
Bombas atômicas sob o controle da ONU Reunem-se mais uma
,

vez os quatro grandeImportantes declarações do
.
presidente TrumBo a.08 ,jorn�listas NOVA YORK, 7 (V. A.) - Os minis- durante os quais, segundo fontes bem

'Washington, 7 (O. E,) _.

DU-1llue
a RUSSIa provocou uma

eX-I
dos no "scní írlo .lc que tódus as ar-

tros das Relações Exteriores dos "Quatro informadas, "foi realiz"o"o suficiente'
, Grandes" solicitaram' aos seus delegados progresso para justifioar a ordem aO,5

runte sua habitual ent.revista com Plo�ãO alômic_a, 'I'ruma n l'erf'�il:- mas, alômic.as �I('\'e_riam ser sub-
que reiniciem ,,'3 deliberações, acêrca do delegados para que"reinlciem as deltbe-

OS 'jornal.i�tas, O presidente T1'u- se a proposiçao dos Estados UnI- metidas a flscalJzaçao da ONU. tratado de paz austrtaco, no próximo dia rações". i L,-,' -,

'

man disse eer sspcrànça de que I _

10.
•

.,' ,fl'f ':. f:

18e cbrg'ará a um acõrdo interna-, TREMORES DE TERRA EM 'l'óQUIO '

Os ministros elas Relações Exteriores, Esta (j af terceira vez et1'1' �ei' dias que

cional colocando sob a d íreção da Tóquio 7 (V. A.) _ Informa-se que, ontem à noite, tremores ele terra
elos Estados Un ídos, União Soviética, I os chanceleres 'd'OS, "QJ'ah�

GrandeS,"
se

,
,

' Gra-Bretariha e Françzz conferenciaram reunem para tratar elo problema rela-

ONU O contrôle elas bombas atõ- abalaram Tóquio durante quase meio minuto. Não houve xitiruas, nem durante noventa minutos, nesta capital, clonado com o 'tratado' ele paz <.'clstriaco.

micas. prejuízos. O Observatório Meteorológico anunciou que o epicentro do fe-

Interrogaria sôbre a atitude c1'Ús nômerio sismico foi localizado a cêrca de 160 quilômetros a nordeste di!

Estados Cuides, agora que se sabe capital ..

- � ---- - ._-----�--'--_._------'.

AS HEFEH:f:NctAS "ANÁTó�nCAS" DO CHiTICO SUSCITARAM mI
DUELO

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

rl'OprJetárlo e D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRIIDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

PARIS 7 (O E) - Um enraivecido produtor cinematográfico, a

quem não agradaram as referências demasiado "anatômicas" de um cri
"ico a uma alriz sua amiga, feriu a este e mum braço a golpe de espada
llUlll duelo que se verificou, num bosque das proximidades de Paris.

O produtor Wil li �iezier desafiou para um duelo o crítico François
Chalais, por haver êstc dito de uma certa artista, das relações de Rezicr
que a moça linha uma exelente carreira "por trás dela ... "

Crônica da Assembléia
RE'SPOSTA

Novamente com a palavra o sr,

Armando Calil, do P.S,D., respondeu
a mais um discurso proferido, an

tes, pelo sr. Cardoso da Veiga, do
P.RP., sobre o carvão catarinense,

. A sessão 'de ontem foi presidida
pelo sr. Hui C. Fuerschuette.j l? Vi

cc-Presidente, estando, presentes 30
s1's' deputados.

.

A Secretaria esteve a cargo dos
51'S, Pinto de Arruda e Protógenes
Vieira, sendo aprovada a ata e lida
a matér-ia do expedient-e.

I Florlclnópolis

A Russia íransformou, a sua zena alemã de ocopauão Dom
opressivo estado policial. Enérgico comunicado do

sub-secretário James Webb

Ano XXXVII

Washington, 8 (O E,) - O

sub- secretario de Estado, sr. Ja
mes Wehb, acusou a Russia de

transformar a sua zona alernã do

-ooupaçâo num "opressivo estado

policial". O sr. James Wehb, num

inesperado e energico comunicado,
anunciou que os Estatlos Unidos

rejeitaram a afirmativa da União

Soviética de que os Estados Uni-

o sr. Luiz 6allotti
declinou da homh·
naDem .

RJO,'T'(O. E.) - Devia ser leva-

do a efeito, no pró-cimo dia 12 do

corrente, um gr-ande banquete cm

hüffienagell1 ao sr. Llli� GalloLl.i,
,pela sua investídura no cargo d,
Minislro elo SuÍ1rel1l0 Tribunal Fe

deral. A comissão encarregada' de
preparar ,a homenagem já tinha

,cêrca de setecentas adesões dist1'i·

1111idas pelas vári.as camaclas sociais.

