Con.tltu:!.çã.o tie Soc�3dad.,

NATUY.ALIZAÇOES
Tituloi! Doalarat6l:"io.

)

'E!1crit6rlo e Reeidlln-::ia
Rua Til'a(bnt.,. 41.
fONE •• 14.!58,_

1
í
.,
I
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10
ÀS 12 HORAS. DIA 15 SÁBADO -
PELO CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS

,e
-PROGRAMA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 1949: DIA 9' DOMINGO . "COCKTAIL" DANSANTE, DAS 9
"SOIRÉE" DO GRtMIO, FEMININO "11 DE FEVEREIRO". DIA 28 SEXTA-FEIRA - "SOIRÉE"PROMOVIDA
'PÚBLICOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA. AS SOIRÉES TERÃO INICIO ÀS 21 HORAS.

t
'

o

í No Aldo Luz domingo ultimo riU Nobre gesto da VUI. de Uomédlas João Rios

Ir conseguiu Lira I' o ALDO IXZ I Lão, Visi velmentc 'comovido, o sr.

daquele mara,smo, em
_

quo se, ,Sid_nei :\o�eti, �om notáveis Ilu
apro í'undara e torná-lo tão grande encia e sincer-idade ; pronunciou

....... , -- ""11 como. o fizeram. aqueles Sf.'l1S
a111e- o discurso S'�g'L1int�: "Meus al�i-Anivuscíl'ios: cessores que já apontamos. Se gos: Em 1926 - ha 23 anos atrás,

, .

I ()l' , ,',_ mais não fez, 1'01 porque não eu- portanto - começava a frequentarD Plrícido OlH11'01O c e trc II a
'. _ .

1', .'

. '. •
" • conlrou a recíproca de seus estor- êste galpão um rapasinho de cal-bcorre hoje, o anlvC'T'Scll'JO' nU,êl-· ..

'. '. .

h d t
.

. ,

'l"d OI"
" I' \'0:; relativamente aos elementos ças cuií as que, nas oras e rei-

líclo do sr dr P aCI o ImpliJ (C, '

..
. \

"
I .

.,..
J' '11' ,. CJllP praficarn O esporte elo remo, no, í'icava perto da rampa per-u-·Dl,i\,pil'a, advo,aclo em" ?I,nVll \�t: .Aliás convém Ir-izar nossa iuven- ando" _ como se dizia na grrra, -eador à Camara :1' lIillClpa (, -

,
-,

.' _

'

. v. •'\ er
I Uri' Cl1 Iudc vara satisfação elos í'loriano- aquele tempo - uma vaga paracC!llpla próspera c�mmlla pe a Lrnu- ,'l)OliLanos O dizemos, que havia patroar, visando conseguir, depois.- L' ' Naclona, .Dcmocra ica

,

J kes II·abandonadO ínexplicàvelmentc os de algum tempo, .lomar parte numa
Srta T'erezinha II ru. es

I
. ,

. ,,' .. o gaspões de nossos clubes' de rega- I regata e ganhar uma medalha,
,

os-A. p[eméride de hoje consigna .. e

I' I
-

.'
.

"

da
:

. da-la i tas, volta a procurá-los- e com que se di' t vonze, ,"�se (' e prata. ,:350
anlversário natalicio "Pi cn ,. ,

.. -

'I 1
_

.

1 J kr s di
. satisfação nós, ()S velhos amantes era '1 sonho '�ú:i,ia'. e (OS p.; 1':10-

ias. De volta a Florianópolis, em.scnhor-inha TerezID la nn., ,- I. ." '. d" _

.

I
-

, ..

d "I ivrarra I
do esporte do 1 ema, a '\ cmos, la zm 1"', como ('l:, que uno po., 1,.:.1�

1942, encontrei nosso Clube sobIíg ente rlll1Cl�nana a, riamente, pt'incipalmente à tarde, aspirar grande vitorias, pois as '. .

"-3" desta capitaL . .

b regímen dr, Intervenção e em péssí-1 ,
,

»Ó, singr-ando com seus Ir-ágr is :

ar- medalhas de (\';:'j GU mesmo praia
ma situação financeira, Pela vonLa-Por êsse motivo havr-ra uma r-eu-

, : .-'. 'o L "

.- ' . , 'd; -ia da ani- cos, as aguas plácidas de nossas dou ada não (�,'Hl1 r:>la nOS3) bico, de de meus prezados consócios fuirnao
í

ntima na resi enci c

'r., " i" 1 J- tcncir .
. d' t doces e l balas.

"\ emos, atrav es cios 1 ernos, nem, II? son UJ. ��s:);: !Jer cnciam a
I it P

.

d te e """a -,'\'·el·;;·lnanle. on e mm os, .,
.

.

I. ;J L" àquele ano e el o re'51 en', ",.'-•.
'

[' d rc'a1'10 os que 'que ela'se eslor\;a por apl'eSenLar, clas.i'c ,;,OS az", c,I' rmporar\Cos:
cas ao apoio recebido de mellSrefngrran es .e I 1., ,

COlno' nos bOllS temJJos, um l)adrão Moa,;;]" ��j]\'e;":l :"jl!l ]]0 ALh Luz.-

conlDanhciros de diretoria, bemcompal'cce:"p:n1l. A" En;'Uosa elevado, fefletido na prrcisão e 'DoSeI) Souto ':>J lIiacl·uelo e _\ciolí
coma elos ,sócios em geral, especial-Sra. I IC UI' , «. -

" , "

'1' I') L
. .

. .

1 l -anivrrsária elegancIa das remadas, h ISSO, 111S0- no ., rime 1. han.� ei) e, n, 1111-
mente do nosso desde então Presi-neflul bOje,acaa .,

I"
, '. d l"

.

� .

I
'

1 F" lC' "ca (-Ie Assis llsnwyelmpntr" o retlo,xo a ae ml- CIO, consegu'}) '.,ar l'Jl�a pa'l'Liae a, deIlt\ de Honra Dr. Aderbal RamosI' exma sra, c. laI I� . .

'.,. .

I
'".(,1 ,

. "d' ',' .

orte elo nOSSo 1 nistração que SIdnei :"{oceLI 11lllll'l- ape"fl'. da p;'i!'.r',;ii.r; 110 "emp;'i� em-
da Silva que sempre esteve prontoBal'bo�a, Igna. cons

,

I' b' 'I' I ,-" .1',.
t

' . Victor !\ngp]o mw ao nosso Clnbe, quan', I) SCiJ 1'a'.') preSII. ':1.1.(' "'" ,::>lmo,'I', ur.
a n.os.' at.ender, em. ,tudo,q.u.e lhE' er,adlstmto pa .1'1C1O s�, .'

.
' , -' .

I Ite ela imTlOt'lallle Ptesldenle, vez ql e :.IS g'l,r··Jlç:·ts ,'i) 1'1"1' seus
sohcllado, fOI facü equIlIbrar a S1- •••••••••••••••.•••••.•....•••Barbosa, agen '

'.' I -

'. I·' , l' I ]" t 'I d 1

V d
' c' ,Colum I)la ,EIS a 1'a7,ao pai qnr, sen 1.11 es, n.ls relllac ores. !.J1"'é e es,

. evo <cm..
'Llac','io financeira do Clube, BarcosCompanllla ele "eguros )

,... b d
.

f' d L.e<

en e se'" i - do Pal'aná e Santa Ca- úlLimas elei-cões aqlll realizo.tlas, rar um os maIS es orca os: o
novos foram adquiridos, os vel110s -

nos E�tae o�
.

seus velhos companheiros () fize- saudoso Joito Lopes. Em os anos
reformados e ao meu muito dill;no Confortavel casa com quintaI:.tal'Ína, '" 1

.'

d 19"'7 19"8 f" i d.
, b ['a qllt' por se'llS ram Pre"idente de Honra, I� JO.le, e . <: e :.. UI Ol'nan ,o-me

S'llbstiLulo meu gTande amigo Alci- Ver e Lratar à rua D. Jaime Ca.<\_ Jl listre ",en o ,
.

1"
.

1.1 (I t
.

d' '1 1)01' sua inco- l'esgatanÇlo, com alpgna, uma (1\'1- con)eciuo, comecan_o a pa· roar
eles Rosa entreguei um "Aldo Luz" mal'a,10nobres pre lcae os e. c. I ' - .

'. _ , . .
\

I t
..,

d. b'l' d de O'oza ele simj)alIa da de gl'alldao, aqnI e"Lamu" p�r,I, regu 'armen e e InIClan o meus
I'CvI'g'orado fi nanceil'am.ente, com� m llm a tal I a ,'"

, ., . .

d' i\,r' I
. • • .• ..,. .•••• ••.. ..•• . ..

, cociedade r' irmã conlra seu fel[.lO, maugurar seu. tremas como rema oro j�m la l)tl-
um cjuadro ele sócios abnegados e Nãe es-ere .ue a à_.e.ça rigel'a I rm nossa �,

.

1 I ("l
. ,-

r'
,

todos r �d coestaduanos reLeMo na galena c os leU.I:l f))'es meu'a gl.1arnll;ao ,aZia rIr a
o.om alto espírito clubista, site a sua Clasa. _den_a a 811(los no,;sofi prezad�osF e' u dl'J'C- d'" Clnbe ao Jado de Aldo Luz e de os que frequentavam nosso galpão '

, Jaú GLH'des a 'ons c, , v ,

I A homenagem. que me prestaIS, sautle e a ·4ies seus filltes, to�r�, I' Caixa Econômica Federal Raul, Simone, de sauelosa me.mÓria, pela "fortaleza" de seus componen- colocanl1o meu l'etral.,) ne-.;s·[ g'ale- _a1lld. MALTEG. Fri••u rela'.01' c a .' ,c
H ' G edes ,h e de Ader'bal Ramos da Silv� c de tes: mell voga, Aurino Vascúnce-

ral' ele "alol'e::;, entre as da.quel.es •• , é uma delicia. É • .aio.:neste Estaelo e . erlT\e� lU . '. I' ,.' ., _ '

.

I' L d S;ecreL"lria da Hamilton Loyola, nossos abner:ta- los; s/proa, TImóteo Alves e proa,
(','.:". l'e,'I;:I';ente, mc-,',:<'l'am, :I�ILrs, forJlece_r ele vit,amil'lMl, e, p.'Fonseca (Ire 01' ' a ' ,

" . , . .

d"
_L

,

' .

'..
L

.

I t' . dos companhell'os, Sera maIs um: Jose Rosa. Para se (.er uma 1 ela
1.·.. '

("'1,'.' PS. sl""'a hOJ1l·'1. CII a rC'Cl:J1O, isso, • lItfJlber fortitieaJlte. �t\.ssemblrla egIs ana·,.,
.

I "". ,. _

o

O,; 'ele "O Estado" se associam às I espêlho onde se devem mll'al' aque-
I
de como era. 'possante, o o.onjun-

cj0 ,'('n,c p'1'.l'mio dI) pr,ueo �I11e veRàa eM ktlas as farmáçias.

.

I � qur l,he les

qUE',
fizeram do Aldo Luz

S,''''.'1l 'I'
to, apr,esento-vos neste mtante, o

I.... Z. j"(J'.' t'L'le' (,�lube nua"'·: 1 seu P re- armuC!AS.,exl)l'rSSI\'a� 10menagen. _" _

o 'l

prpsLal'ão snas numerosas relae;ues clube.
.

