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ai��� a m�ri[a a in� ��va oril, ti:ó���,,'t!·. Jnn� a�
Brasil, Colômbia e Uruguai não o farão opinal·os 'ànuU,e.itos IfêNew York

Nova YOl'k, 6 (O E.) - D'\, d esva- Entretanto, como vêem os ban- e pela ausência de divida externa;

I
e laços quo o ligam' estreitamente ções da que roi decretada pela Ar-

lorização d_o .peso al'genjjn� deverá queiros a situação, três paises de- e. o Brasil e a CoJômbi�, mais in- ao pêso argentino d�verão re�ult�r, g�mtina. O. Chl�e, duran�e al?�ns
marcar 0.I111C10 de uma serre de Iinitivamente não, ão desvn lor izar timamente ligados ao dólar e ven- brevemente, numa desvalor-ização dias, substi íu iu seu cambio of'icial

dC5v'alorizações monetárias em ou- as r-espectivas moedas: a Veriezue- dcnrlo o café a preços "record ". [por parte do Paraguai. O Uruguai de 43 pesos por dólar pela taxa

tros países da América Latina. la, fortalecida velo "ouro liquido" Compromissos COm u Inglaterr-a provavelmente já na próxima se- do 63 pesos, mas hoje anunciou que
mana anunciará uma desvaloriza- restabeleceu a cotação de 43, até
ção, mas não nas mesmas propor- segunda ordem.

LUZHERCILIO
Transcorrendo a 20 de outubro vindouro a passagem do 25° ano

do falecimento do saudoso estadista Catarinense Hercilio Luz,
ennv idam-se os amigos e admiradores d� grande conterraneo," pa
ra uma reunião, no"Clube Democrata, à· praça 15 de novembro,
gentilmente cedido para êsse fim, às 17 horas, do dia 7 (sexta
feira)

Nessa reunião, será resolvida a maneirai por que se prestarão
humenagens ao saudoso estadista.

A reunião não tem absolutamente côr politica. O convite é

extensivo a todos os que admiram a vida do grande morto.

I
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Colaboracionistas franceses pedem
Grave êrro da· Russia: trê na hecatombe novo julga...ento

.

.

Paris, 6 (O E.) - Os escritores tro da Justiça a realização de nove)

das democ
· '

·d I·
·

Charles Maurra e Maurice Pujo, juJ,g'amento,

raCIIS OCI' en ais ex-editores do jornal monarquista Maurra foi condenado à prisão
"Actiou Française'', condenados solitária e perpetua, e Pujo a ;)

d 'nt' d dí pelo crime de colaboração com os anos de prisão celular. Pujo, porém

ç:o ais �o;es�r � �ua pe� 1-! alemães, pediram ontem ao minis-' já foi posto em 'liberdade.
'

B, a o e po, ac n- j ' ._ ._ ........ '_'_

se IhOu os Estados Unidos a REVli;S Dl1S COMPANHIAS BRITANICAS NA ARGENTINA

que não peçam, com demaSia--1 LONDRES, 6 (OEj - Os círculos financeiros consideraram ades-
da ínsístêncía, "que se constt- valor-ização do pêso argentino como sério revés das Companhias brita..
tuam os Estados Unidos da uicas estabe1.ecidas na Argentina.
Europa.

ca��SI�u����� to�:�;�se i�:Vi� Está assegoradâ O fornecimento de ga-
tável depois desta guerra, zol'.·oa aA pa.Fsporque, conüráríamante á an- U'

,

teríor, nesta tambem estêve RlO, 6 (O E.) --Noticia-se que está assegurado o fornecimento de

rncluido c Extremo Oviente, "des, gazouua ao país em face das providências tomadas com a devida an

truiudo-se "o fator r-quí iiln-ador
teccr!encia pelo Conselho N'acional do Petróleo que possue a necessá-

1 qUE.i tomou parte importante
1 ià reserva do divisas. No corrente ano o Brasil terá gasto mais 2 mi-

I
lbões ·e seiscentos mil dollars do que o ano passado, o que quer dizer

na, reabilitação nos anos pos-
teriores a 1920".' 3,3 '])01' cento a mais. Esse acrescimo está aquém dos, calculos das com-

" �)all li ias impor-tadoras que previram muito mais.

I
Quanto aOS astados Unidos

da Europa, disse Bavin que,
antes que a teoria adquira
impulso, terá de' sei' robus
tecida a posição da França no

Continente e que "os povos do
mundo democrático thn uma gran
de responsahisidada para C011) a

França, Quanto mais forte seja es

ta, maiores serão aS possibilidades
da unidade da Europa.

A imagem de Nossa Senhora das Graças caiu de UIB

t8vi,ão a mil metros de altura, permanecendo intacta
P�r--o,-i�b�i-d-a-s-d-e-c-a-s-a-r-a-.-s-a-I-p-n-·-a-·-s-d-o-I-n-s-t�i-t-u-t-o-d-e-E-.-d-u-c-a-ç-ã-o�!��(�:������::�:::c:

RIO, 6 (Argus) - As alunas do

I'
Normal. Hoje o Senado Federal vai

I
tomou iniciativa a Câmara do Dis- ruega, em Minas, Gerais, que. ali so de bagag(3111 lançou rádios e ge

,I�stituto de �ducação e�:ão. proi- apreciar o v�to do P:efeiLo Men- tri.to Federal. .o se?ador Olavo Oli- foi encontrada intacta, uma ima- ladeil:a1.' Por engano cai u tain
]:nd,as de casal, por detel ffimac;ão des -de MoraIS no sentIdo de man- VeIl'oa, relator, opmou favoravel- gem de porc-elana de Nosas Se- bém a imagem.que, apesar do cho-
lega!., do Regimento do Ensino ter essa disposição,.. éontra a qual mente ao vento, nhora das Graças, salda de um que, acha-se intacla.

O(ttawá, 5 (O E.) - Ernest que a crença russa na heca
Bevin

.

declarou à imprensa }tombe das democracías oci-

o "MOMENTO

ft Mere,nda .
Escolar

Tivemos o gràt.o ensêjo de ler no conceilsiado diário "A
Imprensa", da ('idride de João Pessóa, capital paraibana, uma

lisonjeira referência à modc'ar instituíçãn da merenda es
colar em Santa Catarina. O articulista, segundo .se depreende
do bem lançado editorial, é um infatigável propugnador des
sa Jórrna de assistência alimentar à criança das escolas, cujos
índices rlll sub-nutrição, no Estado da Paraíba, o inquietam vi
varncnl e.

'I'odavia, pelo que escr-eve, não têm 'hdo maior êxito os

seus esforços Ião humanos c nobres, LIa que apenas a apre
.sentação na Asscmhléià de U111 projeto-de-Iel 411e, ano avós
ano, se vai relegando a plano secundário, na atenção dos srs.

Iegísladores.
:\. instituiçâo da merenda escolar, que em Santa Catarina

consl.itui, desde há alguns anos, parto integrante na diuâmica
da nossa organização educacional, não tem merecido dos po
deres públicos, até agora, na Paraíba o interesse que desperta
noutras un idades da Federação. Daí, a citação do caso par-

. Ocular do nosso Estado.
Aliás, essa assistência eornplcmcnl.ar aos alunos dos nos

sos eslahelecírnentos ele ensino tem sido objeto' de constan
tes l'pcomeuc!ações do Govêrrio, que não admitiria sofresse
qualquer solução de continuidade. Disso é prova palpável o

Jato de OS grupos escolar-es, construidos nestes últimos dez
anos em Santa Catarina, compreenderem também a instala
ção de uma cozinha, para o preparo ela merenda diária aos
alunos em g·eral.

Como se vê, enquanto por aqui certos fariseus' políticos,
investidos ou não em mandatos eleitorais, fazem questão de
diminuir às visl as elos outros Estados as coisas cata\,inenses
c os mérito� de ilustres .coesladuapos, vem-nos da l)arafiba -
dum Estado cujo governador foi eleito pela U D. N. - essa

lalusão a um serviço já desde há muito instituido em Santa
Cal ari11a, Jeita pela imptensa paraibana a propósito d� sensí
vel! necessidade, ali existente, duma insbituição semelhante!

O ·tditorial de "Imprensa", muito acertadamente, salienta
o falar negativo que, nos cômputos do aproveitamento esco

lar, é repl'psentado, para G crescimento' mental e física do
aluno pela falta de conveniente nutrição. O problema, que, to
davi·a, não .é apenas regional, mas é comum à grande massa
das populações pre-escolares e escolares do país, não tem si
do descurado pelos governantes cat,arinenses, desde l?á
mais de um decênio. Ainda bem, pois', que nem somenLe tlis
seminando centros de- alfabetização, mas cuidando de uma das
mais prementes realidades sociológicas do panorama €scolar,
Santa CaLarina póde oferecer assim um exempló do que cum

prp fazer-se, em lanto mais larga escala quanto o permitem
os recUl'SOS de que se disponha.

.;

. Possa a Paraíba, glor-ios:a terra Ide João Pessoa e a cujas
aspirações de !.iberdade tanto se identificou a alma de nossa

gente - personificada, em certo trecho da nossa comum his
tória política, pelo--sr, Nerêu Riamos, - possa, sim, a heróica
e gloriosa gleba paraibana realizar Lanto e mais, e muito mais.
'- no sent!clo de sua grandeza e prosperidade!

IPARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO

QUALIFICAÇÃO ELEITORAL
SERÃO ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A

RUA FELIPE SCHMlDT.
HORÁRIO: DAS 10 ÁS 12 ID DAS 14 AS 17 HORAS,

DIARIAMENTE.

A Itália locomotivas
Brasil

exporta�á
automóveis para

produtos industriais para o- Brasil, lhantes aos recentemente assina-.
'segundo informaram fontes of'i- dos entre a França ,e o Brasil.
ciais. Acordos dessa natureza provável-

O plano de .exponação prevê a mente serão assinados entre a

conc�usão de contratos entre fir- Fiat e a Emprêsa Siderúrgica Fin·
mas italianas e brasj1.eiras, seme- sider, com firmas brasi1eiras.

o
ROMA, 6 (VA) - O governo íta

Jiano elaborou um plano para ex'::
portar considerável quantidade de
locomotivas, automóveis e outros

Morreu o ex- OS EE. UU. NÃO ELEVARÃO O PREÇO DO OURO

WASHINGl'ON, 6 (OE) - O secretário do Tesouro, John Snyder...
l'eafirmou que não pensa elev'ar o preço do ouro acima do nível de 3,5
dolares paI' onça, que o Departamento do Tesouro paga' atualmente.

campeão
Bnffalo, 6 (\T. A.) - Faleceu En

rico Bertola, ex-campeão de bóx da
categoria elos pêso-pesados ela Há- I' t d t de·

·

-I
-

tlia, em consequência dos' ferimen- nS O ao es e rescluma 1181 ara0 es li
tos que sofreu na cabeça, durante çapl·tal no d,·a II di 'correntoa luta em dez "roudns" que travou V
onLem, á noite, com :r�ee Oma, na A embaixada Elpídio Barbosa, antes. irá a Brusque
qual foi '.-encido por decisão. A direção dêste jornal recebeu do sr. Addo Caldas Faraco, dig'llO'
Bel'tola não recobrou os sentidos Prefeito elo Município de Crisciuma, o seguinte telegrama:

depois de sofrer um coJap,;o ·quan- Cris.ciuma, 5 - A embaixada Elpidio Barbosa, composta -de 26,
() se, encontrava no vestiário. Os I alunos e 6 professüres, do Curso Normal Regional Nicolau Pederneiras, ..