Ante-ontem, l)orôm, o bomenagea
do enviou uma carta ao scn ar.!o l'

ArLur Bel'Bardes Filbo, presidente
da comioisilo, pedindo o cancela

mClpo da mesma, nos seguin�es têr- I

mOfl:

"Muilo me sensibilizou a inicia

tiva, que voce e seus êompanhei
'1'os de comissão th'eram, de pro
mover um janL:ll' de regozijo pela
minha ascenção ao Supremo Tri

bunal, assim como a mâneira pe

Ja qual os nossoS amigos logo
se solidarizaram com 'a homena

gcm, ql�e tanto me tocou o cora7

ção.
Mas sincel'amenle acho que Ja

fui homenageada, em demasia,
muito além ele Ludo quanto pode-I
ria aspirar ou merecer. IPor isso, e ainda por motivo ae
luto r0cont(', sou levado a decli
nar daquela homenagem, que, en

tretanto, agradeço a voce� e a to
<los os amigos que a ela aderiram,
do m�smo modo como se realiza

da tiycsse sido ".

Veeme'nte desmen
tido do Vaticano
Cidade do Vaticano, 7 (O. E.)

- Circlllos' alltorizados do VaLica-
no desmenliram como "uma in-

vencionicc comunista" as noticias
Ide um acôrdo entre a Igreja Cató
�lica e o EsLado, na Polônia,

AcrescenLaram os mesmos cir.
cuias que essas noticias visam
criar uma "falsa impr('�s50, -de

J::JOa voniade J)ara com a 19reja.

���ado 8 de Outubro de 1949 M. 10.595

dos e as demais potencias or id en- acentuou que era a Russia e não as

I �is eram. responsa\'�is pela di vi- 'polenCias ocldentaís a responsavel
Sela admiuistrativa ela Alemanha. li; p,01' tais acontecimentos.

o MOMENTO

o castigo das urnas
Os c ori f'eus do udenismo ca!::tl'Íneil�e Iudo fíz"nll11 para

(,F1e se supusesse, Jóra do Estado, que o dpF;mcm])r:'lllei.lcO de
.vruranguá, para formal' o município do Turvo, Ióra urnu pro
\'irl(�:l( Í<� uherl i eule a razões de partidarismo situacíonista. A

verdadr-, corno sernpre sustentamos, era que a criaeã» No J1IÜ

.niclpi« (iO Turvo atendia a jU:3'rS reivindicações das reglões
cm.uu-i i.nrias duma administração j'('lTenhalllente Jacciosa, ao

ponto "ie lentai' a dcsunexação de iodo o mun icip io de Araran
g,\lÚ [l[ll'a u-ansrorurá-lo 'em apêndice tel'L'ilOI'iàl rio Rio 1..'f;1.n
de [1(1 <ul.

·rell�gTaLl'�l.' caluni. :':IJ� rOi'tnn daqi] fl.�f;nS"'ili(idLS lHlt'a O:.}
jdr·Jü.r: . ..; lHlpllfS as dd ·f�al HuI Lltl CIH:�',.i'�j�a c� .l' {'�l .; '{(' .

.; ,as

\,('['siles m�llliro"as se ajusla\'aDl os fatos its C()Il\'euH�ndas do
facciosismo da U, lJ. X. estadual. Aliá,;, ainda recentcl1!()l1;,'3,
durante a campanha que precedeu as eleicões mlln ICllluis, as

mesmas invcrdade::;, aerr'sciclas do t('uclr'nciosos ]Joatos sôbrc
llrelénsos ai os de yiolhlCia das autoridades estadnais, se 1'e8-
tUfaram 110 Rio, I'ol'npcidas pelo sr. Adolfo Konder, lllh', distan ..

te do .sPII Eslado, leve de louvar-se nas falsidades dos despa
chos tplegráfiroB que lhe eram enviadc.s pelos próceres do ude
nismo local,

Tudo, porém, flCOLl ))rm e coneretampuLe eselaI'pcido pe',;)
rcsulLado do pleiLo 110 município elo T1.1rvo .. A vitória incon
Le"tá\ el do P. S. 1). \'aloll uma senten��a inaIJPlá"el prollulleia·
(Iii pe�as urnas con,lra a caluniosa prcfpaganda fCÍt-1 pela
l·. D. X., dentro e 1'óra do EsLado. A derrota do udeniall10 em

seis dos sete lllunicípios criados ultimamente, inclusive o

1'u l'\7O" onde a expressão do 'triunfo eleitoral do P. S. D. assu

me gl'antlez'a extraol'dillú.ria, constituiu, sim, urna resposta ca

bal do e',!?itol'ado aos tortuosos expedientes ,da propaganda
l:denisla.