1
" mai� forte naquela época, e qnp, s\Lienlc, 11':"', simplc;;I.·�'l," n:1 ql!:l' -A-lt-MA-Z-EM--E�'-S-ELA--R-IA-. '''''I 1\ e ''''I-e- Prezado aml"'O e compun lena

I
- .-I 1 I l·on a"]�t"'" elaDe amiza.d'. aU�1.Il·alll ()- I l·'e

I
'

,

'.:'
o

an'oO'ap,tem.entr n80 cansava "e Il,Lde t.;' um eos .. ,.J�,
Rj(]nel Nocetl' Poc!ps Lp]' 'l cCl'tl'za ".

" I l' SÃO J6RGE11('S felicidades. I.

.' ••

'

\l� l'
-

afirmar qne me carregava lia� cos- gl.l'.:".sa ''C'Olll'J:\., q',',,' tW:",,,� \'[-

de J.ã. Vieira ([e-SousaSl'a. ÉTica F, Gl'ams de que a dIre�Olla cio} o -,u,z, tas. O "vaIlente" não era outro se- tc:rias �':)llqllislo\1 pa , noss::Is c:,·

Faz anos nesta data a exma, sra, inaugurando teu reLrato �a galena
não meu geancle amigo desde enLão res à custa de 5 longos anos dc Gênerol'i aliMentícios - Milldesas em

d I 1 fe to S nada mau; faz se..\
1 'geral - C4urds"e artefatos fie C.Ui'Od ];'rica F. Grams, digna esp(\sa o' e os )en 1 re,.·. . < o

José Rosa. 'Em abril de 1928 conse- sacrifícios, ele treinos ef'�tlla( o.� a. -'

J G OTlel'oS() I1�10 cumprir um dever elue a todos
'd d nOI'tu, "'� I·o,....so, e'. claI'o, 1,\'.)',' '[aIL'� 1',l,e l't. M,ANOEL JOAQUIM PINTe N. 3SI'.. Casimi.ro . 'nuns, ," c,...,

O' g'uimos 1'ecl1ar a ral,a e na a va- �
- ,o •

�

t raLo
I

.

•• .. • • •• to •••• •••• • •• 4ILl,ncion{tl'io rio Cinp lmp,enaL nos e sumamen e '" .

,

E lendo nossa afiada "garganta". Não tempo durante o dia (ieélicar ,) In-

Sra. Alcides 'Cameil'o da Cunha Exma. S:�, A\ayde �{)CelI: e�: desislimos no entanto. Em novem- teiramente ti esiafanL? labuta
�.:iLu::,. nome da duetolla d_o Cube d

bro do mesmo ano conquistamos recebo-a também como l'econheri- ti

Comemora sua efemél'ide naLali- gatas Aldo Luz convIdo-a par� �les- um 30 logar que 110S yaleu medalha mento ao esforço das J)rel,)l'l�l<; V'·'[' �1ci.�, hoje" a pxma, sr<l .• ]. Alci(h's cerl'al' o ret.rato de seu dlgn1sSImo
c1e bron.zr. ]!;xcusado é dizer que mim 11l'esiLlidas, porquailto se ob- 'i

C:lJ'l1eiro' ela Cunha Luz, elign!l cl)n- eSl1tlso.
tal vitória roi condignamente fes- jeti\'ou t.rabalho de eQl'.ipJ e a ]1L\n� .k.

�ort(' tio sr, Rduardo Pio ria L1IZ, Kob intensa sal�a d,e pal?1as, ,a I t!'!jada. Eram, na época, azes aql1í ra cabe a todos. Ressalto, no ('l1lan- �Prof. elo 'rnstituto Ç!e Educ:J.�50, exma. sra. cI, AJade ?lioccttl, apos

Ino Clube, Carocha, Nandinho, Ari, to a hem da justica Te�k na rlil'e- i�
llésla capital. ali palavras do orador, quc com, r�ra Frederico Grande e Frederico Pe- çio de reg'alaf', Feijó na Tewl1r�- �.'Pazem anos, hoje: eloqllencia, perorara sua oraçao,

queno. Outros qlle i�felizmente, ria, Eduardo e Hélio na CoJill"i>;;tO !�j-- u seta, Olga Firmo, compet"ll- se dirigiu ao reL,rato pen.cl!Jnte da
nito me ocorrem à ;nemória, 1am- ele Feslêjos, Gercino e Izair J1(l :.,:

te Il,lt1C,ionúria elo Tesouro ;].'u Es- parecle ,de ampla sala do Clnb. e ,de3-
b' r Dois grandes abnecra- Comíssão de Sindicânçia. A êsscs �i"l'F

.

d 'd T I
em o e amo . '"

lado, cenando-o, 01 e ln ('SCrI .Ive. e-
cios dirigiam nosso Clube, Raul Si- yelhos com]lanheiros, mi1)[la gl'ati- !

- o sr. Hamilton :\'lurconrl!;s de" 1l10ç110 o momento,quo �e viveu en-
mane na Presidência e Francisco dão uma vez mais, .�""AlhUCjuerque, desLacado

�

SCfvirlor �._---------------

Furtado na Tesouraria, O garoti- Recrbo ainda esta hOlllPllJ.gem �fia H, V. P. S, C" em Mafra,
I nho de cal,�as curtas crescera nesse para qlle sir"a de eslímulo nos no-

.

(' 1
b I , •••••••••••• <1 .

- o intercssante menll10 ,,,r'::OI
tempo e seu nome lá estava na di- vos del'rnsOl'es do ru 1'0- :Jranco,

I
'1 b DR. FRANCIS€8 CAMAR.tIRoo-h-io filhinho elo distinl \) ca�a

l'et.oria, 20 secretário é o que era, para que saibam que n0330) L.H e'" ,
.

NETO:\Iafalcla (' Rolando Péricn.
Desfeita a guarnição' primitiva, não ohida jamais aquele;; que ]101'

'd .

.

Advega••P1'C!ncÍsco Ma1'(/al'I (I
formamos outra. Voga, Aldo P..erei- êle trabalham com estOlc:i ,l(l(� e

.

f' I Escritóri(!): 'Rua Felipe SchirnidtComemora, nesta elata, m,llS 111:1
ra, s/prüa Alcides Rosa, hoje. nosso vontade e tenacidade, sacI' i J:1D.1lf 0-. ,

I 21 (solDraela) (Alto da casa "Oallivers{tl'io nalalicio, o aprc'CJaLL)
, esforçado e dinâmico Presidente e se muita vez em pról elo ctesenv'J -

. .

'1
1 Paraisv") .ilÍntüT' conlerraneo J?l'anCISCO ,,, [lf'-

lwôa Carlos Bicochi, Essa, meus Yiment:o rio esporte em gera, para
C

' Residencia: Rua Alvaro de Car-garida. �migos, não há quem não a tenha ri suprema yiLória de Santa �atan-
I valhe, 36Modesto e simples, lhano e c Q

conhecido, foi a g-rande e vitoriosa na, Disse,"
,educaç�ão esmerada, o popular a1-

"CORUJA, qm', mais tarde, sofreu Palmas rslrllgieam no ampLo
tist a conta em lodos os selores de

1110difieação. Bicoc�ü deu seu lagar galpão do Clube ele RpgaLa� "Aldo
,a[iyidarles com a amiza(le sincera

a Alfredo 11:spíndola. Integraram-. Luz" como reafirmal)ão catl'glíril'a
dos CJuc privam consigo,

..._,._.............................._."._....__._.._............... '
1 na João Haimundo, Otávio Aguiar, ela unânime manifestação de sim-

Para sells, inufieros amigos P II de idarle, deixa yiu\'él. exma. sra d. \ João Horn, mas. invariavelmente, paUa àq_uele que se dedicara, nm
.admiradores o dia de hOje, qllr 111(' �Ial'ia (iallotti Peixoto. \ sempre manLendo três dos quatro desvelado cal'inho, desde J lllenini-

as,
sinala o

aI,Ii \'er:ál'io,
é· al:;,�,iC:�- EXlra�l'dinárian,le.

n lp
. rela"dona.

ao

! COJl1pO�lentes iniciaiS" or� sub�ti- ·ce,. à tradicional agTemiaçãa eSj)(,r
samente gl'aLo, pOlS lbcs dar,l () €1,- 1'11lre 110S, o seu faleCImento cau- Lumdo-se um, ora ou Lro, Seu maiOr tiva. Premiava-sc, merecidamenLe,
S('jo ele abmça-10 e cumprimrlll<Í.- SOII geral cons1ernaç110, enchendo número de vitórias foi conseguido a abnegação e o e'sfórco conjuga
lo. Os de "O EsLado" se aSSOClalJ1 de llf'zal' a totlos qllant.os o conhe- com Aldo, Alfredo, Duclu (' Sidnei, dos do consócio Sidnei Noco?t:. Fi--
a essa� homenagens, <:i <1111 C com ele pl'iyaram. isso entre os anos de 1930 a 1932, sionomias sorriden tes denolavam

Falecimento. O sepultamrnto. do cadáver se Fase áurea para nosso Clube sob a a satisfação do dever cumprido, Já
JO(ío José PeÍJ'o!o ícreLlIae<Í, hoje às 15 hura�, no cc- presidrncia cio insigne deSpol"tisLa nesta altnra excelente "coek-bil"

:\'a cidade de Tijuca�, ondp 1'C'si- mitt\]'io ela cidade de Tijllcas. Hamilton Loyola a quem rendo era saboreado pelos presentes, qne •••••••.
_ ..• _. . .••.••••

dia, ralecell, ontem, 11s 16 horas, o O adiantado da hora em que a aquÍ minha homenagem, De 1933 fala\'am a um tempo de um aSS-)Il- SElNHORI'l"A!SI', Joiio .Jo�r Peixoto, clInllatlo 110 dulorosa noticia nos r transmilida a 1912 esti\'e fora ele Florianópolis, t6. De rpmo, unicamente d8 1'/,111').
sr. !llinistro Luiz (,alJoUi e tio se- não no::, llennite\[lwitll' de�('nvol\'i- mas sempre acompanhando com f) Da necessidade ele melhores dIa»
nado]' I'l'ancisco Benjamin Gallot- mento a êste registo, Clll que ex- maior il1tpr(�s�e a vida 1'10 "Alelo", para sL Da necesidade de um 80('1'
ti, ]ll'c"samos ii. familia (!o cxl into as alegrando-me cllm mils yitórins e guirnenlo geral. ,Da necessidadr' cie

O cx:inlb, qur cOlllava 56 anos
I nossas Vrufuüelas condolências, me cntristecendo com SlJaS (.!.erro- mais campeonatos brasileIros.
. ./

A festejada Companhia de

COl11é-ll1icnto
dos enfermos

,hoSPi,tal�zados'dia João Rios, que' encerra uma Ie- ,representou no Hospital Nerêu Ra
Iiz temporada nesta capital, esteve mos, outra de suas interessantes pe
sábado ultimo na Colonia Santa Tc- ,ças,reza, onde levou à cena, no teatro

'