I édicos praticaram-lhe, sem êxi- '-1e Crisciuma, excursionará na próxima semana ao Município de Bl'us�-
. t , uma operação. . que, d,?vendo visitar essa Capital no dia 11. Cordialmente. :

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Redação e Oficinas à rua J .S�S rodovia�ias
de Bnto, com 37.00 m. '.:. NA

tio .i.JoãoPinto n.5 lU' ! de frente por 42.00 m.•t.. �AS Já D'l:'nnOIlt...T ?C .:..Diretor: RUBENS A. RAMOS DlGUNDA-n:m.A
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FRANCISCO LAMA1'..QUE =-�u����:' C&tann_ - JoinvU"
...•

·c·'n'" �·V·· i::'�"""'" +:. E}t reahneute �spaDloso ! :�:-, Chefe de Impressão: Auto-Vlaçio C4ta.rlneIliDD

CUr1ttbal
f-1l\ LJ .+. : '

Jfi)AQUIM CABRAL DA SILVA _ ���i� 81ll-BruU _ Hmo AlqT.
Perdeu-se um molho de chaves, .:. P' ,�:...Representante: -'. li horas. possivelmente nos Correios e Te- :-...

.

are, entre e compre .+�IA S LARA
. Rápido S·)l·Braallelra - Jolnvlle _ . I �• •

13 horas. legrafos. Pede-se a quem o encon- .. +.'+:Uua Senadqra�d:�tas, 40 - (;0
6 ���!�� Su1=�:�:n:

Curitiba

���a�ã��SéqUi� de entregá-lo nesta :i: Rua Conselheiro Mafra D. 17 :t:+:. Tel.: 22-5924 - Rio l'e Janeiro Áurto-ViaçAo Catar1neJlM - 1!'6r<to .41. I

RAUL CASAMAVOR sreAuto--$1a��a.e�tarlneILH - Curitiba

•
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ASSINATURAS

7EExphmOCp:;::
sao �ylQl - 'Lquna - Automovel Chevrolet, 1948, Ma_dr,18d-Na Capital n'OQ Glória - LquDa _ ,,,, importado diretamente dos Es·

Ano ..•.......... Cr. sro,oo a �r���"·aru.quenA _ l'muIrjlle _ tados Unidos Fleet-Master de
Semestre .. < • • • •• Cr� 45,00 UI horu. Luxe, com apenas 5.000 milhas.
T· t C". 25' A -rto-ViaçAO ltaj� - Itaja1 - UI )to.rImes re ......• r", ,00 ras. Pintura original preta, qua-
M�s •.......••..• Crf . t,oo Rápido Sul-Brasileira - Joinvile -

tro portas, equimado, rnols] o
N

. 13 horas. I t'
úmero avulso .. Cr$ 0,50 Rápido Su1-Brasileira - Curitiba - de fábrica.

No Inte
. 6. horas.rrer

QUARTA-J'.mRA Tratai' com PLINIO·MOREI�.Ano •........... Cr$ 100,00 Áuto-Vlaçlo C&tE1n_ - Curitiba RA no Tribunal Regtonal Ele1.•Semestre Cr$
.

80,00
- A�t!�:CAO C&W'1n_ lomT1lt toral,

Trimestre Cr$ 35,00 - 8 horas.

Número avulso .. C,d 0,60
.. Auto-VlaçAo CatarlneDM

r
- 6.30 horas.

Anúncia. Ulediante contrito. Rápido Sul·Brasileira - O.uitiba -

6 horas. .

.s origillaÍll, mesmo não Rápído Sul-Brasileira _ Jolnvlle-
publicados, -não serão l 13 horas.

dnolvidos.

i
17 ��::sso 810 OriBto.ao -,� -

A dire-o alo se respon- ExpreSllO BrullQu.na - BrlYQ.u. -

'1
-

118
horaa,

.

sabiliza pelos conceitos AutJ>.VlaçAo ltajaf - IUJaj ...:.. 1. ho-
raa.emitidos nos artii(os Expresso BrnllQuenH _ NOTa 'l'rento

assinadoll. - 16,30 horas.

""""""'\�&.....&.........T......,&r__ "-1'......".".,.
_�;:;!;�. Sul Brall1l - ��

QUINTA-FEIRA
Auto-Vlsção catar�IIH

Al"li"'e - 6 horas.
Auto-Viação C&tanneIllH

- IS horas.
Segunda-feira Au'to-Vlaçlo CatariILenM

, - • horu."TAL" - 13,00 - Lajes e·Plne Auto.Viaçlo Catartn_ _ Tuibu'lo
Alegre _\ II horas.

Auto-Viação C;lltar1n� :- L-.uuPANAIR - 10,40 - Norte _ 6,30 bOTaI.
VARIO - 10,.\0 _ NortA> Exnres90 São Cr!.st.ovto - Lq'una -

7 horas.
PANAm - 14,05 - Sul :Empr�S!l Glória - Lapna - • 1/:1

• 7 1/2 horas.CRUZEIRO DO SUL - 13,r;r;..... J:xpresso BrttsqU�l1H - 8ruJKiuo _

.. rte 1. horas.

l..�,,"";��. TtJf't;a-fetfi!j ",_:__:,� n:.uto-VIaç!o ltaJI'!1 - na'a! - 1. Jlô.

I ";'TALJO _ 8,00 _ Joinvm�'�::: lS�J'1:� Su1-Brasileira - Joinvile-

Curitiba _ Paranagui RápIdo Su1·Brasileira - Curitiba -

• horas.
:.,,...

�
- Santos e Rio. Itmpresa Sul Oeste Ltda - XApec6 - III

.

-\ ,� _ 10,40 - Norte - o boro.
I":- �. I':IEXTA.FEIRA
)' ;::1it�'(,}aRO DO SUL - 1.1,0'- - RodoTiArla Sul Brull - P6'rto 4I�

- :I horas.I!kn"te

I
Auto-Vl.ação r.4tarlneIl.H

VARIG - t230 - Sul - li .. horas.
.'

.Áuto-Vlaçio CatarlnenlHl
PANArR - 14,05 - Sul - • horllll.

Quarta-feira Auto·Viação �t&r,InE1l. - �a
�

_ 6,30 horas. \
"TAL" - 13,00 - Lajes e

portOI
Expresso São Cl'lr':.O-·1I.0. - La.

�_

.aI 7 horas.
.

F' egre hutD-ViaçAo Itaja1 _ rajai _ 1!11 ,,�

l-ANAIR - 10,40 - Norte ra..
_ , �\'!�iIn-

.
, illxpresso BruilQUfm$C - �u.. -

CRUZEIRO DO SUL - {f.OO - HJ horas.
....... ft

•

Rápido Sul·Braslleira JoInvile -

..un," 13 horas.
VARIO - i i 40 - Norte Rápido Su1·Brasileira

, 6 horas.
PANAIR - 14,05 - Sul

Q'Uinta-(eira
"'TAL" - 8," _. Joinville

Curitiba - Par..na�uá
- s.atos e Rio.

PANAIR - 10,40 - Norte

PANAIR - 14,05 - Sul
VARIO ...:... 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

I'nrte
CRUZEIRO DO SUL

Viação Aérea
Horário

1S.5I

U,SO

Se:cta-teira
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto
Alegre
clfUZEIRO---DO SUL - 7.20

aorta
PANAIR - 10,40 - Norte.
VARIO - 11,40 -- Norte
PANAIR - 14,05 - Sul

Sábado
-TAL" - 8,00 - Joinville

ICuritiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

IVARIO - 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00/SUL _. t3.M

..�

IPANAIR - 10,40 - Norte
) PANAm - 14,05 - Sul

J)017unqo
! 1-ANAfR - 10,40 - Norte
., {lRUZElRO DO SUL -- H,OO

À PANAIR - 14,05 - Sul .

Vende-se

P&rto

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

I Datilógrafa i
I diplomada i
I Oferece seus serviços, I: Cartas a Maria Inês

.

: Ferreira. I,

••: ICaixa Postai 55.
I

� .

.s- FEIRA ESTRÉIA Dia 6
Dois elencos de artistas -- Touradas - trapézio - acro-

bacias - ginásticas.
o CIRCO SE ACHA LOCALIZADO NO CAMPO DO MANÊJO

OS dois animais para as touradas serão fornecidos pela fir
ma Pedro Vídal.

NÃO FALTEM
Divertimento e Sensação! Música! Alegria! Moralidade!

c
•

1 C a
-

om çu'n a

JolnTlà

Viúva Otto Bernhardt, tendo constituido sociedade co

mercial sob razão social de Sociedade Comercial Otto Ber
nhardt Ltda., sito nesta cidade, à rua Conselheiro Mafra n. 13,
a qual assume o Ativo e Passivo da extinta, vem SinCei"amente
agradecer a preferência dispensada e esperando, outrossim,.
suas ordens e preferências para a nova firma a qual se ·acha
devidamente habilitada para bem senir.

.

FlorianópÓlis,' IOde outubro de 1949.
Viúva Otto Bernhardt

De acôrdo:
Sociedade Comerciál Otto Bernhardt Ltda.

.'

A vista e. ii
. prazo .

Enrolamento de motores, dinâmos e transforma,dore••

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

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insupel'áveu
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCUR,y".

A EL1i:TRO - T'J!:CNICA
Rua Tte. Silveira. 14 - Caixa Postal 193 - Fone 7Dlt

VENDE-SE por mutivo de mudança
Grande área de terreno iii cnUivada

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

.

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

Florianópolis - nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves
Barreiros - com o proprietário Mathias lha.
Blumenau -'- com o '!r. Christiano Knoll, no Hotel C!'uzeiro .

eu,.lt1ba

Joln'flli

Ihelro da UustraQllo !l'oima, ofW;)cer
lhe. em o.mé.vel gesto, um càIic9 cio
excelente aperitivo KNOT. lembrlr

de -

Curitiba -L. ., v. Sia. de acrescentar,80 ILgradD-
oe' lO gent;ilezu.:E$lEE' ":"/1.11-

'ótimo barco de recreio
Vende-se um ótirÍlo bote a motor, com poÍlco uso, f.e�do aproxima-.

damente 4 metros de comprimento, acompanhado de um par çle remos"

uma vela e um motor de pôpa marça "SCOTT ALVlATER" de um cilin-
dro de 3 ,e meio H. P.

Os interessadôs poderão obter maiores detalhes, com o Sr. Machada. '

'1.0 Edificio Martinelli.

EXPRESSO BRUSQUENSE
D E

VECCHI & elA. LTA.
Linha Blumenau à Florianópolis e Vice Versa.'

Via Brusque
HORARIO

BLUMENAU: Segundas aos sabados ásPARTIDAS DE
7 e ás 14 horas.
PARTIDAS DE FLORIANOPOLIS: Segundas às Sextas: . às 'l'
c ás 17 horas e aos sabados ás 7 e 16 horas.

.

AGÊNCIA EM FLORIANÓPOLIS
Rua CO'Y'selheiro Mafra n. 35 -- Fone 1565

AGÉNCIA EM BLUMENAU
Rua 15 de Novembro. -- (Hotel São José) -- Fone 1283

Aceitam-se encomendas

SABADO
Auto·V!a.çao CIltarlnena - CUritiba

- I> horas.
Rápido Sul·Brasileira

13 horas.
Rápido Su1-Brasllelra - CuritlbG _

6 horas.
- • horas.

Auto·Vlacão CatarmeIl!!e - JolnTlle.
- ii horas.
Auto-Viação Catarl<nen.M - TubarA()

- 6 hóras.
ExDrflSSO SAo OristoTAo -- Laa'1ma -

7 horas.
.

·ExpreSlBO BrullQuenH _ Bru.tqua _ Muitas felicidades pelo. aaSelll!lfllll
14 horas. to de seu filhinho I.A:utc-VlaçAo ltajai - [taja! - II 110
,.as.

Expreuo BrullQUeIllH - N<lva Trato
- 9.tlO horu.

.

Expresso Glória - L8&'Una - • 1/:11
• 7 1/2 horu.

DOMINGO
Rápido Sul·Braslleira - Curitiba -

6 horas.

E1.�"1 (1 NEli APEiUTIVO
'\. N1EIJ/!.ETtJ!JoInvUe -

Mas, não esqueça. que o meUUll
presente para o selll ''PIMPOLHO�
é uma caderneta 110 CRf:DITt1
MUTUO PREDIAL.

• • • • .. • .. • • I •••• � .

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Um rádio, marca Philipps,
com 7 válvulas, '1 faixa& am

pliadas e auto falante de 6",
em per�eito estado.