Em ambos os recitais obteve.
dá ref-erida Colônia, uma das suas I grande êxito, proporcionando aos

engraçadíssima- comédias, especial- .inf'elizes doentes horas de distração
mente para os enfermos ali r-ecolhi- c confô rto espiritual e moral.
dos. Não podemos deixai' de louvar tal
Ontem, a Companhia, continuando

a sér-ie de espetáculos de carat�l' fi

lantrópico, visando atenuar o sof'rt-

iniciativa, que tanto recomenda OSI

nobr-es estimulos da direção
aplaudido conjunto teatral.

do

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

AgenciaGeral pari! S.'Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69· Tel. «Protetora»

FLORIANOPÓLIS

A ultima crea9ão' em refri
gerante é o Gua rimá KNOtr
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o
acompanhando

está
a moda.
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Fala-se- com insistêNcia· na· desvallrização dI pesa Comit�· Pro Monumento
BUENOS. AIRES,' :0 E.) -jl1ão ,é automatíco com a desva- peritos econômicos. do �resige�- Vídoí Bcrmcs

Informoulse autorizadamenta lorízação da libr?-.estreUna, mui. te Juan Domingos Peron estao

que a Inglaterra respondeu ".à 'to embora tenha admitid6 a estudando 05 efeitos 'ría desva

intarpelação Argentina' sobre possibilidade de entendimenfos lortzação da libra na economia
os preços da carne tendo em entre os dois países acerca da argentína e a forma do paÍ3 en-

vista a desvalorização da libra nova cotação desse produto. frentar a 9ituação.
e�!(·l:jna. Não .oi possívet co- Enquanto isto, alguns circulas
Iher dados sobre a nota britoa- financeiros anunciaram que o

nica, mas consta que sugere uI» peso argentino. será desvalorá-
encontro de peritos econômicos zado ainda esta semana. O co-;
dos dois países para discutir O rnercio estrangeiro está compls-'
assunto. tarhente paralisado desde o dia
A Inglaterra tem insistido que ] 9, quando o banco Central sus-,

o aumento do preço da carne pendeu as trocas' de moedas. Os

Transportes
sss. PASSA.....S

�AM
I'JAJAf - J(HNVlLE e GU:rt�A

Os :neTOS :MICft.(,)-ONB•• ti. 1tá,ill. �ul-.rasileir<ll ere
recem o máEMO ..

eONPOlt'F(!) E peNTlJAL_Alt:r:
Carros para 14 passageiros - P�ltrfJ.as i3ltiiYilluais J'ulllltall

I O lt A lt [ • S:
Cano tiir�t. a €ul'iftba: pQl't.• liso

,

Cano tie l'peli6. a J.m",ile 1'1.S .i.as .t.ii;: Pal'11ifia às 13
horas, �.tieIt4h prfi�oruiT ti-e J.i.yil.e a �ri••a .... se

guinte ás .. ÀO�as.
Mit.�Dlos/irafe:. Mutue a Sã. Paule e r....ti'i-:s.a, Te.

.tende"se Pas9Ce.-s.
4eeitalll-M tiesltaeIl. tie •••.,Me.tkts.
Agelllaia: !lua I)e.del'f), e��ui.a .. "__te �-ilYeira _. as

Coletívos

INDICAIOI AZUL lO-III IlillE 10 SIL
Um nOMe �ue se iMpõe peles inestiMáveis servíçss �ue ViM

presta.d. tiural\te seus '15 anos ele e:»istê:1cia ali ce...ércís e

i."ustria
A�ora ta••eM a.e_rá iJilfor.ações ...s »Bta"os ..e Sa:a1ía

I Catarina e ParaRá
Já ""••iO a.,aria... pultli.i.:t.e ,ara 15a E.i,ã.

[.f.rMações co•• sr . .J.ã. Pii'.. MacIa•• á rua @••sellt�ir.

.j :U�ira, 15i
FI.ria.'polis S.Ita Catarillla

Pelas érianças di' munda ... : �
.

Os homels n de amanbã
Ganhar un1 par de sap 1�03 . q'_t:�á pelTI

novos e do talnanho cerw � eJ15-1. rara

para muitas criança8 de nosso mundo. E,

guerra, como naqueles em que. apesar de

não haver gra�ado diretmnente a guerra,
a infancia padece sob a escassez de ali·
mentos e meias adequados para sua edu

cação.
Muita coisa está sendo realizada pela

ONU e suas Entidades Especialista$ em

assistência à infancia procuram e amei
llarn aS pequbnas viti.mas, e cursos ele
treinamento já foram organizados para a

formação de futuro� técnicos. No campo
educacional, tem sido prestada ajuda na

i-ec011struçáo de escolas, livros têm sido
fornecidos e material escolar a estudan
tes. Novos lares foram encontrados para
Os órfãos da guel'ra. Foi organizada uma

campanha internacional anti·tuberculosa,
na qual se espera ,seja passiveI ex�minar
e vacinar a mais de cem milhões de cri
anças. Combate·se o trabalho ele menores.

C0ól'ita-se de um programa de higiene in·
fantil para a América do SuL E muitas
ainda são as realizações da ONU e outros
tantos Os projétos.
O campo é ilimitado e muito resta a

Mas é preciso resolver o problema das faze!"... e fazê-lo depende de nossa boa
gerações futuras de maneira menos efê- vontade em socorrer a Infancia desvalida
mera, tanto nos paises devastados pela do mundo.

se no mesmo dia, ainda tomarem uma

boa refeição, então sentem·se no auge da

felicidade ...

Durante �! guerra, as crianças - que,
afinal, não tiniram culpa nenhuma da
situação - eram, sem duvida, os mais
iSacrificados pelas consequênci<>'3. Ainda
depois de terminada a guerra, elas COI1-

I t'inuaram a ser os mais sacrificados.
Essas crianças são a nova geração e,

apesar de seus sofrimentos e falta de pre

[paro. caberá elas assumir um dia o Go
vêrno de suas pátrias. São elas o futuro
vivo ele nossa civilização ... e nos preeisa·
mos socorrê·las.

'Ü é:..'l.lxilio à infallcia no após�guerra,
iniciado pela UNRRA, foi desenVOlvido e

ampliado de 'tal maneira que, hoje, milha.
res de crianças e lnães das regiões mais

devastadas contam com as Nações Unidas
para a obtenção da alimentação e roupa
que lhes permite subsistir.

II IIPlr L
Sociedade de sorteies e SlegurtJs centra acidentes pessCilais, C6tl�.

�endo mais outros beaefÍeios de cai"ater assistencial.
Representaate em FlpriaD@polis:

PER9 NlTNlIlS
Rui!. 24 de Maio 881 (Estl'eitt»
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia

Inicial de Cr$ 11.1,00 apeBas.

Partieipaçlo 11011 lueroe

,Curso fie Admissão em

-Ou'.flro e 'Nove•.bro
,. .

pre,ara c�Nàiiat.s ie a•••s .s sexes a. exa-.e fie ad
missãs para tei0S 8S estabeleei-.entos @l.e enSil'lID secu]'l&ário,

_VISÃO "AL ia matéria de aBe.

AT�ÇÃO: Nã. fu••íonará • curse, @©m@ era c®stume
nas férias, eM .eze:nltr. e Jal'lf!·it'.. '--.

l..íei.:.A.s 3 tie Outu8r. pr.xi••.
lI.rário: cias 2,3t} à.<; -4:,31 &ia tarie.
Lacal: AT. lIercí'iú Luz n. 21, s••rai. (AI.ergue Nf.lturno).
Ma....í.ula: Dias 28, 2�, 31.e sett••re, eas 13,31 às '15 ho�

:.ras, •• l.cal •• ClílrS•.

__,osa: Cr$ 15',•• para Ir) curse tecla, pagáveis n$ ato da
.a·irÍcula.

'

Uu ah.l:ru. fra•••ã. pl'ecÍsa perior e aJlG, nem suas férias .

• ••me �. Curse é uma garaJAüa.
J81SE Vi"ARKEN, diretor.

UPOI'
'.

U ft VIOI
MElHORII
o drama dos homens de

branco. A história e as

descobertas dos heróis

ela ciência, que viveram

pelo� bem estar e pelo
bem estar de seus entes

liJ.ueúdos. Ouça e -;x;m::

partilhe o drama daque
les que, pensando na

humanidade, lutaram e

mor�eram por uma vida

saelhor.

Tôdas as têrças-feiras
aa

.Rádio
Nacional

do Rio,
às 2l horas

R.ádio Tupi
de S. Paulo,

às 21,30 horas

05 programas desta série

incluem emocionantes

histórias das grandes des

coberras feltas por Pas

teur, Thomas Morton,

Ignaz Semmelweiss, Fre

derick Ban;ing e outros.

*
Oferecido pelos

LABORATÓRIOS
f

SQUIBB

Importancia recebida até a presente data e- depositada na Caixa

Econômica Federal de Florianópolis, Caderneta n. 05197.
Lista n. 1 r-r-r- Urbano Moura Ferro, de Rip do Sul Cr$ 2.030,0'"

Lista n. 2 - Prof. Mário Mello de Vila Chartres - Jaraguá .

do Sul , _ _ _. __ __ .. , .. , .. , .. _ Cr$ 65,00 .

Lista n. 3 - Escola Normal S· José - Itajai .... , Cr$ 200,00
Lista n. � - G. E. 'Hercítlo Luz e Curso Normal Regional _:

Tubarão . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 900,0«1
Lista n. 5 - G. E. São Ludgero - Tubarão , r<

•• , _ , •.• Cr$ 200,00:
Lista n. 6 - G. E. Teofilo de-Nolasco de Almeida - Bene-

dilo-Novo --: Rodeio _ , ,

'

Cr$

Lista n .. 20 - Grupo' Escolar Marechal Luz - Jaguaruna Cr$ 612,00-
Lista n. 21 - Escola de Ribeirão Cinema - Brusque .. _. Cr$

(Lista n. 22 - 2F Circunscrição - Brusque - Nova Trento,
I Vargedo , . . . . . . . . . . . . . . . .. . , .. ,., Cr$ ü1,oQ
Lista n. 23 - Escolas Reunidas Profa. Antonieta Silveira -

Palmeiras - Lajes .. __ _ . _ Cr$
Lista n. 2'l - G. E. Profa. Ana Gondirn - Laguna .. Cr$ 130,00
Lista n. 25 - Escolas' Reunidas Profa. Maria A. Barfs Ma-

fra - Iplra - Piratuba � .. : Cr$ 100,00.
Lista n. 26 - Escola:s Isoladas da 23a. Circunscrição - Ara-

ranguá e Turvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 1.330,30
Lista n· 27 - G. E. Lauro Müller - Florianópolis Cr$ 1.000,00
Lista n. 28 - G. E. Jerônimo Coelho - Cr$ 65,00, Escolas

Isoladas - Cr$ 105,00, G. E. Stella Maris - Cr$ 60,00,
- Laguna _ ....•..... , . _

,.
_ .. _ ..-: . , .. . Cr� 2:10,0('\

Lista n, 29 - Diversas Escolas Isoladas de Rio do Sul .... Cr$ 427,0Cíl>

Lista n. 12 - Escola de Boa Vista em Joinvlle . ,Cr$

ma rucí.

Lista n. 7 - Escolas Reunidas Prof'a. Maria L. Silva Dias
- Hibeirão do Ouro -' Brusque . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$

Lista n. 8 - Colégio Coração de Jesus - Florianópolis . .'" Cr$
LIsta n. 9 - Distrito Rio do Testo ---' Blumenau - G. E.

José Bonifácio, Escolas Estaduais e Municipais ... , Cr$
Lista n. 10 - Escolas Rennidas I Profa. Antônia Casino de

Freitas - Grão Pará _:_ Orleães .. _ _ _ Cr$
Lista n.' 11 - Inspetoria Auxiliar de Grão Pará - Escolas

Isoladas - Orleães : , , Cr$

Lista n. 13 - 'Escolas Reunidas Prof. José Cesário. Brasil -

Celso Ramos - Lajes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$
Lista n. 14 - Inspetoria Auxiliar de Treviso - Urussanga

,

- G. E. Udo Deecke, Escolas de Rio Pio, \Morosini,
Cirenaica. Mãe Luzia e Cabeceira Mãe Luzia . . . . . . .. Cr$.

,Lista n. 15 - G. E. Getúlio Vargas - Florianópolis ....
' Cr$

Lista n. 16 - Escolas Reunidas Ana'Hégis Arantes - S.

I '.Tdi i) B'l lista -- 'fi.kcas .. _ "........ .. , _ .... _ Cd
. Lista n. 17 - G-. E. Lacerda Coutinho - Nova Trento Cr$
<

Lista n, 18 - Escolas Hcunidas Prof. Carlos Guerreiro Krü-

gel' - Vila Oeste - Chapecó . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . •• Cr$
Lista n. 19 - Inspetoria Auxiliar da cidade de Urussanga -

Escolas Isoladas _ : Cr$

Lista n. 30 - Escolas Heuniclas Profa. Henriqueta Medeiros
- Estrada pajai - Brusque _ , , Cr$

Lista 11. 31 - G. E. Floriano Peixoto - Itajaí _Cr$
Lista n. 32 - Diversas Escolas Isoladas de Araranguá .. Cr$
Lista n· 33 - G. E. Hegente 'Feijó de Lontras - Hio do Sul Cr$
Lista n. 34 - G· E. AbiJio Cesar Borges - Nova VeneZa -

Criciun1a . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. .. _ ... _ . . . . . . . . .. Cr$
Lista n. 35 ___, Escolares de Coqueiros - Florianópolis .... Ci'$

I Lista n. 36 - G. E. São José de São Bento do Sul _....... Cr$
lLista n. 37 - Escolas Heunidas Profa. Maria José Pinto da

I Luz - Matador - Hio do Sul Cr$
Lista n_ 38 - Escolas Isoladas Siderópolis - Urussanga .. Cr$
Lista n. 39 - Escolas Reunidas Prof. FloDdoardo\ Cabral

- Águas Claras - Brusque Cr$
Lista n. 40 - G. B. Padre AI).chieta de FloriaMpolis Cr$
Lista n. 41 - Inspetoria Escolar de Bom Retiro ..

\ Cr$

80,0 •..

100,0.0,
100,00

941,lG

50,00'

95,00'
100,00

378,00

100,00·
61,30

':'í).,)O

200,o()o

210,oó
,�

921AI)

15,00

20,0ti) .

1.0::10,90"
410,4&
350,00

200,00
20,00

200,?Q.
60,oa
652,7()

42,30
200,00

.980,00.

Cr$ 15,329,40

1530 kilocieJos ondas médias de 196· metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Especializada em artigos para
homens

RECEBEU VARIAI>f) SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA

CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.

{fatal depositado " _ _. . - .

( Luiz Sanches Bezerra da Trindade - Presidente.
, .

( A,ltino de Oliveira - Tesoureiro.

. I'----�---
Terreno Ouçam diariamente, das 9 àsvl3 e das 17 às 22 horas

Venlle-se ótima terren� R 10 IUHA'" lYI 9
nesta c.pital, . á rlll Alves
de B!ito, com 37.00 m.

de frente por 42.00 m.

de fun'dos (3 lotes). Tra
tar na cua n. 26 da mes-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mamãe deixando o ho�piídl, intei1'anlente Milhares de pessoas Ul11tatmente não morre- Se o seu, caso é de CânCI?T em cornêço, seu
'restabelecida! riarn se denunciassem, em tempo, êstcs sinais. rné:Jico po�e salvar-lhe a vida..

"COmentari@ .Intern&ciontt I

-I LIBRA E O DOLAI-
II

ier AL NET.

�\. inversão de capitais norte
- amcr icanos e canadenses nos pui
ses ela área da libra é uma das so

luções que resultaram da Confe
rência de Washington.

O propósilo da Conf'ct-éncia de
Washingtou foi discutir Os prohle
_UH),; rcsu ltanl.cs ela crise econôrui
ca ing'/>:-;a.

Na ci-íse econômica inglêsa, ()

ponto nevrálgico é a falta de dó

lares.
Com a inversão de dólares nos

- países ria área ela libra, a Grã-Bre

t a nha poderá- expandir', a produ-
1

1,'i'io c modetnizar as iudustiias in

_. glosas.
A Grü-Brclanha está vendendo

;pouco porque os artigos iuglêses \.
:são mais caros que os equivaleu-
Lcs norte-americanos.

, Mas os artigos inglêses são ·mais
- caros, devido ao Tacto de que mui

tas fábricas .d a Grã-Bretanha são

velhas, acham-se í'óra das moder

rias condições técnicas.
- Sem a moderu izaçãe das plan
tas Industriais inglesas não pode
rá haver maior eficiência na pro

dução, e os preços oonfinuarão al

ttos.
\ As i nversõos norte-americanas
'8 canadenses levarão á área da li

bra ta rnhérn conh ecímentos téc
nicos e exper-iência na organiza
ção da produção.

No relatório que submeteu á

Conferência de Washington, um

comité especializado diz textual
menl e:
"O fluxo de lnversões prnduti

"as da área do doIar para a área
da libra é um dos instrumentos

apropr-iados para enfrentar o atua]
«)csequilibrío en Ire as duas áreas
.monelárias." -

Segunllo o National City Bank

<de :\Tc,y YOJ'k, podem ser considc
raclus com-o membros ';1\ área dll
libra os países ela Comunidade Br+

í.anica ele nações e a Irlanda, o

Iraq, a Trland ia e a Birmania.

A área do dolar compreende os

países corn os quais é preciso fa
zer negócios em dólares.

i área rio dolar inclue os Esta
dos Tnidos, Cuba, México, Colom

bia, .Equador, Bolivia, Venezuela,
.:as republicas elo Caribe e da
Ameríca Central e as Filipinas.

O Canadá, si bem não pertença
tecnicamenle á área do dólar, é

.geralmr-nl e considerado como mem

bro desta úr éa.

A crise economica da área da,
libra�t' um dos mais sérios prolilc
mas que afetam -d mundo atual,
Entretanto, as nações livres na

-da têm a temer.

"As nações �i\Tes - diz o Pre

sidente 'l'rllJl1an - venceram o

perigo <lo colapso que 110deria l1a�
"ee clwgado log-o depois da guer
ra.

A CIÊNCIA GANHA TERRENO
CONTRA O CÂNCER!

-Cierrtistas do mundo inteiro es

tão enfrentando o problema!
Fazem experiências com hor

mônios, por exemplo, e com subs
tâncias novas, rádio - ativas e

químicas, na esperança de um

novo' tratamento. E de grande
importância é saber o público
que o câncer pode ser domina

do quando descoberto logo no

início e convenientemente tra

tado. Felizmente, o câncer em

geral dá certos sinais de alarme!

/--,
I \

, 3 �
\ I
\ /
" J

CONHEÇA OS 6
SINTOMAS DO CÂNCER I

Se notar algum dêstes sintomas
- procure o seu rnédico !

1. Rouquidão ou tosse - sem estar res
friado.

2. Qualquer nódulo per-ístente - embo
ra sem dor.

3. Hernorragta irregular oriunda de oritl
cios naturais do corpo.

4. Qualquer ferida que se prolongue por
mais ele um mês, espec almente na

bóca, na- língua ou nos -lábios.

5. MudançA de coloração, de consistência,
ou ?l!P!,ito crescimento em manchas,
verrugas -ou cicáLrizl.;.s-patii"ulannen
te ern cicatriz de queimadura.

6. Perda de apetite; distúrbios persis
t�ni:t�:s em hãbltos normais de elimí

nação : indigestão prolongada.

• Você verá o nome SQUIBB nas prateietras de sua rarmácía. Nas

receitas de seu médico também. Porque SQUIBB é um dos maio

res fabricantes do Inundo de penicilina, estrepton1ícina, vitamlnas,
anest ésicos, hormônios e outros medicamentos receitados pelo
seu médico para restabelecer ou assegurar sua saúde, Desde 185'8

os Laboratórios de Pesqu isas de Squibb têm ctescoberto, aperf'et
çoado e produzido medicamentos para melhorar o padrão de saúde

e aliviar o sofrimento humano 'em todo o mundo. PRODUTOS FARMACÊUTICOS
DESDE '1858

lOuça tõdas as terças-feiras - «POR UMA- VIDA MELHOR», a história dos gênios da ciência, o drama dos I-
homens de branco I Às 21 horas na Rádio �acional do Rio. Às 21:30 horas na Rádio Tupi de São Pauio.

-

J
l, )

!

o CÂNCER INCIPI�NTE EM GERAL
'PODE SER CONTRÓI..AtiO!

,1

-,

Hoje, se diagnosticado no início,
o câncer é controlável. E a pre
sença de qualquer dêsses si

riais não quer dizer que o sr. te- •

nha precisamente câncer. Em 100
mulheres que

-

procuraram umf\

grande clírnca para exame, 98hão
apresentavam câncer. Não tenha

medo de consultar. Lembre-se

de que o perigo maior está na

demora. Não 'negligencie. Se ti

ver qualquer dúvida, consuttJe o

seu médico imediatamente!
_

,SQUIBB L
t
�
;
i
,

A vista e a lira'
EiRr.la.aat. de ••teres, ••ã.ea e ",aallf.,·..a,.iore••

I"sW'Il9â. tle lu e ler .

VeBQa àe .et.res, rác>i:es e a.ossel'-ie&, 8 a�ereUa.s elé-
kie.8, ar.s ••i..s, etc.

Re�rese.taties IIli-TeI'lSas, Ullt �»"h'.Í.tle .e8 i..s.}t&ráveiM
recesteres "SAMM'f:A", "_IANA" e "�_:ft;y".

A &1f.rlM -�
Rua Tt-e. Silveira, 14 _ (,;ailla Pe.W IH - Fo.e m.

TAÇA "SEMANA DA PATRIA"
A Comissão organizadora do Concurso "Taça Semana da

_

Pátria", léva ao conhecimento do público florianopolitano e

aos interessados que, resolveu 'suspender, POR TEMPO INDE-'

TERMINADO, a disputa anual do referido troféu, ficando ..

mesmo até então, em poder do Instituto de Educação "Dias

Velho, vencedor do desfile do dia 1 do corrente.
I

'

Florianópolis, 10 de Outubro de 1949.