.

Vêr e tratar á �ua Curitiba
nos, 28, fundos, com José Ni
colau Vieira - funcionário da
Escola Industria:.

Dr. (LAilHO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crimo a civ.l

Coa.tituigíio d. Soei.dado•.
NATURALIZAÇÕES
Titi.do. D.alal'ot6rioa

MALTEG, contem malte,
ovos e mql - os grandes for
necedores de vitaminas. É

� melhor complemento alimen

i
tal' para crianças e adultos. •

I venda em todas as farmácias '

______________ armazens.

Escrit6rio fi Re.id"nc:ia
RuOl Ti:l:'adlt1'!t." 'i"l.

E'ONB •• lil68

l
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Vida 80cial

, ,

'Srta. Déa Cuului

A efeméride que hoj� transcor

Te assinala o aniversário natalticio

cionário estadual.

- a menina Cleusa, filhinha do

sr. Manoel Alofr,edo Barbosa, comer-

da prendada e graciosa senhorinha eianl e no Estreito.

Déa Cunha, competente funcioná-

,ria ela Imprensa Oficial e fHha do S1'. Ji'lw'es de Oliveira

distinto casal Maria Carolina Gla- Eslá nesta cal.!lital, 'procedente

v·an e sr, Uuilhermino Cunha. ele Bom Hetiro, onde é abastado 1'a-

Às suas numerosas amiguinhas zendeiro, b nosso distinto conlerra

.que a cumprimentarão pelo feliz ueo sr. Flar{)s de .oliveira, pessoa

(\ven1.o, a senhorinha Déa oferecerá muito relacionada naquele Muni-

uma festinha intima. dpio.

Os de ".o Estado" jubilos'amente Desejamos-lhe feliz estada nes-

se associam ás homenagens que ta cii:lade.

lhe farão.
Nascimentos:

Sr. lVe'wton Almeida, Menino Adilson

p'az _anos hoje o nosso prezado Hejubila-se o lar do nosso .preza-

conterraneo sr. :\fewLon Almeiela, do conterraneo sr. Jabes Garcia,

categ'orizado funcionário do

Ban-I
Inspetor Hegional de Cooperativas,

co do Brasil e pessoa muiLo rela- e de sua exma. e.>ipôsa, com {) nas

danada nestà capital. cimento de seu robusto primogêni-

Às inequívocas manifes.tacões I to Adilson Garcia, ocorrido no dia

.de aprêço que, por cerlo; hoje rece- I BO de setembrcyp. p., na MaLernida

berá, juntamos as nossas. de N. S. da Conceição, em Tubarão.

Exposição de Hodas

Loja . Singer
Como vestir-se com elegancia, economicamente

A loja Singer está reallzan- Maria José C. Fontes,

. do uma ,exposição de modas . Helena Sabino,

verdadeiramente interessan� Lucinda Araujo,

te, pois trata-se de elegantes Maria da Graça Campos,

mcdêlos feitos pelas alunas do Aída Zimmer,

curso de corte e costura Singer, Zuleima Digiacomo,

que vêm demonstrar como é Silvia Veiga,

possível vestir_se bem, econ�- Nizia Silva, l .

micamente, fazendo seus pro- Amanda de A. Malr,
.

prios vestidos .
Muitas senlio- Otiza A. de Lima,

ras e senhoritas de nossa me- Érica Fr,eitas, '

lhor sociedade inscreveram-se Maria PerI'lone Mundi,

,

no curso Singer, cOll!Stituindo Gualbertina Rosa,
....

a presente exposição um ex,: Rosa Dolores,

pressivo indice dos resultados Zilda Alzira da Silva,

obtidos. Damos a seguir o no- Nilce Cavala�i,

me da;s alunas expositoras. Zulma de Melo Andrade,

Regina Mimoso Ruiz, Zirilda BosCh,

.Celina Noceti, Nezia Malti,

Ely Maria da Silva. Nair da Silva,

Narciza Tavares, Nely Poéta Mello,

Maria Luiza Amaral, Dilma Gonçalves,

Teresinha Kumm, Nair da Silva Souza,

Arací da Silveira, Ely Schugel,

Catarina Kotzias, Elda Damiani,

Marilena Abraham, Ivete Berreta,

Alci Spindola, ) Eftiquia Serratine,

Susly Maria de Mello, Diná Abreu,
#

'Original
na

/

40

Aprovada a ata, foi lida a materia

do expediente, que constou de vá- Em seguida o sr. Raul Schaefer,

suh-Iider da maioria, em conside

rios oficios é telegramas.

DISCURSO DO SR. IVO DE AQUINO
rações longas, respondeu às pala

vras do sr, Cardoso da Veiga, po-
,

pulista, dilas ao inicio desta ses

Walter obteve aprovação para u seu reque.,
são declarando que "s. excia. vive

rimento no sentido de ser transcrl
no lert-eno das fantasias ... " qlJan-

do reclamou s. excia.' o não paga

na sessão de 4 de Agôsto ultimo. menta ,ele cotas ao município de

pelo sr. Senador Ivo de- AquinQ, no São Bento do Sul, reclamação esta

Senado Federal, por ocasião" de improcedente.

comemorações da morte de Anita OHDEM DO DIA

Garibaldi. Em 2a e ultima discussão e vo-

COTAS, AUMENTO, ETC. íação a seguinte matéria:

O SI'. Cardoso da Veiga, do P. R. P., Diuulçação de obras - Projeto

.af'írmou estar o Estado devendo :10 de lei n? 96/49, do Govêruo do Es

de
município de São Bento cêrca de tado, abrindo o crédito de 36 mil

300 mil cruzeiros, proveniente de cruzeiros, para aquisição de obras

cotas devidas aquela comuna. O editadas pela ATUALIDADES, pa

sr. Raul Schaef'er, sub-Iidcr da ra serem divulgadas nos estabele

maioria, esclarecendo o assunto, cimentos de ensino do Estado, hi

desafiou ao orador a provar a sua bliotecas publicas e entidades cul-

afirmativa, face à lei que regula a turaís. A requerimento do sr. Dih

matéria. ,
Mussí foi retirado da ordem-do-dia

Continuando na tribuna, referiu- de hoje.

se o representante populãsta à ur- Batalhão "Barriga-Verde"

géneia requerida para o projeto de Pr-ojeto de lei oriundo da Comissão

lei de vencimento. Em aparte, o de Educação e Cultura, disponde

rréla
sr. Ilmar Corrêa, esclareceu ao ora- sôbre as comemorações do Bata-

dor que a urgência aprovada não .lhão "Barriga-Verde". Aprovado.

eignif'ica 'porta fecharia para que APÊLO DE PROFESSOHES DE

Jpresente o seu anunciado ,raba,
. EDUCAÇAO FISICA

.

lho sóbre a'qncla matéria. Ainda o sr. Saulo Hamos, na tri ..

Deixando a tribuna, o sr. Cardo- lmna, exbrnoLl, apêlCt de pr0fesso-

80 da Veiga, o sr. Orvaldo Cabral, res de educação lisica, que, ontem]

da U. D. N., tornou a palavra, in- mesmo, a êle se dirigiram solicí

terterindo no assunto daquele po- tando-lhe melhoria de venolmen

puiista, refel'entemente às cotas aos tos.

municipios, tor.tJando a afirmar à EXPLTCAÇAO PESSOAL

esla altura, o sr. Haul Schaefer que Em explicação pes�oal falou, ain-

o Estado nada deve aos ml1DICI- da mais uma vez, o sr. Cardoso da

pios do Exercicio de 19/18. Abor- Veiga. Também os srs. Biase Fa

rlando o projeto de aumento, o sr. í'aco e Haul Schaefer, do P. S. D.,

Osvaldo Cabral, ,em nome da sua em explicação pessoal, declararam

bancada, afirmou chesistir do pra.". que o sr. Prefeito Municipal. �e

,17.0 regimental para estudá-lo, ele· São Bento do Sul, mereceu acata

Glarando ainda ql;e, após entreguE' menta e respeito de sua banca!da,

o relatório :da bancada trabalhis- ficando desfeita, inteiramente, '1. '

j ta à Comissão de Finanças, êle, intriga do representante popuhs

na mesma sessão, Iará entrega do
I
la.

seu, já pronto. Face a ,essa decla- A seguir a ses�.o foi encerrada.

Cinelandia to nos anais o discurso proferido

Cami••" Gravatlll. Pilameil

Mein da."'?me!horell; pelaR mI')

t oores preco. ,6 D1l CASAdMIS

CELANEA - RuaC. Mar"..

I .....Acitã"""Fe?;rã'"nd�;�-·--·_
.....................

Helena D. Oliveira,
Maria Bo:pk, Médico efetivo do Hospital de Cacidad$

Maria Assunção; , Serviço espe(ializa�o em
. Doenças de Senhoras

Olga Carneiro. Modernos métodos de tratamento

A exposicão de modas da 10- Horários

ja
f

Singer, que se prolongari I
Das 10 ás 12 horas e das 13,30 às 14,30 horas

até o dia 8 está franqueada a

j' Consultório:
Residência:

todos os inte�e�sados e as 10-
Rua Tiradentes. 9 Hotel La Porta

jas Singer estao oferecendCl I .

.

_

como brinde, ás senhoras e se_ I SENHORES ,INDUSTRIAIS E COMERCIANTES

nhoritas visitantes, um intc- Enviem as cotações de seus produtos à Distribuidora Bra'-

ressante livreto contendo prc- sileira de Produtos Limitada - Caixa Postal 4.782 - Rio de

ciosas sugestões para costu� Janeiro - que procurará colocá-los nesta praça à, base de co�

ra.
missão ou conta própria.

Rl'I'Z - ás 7,30 h oras.

UM TIGRE DOMESTICADO

Assembléia

Ustima Exibição.
MUSICA IVIAE�TRO!

(Technicolor)

Outras Maravilhas ele

DISNEY

No Programa - 1)
Jornal - Nac.

Preços: Cr$ 5,00 - 3,20.

"Irnp. 14 anos"

lo_to
'CLUBE DOZE DE AGôSTO PROGRAMA PARA O MÊS DE OUTUBRO: DIA 9 DOMINGO - "C OCKTAIL" DANSANTE, DAS 9 ÀS 12 HORAS,

EM HOMENAGEM ÀS RAINHAS VISITANTES. DIA 15 SÁBADO - "SOlRÉE" DO GRÊMIO FEMINI NO "XI DE FEVEREIRO. DIA 28 SEXTA-FEIRA -

"SOIRÉE" PROMOVIDA PELO CLUBE. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS,. EM \COMEMORAÇÃO AO DIA. ÀS "SOIRÉES" TERÃO INICIO, ÀS 21 HORAS.

CINE-D1ARIO.

S su. G' d P
. (Technioolor)

Aniversários:
ira. A (t l'tSaJ' esst

COM: Danny KAYE - Virglna

Deputado Alfredo Campos Comemora mais um aniversário,

OCOl're, hoje, o aniversário nata- hoje, a exma. sra. d. Alba Grisard
MAYO - Golc1wyn GIHLS

Ii'cio do noSSO Ilustre couterrauco e Pessi, digna consorte elo nosso dis- I,
No Programa: 1) NoLicia� da

represenLante 11 .Assembléia Lr-gis- tinto contcrraneo sr. Haroldo Pessi,
.

Semana - Nac. - 2) Atualidades

Iativa pelo Parl ido Socias ])('1110- alto funcionário da Diretoria de Warner Pathé-Jornal.

crál.ico, sr. deputado Alfredo Cam- Esbradas de Roelagem e destacado Preços: Cr$ 5,00 � 3,20.

J
. , 'I A 'F C "Imp. 1/1 anos"

\l)0�. ,

1 residen Le c o ,'>.vai ;..
.