Acy Cabral Teive
Pela Comissã® Or�anizadora

MROp SDINAspãm,.daredii

- "Entl'rtanto - prossegue rrru

man - ainda não alcançamos a

{'col1omia mundial, sólida e pro

gTrssi\'a, qtl C é" nccessária para

�'���tr: ::::;�'::::";,:,:a:, v,�::
·

_ CHnica - Obs li' ii
frenlar. Fl@ridnfrpeLis - nesta Ted..çi� eu Escrit@rie l. fie A L. ALves

":'lIas _- concluc Trunian - as D A �" D;W"" J
II Barreiros - CGm G pr8prietáJJio MatàiaB Iha._

naçõe,; li\'res possuem as reseryas r.. Jl'wvDil ,di SSl Blumenaal - tlom o !!Ir. Ckris.aJuiI K.oll. Da Hetel C","uzeiro.

e o� meios de cumprir e3ta tare- Mé.ict,J efelwo «o H08�ita_/ de Carielada r······.,..··........·····················,,·······-:1fa".

PASTA .MM.
- SefVil�:!!:!�"!_].O·:,�·t�!:!::.nhor.s I A. DAMASe:;, JA SILVA· tiROBINS$N lJas 19 ás 12 b:.r.a.s e .., IS,3' «s 14,3' h_ras o

A D V o G Á.... • � ICamiufl, üraveullli PljslIleLI GJensultórí,.: NesHUncia:: '

"'"

Meiall dal:'melhorel!; pelol me· Rua Tiradentes. 9 noteI Da l'@rta! AÇ"'ES .·VEIS E C"'''-''I'AI'"
:..,-,p" ioores p'1'eçolt r;6 ne CASAdMIS -:

"'. m._._..__ co

CELANEA - RuaC. Mafr.

VE : i!. '" '1\IAL;riG� .

'���t��
.

��it�, I /

-

D§-a.das 11&1
Pl'a�a li ele N.Te.. ll1r., 2! - � .allL

.,' ';-

1_.
-

� ovos e mel - o� grandes for .11'..

de
�Etlifíei� Põr.la) .-

r necedores de ·vitaminas. Ê Imaqumnas u escrever
,

melhor co�plemente alimen i 2 portáteis, sendo-uma tF.NDERWOOD e outra MIRANDA. I
Feaes: 1.324 e 1.318

I tar p"ra CrIanças e adultos. L i 2 REMINGTON �randes. �
Ve'1N' em todas as I<l"mãcias j Ver e tratar à Praça 15 ele Novem19ro, 251 _ 20 andar!;,

Florian6pelis - Santa eatarina ..

al'maZ8:ns. - Te!. 1.324. '� .

HII••••••••••a•••G.e........_�tIHfI8f)1.)Hf

A T ]i; N li] Ã ®, .. A R (,j) TA. AI
Asa" @te IAeg,ar e 2- Ji.1la8F. tia
GAZETA ,.V.lWlL

-

'est••e Yo«a i;-a.fi !ti. :ara,ase

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

VENDE-SE por moliva -de Ildança
Grande área de terreno ià cultivada

-rIDist(jLnte cerca rie seis 6]uilomêtros «€L clLpital-13ai,rr@-Jkrreiros
Area «e 142 metr9s de frente 'P@r 1.�5' file .fund9s, incLuindo

6 CQS&S de madeira e uma «e materiaL
TRATAR:

'.
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Conheça
.

sarticlpaçã« da FACE
de fotugraiias .armada

nos Jogos. Ilniversitarics Extra da' Bahia, vende
na vitrine da. Livraria Central, à rua F., Schmídt

XLIII nense, do Rio, também, por 1 lHTZ ODEON

FRIEDENrl-EICH Estreou no I a 1 e em Natal irnpõz-ss ao se- Simultaneamente

Ipíranga, de S. Paulo, em 1909, lecionado •.Iriogl'anctense do HfTZ - As 5 e 7,45 horas

após leve permanência no norte por 6 a 2. ODEON - As 7,30 horas

Germânia. Foi, pois, assim, EM 1935, a seleção paulista Sessões das moças

que "EI Tigre" surgiu no fute- apresentou contra os caríocas, -- Encantador romance que em-

bol bI1asileiro. a sua "ofensiva" integrada pulga, diverte e seduz!

HAMPDEN Park é um carn- por Mendes, Gabardo, Romeu O DOMINIO DAS MULHERES

po de futeboL.. monstro! Per., Carniéri e Irnparatto, todos do Hay Mil land - Teresa Wright -
tence ao Quesen's Park Ranger. então Palestra, e venceram pOJO Brian Dorilevy
da la Divisão da Inglaterra, 3 a 2. No Programa:
fundado em 1867, sendo o mais EM 1934 o Palestra já era 1) - Noticias da Semana - Nac.

velho clube da Escócia. E ca- campeão, -quando do seu últí- 2) - Sereias do mar - Shoct

bem lá dentro quasí 200 mil mo compromisso de campso- Colorido.

pessoas ! O campo do [õgo fi- nato teve pela frente o S. Pau- Preços:
ca no fundo dum imenso al- lo. Além disso o aíví-verds pau- Sr-as. e srtas : Cr$ 1,29

pernambucanos em 6° lugar e guidar de forma elíptica ! lista estava com a belíssima Estudante 2,00
COm vantagem de 2 pontos só- Há 130 ontradas para o cam- séríe de 22 jogos invictos. O S. Cavalheir-os .. ,......... 3,2�
bre os goíanos em 9° e 7 pon-, po, cada uma delas provida de Paulo, numa tarde feliz e íns. "LIVHE" - Crianças maiores de

tos sôbre os paranáanses em poda ;�ir'atória. de contador pirada, quebrou a ínvenoíbílt- 5 anos poderão entra na sessão dif

10° lugar! mecânico e dando ipassagam a dade dos "periquitos", ven- 5 horas.
15,000 pessoas por hora . em condo-os por 1 a O, tento do .. . .............................•

VOTO DE LOUVOR Á A. C. E. fila indiana. A leitura dos con- "mago", �riedénrleich. Por
,
HOXY - As 7,30 Jioras

tadores deixa conhecer ime- muito tempo êsse prélio ficou GRANDES ESPERANÇAS
diatamanta, o número de es- famoso e cognominado,de John MILLS

pectadores entrados. Outra no- "Sinfonia Inacabada.";
ta curiosa: o espectador situa- A LINHA de ataque dos bra- Valerie HOBSON

do no ponto mais alto, no ex- síleiros que, baqueou por 2 a 1 No Progra.ma:

tremo da Tribuna, esitá 18 me- para os italianos na "Copa do 1) - O Esporte em Marcha -Na.c"

tros acima do terreno do [ó- Mundo" em 1938, jogou assãm I 2) - METHO JOBNOL Atualída

go. 'Tem a baliza maís perto a formado: Lopes, Luizinho, H.o·ldes.
97 metros de distância e a ba- meu, Perácio e Hércules. I' Pr�ços: <)

Iiza mais longa a 200 metros. NO DIA 11 de outubro de f Cr$ �,QO - ;;,20
O espectador mais afastado 1933, o Atlético derrotou o :1.:"1- "fmp. até H anos"

dêle, na tribuna do lado da ge- gueírensa por 2 a o.
.. . c.,. •••••••••••

ral, fica-na diagonal . a uma NO DIA 11 de utubro de DIPERTAL - As 7,30 horas

distância de 270 metros ,! A 1925, Caxias e Pefi empataram MUSICA MAESTRO

Os quadros jogaram assam trtíbuna da Imprensa, situada pela contagem de 3 a 3. -:- Mais uma maravilha de Watt.

formados: no centro do campo e quasa NO DIA 20 de novembro de Disney.
cidade, com a realização do OLíMPICO - Santana, Luiz ao nível do jôgo, tem lugar pa- ] 926, o Caxias, de Joinville,

I
No Programn.: ,

encontro Lira x Olímpico. e J'aime ; Bolão, Tavares e ra 2.000 pessoas e umas 50 ca- venceu o Internacional de A marcha d,a Viela - Nac,
Edi ; Dilrnor, Motorzinho, Ne- bines telefôni.cas. Paratt, por 13 a O.' O Esporte em Escandinávia

O prélío que foi duramente ri, G�ntil e Boy.
.

EM JULHp de 1947, o AUé- NO DIA 28 de maio de 1935
I Short Colorido.

disputado, terminou com um LIRA - Galo, Chocolate e tlCO Mineiro disputou duas pe- o Figueirense derrotou, na ci� Preços:
honroso empate de 1 x 1. O Nezinho;, Cid, Ney e Cuca; lejas no Rio, contra o Botare- dade de Laguna, uma seleção Cr$ 4,20 - 3,20
tento do Lira foi consignado Valter, J'ullnho, Laudares, De- go. Venceu a primeira por 2 a Jagunense pela contagem de "Irnp. até 14 anos"

po� JUlinhO, .cobrando uma pe- nízarte � ?-etúlio. .

1 e perdeu a segunda por 3 a 2. 6aI·· .. , ...........................•

nalídade maxima e o dos. rt�� ,Na lJre�[)n�nar vence�:. o OlU�l" TAMBÉM, 'em [ulno de 1947, I
NO DIA 16 de junho de IMPElliO - As 7,30 horas

"

bros-negros por BOY,. nos últ.i /PICO,. P�l - x 1, firmaudo-sc o Flamengo realizou uma bri- 1940, o Bandeirant:,. de Serra' At(,IOR CIGANO
mos mínutos da peleJa. na llderança. Ihante temporada em srama- Alta, venceu o América de Ma- com

DOMINGO PXóXIMO A RE- SANFORD CONVOCADO PARA' dos], bahíanos, pernambuca- fra, por 4 a 2: Imperio Argentina-

GATA INTERNA DO MARTlr O "SCRATCIC PARANAl1NBE I nos e riograndenses do norte, EIS a seleção mineira que

NELI A Federação Paranaense de te�do venctão na Bahía, o Ví- disputou o Campeonato Bra-

Conforme está sendo anun- Futebol deu a conhecer há dias tórta por 5 a 2, o Guaraní por sileiro de 1931: Geraldo Mas

dado o Clube Náutico Francis- a relação dos, elementos convo-] 2 a 1 e o Bahia por 2 a L; no cote e Nariz. Cordeiro, Brant e

co Martf.nalli proporcionará cados úara a f'ormação do "8c1'a-
I Refife, vencou o Recife por 5 Mário Gome�, Piarra, Midinho

aos nume:rosos) entusiastas do tch" que
'

defenderá o futebol a e empatou com o Santa Said, CarrazzO e Cunha.

esporte ao remo uma manhã da "'teITa dos pinheiros" no
Cruz por 1 a 1 com o Flumi- Nelson Maia Machado

cheia de emoções no próXimo próximp Campeonato Brasilei- ••++.....�....��........... �.,.••,�.,-.,' .,:r .. '� ....' "'" .... �
dómingo, quando fará realizar 1'0 de Futebol. Consta da lista ... • � � �.••"� � .w.".�.�.".".w.�."."." �.".".��.
��suS�i:'e����o��terna constante �n�t;�e�'�f��;��·i��nseC���!��� I :i: � n�IU[ DI�UJ[IRn POMr"g II llno ·1·
-.-INICIO-DO 20 TURNO.. d? ,Ar e atualmente d�enden-I': U ,"U1n lo 111 liII U"UnAI'U +,:,.

do .as cores do COritiba F. C. 4>:," �••
Com o prélio entre o AtIé- É' a seguinte a relação dos jO-! �.+, NA;!:tico e o pàula Ramos, domingo gadores: convocados: ..�. :

próxi'mo será iniciado o 20 tur- Goleiros: Laia, Cajú e Pia- ��:<t': íf'AS Á Ol:'n,nO"-l,r ::t,:no do certame citadino de pro- �v" Ri. it""LKK r".L ..,""

fis.�ionais.
noski.
Zagueiro's: Augusto, Nelson, ...... +t

ExposrçjÚ)-DEFOTOGRA. Nilo, Fedato Waldomiro e Fon'- ..�* Seu tipo de calçado quu� de graça +:+
FLAS tes.' .�..

-,
�••

O Departamento de Propa- Médios direitos Waldir, .t.
' Por que nã@ a visita para vêr? .t*

ganda e Publicidade da Nelsinho e Tibica. ; V'I t ., ��

F.A.C.E. in,gtalou numa das Centros médios Wiilson, :�: fÃ rea meu e' espau &080 • +:.
.vitrines da "Livraria Central", Cláudio, LaIa C Toca Fun_do. : �

iI rua Felipe Sehmidt, uma Médios: esquerdos - Sanford, �t· P�re pntre e cd'tmpre
�.�:."

bem organizàda exposição de Jang-uinho e 'Gbirajara. �t. tr.i, \lJ U
' �t

fotografias e noticiário ;sôbre Extremas direitas - Baby, +.+
•

. �t"
sua partiCipação nos jogos U- ROM'Sienl.haas e dMl'roeal.tCairs VianaM,erll'n, :i:, Rua CODselbei,ro,.1afro n.- 17· :!:niversitários EXltras da Bahia. -.::.- �

Hui e Darci I,. +.+

Comandantes - Neno Mil-"�:....,-..;::, �.:....i+. ;.t..t��..:.:... i+.....,..� ft..;.;...,.........TT TT.......... � � � � � �,.,.. +'�... ., � � ., � :jI> ., � � ..

tinha e Isaldo.
Meias esquerda - Jackson

e Afinho.
Extremas esquerdaS\ - Alte

vir, Cirenó e Paulinho.

a

a

exposição
CINE-DIARIO

....

>

f

.,�:tr. DO MEU, ARQUIVO

No 80rtpin realÍ7:ltõn em 30 de
Setemb o de 19lt9 {oram 8urtes
oas 'tti seguinteti cuml:>ín ações;

...... '

COMPANillA
fNTERNACIONAL

DE
CAPITALlj7;ACÃo.

Amortização de Setembro

H M L
X ,II II
H 'U A
T L N
W U f
K U .0

,a:

S H p

I N G J
,
Escritório à Rua Conse-
lheíro Mafra 122. - Nesta.

Inspetorias e aiJencias nas

principais cidades do
�Estado -�

Rehabilitou-se O Figueirense
Encerrou-se, ante-ontem, o

primeiro turno do campeonato
da Divisão Extra de Profíssío
riais, com a realização do en

contro entre o Figueirense e o

Atlético, vencido pelo alvi-ne
gro pela alarmante contagem
de 7 x o.

Amanhã daremos maiores
detalhes sôbre a pugna.

Noticies da F.A.C.E.
-

S. CA.::.L'ARINA EM 7° LUGAR!

Em vista da dssclassifícação
da F. U. B. E. Federação Uni
versitár ia de Esporte), no. cer

tame de basquetebol, por motí
vo de inclusão em sua equl:pe
de atletas -não Iegalísados, hou
ve modíficação na classifíca
ção final dos jOgos Universitá
rios Extra da Bahia, conforme
decisão Executiva da C. B" D.

Ainda, consoante deliberação
ela Comissão Executiva da C.
B. D. U. foi i'ncerido em ata

ela sessão da mesma, um voto
de louvor á Federação Atlé
tica Catarinensc de Estudan

tes (F.A.C:E.), pela sua' mag-

u.
Com tal a F. A, C. E. Federa

ção Atlética Catarinense de Es

tudantes), que estf)va' em 80 nif'ica conduta disciplinar nos

lugar, passou para o 7° lugar, jOgos Univeraltárríos Brasíleí-'
com um ponto de' diferença d0S ros Extras da Bahia.

,

Olimpíco
Sábado passado prosseguiu o

Campeonato, Amadorlsta da

xLira: 1 a t

REUNIÃO DA F.A.C.E.

, Representante.
Fabricantes- de utencilios domes-

t· '.l' ',.'.l_ 91'. pro
Perdeu-se Ulll molh0 de chaves,

ICOS InIlIspensa.,elS, <lu n. v, -. .,

t t d onta proprI'a I
posslvelment-e 110S CorreIOS e Te-

cura repersen an e e c
.

t vend .lI·reta ao légrafos. Pede-se a quem o encon-
nes a praça para a ..

.

'd
irou o obséquio de entrega-lo nesta

consumi or.
Redação,

Falar cem o Snr. Guedes. lI�tel
Laporta quart. 389.

Deverá se reunir quart:t-fei
!l'a, no clube Doze de Ago�to,
a diretoria oa F·' A. C. E. com o

Consêlho de Representantes
da mesma.

(HAVES

FIG
A

O serteie .la :-aleria em. beneficio .la c.nstraçãe ,de estádie do Fi-
(IIleirense F. C., IIlle estava marcado para e .ia 1° .le O.tuilr. tle 1')49,
fic•• transferi.o para • aia 2! .e mei!)m. mes.

c. z

P.ssue ..,. !>. casas QU terretl1ot1 pari

vem.er?Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegel
Fazei hoje uma inscriçã:J
o Credito Mutuo Predia

Não emc.J1tl'a oomprallor?
J.lhttreç-ue aI!> Escritório

h, L. Alves.

Rua Deodoro �.
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Dr. Alvaro de C.rvalho
••enças .e Crianças

eeasult.ri.: aUa Te.e.M

JItlvelra, 2!

HQrári. àe ce.suItas: t ás 11

M.
8ábaàes : 14: ás 17 .s.-

Dr. MiUI. . Sill••e
PfI'eíra

•li_ca· CinrJica f'''''''�
MelesMu de Se.".ras

CIRURGIA GERAL
Poa Séniç.s ••s Pnfess.res .ielle

dicto Y••te.e�r. e Pira8ibe N@

gueira (Sã. Paul.)
GOBBultal: .aII 14 ás 17 ••raa

Rua.
- Feraaa�. lIlaclla•• , 18

.!t. Ir:JNS NEY:B!
Diretor ela Mate·r.liitlade e médico du

U.spital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
IUJRGIA PARTOS

Diagnõstic., c01llnle' 'e trata.e.tCII

OtIpecializacle tia gravidês. .i�tur

Idos da Hole!lcê.cia e da me.upau
... Pertubações measkuals, ; 1f1,\_

mações e tUlBeres d.e aparelae geui
tal femíaíno.

Operações do atera, ovários, tnm
pta, ape.�ice, hérlili.as, varizes, etc.

Cirurgia plástica tio perínee (ru
turas)
:A8SISTENCIA AO r'J.P..TO E O.iE-

RAÇ.ES OBSTÉTRICAS
Doenças glaadulares, tiróide, 0vá
rIos, hiptlpise, etc.)
iUlIturbios nerVOljOs - EsierillúlJde
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tf.J.
1.461 /

ResM. R. 7 de S�tcmbro -;- EdH,
Cmse Som:a - Tel. 846.

--,

IDR. NEWTON d'AViLA
Cirurgia geral - Doenç�s de Senho-

.

tas - Proctologili
Eletricidade Médica

Consultórie: Rua Vitar Meireles n.

28 - T:elefone 1.307
I

ConsuHas: As 11,39 .horas' e à tal'·

de das 15 horas em diante
r

Resiq,ência: Rua Vida!' Ramo5 n-

65 - Telef'€lne 1.422.

Dr. Mário WelldhllUellr
Dlaiea médica de adulto. e criança.
Oonsultórlo - Rua João Pinto, 16

'relef. M. 769
Con!ulta das 4 á! 6 hora.

IIftldllncia: Felipe Schmidt ._ JL
Telef. III

Dr. Paalo FClita.
Clínico e- operadot

CoD.ultório: Rua Vitor Mcir.,lel. 16.
Telefone: 1.405

, Consulta. da. 10 á. 12 e da. 14 to
U IIro. Re.idência: Rua

-

Blumenau,
22. - Telefone: 1.620

Dr. 6uer-reiro da
Fonseca
EsJtecialilita.

Méàic8 - Efetive ale Ie.,ital d.
Car idaêe

�'UVI••S - NA1UZ e GAR·
GANTA

Trata.e.te e Operaçies
l'{esitle.cia: Felipe Seia.i.t, 99

Telef..e: 1.5••
Ce.sultas: Pela .aallâ •• fI.s.ital
A tarele: l\ua Vise.... e ie .,tI·.
Prete •. 2 .

Herária: lt:;:s H- ás 17 lleras.

p@LYlteH@. _MNANl 51:<,; s

n-IlAG@
lUétlice e parteu.

.!Io Haspital "e Carhlatle de Fk,·

ria.épeli3. Assisteate da

Mater.i.a.e

�nças tI.s _rpes íateraos, ";>e·
ciahllle.te •• eeraçãe e TUQI

loe�ças "a tirei.e e de.aia 11..-

,

Clhdas i.ter.as
'

�inlca e eirutlill fle senhor». -

Partes

ó'lSIOTERAPIA - ELECTR.C��'
DIOGRAF'IA - META&OLISkO

f :aASAL
!ORARI@ J;>E CONSWLTAS: -

Diàríameate filas 15 às 19 1l9-
ras.

CONSULTóRI€>:
Rua Vitor Meireles n. 18

Fone maaaal 1.702

lfESHlE:NCIÁ:
Avenida Trompowskí 6:i

Frme manual-76ft

"Dr. Reldio_ COlillerd
\:IRURGIA GERAL -- ALTA ..
RURCA - :M_Ll'!:Sn� BIt SI'-

N••RAS ....:. l"lIRl'.S
.

1'.rtIl ..li. JIeIa l'acuhlalie de Meéti·
..na da Wmveroiliade de S10 Pt:uJo,
.).\..Ie tu!. ::\ssistente por vário•. ano.' do

'Serviço C,rúrg;c" do Prof. Allpio'
I!orrlHa Neto

Ciruygia do estômago e viu �irc.ula·
f'eS, inte.o;tinos delgado e .grosso, ttrot.�

de, rins, próstata, beXIga, utero,
oyárioa e trompas. Varlcocele, bidro

cele, varizee e ·hernaÍl.
Consultas: Da. 3 ás 5 horas, , nua .

:Felipe Scr.midt, 21 (alto. da CaIA
Paraiso). Telef. 1.598

R('oidéncia: Rua E.teve! JuDi..... 170;
Telef. M. 764

._._----_._._----._---�--------_._.-

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

Dr. M. S. CU.laDe
liDica exclusivamente d,t: crinnçu
Rua Saldanha Marinho, 10

Telefone M. 73:1

I
I.
I ,I

DR. A. SAN!AELA
pormado pela Facll.ldade Nal�lo
nal de Medicina da UlIiversldade

do Brasll)
Médico por concurso da Asslstên·
c!a a Psicopatas do Distrito .