Cercado do respeito e da admi- A ilustre senhora que, por seus
,
..........••..

d
ODEON - ás 7,30 horas.

ração que lhe dedicam todos os

I
predicados de espírito e e cora-

que desfrutam de seu convivia, por Cão boníssimo, desfruta em nosso

sua cultura 'B privilegiada inteli- meio socía) de numerosas relações

_gência, por seu' carater Integro e de amizade, ver-se-á, pela gralo

por sua afabilielade cati vante, o acon l.ecimento, .muíto homenagea

ilustre nataliciante que, com pro- da.

tícíêncía, secretaria os trabalhos A essas homenagens, nós nos as-

da Assembléia, será alvo, hoje, ele sociamos, respeitosamente.
múltiplas homenagens a que, me-

recidamente, faz jus. Fazem. anos, hoje: 1
Sua atuação na Assemhlé in 1."- - o jovem Alam Marcos de Sou- .,

.. .
.

. gislativa, para aonde o mandaram sa.

AMANHÃ - RITZ

.os votos dos blumenauenscs, tem _ a interessante menina Maria HAMON AHMENGOD

sido profícua a tôcla a co letivrdade Zélia Guimarães Franzoni, dileta (O "astro de PECADOHA) em

..de Santa Catarina, não se descui- filha do sr. Plínio Franzoni Junior,
PALAVRAS DE MULHER

-danflo um momento sequer, elos funcionário da Inspetoria Regional Inspirado na linda 'oanção

, 'P.
roblemas que ele.mandam a.cul'ad:ls , de Esta.tístioa, e de sua. ,exmá.

sra. AUGUSTIN LARA.

Musica! Homance! Sofrimento!

.estudos e onerosidade contínua. d. Mana José Franzam. '

Às homenagens que lhe tr ibu- .....:... o jovem Walter, filho do sr. .,
..

. .

tarão seus amigos, e ainda seus cor- Vida! de Oliveira Cruz, residente HOXY - ás 7,30 horas.

reloigionários do Partido Social no Estreito.
A' PEDIDO ...

Ultima e Definitiva Exibiçao.
, Democráflco, pelo transcurso de - a graciosa senhorinha Eunice

, O melhor' filme no genero:
.

-sua efeméride natalícia, nós nos Callado Caldeira ..

Iíll
. A RUA SEM NOME

soliriar.izàmos, por justas. - a menina Ar-Iene Felipe, 1 u-

nha do sr. José da Costa Vaz, fun- COM: Mark STEVENS - RI-

chard WIDMAHK - Lloyd :\fOLAN

Barbara LAWHENCE.

No Pragrama - Jornal ela

Nac.
Precos : Cr$ 4,20 - 3,20.
"HigOl'OSamenLe proibido até 18

anos,.
....................

lMPERIAL - ás 7,30 horas.

UILima
-

Exibição .

GRANDES ESPERANÇAS

COM: John MILLS - Valerie

HOBSON

A obra imortal de DICKENS.

No Programa - Esporte em Mar-

cha - Nac.

Preços: Cr$ 5,00 - 3,20.

"Imp. 1/1 anos"

.....
,

.

TEATHO A. DE CAHVALHO

Finalmente amanhã

EXTHEIA

"OS ARTISTAS UNIDOS"
C

apresentando:
HENRIETTE MORINEAU

COM: MANOEL PERA em

Ji'RENESI

Uma das glorias artisticas do

MOHINEAU,
INGRESSOS A' V;ENDA NO

"HALL" DO mNE HITZ.
,

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

,

HENR1ETTE
\ MORRINEA U a

consagTarla �tLri7 Francesa, l'ecente

mente l.aureada com a OHDEM DO

CRUZ-�IHO DO SUL, estará com

seus artistas, a padir de amanhã,

no palco do Tl'adicio�al Aeáll'o da

11raça Pereira.c Oliveira.

• 'fi
�

.

Crônica da
Discurso do senador Ivo d'AquinQ. - Cotas, aumentos, etc.

- A

bancada udenista desistíu do praz» para estudar o projeto d8

aumento. NIJ terreno da fantasia. -- 'O P. T. B. entregará, hoje,

o seu Relatório sôbre B Aumento. -- Ordem do Dia .- Apêlo

Presidiu a sessão de ontem o sr. ração. o sr, SauJ.o Ramos, Iider

Rui C. Fuerschuette, 1° Více-Presi- trabalhista, dec1al'ou que declarará

com o S911 Relatório, aquele proje

to di lei, na sessão ele hoje, estan

do dentro elo prazo.

NO TEHHENO DA FANTA.SIA

dente, sendo os trabalhos secreta

riados pelos srs. Alfredo Campos e

Pinto de Arruda.

C sr. Alfredo Campos,

TILOG R FIAD
Corresporrdencll
ComerCiai

Confere
Diploma

DIREÇAol
Amélia M PiguzZi

Rua General BUtencourt, 48'

(E�quina Albergue Noturno)

METOOO:

Moderno e El1ciente

c&.iijiã:i:iiiiíêa":"dbsiêTiíCTa
Dr, Antônio Dib Mussi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"
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TELEFONES 1.388 ., 1324

,
"

Aceita Agel'ltes no Inferior

/
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.LIRA TENIS CLUBE -. SÁBADO DIA 8 - GRANDE BAILE EM COMEMORAÇÃO AO Z3G ANIVERSARIO DE FUNDAÇÃO - COROAÇÃO DA RAINHA DA CI .
. :J}ADE SRTA. LAYLA FREYSLEBEN PELA PRESiDENTE DA A. A. T. - E COLOC�ÇÃO DA FAIXA DE RAINHA DO LIRA DE 1949 PELA SRl'A. EUNICE LU�
RAINHA DO LIRA DE 1948 - PARA MAIOR BRILHANTISMO DAS FESTIVIDADES FORAM CONVIDADAS AS RAINHAS DO PA,RANÁ, BRUSQUE - JARAGUl\
:DO SUL E ITAJA! - COOPERAÇÃO DA ORQUESTRA JUVENIL E GREMIO LIRA - TRAJE RIGOR - INICIO ÀS 22 HORAS - COROAÇÃO 23 HORAS
DIA 7 _ SEXTA-FEIRA - ÀS 20 HORAS _' JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DA DIRETORIA, CONSE LHO DELIBERATIVO, ASSOCIADOS E POSSE DA NI·
·VA DIRETORIA - A LISTA DE INSCRiÇÕES ENCONT,RA-SE NO BUFÊ DO CLUBE ATÉ DIA 6 ÀS 12 HORAS

TEMATRO'E D E' I A ,,'NotiClas acadêmicas C·"roAn=ca
, COMISsÃO ESTATUTARIA I" ,

DO C. A. XI DE FEVE.REIRO
.

A sessão de ontem foi presi,
Ody Fraga e :Silva Sob a presidência do acadê- dida pelo sr. Saulo Rams, 2°

Ody Fraga e Silva mas que êle exige. Jefrers o trans- mico Alcides Abreu, reuniu-se Vice-Presidente, estando pre-
Para nós, do Teatro Experimeu., forma simplesmente usando sornen- antes de ontem, a Grande CCI- sentes 31 srs, deputados,

'

ãal do C. A. M" tem significação es- te três figuras e o côro permanece missão de reforma dos Estatu- A ata foi aprovada e lida a

pecial a temporada de Henrictte cm toda a sua beleza e expressão, A -tos do Centra Acadêmico XI matéria do epedíente,
Morineau. Os "Artistas Unidos", primeira aparição do CÔl'O, ainda no de -Fevereiro da Faculdade de

conjunto dos mais representativos, inicio da peça mostra como foi Direito de S�nta Catarir!a, pa, UM MEMORIAL

.dos que atualmente trabalham nos trabalhado por Robinson Jeff'ers. Ao. ra apreciar o relatôrio do Re- Deixando a Presidência, ocu-

palcos nacionais, possui um reper- aparecer o côro a Aia pergunta o lator Geral, Acadêmico Renato pou o sr. Saulo Ramos a tribu

tório bastante selecionado, claro, que desejam e elas: Ramos 'da Silva. na, fazendo considerações sô-

Estiveram presentes os aca- bre um memorial recebido de
.como profissionais, têm de se ater First Wornan

dêmicos João de Borba, vice, funcionários públicos esta-
De} plano do publico, não podendo I hear> her crying again : it is
ir muito' além do que êle- pode al- dreadful. presidente da Comissão, Nelson duais, extranumerários, soltei

de Abreu e Antônio Moura, tando melhoria no projeto de
cançar. Contudo, .a companhia di Second Wornan

, relatores auxiliares, Waldir aumento e reajustamento dos
ara. Morineau possui um dos reper- HeI' lamentation.'

Campos, secretário e mais. o.s. seus vencimentos. Este memo,
tórios mais avançados, .até hoje rc., She is heautiful and eleep in grief; d d t

'

membros Alvaro Beduschl, rial . proce e e ex ranumera-
'presentado ao nosso publico. we couldn't help coming. . .

I t d P it
.,.

Heitor Steiner, Jorge "Fontes, nos o a os na em enciaria
Hoje queremos destacar, com es- Third Wornan t d d d

A

dídJulio Cesar Ribeiro Neves, do E's a o, even o esse pe la.
pecial atenção, uma peça elo reper- Wc are friends of this house and

Lauro Barbosa Fontes, JIenry ser encaminhado á Comissão
-tório dos "Artistas Unidos", trata- its trouble hurts uso ôb tMary Hildebrand da Silva, Jo- de Finanças. So re o assun o
se de Medéia. Para as pessoas que Sem ouLros calractt:ll'listicos" que

sé 'M11[illo Serra Costa, Hélio expendeu o líder trabalhista
conhecem, pouco temos a dizer sô- não o da simplicidade, todo um cô-

Veiga Magalhães e Rtd Silva. várias c?nside!ações. Abre a tragédia de Eurípedes. Para 1'0 é reduzido para três vozes ape- Iniciados os trabalhos, as- I
, Em díscussão aqueles "cor-

as que desconhecem, não adianta di .. nas.
sentou-se que o Relatório seria! dos, falou, lendo longo ,e exaus-

zer nada. Quero, contudo, assina- Infelizmente desconheço o traba- apreciado por partes, come, tivo discurso, o sr. Waldemar
lar o trabalho ela adaptação moder- lho do tradutor brasileiro, não sei

çando-se, destíe lo.go, O exame RUpp,. ud.enista, sendo apar,
nizada, obra do poeta norte-ame- como está a versão portuguesa 'do

do Capitulo Prtmeiro, que, teado, ínsístentemente, pelo sr.
ricano Robinson Jeffers. trabalho de Robinson Jeffers. O mi- discutido longamente e.: vota- Raul Schaef.er, sub-líder da
Um clássico grego é quase irn .. ginal, 'porém, é de uma beleza poé- do mereceu a aprovação mui. maioria, q1+e atribuiu as críti

praticável, na sua estrutura or igi- tica excepcional. A leitura é por si ta�· vezes unanímes e quasi cas do orador ao "seu partida,
Inal, diante do publico comum Sua só um encanto incornparavcl. Ima-

sem restrições. .

rismo .ext::emad,o".
representação em arcabouços clás, ginamos a grandiosidade que irá Esgotada a ordem do dia, O sr. CId RIbas esclareceu
�ücos de texto e montagem, só

é

tomar, trabalhado por idcnticos foi a sessão levantada, mar- pontos referentes a um tele,
·possivel para os teatros experimen- talentos, como esperamos seja o cando-se outra, para o .dia se- grama relembrado pelo ora

tais, dedicados ao trabalho da pes- caso da montagem da sra. Moriueau. guínte. com o mesmo objetí, dor.
quisa. Sem nenhum compromisso Pouco adiantá falar sôbre· a beleza

vo: apreciação do trabalho do Seguiu-se com a palavra o

com o publico a não ser apresentar- do trabalho de Jeffers, pois, se Ios- Relator Geral. sr, Raul Schaefer, sub-líder do
lhe dm trabalho honesto de reali- sernos citar encheríamos .espaços PRIMEIRO CONGRESSO ES- P. S, :O., que expendeu consL
zação artistica, o qual êle nem sem- enormes, Tudo é feito com equili- TADUAL DE ESTUDANTES derações sôbre a conveniência
pre recebe como merece. Para a re- brio .sobriedade e poesia. O diálo- A presidência do Díretórío para Santa Catarina, da assí
presentação de um clássico, como go de M�déia e Creon; Medéia e .Ta- Acadêmico XI de Fevereiro natura dos Acôrdos que os Pro

Eurípedés, por uma companhia pro- son, no primeiro ato. A interfer ên- fez entrega no dia 4 do corren- jetos de Lei integram. Lem

fissional, necessário s,e fazia uma cia do Côro e da Aia c ainda outros te de um esboco de regimento brou indicação do seu colega
modernização da peça, Este traba_ papéis menores como o Tutor e d� Primeiro CongTesso Esta- Estivalet Pires para que êsses
lho foi feito magnificamente por Aegeus. A peça vai crescendo·, se dual de Estudantes, a ser efe- Acôrdos fôssem extendidos aos

Robinson Jeffers, em Medéia) e por agiganta, até a fala final, qnando tivado ainda no cOliTente ano. mUlhic'ípios do Estad.o, cujas
Jean Annouhil, em plano mais avan- Medéia diz para Jason, estando os Dado o interêsse que todos vantagens todos reconhecem.

çaelo, na transformação de Ant!go- filhos já mortos: teem em promover o certame, Em votação, foram êsses
na, de Sofocles. Medéia pode-se dar como certa a sua pmjetos

� unanimen:,ente apro_
Inter,essa-nos no momento, porém No. They are mine. realização, com o concurso vados, sendo a sessao encerra-

'o trabalho de Robinson J�ffers. A lhey are going with me: chariot das Escolas Superiores de E'- da em seguida.
modernização da peça, a ada.pta- is in the gate· You had love conomfa e Finanças e Farmá- -----------_,...-----------------

ção da linguagem e a permanenda and betrayed it;, now of all men cia e Odontologia.
do verso, - (verso branco, Não sei

I

You are uUerly the most. miserable. BAILE nE ANIVERSARIO DO
..se o tradutor brasileiro mantém a As I of women. But I, a woman, a LIRA TENIS
forma de verso.) Sem qllebrar a foreigner, alone Atendendo a gentil convi�e
grandeza ,e a densidade dramútica ,Against you anel the migth of Co- que lhe" dirigiu a Diretoria do

-da tragédia original, não é obra fa- rinth-have met you throat for Lira Tehis Clube, o D. A. re

eil. Robinson Jcffers mantém, no throat, evi1' for evil. Now I go forth solveu encaminhar áiquela a

-entanto, U111 padrão bastante éleva-', Under the cold eyes of the wea� gremiação a sua adesão as fes;
.do. Permanece sempre � intensid�- kness-despising stars: not me they tividades com que comemorara

de profundamente Irágica do te,x- scorn. seu 23° aniversário. Foram

to como, exemphficando a ,esmo, Não temos duvidas que a senhora designados representantes ofi-

1- na priméira fala de Medéia coaI. a Morineau dará uma oportunidade ciais do D. A. os colegas Wal-

Aia. Vejamos: ,excepcional ao nosso publico, apre- dir,Campos, Renato R. da Sil

sentando-lhe l1m trabalho tão im- va e Lauro Fontes·
Medéia portante, como. é a montagem de Todos os jovens nascidos no

Death. Death is my wish, For 'Medéia,' ano de 1931 e residentes no

myself, my eniemies, my children. Algumas palavras sôbre Jeffers. Municipio de Florianóplis, se�

Deslruction, Robinson Jeffers, nascep em 1887, rão inspecionados de Saude no

That's the word. Grind, crush; em Pittsburo'h Estados Unidos, Sua 14° B. C. a pàrtir do dia 17 de

bum. Destruction. obra COI11Ul:· é a poesia ·tendo cerca I outubro 310 dia 10 de_,_ novem-

The Nurse de trint� volumes publicados. Teu- bro. . .

This is my terror: tou várias vezes '0 teatro com .insn- Os residentes nos Munw�-
To hear her always harking back cesso" entr,eando com "Dear Ju- pios de São Jo�é, Palhoça e �I_

to the children, like a fierce das", Os críticos O consideravam guaçu'; deverao proc�rar m-

hound at fault. O unappy one, "um rico poeta e um pobre drama- formações nas ,Pref.elturas de

They're not blame. turgo", até sua realização de Me seus mu;nicipios. .. _

Todo o trabalho. de Jeffers vai déia, A adaptação foi' feita 'especial- O Comando da GuarnIçao
se processando assim, em uma lin· mente para a grande�"atriz norte- de Florianó:PDlis também in

guagem moderna, simples e de 11m aJl}ericana Judith Anclerson. O tra- forma que os cidadãos nascidos
no ano de 1930, urocedentes

profundo sentido. Enripedes perma- balho de· Jeffers foi traduzido em �

de outros Estados,'que hajamnece Euripedes e Robinson Jeffers quatro linguas, representada na

mudado sua residência paralle Lorna grande, com sua adaptação Dinamarca e na Itália, foi gravado
Outra dificuldade apresentada e vai ser 'filmado. um dos municipios acima, de

verão ser inspecionados de sa-

uele no 14° B. C.
Dev,em comparecer na 16a

C. R., (2a secção) afim de tra

tarem de seus interesses, a se

nhora Tabitha Campos GonçaL
ves e o 2a Sgt. asilado José Ma
ria da Gosta.

da

FLORINDO ROVERE E SE
,NHORA, participam aos seus

parentes e pessoas amigas o

contrato de casamehto de sua

filha Beatriz, com o sr. DiTceu
Barcellos

Assembléia
ORDEM DO DIA

Acôrdos com o Ministério da
Agricultura - Em 2à e última
discussão e votação, em regime
de urgência, os Projetos de Lei
oriundos da Comissão de Agrí
cultura, Indústria e Comércio,
que 'aprovam contratos e têr
mos aditivos celebrados entre
o Estado de Santa Catarina e

.

o Ministério da Agricultura.

Os Rins que devem eliminar
todos. os traços de substancias
toxicas ou impurezas do organis
mo, estão. permitindo que um

excesso de acido urico se acu-··

mule e penetre em todo o

organismo.
A falta de cumprimento de sua

tarefa por parte dos cins é a

causa fundamental das dôres
reumáticas, lumbago e irregula
ridades urinarias.
Este acido urico rapidamente fôr-

, ma cristais agudos, que, se alo

jam' nas arficulações, causando
a sua inflamação e rigidea, as

cruciantes dôres do reumatismo
e outros males do sistema urina
rio. O tratamento apropriado de

ve fazer voltar os rins ao seu Iestado normal, afim de poder
ser filtrado o acido urico, E por Iisso que as Pílulas De Witt; con-

,

seguem dar alivio permanente I

nos mais rebeldes casos. IAs Pilulas De Witt atüam
,
di-

1
retamente sobre os rins, de= ]

volvendo-lhes a sua ação natural Ide fi! tros das impurezas dO'

organismo.
Acham-se á venda em todas allI-l
farmadas. .

'" PIL.ULAS., ,
�,DE WITT�
, Para os Rins e a Bexiga
EM VIDROS DE 40 E 100 P/LULAS.
O GRANDE É MAIS EeONOM/COI

LUIZBARCELLOS) viuva, re
sidente em UTuguaiana) R. G .

do S., participa aos seus co-'
nhecidos que seu filho Dirceu
contratou casamento com a

srta. 'Beatriz Rovere.

BEATRIZ E DIRCEU
apresentam-se noivos

Florianópolis) 4 de Outubro de 1949.

Viu.va Amélia Melim' ,HermÍ1iio Silveira e Senhora
participa a parentes e pessoa participam a seus parentes e

de suas r�lações, o contrato de pessoas amigas, o contratp de
casamento de sua filha Dalila casamento de seu filho Naldy
Silva com o sr. Naldy Silveira. Silveira com a senhocrita Dali-

la,Silva.
Dalil€t e Naldy

noivos
.

Florianópolis, 1° de outubro de 1949.

por um clássico grego é o côro, No
teatro moderno, sobretudo o "pro

fissional, é impossivel organizar um
côro com todos os elementos e fqr�

Aguardemos a apresentação que
a sra, Morineau nos fará de um dos

trabalhos mais importantes do tf'a·

tro universál.
-----

, AÇOUGUES:DO POV.�P«1P1rLAR E M••lILe
OR NJIlLHeltES :MS'1'ABm[;:mC"�"'Yc)S NO••JJNmRe
- IJUHIl}NE ABSOLUTA - ARTI�eS DE P:m:MEiRA

A mulher evitará dores
ALIVLA AS CóLICAS UTERTl',AS

(O REGULADOH VIEIRA)

Bmprega-se com vantagem para
combater as Flores Brancas, Cóli
cas Uterinas, Menstruae� e ap "s o

parto, e Dores nos ovário:;;.
É poderoso call!lante e Regula-

do'r por excelência.
FLUXO SEDATINA, pela sua com-

provada eficacia é receitada
médicos ilustres.

fLUXO. SEDATINA encontra-se
toda parte,

por

em

8, Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.!:tIO, (Angus) - Reunida a

Comissão Técnica de Futebol Eis uma noticia alvi-içareirtr
sob a presidência do sr. Caste- para os entusiastas do futebol
lo Branco contando com a pre- em nossa Capital: O prélio en

sença dos srs. Marcionilio Cu- tre o Avaí e o Bocaiuva,' pro
nha ; Ciro Aranha; Matos Martíuclli ; gramado para o dia 16 do COl'

Alberto Bo rguett ; Albino Messuita;· rente em continuação ao cam

-Píndaro Carvalho; Afonso Cos- peonato da Divisão Extra de

CENTRO DE XADREZ 12 DE ta; Ivan de Freitas e Area profissionais, será arbitrado.

AGOSTO Leão. Foi escolhido o nome do pelo conceituado juiz inglês
sr. Flávio Costa para�assessor Mister Barr ick, que se encontra

Uma nova era parece surgir para técnico por -II votos contra I.. em Porto Alegre, contratado
o xadrez f'lorjanopolitano. Uma Esse voto contrário foi do sr. pela Federação Rio Grandertse

.

pleiade de entusiastas acabam Matos Martinello que sugeriu de Futebol.
de tundas pois não se compre- o nome de Carlito Rocha- O sr. Forneceu-nos a noticia o sr

ende que numa capital não Píndaro de Carvalho' propós Jorge Daux,
.

íncançalvel maío

orolíferasse o jogo do racíoci, que Carlito B,ocha fosse convi- ral do Bocaíuva, adiantando

nío puro, da imaginação enge- dado para membro da Comís- nos ter Mr. Barríck aceito o

nhosa e do desenvolvimento da 'são considerando sua folha do convite, tudo dependendo,' pa
tnteligsncía. serviços! prestados ao esporte. ra a sua vinda a esta Capital.
Em várias cidades do nosso POr proposta do sr. Martinelli do consentimento da F. R.' G.

E-stado o, xadrez florece sarís- será pedida ao diretório de ,..
fatoriamente e é cultivado com acordo com o parecer da mes
carinho. Assim Blumenau.> Join- ma que o nome de Flávio Costa
ville, Laguna pontificam, a arte seja em tempo oportuno desíg
do jogo ciência em Santa Ca- nado para técnico da seleção
tarína. nacional.
O centro fundado está subor

dinado ao club 12 recebendo o

nome em epígrafe.
Compareceram a esta reu

nião fundadora Carlos Porto,
João Norberto Silveira, José

Garcia, Darcy Línhares da: Sil
va, Ararahy Cámpos, Jt)ã�l Da
tísta Ribeiro Neto, .Alexandre
Herculann de F'reitas, Helio
\[siga Magalhães, Jaymor Gui ..
marães Colaço, Geraldo Gama
Sales, Saul Ulisseia Baião, Ma.
rinno Laus e Ernaní Palma
Ribeíro que e�ef�eram, a se
guinte diretoria.
Presídsnta de Honra -- José

Elias
Presidente - José Garcia
Vice-Presidente - João Nor

berto Silveira
1° Secretário

Campos'
2°' Secretário - Alexandre

Herculano de Freitas à

Tesoureiro - Ernani Palma
Ribeiro
Deliberou-se nessa primeira

reumao a r-ealização de um

TORNEIO. Para esse fim foram
fl,bertas ins(crições de 10 a 10 de
outubro proximo. Os interessa
dos deverão dirigir-se ao club
12 das 7 as 9 da noite, na sala
de Xadrez.