Federal
Ex-Interno dr HQ.spltal Pslqui6-
trlco e Manicómio Judiciário

da capital Federal
IEx-lnterlio da Santa Ca!!a de Mi·
sericórdla do Rle> de o.1,anelro
OL!N!CA MÉDICA - BlMP.NÇAS

NERVOSAS
Oonsultt'frlo: Eàifiolo Amél1a

I.\'éto - Sala 3_
R.esidêncla: Rua Alvaro de Oar·

"alho, 70.
Das 15 às 18 hOT9JI

Telefone:
Oonsultórlo - 1.208.
Resldê'ncla - 1.305.

J
l tan.p<JJ i:••

sjo FRANCISCO DO' SUL para NOVA VORI
InfêrmQçõ•• como. Ag.nte•

F!8r!!'s6lte 11! - Cariai Hoepck:eS/A - C [- Teletone 1021? ( En 1. t eleg ,

Sã® Fra�ci.co do Sul- Carl» .. Hoepcke fij/A -CI - 't'eleloae ó 1\.10:) R �M ACK

.
"

Ráciies - Gelàcleira - U�_�uiI)as d� Escrever � �á�1ii. 'LI-ga, Rptararl·a Bene-nas de Costura - Lanternas - Toca �lSCGS - MeteclCleta U U
- Máq;linas Irtdustr�a�s -;-. Líx�«eiras -:- Baterias Suecas pare üeeate de rlori�-Automével e Industrlais - Artdges Tanacles para presentcr.s - li U

_Artig0s de Natal - Capas fjara Autemével «e .aterial p}ás U!.pnll·Stico, Palha, L••a e Ceur. Si.tétice - _Aut••óveís aur.p.lis " ti

e ÂlI@ricall.es. Edital de C.n�urrência
.islrilllii••res para e Estaele Aviso aos interessados que �

M H S L
.

d Diretoria da Liga Operária Be-

.

_ ,,' i1'non t 0& f
nefícente de Florianópolis rece-

r-�, berá propostas para a venda.�ua Jerênime Ceeláe, 3 - Gaixa P.stál, 3�i

I dos prédios de sua propriedade,"Ilereçe 'I'elegráfice - SIMON - Fone 1.1"
sitos-às ruas General Bítten,FlePia••p.Us - Santa ealari.a
court, 123 e 125, Conselheiro
Matra, 91 A e Pedro So..ares, 1�.
Desta segunda concurrêncía

poderão participar não somen

te os sócios da Liga Operária,
como também pessoas estra,
nhas ao seu quadro social.
As propostas deverão ser a

bertas pela Diretoria, perante
os interessados, às 20 horas do
dia 27 de outubro próximo vin-
douro.

'

Melhores informações pode,
rão ser obtidas na sede, á rua

D E Tiradentes, 20, a partir das 19

VECCHI '& elA. ',LTA" h/O����etaria da Liga Operária
Unha Blumenau à Florianópolis e Vice Versa Beneficente, em Florianópolis,

V 28 de setembro de 1949.h B "w;que ALCIMIRO SILVA RAMOS
10 lSecretário

BOM NEGOCIO
para quem poeeue de Cr$ J(J.tJ09,t}O até Cr$ 1'0.0"," renda
oerta de 10'1. ao ano com recebimento de [uros mensais.

Infor�ações nesta éedação
- ._-,,----�-----�-------

us

:�.---

Dr. L"�dolfo AJI.
Pereira'

Advogado-Contabilista
Civ,sl -- Comercial

Constituiçõel da ItOciedade.
e lI'!lrviçWII ccr91:1tos, em geral.
�Orgo!:lizaçõe. contabeis.

Registro. e ;:narca., dil,pondo.
no Rio, de corr.Jtpondente.
Eacrit6rio: Rua Alvaro .de

Carvalho n. 43.
Das 8 Oli- 12 hora••

Telefone 1494

HORARiQ
PARTIDAS DE BLUMENAU: Segundas aos ,gabados ás

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

AGÊNCIA EM FLORIANÓPOLIS
Rua Conselheiro Mafra n. 35 -- Fone 1565

Casa ReceRl
cOIJJstruida
DE S o c U PA DA

RUA FELIPE l'vEVES
6xl0 metres, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇAOAGÉNCIA EM BLUMENAU

Rua 15 de Novembro. -- (Hotel São José) -- Fone 1283I

Aceijam-se encomendas FERIDAS, REtJMATISMO E:
PLACAS SIFILITICAS

EliXir
.

�e Nogueira
M.dicaçéio auxilieI' no tratamento

da .iflli.

ti "ALE .D0 l'.rAJ ..U
Proe!I.NJI!1 lU. A.�!Ilf.'!1íA

ProgN}5�,·
_�' LIVR.ARIA 48, LIV'R.AltU!

ROSi>
!B..am..�..au..mMma..�!4E,�(A��mm.�=mrrSF%SF%�!m=D#�A&.m-��Ma_..SUa&�ua�..UEGmaEEooamzGm�*�.....�.�Hm.........

m.=a·F·a·b·raS·o·oan·t·......d.·i·.·t·r·ib
..

u·t·d·.·r·e·...d.Q....a.f.e.�
..

a.d.......c.o.n....�1
.

1- " ,. féo -DISTDlTA- e RI'YJn". P••lI1Ie .m ;..m';
,� rila.nto d. o.so_ir... rI80Q_o8-; bl'll\.

I
..� boa. • llw.l'ato.� algodõclI,"'111._... monto..

..,an albi....i que 1'68._ dbetc "nt.' clIaa
m.lbOl'e. fdbl'f....o.: li Cêula "ii. CAPI":I�lUJ· uhtunQ iii -Illt mgfu3 dCIíI ante I· Com.i.huate. do lntel'loll' no Dent!do d. lhe fazerem 'JmfilJ

'Ialta a:ntefi d••fstuol'iltm fluam oompl'CII. MATRJZ em Flol'fcu6polbJ, -.J FILIAIS om Bhnuenau fi Laj•••
amaumDm==m..�..�...... _==ag....Emm=sm......aull&Gnmm..�--�#mD..BBmaaaE5sama..5......�I#�=-am��==����==�.�
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o C. de R. «lido luz». domingo último, homenageou seu Presidente
de Honra, sr. Sidnei Noceti, inaugurando-lhe o retràlo, na sede. Feliz
evocação de nomes de dirigentes e de remadores do remo catarinense:

"COM AQUELA SERENIDADE DE ESPIRITO QUE BEM o CARACTERIZA, COM AQUELA PERSEyERANÇA QUE A TODOS OS QIlE O CERCAM CONTAGIA,
COM AQUELE DINAMISMO QUE É APANAGIO DOS FORTES SEM UM INSTANTE SEQUER DE ESMOR�CIMENTO, SIDNEI NOCETI CONSEGUIU TIRAR o
"ALDO LUZ" DAQUELE MARASMO/EM QUE SE APROFUNDARA E TORNA-LO TÃO GRANDE COMO o f'IZERAM SEUS ANTECESSORES ALDO LUZ, RAUL SI
MONE, HAMILTON LOYOLA E ADERBAL RAMOS DA SILVA AFIRMOU O SR. DR. A. DAMASCENO DA SILVA EM SUA BRILHANTE ORAÇÃO. "O SR. DR.
ADERBAL RAMOS DE SILVA SEMP,RE ESTEVE PRONTO' A NOS ATE�DER EM TUDO QUE LHE 'ERA SOLICITADO", DISSE O HOMENAGEADO EM SEU AGRA-

DECIMENTO.
,

Viveu o Clube de Regatas "Al- Simone, Hamilton Lovola, Ader
do Luz" domingo último, UIlI grau- bal Ramos da Silva e Sidnei Noceti
de dia evocativo de ,:eus espetacu- apareceram aureolados pel,a grati
lares Lriunfos no remo de Santa dão e pelo respeito de Iodos os pre
Oatarína. Em se ,rememorando suas sentes á tocante cer imôuia de inau
<tradicionais vitór-ias, vieram à hai- guração do rel.rato de seu Presi

'JIa, um a um, seus denodados diri- dente de Honra, Sr, �idnei Noceti.

'gentes e remadotcs. Aldo Luz, Raul João Lopes, Aldo Pereira, Carlos

Outubro dt' '949

Medid'a acertada

"

Pr.ibidos de portiçipaçõo em concursos e competições
Digno de aplausos, porque inspirado nas melho

res e mais salutares razões, o ato do Govêrno estadual
que proibiu aos estabelecimentos de ensino subordi
nados ao Departamento de Educação, participarem
de concursos e competições, quando dos desfiles esco
lares. Nêsse decreto, que hoje reproduzimos, os consi
deranda explicam e evidenciam o acêrto da medida.

, Ocorre-nos, a propósito, narrar um episódio, Pes
sôa que, no Rio, assistira os festejos da Independên
cia, transmitia-nos a imponência do soberbo espetá

, culo CÍvico, E, arrebatada, exclamava:
- "O panorama que a parada oferecia era um

grito de confiança no Brasil. Era a prova de que nós
temos o que os outros têm e podemos fazer o que ou
tros fazem, O cepticismo naquelas horas foi substi
tuido por um intenso orgulho de ser brasileiro".

Em seguida, entretanto, acrescentava:
--: "A parada, aqui, é que foi uma negação",
Contestamos, com energia, por dever de justiça:
� "Não é verdade, O desfile deste ano foi dos

mais completos e bonitos que já assistimos, O seu jui-
zo é falso". .." \'

A explicação que recebemos foi, mais ou menos,
esta: ,

- "Como sabe, estava no Rio, A opinião sôbre o

desfile daqui, formei-a tendo em conta a informação
ill'Suspeitissima de pessôas da minha fa'mília, que, se
bem que o não assistissem, acompanharam-no pelo
rádio".

Estava, assim, esclarecido o caso, De fató, a irra
diação do desfile, no dia 7, cometeu um lamentável
erro de entendimento, pondo acima da finalidade CÍ
vica daquela festa, os secundários interesses esporti
vos de um concurso, de todo razoável se se tratasse de
cortêjo carnavalesco ou de exibição de escolas de sam
ba, As críticas que o microfone acolheu e propagou,
por sôbre isso, não procediam. Grl:lpos escolares fo
ram censurados porque não estavam obedecendo aos
riscos brancos gizados nas ruas. Esses grupos, todavia,
tinham os alunos formados em três colunas e os ris
cos na pista eram quatro! ü Colégio. Coração de Jesus,
que tanto enaltece o nosso ensino, e cuja apresenta
ção é sempre irrepreensivel, sofreu a restrição da um

sempre a mesma coisa, sem nenhuma novidade!
Os protestos, que se ergueram contra a desastra

da irradiação, foram gerais e justos. O próprio con

curso, aliás) pecava por erros de base, dada a hetero
geneidade dos participantes. Os instrutores pe um gi
násio ou de um curso de adultos evidentemente tem
material humano em -éondicões físicas e em desenvol
menta mental, de apresentação muito mais fácil que
aquele de que dispõem os dos cursos primários. Que
todos; indistintamente, se esforçaram por umà exibi
ção à altura, da data, é inegável. A cidade, pequena
como é, presenciou-lhes os ensáios diários, sob o ra-ta
plan dos tambores e a música marcial das fanfarras.
Que o 'desfile, por sua vez logrou êxito maior que os

precedentes, dificil de contestar! Um ou outro senão,
porventura surgido aqui ou ali, seria motivo, quando
muito, de silencio e nunca de alarde, de exagêro e de
espalhafatosa censura.