Direçio de PEDRO PAULO MACHADO

Abêrtura da temporada de vela
A Federação de Vela e Mot01' de Santa Caiarinu, aiiuil

mente presidida pelo Senhor Paulo .Menâonça, [ará realizar,
domingo que verri, dia 9, a sua REGATA DE ABER7'UHA DA

TEJ11PORADA, na qual já estão inscritos todos os três clubes

de vela da Capital, b Coqueiros Praia Clube, tendo à frenle o

'Jfajo)' Mendes, competente, dinâmico e hábil .direior .de des

portos, há muitos dias trabalha estaiontemente na composi
ção da. sua selecionada equipe. No Velei1'os da Illui. lemos vá

rios valores que há muito tempo se preparam pupa a grande
peleia tuiuiica de domingo próximo. O seu Comodoro - Sr.
Jorg� Barbato, - está esperançosissimo com os seus püpiios,
A temporada da vela, para mim - disse-nos o senhor Barba
to -, é a temporada do emaçrecimento, E no Iate Clube, a

. - - ,
\.

animaçao '1100 e menor.

.11'0 Iate Clube - onde estivemos ônteni -'- ((, azafama é

[ormiaueira. Vestindo calções; macacões e restos de calças 've

lhas, 'a rapaziada do Late enlreqa-se à faina da preporação dos
seus barcos. Há aparente uallrúrdio. mas !iCÍJ ordem. na tarefa,
Dis-se-ia a sinfonia da lixa. Nuan. canto do galpão, divisamos o

Nazareno Simas, empoeirado tla cabeça aos pés, vestindo a

pior 1'oupa do mundo, inuemizasuio, pintando, lixando o se be
lo liqhtninç, Não nos apertou. a mão, nnm amável bôa. tarde,
p01'que a,!; suas _mãos estavam encardidas, imundas de tinta e

graxa - quasi reinununües. Sempre jovial, disse-nos que pre
tendia gp.nhal' a regata da sua classe, domingo que vem. O
Roberto Costa Souza, também. trajando ignóbil endumentária;
interveio para dizer-nos que "também pretende ganhar". E na

outra extremidade do galpão, armando a imponente vela elo
seu barco 'facetl'o, o 'Waldir Gil, que escutâra os "palipites",
apenas esboçou um sorriso de vago desprezo às pretenções
atrevidas de seus dois colegas de. cla.sse.

Ii: 'bom recordar aqui, que o Waldir, Nazareno e Roberto,
correndo em Vitoria, classificaram-se em segundo lu (jU1'. Es
tão com muita coisa e entretanto não estão tão proeast ...

O Erico, que adquiriu o "UBIRATAN", está muna [úria
de preparo, medonha. O homem nem olliou. para o nosso lado.

Tinlia para o seu barco, umauidos oüiares embeoecidos de
creaiura enamorada. E mimaoa-o com a lixa, corno si aquela
quilha hostil, [ôsse uma delicioso. espádua querida. "CISNE
NEGRO", de propriedade do "Goléço", está numa fórma terri

velo Lembra um corcei irrequieto esperando o lira da partida.
O -barco está bonito e o se uprop1'ietário, áuido de raia. Não
nos confessou, mas também pensa na· oitoria.

Em deplorduel. estado de higiene, emerge de baixo do seu

famoso "FAISCA", o sr. Laerie Melo. Como todos sabemos, o

"FAISCA", embora calouro, já triunfou, espetacularmente,
numa reatüa do Iate Glnbe, ele 21( milhas. Pretende êle, domin
go próximo, 1'atificar velhaS' perfornantes. Está confiante.
Despeqiu-se de nós, e mer(julhon de 110VO pel'dendo-se de 'vis
ta no imenso ventre acolhedor do seu liglÍtning, cuja CÔ1' verme
lha não no,s agrad,u muito.

Também consegllúnos conversar com a tm'ma dos "shar

pies": Gilberto e Luiz Pinto, e o veterano Gallllf.
Lógo qne 1ios aproximamos dêles, o Galluf disse-nos o se

gu.inte: "os /laSSaS valorosos adversários e.stavom pensando
que o sharpie acabaq'a-se 110 Iate Clube, por isso, domingo que
"vem, pretendemos fazer-lh(:1S bela sttrprêza·'.

Quer d'izer qtte a eqnipe de shaT'p'ie do Iate Cluúe vai fazer
miséria, domingo, Sell Gallnf? - perguntamos. E a resposta

.
veio lógo: "evidente! Nem seria compreensível irmos para a

ráia numa regata como a de domingo, sem qu.e eslivessemos

100% esperançosos, ..
E como os imãos Pinte;> (Gilberto e &uiz), apenas' nos olha

vam tranquilamente, peT'guntamos.lhe: o que o Galluf está
declarando 'Vocês subscrevem, Gilberto? "Claro!" respondr:.-
1"am os dois em dt(,(l,s vozes qtte pareciam tl'eina.díssimas. "Pre
tendemos ganllar. Os nossos ensaios têrn essa finaliclade. Bas
ta de segundos, terceiros e o,utros lugares menos lisongeil'os".

Quando já iamos nos l'etirando, sa.tisfeitos do ag1'adavei
·espetáculo de entusiasmo sempre auspicioso para o espo/·te en-

. 'I.
contl'amos -à porta, o senhor A7'lwldo Mesquita que nos levoll;
quasi li fôrça, a vermos o seu esplêndz'clo lightning "GAIVO
TA,. E apontando para o seu. barco mu.ito bem t1'atado, o gran
de tenista falott-nos aSrSim, de dêdo em 1'i8te ê Uf/l'essivo: "os
senhol'es não aC1'uZitavarn milito a minha vitoria tenistica
sôbre o Dr. Santaela, não em? Pois fiquem sabendo, que tam
bém pretendo ganhm' a regata rf.a minha rlasse, domingo, dia
nove. Bscrevam isso. Não me amedrontam os su.cessos em r01'-

1'ülas de 20 milhas, nem os segundos lugal'es conquistados no

Espil'ito Santo. Sou háúil no limão, sou mu.ito vivo, sou auda.
cioso, e quel'er é pôde1'." E pw'timos contentes deixando atraz
de nós aquele pânico tão alviçareiro!

Za l'1. Czllllw.

INDICADOR AZUL DO RIO GRAN'DE DO SUL
Um nGme que se impõe peles inestimáveis serviços que vem

prestando durFnte seus 15 anQS de existê:':lCia aCil cQmércio e

inclustria
Ag8ra tam.llem anexará inf«lrMaç@es us Estad0s de Santa

Catarina e Paraná
Já e�tam8s aRgarialld0 publicidade !Jara 15a Edição

I_f,nm.açfles COlll • sr. Jo-ão ::_;tires Machau0 á Tua Conselheiro
Mafra,156

Florianópolis Santa CatarL'tJ.a

Recebemos, e agradecemos (l

seguinte oficio':
'

'''Hmo. sr. Diretor Espol'tivo
do .Jorn·al "O Estado". Nesta
Levo ao conhecimento de V.
S. que foi eleita e empossada a

.
nova diretoria do E. C. Treze
de Maio, para o períodO 49/50
a qual está assim constituida;

. Presidente - Valdyr de Mo- .�>4IIt'(���
rais Lima.

�:��:tr���� ���;;:a�ib:��:� Missa". de segQundo A Espanha e o Pac-
cy da Silva p

Diretor geral de Esportes - aniVerSarIO to do AuanUco
1 Manoel lIemetério Mar.tins ANTôNIO JORGE ClIEREIVI.

Diretor Social de Propagan- WASHINGTON, 6 (OE) - Os

da --'- Hamilton Alves. A FamHia' de ANTôNIO p,eritos militares de Lodos os pai-
Conselho Deliberativo - Pre- JORGE CHER�M, convida os 8es membros do Pacto do AtIân--

sidente: Leocádio Barreto· Se- parentes e pessoas amigas pa- tico Norte ,esperam que, na devida

I
cretário: Hermínio Antônio da ra assistirem à .Missa de 2° oportunidade, a Espanha faça par

Siva Neto, Conhelheiroí'h: .!:te- aniversário de sua morte que te do m�smo. EnLreianto, nos 'cir'
duzino Brogeron, Conrado Fre.

I manda celebrar no dia 8 do culos civis, a situação da Espa
derico Mbmm e Heleno Paglia. corrente às 7 horas, na Igreja nha "é uma questão ainda não re-

rio de Mendonça. de São Francisco. solvida".

Grato pela atenção que V
S. dispensa a este subscrevo-
.ne atenciosamente Naldy Sil
vira Secretário".

Ararahy

FLAVIO COSTA ESCOLHIDO AGES lVIR. BARRICK PARA DIRIGIR Q'
SOR-TECNICO JOGO AVAl X �OCAlUVA

o 'I'REZE DE MAIO TEM NO.
VA DIRETORIA

...... .f ........ �

Se riCOS quereis fícar
De modo tacil elegei
Fazei hoje uma inscrição
o Credito Mutuo Predia

Es��ia·
.

Espi�ita· I;i�·�ii( d·�· M���l
Evangelíca «Luisa Meyer)�

Anexa ao C. E. "Amor e Humildade do Apóstolo" - Rua Marechal

Guilherme, 29 - Florianópolis - S. C.
SEMANA DA CHIANÇA ESPíRITA

A Escola Espírita Infantil de Moral Evangélica "Luisa Meyer", vai
patrocinar de 9 a 15 de outubro, a SEMANA DA CRIANÇA ESPíRITA.
com a colaboração das Escolas Dominicais desta Capital' e arrabaldes.

PROGRAMA
Dia 9 (Domingo) - Às 9 horas - Concentração no Estádio da Po

lícia Militar, das crianças espíritas.
1" PARTE - Exortação do representante da Juventude Espírita de'

Florianópolis.
za PARTE - Provas desportivas pelas crianças das diversas Es'�

colas Espíritas.
COMEMORAÇõES NAS SOCIEDADES ESPíRITAS

Dia 10 (2a feira) - Às 19,30 horas - Nos Centros Espíritas "Luz:
e Caridade", em Trlndade, "Bezerra de Menezes", à rua Chapecó, s/n,
e União Espírita "Discípulos de Jesus".'

Dia 11 (3a feira) - Às 9 horas - Na Casa Espírita "Joana Lima",
rua Pedro Soares, 16,
Às 19,30 horas - Na Associação Espírita "Fé e Caridade", à rua

Fernando Machado, 51 e no Centro Espírita "Paulo de Tarso", à rua.

Ca'stro Alves, 11. 141, em Estreito.
Dia 12 (4a feira) - Às 19,30 horas - Na Federação Espírita Ca-

tarínensc, à rua Marechal Guilherme, 29. .

Dia 13 (5U feira) -'Às 19,30 horas - Nos Centros Espírita,s "José
ele Nazaré", à rua José Boiteux, 27, "Fé, Esperança e Caridade de J'e

su�",. à Avenida Maur�' Ramos, 92, e "Seara do Amor", à rua D, Teresa.
Cl'lstma, 21, em Estrelf.o. I

Dia 14 (6a feira) - Às 19,30 horas - No Centro EspIrita "Juvên
cio d·e Araújo Figueiredo", em José Mendes

Dia 15 (S'ábado) -, Às 19,30 horas - 'No Centro Espírita "Amor'
e Humildade do Apóstolo", á rua Marechal Guilherme, 29, Festa de
encerramento lítero-doutrinária, com a participação dos alunos d,lS
Escolas Dominicais e ·entrega dos prêmios conquistados nas provas
despor�ivas.