A impressão dos que T iram a parada contrasta;
por isso, cem por cento com � :':-,1pressão dos que ouvi
ram a parada.

O decreto do Govêrno, a que nos referimos, impe
dindo 'que tais fatos se reproduzam, merece os nossos

mais decididos e calorosos aplausos.L

BiCth.
i, Alf'rerío Esp indola, João "Dentre os espoi-tes, o que mais al- _engl'andecê-lo(,A ôstes últimos, A.I

Rai urido, Otávio Aguiar, João to h á elevado o nOlllfJdf: nu-sa '1'cl'-1 do Luz, Raul Simone, Hamilton
Hor 1, Alcides Rosa e Moacir Igua- ra é, por sem duvida, o cio re1110. Loyola e Aelerbal Ramos da Silva,
temy ela Silveira faziam vibrar Ex ig'indo de seus 'aficionados o llropol'Ciona,,::un-lhes todo o seu

ele emoção os qllt, saudosamente, máximo de seus esforços, de lena- apoio, moral e material"
lembravam nomes e anos em que o cidade, de entusiasmo, o remo há Assim i ncenl ivados, os jovens de

remo
_
contagiava de entusiasmo produzido verdadeiros atlétas, en- enlão iniciaram a organização de

l:nultielõe� ávidas de pugnas renlri- trc os quais muitos tiveram a gló- várias guarnições, cada qual d is

elas, ria suprema de vêr seus nom,�s I posta, a:rrda que com sacl'�r�eio", '3

Fotografias de Lodos os tempos inseri Los nas grandes capitais bi a- sobrepujar suas adversártas e;,

passavam 50b as vistas extasiadas si lei r as e alh11-mar. Haja vista o muito especialmente, as ele outros

dos, que na sede se aglomer-avam 'campeonato brasileiro do remo clubes, Foi essa, pai' sem dúvida,
para homenagear o Sr, Sidnei Nu- rea lizat!o em �alvaclor na Baía, ('111 uma. época áurea para o espml e 00

celi, autêntico 'galardão do clube 1\:)3-6, b1'i�hanL.ell1ente levantado remo' em Santa Catarina, R dentre

da tua João Pinto, Como integran- pelos eatarinenses ; bala vis ta, ain- aquelas guarnições, primorosamen
te da renomada "coruja" e Iam- da, as Ol.impí adas do mesmo ano, te organizadas, a que mais se eles

hém como presiden le do "Aldo" em Berl im, das quais .part iciparam, tacou foi, toei os lhe CaD f'erem essa

em época q ue Ludo lhe era adver- com t-aro esplendor, remadores glória, a celr'bprrim.a "COR1'JA_".,

30, o in faLigável batalhador tudo catartncuscs, Nomes como os de E- Integrada' pelos esportistas, àq nela
fizera para seu maior engrandeci- Iiezer Biag'lia, Orlando CIID ha, época' m ui Lo jovens, Alcides Rosa,
mento, apesar dos óbices que se Otávio Aguiar; Joaquim Ol.ivcira, hoje incansável pr-esidente de nos

deparam a todos .os construtores. Aurélio Sabino, João Paulo Gui- 80 clube, Alfredo ESIJíll.dola, Aldo

Vírno-Io, nas diversas rotos, desde marães, os irmãos Müller: e tanlos Pereira, Sielnei Noceli, e Lendo co

jovem, ainda de calças curtas, de OUll'OS, jamais serão esquecidos, mo "patrão" Moacyr Igual.emv da

gualdrope em punho, a princí:pio; não só por aqueles amantes do re- Silveira, a "CORTJA", - jusl.iça,
depois, de vigorosas palarnentas, mo, mas, Larnhérn, pe!.'ls que vel'-,· lhe seja feita, - 'escreveu a mais
sequioso ele vitór-ias que hoje tanto dadeiramenle amam sua terra na- bela página da h istór.ia do Clube

tlignii'icam e honram o cartel. elo tal, pe lo muito que êles por ela hão de Regalas AI·do Luz. �ens feitos,
clube, Por ludo isso afluíram à se- Jeito. para nós gloriosos, ainda' estão

de, diretotes, remadores e associa- 'I'odavia, se a êsses muito deve- bem vivos em nossa retina,

dos, l'epr.escnLanLes do "Riach uelo" mos, a outros, não menos dignos, Nem sempre, porém, tudo pra

e do "Martinclli", jornalrstas e muito devem, também, os esportes um mar de rosas, Houve épocas, -

'''Lorcedores'' envaidecidos da 110- calarinenses, muito especialmente e não foram poucas, - em que o-

menagem que iriam prestar. o r-emo. Aldo Luz sofreu as maiores crises,
Dentre as mu i l.as pessoas pre- lndiseul1velmenLe, nenhum grê- dada à falta de elementos capazes

sentes, nossa teporiagem conse- mio esportivo irá avanle se não ti- de dir igi-Io.
guiu ano lar, além ela exma. sr a. d. ver à sua frenle elementos de es-

Foi numa dessas CI'.lSeS que os

Alai de (�. Xocet i c suas graciosas i cól, dispostos a todos os sacr iíí- associados' do Aldo Luz, em boa 110-

filhinhas, as segu intes : sra. d. E,s- \
cios, a a�'rostar a m,a�edicência era, I'eelamaram e ohf ivcrum .mais

telita Garcia, srta. Lourdes. Maria 10 pes.Sllmsmo dos cétícos, em pról
um sacrifício dôsl o abnegado des

da Silveira e \\'alquíria :J.J:l·izio" do engrandecimento de sou, clube. pur-Lis+a Sidnri xoceu, elegendo-C)

Chal�les EL��'ar :Jf�l'l�z, Pres:�el��e I
E pssc (:ngl'anelecl,mcnlo s:n� tal1t(� I sru PresitJpnte, .

'

do Gll.lI1t' .'iautlco R13chuelo, :-;l-llllaIS
eVIdente, quanto maIOl a d_o Com .aqllf'la ,;PI'ellidado rir cspí

comedes Sil\'3 e Alciel�S E:?O, re- se de Doa ,vontade e de abnegaç,:? l'ilo que bem o caracteriza, com

presrnlantes do "M.-arLlnell , _vYal- I
de seus elulgentes, Exen:p�os ll1-

aqllc'la perseveranc:a qll(' a torJos os

dir Grisard, da A�upl'ess, VI' alc111' : zanLe� encontramos n?s ,:an�s ClLI-
que o cercam contagia, com aqllc

fje O�iveÍl'a Santos, diretor espor-: bes de remo 'de Flonan�polJs, e, le dinamismo que é, apanágio dos
Úvo -clr ",\ Gazela" dr, A, 1)amas-1 denlre êles, n� "Aldo Luz, Bem, V,1- fortes, sem 11111 inslanle seqller
ceno da Sih'a, :Jloacir Jg'ua{em:v I vas ainda estao em nossa mcmona

de lesmol1ecimento i'-\irleni ,,"oceU
da SilYeira :\lanoel Fiuza Lima, as atlWç'ões eficientes' dos saudosos

C l' 3
'

Lui� Fiuza.' Lima, Hl'iior Bilten� dl'�portislas Aldo Luz e Raul I"i- onc ue na a, pago

court, Sadí Scbmidt, Sadí Ber'ber, moJie C dos abnegadOS companbei- D'�r.......r-.-'''''O·tb-OD----d·'-E··;a
...........·-.m�

secretário, Gercino Bo[elho, yice- 1'08 J\derlJal, Ramos da Silva e Ra- a \I
l)re�ic1enl e, Mário Rosa, Hélio Pôrto, milton Loyola, cujas diretrizes à Em visita ao Tribunal ele JnsLi-

Arí :\lullel1 da Silvcil'a, Antônio frente do "_\.Ido Luz" fizeram-lhe ça, que comemorou o SPll 58° ano

Boabaid, Dante CheJ'iguini, Belar- imprimir à história os mais bri- de existência, súhndo, esLew lá o

mino Veloso, Oge BarreLo, Cleonil- Ihanles Jeitos. �]', dr, Ot11ol1 l)'E\'a, acompanhado
des Ligocki, Esau Pereira ela Silva, GHI c10� maiores cuidados daque- de seu assi�tenLe mililal', capitão
Yolclori Ahe�, :\ll'y Hamilton Prats, les l'minenles compan])eÜ'os era o :J'[auricio Spa',rling, SlIa Bxcelencia,
João _'-rim: Yascollcelos, Cecílio ele selecionar os elrmentos qu� lo sr. ell', Secrf'tário da Segmal1ça
Linder, Allamiro _\ranLe8, Alwin ii aquí

vinham para desfruLar dos Publica roi recehido jllbi'os�lJYlrn
Elpo, Bento Aguido Vieil'a, Artur benericos e delicio,;os 1l10mento,c te pelos sen11orl':') Desl'mlJaJ'garJo
Melo c Hernani PôrLo, redalor' que o remo lhes pl'oporcionanl. re.�, que lhe recpbel'am os C1ll1111ri'f
clêstp diário, ' Havia os que yin11a111 pralicar o cs- 111entos por aquela assinalada ela-

�o impedimento elo sr. Alcides lJorLe 00 remo por diletantismo e la, gralissima à mag-isLl'aLura catu-

Rosa, Presidente do Clube, que; por, os' que desejavam cada vez mais l'inense.
/

tI
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contralel�l�? �e ú:l i�11a 101'a, nla� j
-

ABOLIÇÃO DAS RESTRIÇÕES COMERCIAIS
poude PI undlI aos tI abalhos, co TI

PARIS 30 3 (OE) O f
' "

d Ad
.

't
_,

d.

al'ecelldo no. entanto, á hora' do _

'
,. -:- s unClOnanos a ,mlnls ra9�0 a

� k L '1'; "a 1)re�l'llAI1cl'a Cooperaçao EconomlCa mformaram que os parses beneflcIados
coc - ai ,assumIU ,"

d 1 M h 1 t- b l' d t
' - , ,

d I
. A '

G cino O Pano ars aI es ao a o m o as res ncoes COmerCiaIS sur-
a so ene cenmoma, o sr. er

'd 'lt'
-

>

Botelho que, em bl'eve alocllção gI_ as na u Ima �uerra.,
enal.1ececlora ao sr. Sidney Noceli e 'VITORIOSO O ESCRITOR CHILENO
ao objetivo (la reunião, deu a pala- SanLiago, 3 (OE) - Os matutinos do Chile destacaram a vitoria

,'ra, depois, ao Sr, Dr, A, Damasce- do escritor cbileno Lallraro 'Yankas, que obt�ve o premio da rryisLa

no da Silva, orador do clube, que, "Hi lontum, de Buenos Aires, em concurso do qual participaram lodos

I sob calorosos aplausos, prodllziu a os paises americanos, O premio, que foi adjuelicado ao ensaio "Itine

magnífica oração que se segue: \ I'al'jo da Pintura Chilena", consisLe em mil pesos argentinos,

f
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