TARDE DE DIVERTIMENTO E CONFHATERNIZAÇÃO
Dia 15 (Sábado) - As 14 horas -. No, Cine Ritz, sessão cinema

tográfica 4,edicada às crianças espíritas.
Às 15 horas - No Centro Espirita "Amor e Humildade do Após

[.olo" confra�ernizaç·ito da infância espírita, ocasião em que serão dis-
tribuídos doces e bombons.

'

Kospital de (aridad�
Servivo de trallsfus�o de sangue

o Banco de Sang'ue do HospItal de Caridade neces

sita dOl1«ores. Qual-.uer pessôa que deseje doar ()U Ten

de.I' I8,t)U sangue poderá procurar os técnicos encarre

g'adoSt do Sehiço entre 8·e 10 h{)lras. Terão os doadores
gratuitamente exame clínico e exames de. sau!!'ue.

. Doar sangue não prejudica, traz benefícios.
�

.

t
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( DR. ANTôNIO MODESTO � I
Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade �
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RADIOTERAPIA
RAIOS X I

Especialista
11 Médico - Efetivo do Hospital de

Cáridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560

Consultas: Pela manhã no Hosnítal
Á tarde: Rua Visconde de Ouro

� ;., Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

Dr.' Alvaro de Carvalho'
Doenças 'de Crianças

Consultorio: RUa. Tenente
IItlvelra, 29
Horário de consultas: 9.ás

1lI.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. Milton Simone
Pereira

Clínica Cirurgíca
M�lestias

•

de Senhoras

CIRURGIA GERAL
00•.Serviços dos Professores Bene
IÜcto Montenegro e Piragibe No-

gueira (São Paulo)
)0

üonsultas : Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10'

DR. LINS NEVES
Diretor da M�ternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - Cl-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle' 'e tratamento

Mpecializado da gravidês. Dístur
Itl0. da adolescência e da menopau
.u. Pertubações menstruais, .i 1�1,\.
mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem
,_., apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
Iaru)
(lSSISTENCIA AO PARTO E O.iE-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandalares, tiroide, 'ová-
riO., hipopise, etc.) I

Vlllturbios nervosos - Esterilidade
- Regimes:
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
lM1
Besíd. R. 7 de Setembro

Crus e Souza � Tel. 846.
Edi!.

\

DR. NEWTON d'AVILA
-

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 -'- Telefone 1.307
I

Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar .

de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n.

tl5 - Telefone 1.422.

Dr. Mário Welldltaaselli
Clalea médica de adultos e criança
Consultório - Rua João Pinto. 16

Telef. M, 769
Olnsulta das 4 ia 6 boru

.....ldhcia: Felipe Scbmidt L li.
TeJef. III

Dr. r••)O Foatu
Clinico e operador

Con.ultório: Rua Vitor Mcir�le., 16.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e da. 14 l.
I! hra, Residência: Rua Blumenatt,

22. - 'I'elefone r 1.620

,

I
1 at.lho....

Dr. Guerreiro. da
Fonseca

-----_ .._--
_.-

J.l\. POLYDORO ERNANI D� s

THIAGO
Médico e parteu8

Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
•

Maternidade

)Qença_!l dos órgãos internos, es pe
cialmente do coração e vasos

)cenças da tiroide e demais glan
dulas internas

;llnlea e cirurgia de senhoraa -

Partos
fiSIOTERAPIA - ELECTROCAR

DIOGRAFIA - METABOLISMO'
BASAL

IORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
ras.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles iII. 18

FOlie manual 1.702

RESlDÉNCIA:
Avenida Trompowskí fil

r Fone manual 7611

DR. A..SANTAELA
,(Pormado pela Faculdade Na,�io
na! de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Asslstên·
ela a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-Interno dr Hospital Pslqult\
tr+co e ManIcômio Judlcit\rio

da Capital l"ederal
.

Ex-Intemo da Santa Casa de Mi·
sericórdla do Rio. de Janeiro
OLíNICA M1:DICA - DOENÇAS

.

NERVOSAS
consultnrto : Edifíc'1o Amél1a

Ifeto - Sala 3,
Residência: Rua Alvaro "de

valho, 70.
.

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Oonsultório - 1.208,
Residência - 1.305.

l.1'onspor't<as reguior",s de corgas dopôrto <1 ..

SÃO FRANCISCO 00 SUL para NOVA YORR
Informagõe. como. Agente.

.

-Carlos HoepckeS/A-Cl- Teletone li21'l ( Eni. telel�
do 8ul- Carlos .Hoencke S/A -CI - 1'elelolle ii \.f03R tMACK

(

FlorlSDópO 18

São FraDci.co

..._8_.;.,.........,......,.."_.......,...,..,,...-,.............-.__,.-..-. ......_- •• _ •• .......

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

INC:eNDIOS E TRANSP8RTES

Liga Op,erari-a Bene
ficenle de Floria- r,

li

nópolis

/'

Cifras do Balanço de' 1944
CAPITAL E RESERVAS Cr$ 80,900.606,30
Responsabildades .. __ . . . . . Cr$ 5.978.401.755,97'
Receita .

_ .. i:" • • Cr$ < 67,053,245,30
Ativo Cr$ 142.176.603,80 Aviso aos interessados que a;
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 98,687.816,30

'
Diretoria da Liga Operária Be-.

Responsabilidades Cr$ 76.736.401.306,20 nef'ícente de- Florianópolis rece-

,
Diretores: berá .propostas para a venda

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá, dos prédios de sua propriedade,
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu. sitos às ruas General Bítten,

�.-w·BÕMNEG�··� 1����J��J��1�!i�7:;�!�
para quem pos.sue de Cr$ 10.00000 até Cr$ 100.00000 renda poderão particípar não somen-

a.rta de 10'/. ao ano com recebimento de iuros ';"ensaia. te os sócios da Liga Operária,
Informações nesta redação

.

como também pessoas estra,
11 nhàs ao seu quadro social.

,;;;;;;:;;;;:::;;;;::=:;;;;::==========::;:::======-===:;;;;;;;� As propostas deverão ser a-

bertas pela Diretoria, perante
os interessadas, às 20 horas do
dia 27 de outubro próximo vín-

.\ douro,
Melhores informações pode,

Irão ser obtidas na sede, á rua

Tiradentes, 20, a partir das 19
I horas.

Secretaria da Liga Operária
Beneficénte, em Florianópolis, \
28 de setembro de 1949.
ALCIMIRO SILVA RAMOS

10 secretário

'cfb .., �III. AColia "1.1., CAPITAL- Clbama iii <Glt ..��ao dt!l�
II.ita anbrlll· da efQtcorsm .'lGIl'l 'IH'�PI'«tIi" -MATRIZ tu..{)

-===---=---------. .'4 mmAZ&g64f�.m,%wzi,ace *m' ' m=am_

'cr�u��;AR:!�!� �o�:! CI. Carros .para o interior do Estado
RURGA - MOL1:STIAS D� S� o hNHORAS - PARTOS orárío dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada
.

Formado pela. Faculdade de Medi-' Cirma Fiuza Lima & Irmãos é {) seguinte;iiu da Uníversidade de Sio Paulo, o
' •

once toi assistente por vário. ano. do EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
Serviço Cirú,,(ico do Prof. AIlpio

I
-

áCorr�a Neto C excessao de s bado
Cirurgia do estômago e Tia. circula· EXPRESSO BRUSQUENSE 2a

�

4a 68 f'
res, int�stino. ?';,Igado e .grosso, tiroi· I

-

'., • e • eIras

de, rins, próstata, bexiga, utero, ' Nova-Trento .

Dvários e trompas. Varicocele, hid.ra- .

ceie, varizes e hernas, • E. A. VIACÃO ANITAPOLIS - 38• e 68• feir8'lt - 12.10 horas

::;l�t����·�:· LOJa OIS CASEMIRftS· IDr. M. s. CanlcaBII .

Clin;:.. s�\��:!."e�eari��O,�onÇU Especíalizada "em artigos par�Telefone. M. 7U
U

homens
.

RECEBEU VARrADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS .E INGLESAS PARA HOM,ENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

'.;� r- PARA. HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - C4.PAS, CAMISAS, GRAVA-

. TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC .

ludo pelo' 81eDor preço da praça
osr- Faça uma visita à nessa Casa e verifique

nossos prevos e artigos

Edital de Concurrência

QUER VESTlR·SE (OM CONFORTe

Dr. Liudolfo 4.6.
Pereira -Ó,

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.tituiçõe. de .ociedade.
e aeryiçoa coreli3to., em go�al.

f Organizaçõeli contabei•.
Regi.trol e marca., di",pondo,
\ no Rio, de correlpondente.
Elcrit6rio: Rua Alvaro d.

Carvalho ll. 43,
Da. 8 às 12 hora. I

Telefon'- 1494

E ELEGAMCIA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Fehppe Schmidt 48

16 horas
14 horas

16,31) horas

COMPRADORES PARA CASAS •
TERRENOS

O Escritório Imobiliário Á. L. AIT",
sempre tem compradores para c� "

terrenos.

Rua DeodorO' aa
A •••••••• Q

• • •• • ••••••••,....... ". '" •••••••• 1

FERID�9, REUM�TISM') E
PL�CAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
M.dioaçéio auxili.ar no tratamento

da .if!JiIl'

o VA.LE D� ITAJAI
Proeuram lia' A.gêlld�

Progresso,
,i LIVRARIA �3,� ,'"

ROSA

. Fabrlcant•• distribuidores da. afamada. Clon

focgõ•• -DISTINTA- • RIVET. Po••u. um II1'0n';
d••ortlm.nto d. oas.mira.. rl.cado.; brina
bon•• baratoa. algodõe•• "'monDa e a"iameDto.

. para alfaiat... que recebe dir.·�m.nt. da.
8nrlli. Comol'ol••t•• de Intel'lol' 110 acnt!do d. Ih. {azar.m cam

Inorfon6poU.,. -::# FILIAIS em Bhamenau • Lai•••

f·
I
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Fesiejos ,comemorativos do 23: aniver
sário de fUDda�ão do Lira TeDis Clube
Grande tem sido o interesse des- competente maestro Peluso, apre

pertado entre os associados do Li- 'sentará um repertório de músicas
,l'a para a magna data de hoje co- recentes' e lindas Wllsas. vienenses.
memorativa de seu 23° aniversário. Como nã opoderia deixar de ser a

Para 'as f'estividádas que terão Orquestra Juvenil, simpática e já
início, 'hojoe, está programado um tradicional, também 'prestará- seu
jantar que deverá realizar-se na concurso ás festas. Será uma noite
sede do clube, ás 20 horas, cons'· inesquecível, com flores, luze� e

tando da lista de adesão mais_ de músicas, o . baiJ.e de ,amanhã, no
80 nomes. Estarão' presentes ao Lira Tenis CluhJ.
jantar as distintas Sl'tas. Miss Pa- A nova diretoria do clube aniver

raná e a Rainba da Cidade. Ama- sariante, eleita pelo Conselho Deli

nhã, ás 22 110ras, terA inicio o ra- berativo, e� 'dia passado, eSLá as

dicional baile de aniversári o e co· sim constituída:

roação da Rainha da Qidade, srta. Presidente: dr. -Osvaldo .Bulcão
Laila Freyesleben. É de se prever, Vianna, 1° Vice- sr. Evaldo Mor-itz,
peloas providências iomada,s pelos 2° Vice - dr. Afonso V,eiga, Secre
diretores do Lira, que o baile' de tário - G�r-al - sr. Helio Millon
amanhã será o maior já realizado Pereira, Tesoureiro�Geral - sr. Da

nQ simrSático "Clube da Colina", e nubio Melo, Bibliotecário - Ju,e�
contará com ,a presença das 1'e- i Lange, Diretor-Geral de Esporte -

preseritanLes femininas do Paraná,) �Valter Wanderley, Orador _ João crônicas. - SJVES.

Itajaí, Brusque,. Lajes e Jaraguá. I JOi'é Sousa Cabl'al, Conselho Fiscal

'8 b I' • ... f1 tA ornamentação está sendo ca- - Marcilio Mata, Hubert Beck e U -uOmISSaO uH iI-
prichosamente. cuidada e teremos Orlando Goeldner. •

d F' I Inos salõ�s do Lira um verdadeiro AproveiLando o ensejo formula- rln.,ose e o c ore
jardim de flores. mos ao clube aniversariante nossas'
A orquestra, sob ,a dir,eção do felicitações!

OUlubrt»· :.h.l "949de

Boas uottcíes ·DO setor da D�
lesa Sa-nitaria Animal/

A Inspetor-ia Regional da Defesa Sanitária Animal em nosso Esta
do, por proposta cio respectivo Inspetor-Chefe Dr. Altamir <Gonçalves
de Azevedo, vem-de conseguir autorização do Sr. Diretor da D. D. S. A.

para a instalação de um Pôsto .d� Desinfecção dos vagões da Estrada de
Ferro .Dona Teresa Cristina, destinados ao transporte de animais, con
forme despacho telegráfico recebido do .Rio ele Janeiro. A referida

construção .será iniciada brevemente e terá por loc�Ú o cidade de Tu
barão.

Em Pôrto União entrará em funcionamento, ainda êste Inês, pro
vavelmente, o Pôsto de Desinfecção ali 'construtdo 1'\ cujas obras estão
'V irí.ualmente terminadas. -

Iguais benefícios virão trazer aos criadores catarínenses os dois
Banheiros Carrapaticidas com que. serão dotados os municipios de

Campos Novos e de São Joaquim, o primeiro dos quais com suas obras"

já iniciadas a 10 do corrente e o segundo com os seus trabalhos preli
minares de construção, como o contrato de fornecimento do madeira
.mento e de execução do serviço de pedras, já consumados, conforme
comunicação recebida pela referida Inspetoria.

O financiamento das realizações acima, cabe salientar, está sen�fí:Íto, parte pela Verba Federal, como o Pôsto de Pôrto União ,cujo cus

-lo total ascendeu aos Cr$ 350.000,00, devendo correr por conta da mes

ma Verba, ainda, a instalação completa do "PôsLo" de 'I'ubarão, cuja
sede será construída ás expensas da Estrada de Ferro, graças ao clir
vado espírito de compreensão e decidida colaboraç-ão do seu- ilustre

Diretor, Eng. Anes Gualberto. Já na construção !dos dois Banheiros

Carrapaticidas serão empregadas as verbas do Acôrdo, parte do Estado
e parte da União.

'São três empreendimentos que, juntados 'aos já realizados em San
ta Catarina pelo Serviço em referência, dia a 'dia mais o credenciam

perante a opinião pública barr-iga-verde,
/

A Radio·Gua�ujá lerá
novo.lrans:missor

Duas importantes portarias do sr.'Minístrc da Viação aprovan
do um requerimento da n8ssa rádi(j difusora

Transcrevemos abaixo, os des- especificaçõés tecn.icas e orçamen

pachos do 8nr. Ministro da Viação e to ref.erentes ao seu transmissor:
Obras Públicas, alf'ovando plantas, APROVO a documentação, em vis

especificações _técnicas e orça- ta l(io parecer n. 765-49, da Comis
mento do novo Transmissor de 2,5 são Técnica de Rádio.
KW, da, Rádio Guarujá. Publicado no Diario Oficial de

ATOS DO MINISTROS 122-'8-49.Dia 22 de Agôsto de 1949. PORTARIA N, 802 - de 31-8-949
N. 16.767-49 - �ciedade Rá- O Ministro de Estado, ,atenden-

dio Guarujá LimiLada, permissio- do ao que requereu a Sociedade
-Daria do serviço de radiodifusão Rádio Guarujá Ltda, concessiona
na Cidad'e de Floríanópo�is, Estado ri ado serviço de radiodifu?ão na

de Santa Catadna, submetendo à cidad.e de Florianópolis,_ Estado

ap�ovação do Ministério, plantas, de Santa Catarina, e tendo em vis-

NUNCR EXISTIU IGURl

Instalado, ontem, nesta capital, a Comissão Interna de Se,.,.
gurança «Varl. Hoepcke»

-

Solenemente instalada ontem Cberem Diretor de Empresa de Na- Cia., Dr. José. 'Kosáno Aruujo Mé-

nesta Capital, a Comissão Interna vegação Cherern, Jorge Barbato, dico elo T. A. P. M., N'j,':-:- Piut» de
de Segurança, ."Carl Hoepcké", nas Assrstent s Diretor da Empresa de Andrade Dej"!j,[:) do T, A. P. M.,
dependencias do escrilorio do Es- Navegação Ch ere!'bl, :vl ári» :\()ce� i nesta Capi tal, Fr-ancisco ela Si iva
Ialeiro- Arataca de propriedade de Diretor do Estaleiro, Mario Macha 'I'éixeirt., f'uncíonário :10 T. A. P.

Empresa Nacional de Navegação do Diretor da FiI'!T.'i Machado & M., Nekson de ;�OI:Sl Cavalcanti

Hoepcke, com inicio ás 10 horas Instrutor de Segurança, íuncloná-
realizou-se a' cerimonia solene de rios e gr-ande numero de írnbalha-

instalação, sob os auspicias do Ins- Bombas atômicas dores cio referido Estaleiro. assiru
tituto de Aposentadoria e Pensões como rcpresentnntcs da iulprcnsa
dos Mar itirnos, por seu Departa- russas só em 19�6 ·local.
menta de Acidentes do Trabalho, u "

WASHTNGTON, 6 (OE) - Só
Serviço de Prevenção, em cumpri- ." .

menta ao que dispõe o Dec�'eLo-Lei e� 1956 a RUSSl� l�OSSUJ �.� ,:erda-
7 036 de 10 de novembro de 19!',L

deiras bombas atómicas. Sao 11111'11-

Estiveram presentes 'á instalaçâo,

I
sas as dificuldades _par: produzi-

t t 'o
.

sr' Capitão '1"0' las em massa. Esse e o lLéV�111en-
en re ou I S, os ,ti. n, o

.

,. r.'. •

Por-tos Plinio da Fonseca Menti on- to do almlran�e. �llrs zaCha:'Ias,
ça Cabral, que presidiu os trabalhos e-:-cbefe. do.Servlço de Inf'or ma

Jayme Linhares, Diretor da Empre- ��etl ü�a Mar-inha ele Guerra dos

sa de Navegação Hoepcke, Chali
__

.

__

.

__� _

RIO, 5 (OE) - Inicia-se hoje, Tempo: Instável passando a bom
ás 8 horas, no "stand" do Elumi- com nebulosidade variavel.

nense, a série -de provas finais de Ventos: De Seil a LésLe, modera-
seleção para d escolha da repre- dos.'

..

sentação brasileira a êsle magno Temperutura : Estável.

certame. 'Temperaturas extremas de lloje:
A Confederação Brasileira ele Máxima: -22,3 Mínima 17,1.

Tiro ao Alvo e o Departamento de

Desporte do Exército, irma-nados
neste trabalho de seleção, fizeram,
realizar, nesta. .capital e nos Esta

dos, .provâs preliminares que cul

minaram com a realízação do

Campeonato Brasileiro, em São

Paulo, fornecendo assim a seus di

rigentes elementos para convocar

para estas provas finais os me

lhores valores de cada especiak
dade de tiro.

Vampeon8'to mundial
lIe tir.o ao alvo

A prova de hoje será na arma

de pistola livre, em ,60 tiros, sôbre

alvo internacional, a 50 metros.

PRECEITO DO 014
O� predispostos á gripe .

.

Há pessoas particularmente pre

dispostas á gripe: os mal alimen

tados, os esgotados, portadores de

Ínfecçeõs crônicas e aJlomali,as do

narii e ·âa garganta, tais como ri

nite�, ami.dalites, faringites, des

vios do septo nasal, vegetações
adenóides. e outras.

Mantenha o organismo em con

clições de reagir às infecções
alimentando-se bem, evitando o

cansaço excessivo (esgotamen
ia) � 'curando-se das doenças' ......

Reunir:se-á amanhã ás 15 horas,
na sede do Departamento Estadual
de Estalistica, ,a Sub-Comissão Ca

tarinense de Folclore, filiada' á

Comissão Nacional de Folclore, do
Instituto Brasileiro de Educ.ação
Ciência e Cttltura (óRGÃO DA

UNESCO).

ta o pareoer da Comissão l'ecn i0a

de Rádio, n. 765, de 17 de Agôsto
de 1949, resolve APROVAR as

plantas, -especificações técnicas e

. orçamento, que com esta baixam,
devidamente rubricados, do 1'rans

missar de 2,5 KW/da requerente,
'em su!bitituição ao de 1.000 watts.
\Valdemar lV1éra Barroso, Diretor
Geral do Departamento ,de Admi
nistração com delegação de pode
res ,em virtude da portaria n. 6.16
de 1.6-9-1947 (Pr. 25,151 -47)
(N. 16.877 - 8-9-49 - Cr$ 61,20).

PARA fERIDAS,
ECt:EMAS,
INflAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

f

Antonio Todescato.

Dado irucro á solenidade foi pe
lo sr. Nelson de Sousa Cavalcanti

pro ícrido' um longo discur so alusi
vo á Prevenção. A mencionada Co

missão reunir-se-a mensalmente no

setor do- trabalho afim de serem

discutidas as causas dos acidentes.
e assuntos corvelatcs sob a orien

tação do Inspetor de St�g'lll ança
Nelson de Sousa Cavalcanti. com
exercicio nesta Ca-pital. Picou as

sim constituída fi, Comissão: Pre-:
sidente - Nilo Nocetti; Vice-Pt-esi
dente - José Fragoso; 1° Seel.'clá

rio - Carlos José Truppel ; 20 Se
cretário -' AnLonio Satnrnirio Pe

reira; Assistente-técnico - .Adal- .:

berto Schlegel; Vogal - Augusto
Possas Junior, CThudino Bento ;;ta
Silva, Manoel Job de Miranda, AI-'
cides Zefer-ino Itamos Monguilhott...

SERVIÇO DE METE0 ..

·ROLOGIA
Previsão do Tempo, até 1 i horas

ao dia 7.

F Mç CIQJ ridiculariza a <<Jaz russa))
FRANKFURT, 6 (O E.) - O alto comissário nor-te-amecicano na"

Alemanhã, John McCloy, ridicularizou, hoje, aS insinuações' soviética",'
de que Moscou assinaria um tratado de paz em separado com a Alell1a�'
'Ilha Or-iental, retirando, .�m, seguida, suas tropas dêsse país; McCloy'
d�sse: "'Há mais de um ano que os russos somente falcalú nisso ... "

CURITIBA n:U_CRAAlA: PROSEBRAS

Exilo, DO Rio, dil Campanha N. da CriaD.�a'
'ruo, 6 (O E) - Continua obtendo grande êxito no Rio a Cornpa

nha Nacional da Cl'iança. Foram arrecadadas somas dignas' de nota nos

eampos de futebol, no prado do Joquei Clube e em outras reuniões,.
onde os encarregados' dessa larefa, realmente ingrata, estão sen.do aco-'

l;lidos com o maior carinho.

O Diário, com aquela falLa de classe que lhe é apanaglO,
vem publi'cando um cl.iché ao reverso, negro cem por cento,
como sendo uma fotografia aérea de Florianópolis, à noite.
Em seguida, como esclar'ecimento, arr01a os nomes dos depu
j adas pesseclistas que vlotaram pela mais rapida. solução do

prOblema ela luz, recusand.o apôio a uma segunda solução,
pam a qual os seus- idealizadores não indicaram onde· o Es
tado iria buscar dinheiro e que, mesmo conseguida a verba,
seria inexequível antes de três anos. \'

O Icliché em tela, êOl1l o �spÍrIto que devia 'ornamentá-lo,
é piágio do Pif-Paf da revista O -V-ruzeiro. Plágio por plágio,
lá vai o nosso. Em seguida aos doi.s pontos com qüe termina'
esta fra.�e, os leitores encon,trarão, por ordem rigorosamente
al,fabética, os responsáveis pelo';Diá1'io da Tm'de:

,

•

/
í

Como os leitores veêm, gente muito ilustre e importante.
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