Todavia,. não foi apenas para aludir à significação do pro·
nlll1cialllento das urnas, mais uma vez consagrando vitoriosos
os candidalos ço P. S. D., que nos propusemos recordar a";\1�
la campanha de aci nte à verdade, 'promovida pelos corifells do
nelenismo calaJ'inense a propósito da criação do lllunicipiü do
Turvo. É que, oconendo·nos ag'ora percorrer a colecão do
"Diál'Ío rica Tarde,", do ano em cud;o, encontramos lá, a cerlo
númel'O de fevcrpÍl'o (2 de l'evel'eiro) uma das v('rrinas que,
levadas para PÔl'lo Alegre ]lor deLel'l111nados prócet'f)s da U. D.
�. rie Santa Catal'Ína e ali Implicadas no "Diário ae Notícias".
'visando o Governo' eló nosso EsLado. Inleressa-nos particular
menie o titulo, cm letras gõrrlas e gritantes, três colunas; aber-
1:1S, rezandu assim: - "Villgança imoral. Desmembrar Turvo
nada mais foi qur uma villgal1ç'a iriloral do ::\Tereusismo.

, úe Turvo mostI'U1'ão o valor ele um Udlllli:.
Afonso Ghizzo".

As urnas do Turvo já falaram. Dis'seram com a eloquên
cia do voto popular o que o eleitorado pensa. E, como se viu,

•
nada favoráveis ao ,propalado vaZar de um adminis

trarlor uden,isLa. Consagral'àm, isto sim, 'os candidalos do
P. S. D.

DeDreencle-se, pois, de tudo isso, que o povo eslá farto de
mentiras e eas(iga 0:3 que refogem à verdade.

17.915 PESSOAS MORTAS NO DISTRITO FEDERAL
RIO 7 (O E) - Segundo o "Anuário Estatistico do Distrito Federal",

de 1948 for;IJm inumado!;! em um ano (1946) nos diversos cemitérios, pú
blicos e particulares, desta cidade, 17.915 pessoas.

RELATóHIO DO P.T.S.
O sr. Saulo Ramos, lider do P. T;

B., leu, da tribuna, () seu Helalórío
sobre o projeto de aumento e rea

justamente dos funcionários publi
cas estaduais.

RELATóRIO
O sr. Armando Cali, do P.S.D.,

C0111 a palavra, declarou que, tendo
lhe sido feito entrega do Relatót-ío

pelo sr. Orty de Magalhães Macha ..

do referente ao inquérito 'em Ara ..

ranguá, aguardando esteja na Casa
o sr. Barros Lemos, para entregá-lo
à Mesa.

2fi ,EXPOS.WÃ!O AGRO-iPEClJ.-\RIA
DE �ÃO' JOAQUIM

A seguir (Í sr. Pinto de' Arruda.
elo P,S,D., justificou e' apresentou
projeto de lei, abrindo o crédito es

pecial de 100 mil cruzeiros, destina
do a auxiliar a na Exposição Agro
Pecuária de São Joaquim., \

Em seguida, não havendo maté-
ria para a ordem do dia, foi a ses

são encerrada e outra convocada
para a próxima 2a feira.

AUXILIO À FACULDADE DE FAP.·
MACIA

Seguiu-se na tribuna o sr. Lopes
Vieira, do P.S.D., que apresentou e

justificou proj-eto de lei, abrindo 0

crédito especial de 230 mil cruzei

ros, auxilio à instalação da Fa
culdade de Farmácia e Odontologla,
que se acha em franco .funciona- A MAHCHA DO AUMENTO
mento, contando já C8m cêrca de 50 OS 81'S. Saulo Ramos, Iider do' P.
alunos, prevendo a prestação de T. B., e Osvaldo Cabral, da U.D,N .•

contas no fim do corrente exerci- fizeram entrega, ontem, à Comissão
de Finanças, do seu Relatório so

I 'bl'e o aumento e reajustamento dos

'6s af·aficos i!alluDRS vencimentos do funcionalismo pu-
,,_ " blico estadual, sendo .longas as'

Irao a qrp.ve considerações que expenderam neg-

ROMA, 7' (O E.) ;- Será sus� se trabalho.

pensa na próxima semana a pu-

blicação de todos os jornais ela A Comissão resolveu encaminhaI·

Itália, em yirLucle de uma greve a aos srs, Ilmar Corrêa e Osvaldo Ca

ser declarada pelos trabalbadores bral, os relatórios em causa, afim

gráficos, que estão exigindo au- de que s,ejam estudados e aprecia-
mento de salário. dos.

cio.

senhora Rachele Mussolini
irá para a Argentina

Roma, 8 (O E,) - A senhora Ra- Jschia, nas proximidades de Napo
cbele Mussolini, esposa elo ex-dita-les, relatou os d'esejos de dona Ra
dar fascila, pl.aneja residi!' na Ar- chele, si 'bem que sem deLalhes de

genLina. Um çlespacho da Ilha de espécie alguma.
_ _ . . � _" . L_

A FÁBH.ICA NACIONAL VOLTOU A PH.ODUZIR AVIõES PARA A F.A,B_,
Belo Horizonte 7 (O E) - Reiniciaram-se as atividades da Fábrica

Nacional dé Aviões de Lagoa Santa. Como se sabé, sua paralização se'delI
a.o fato de não ter a empresa concessionária cumprido o contrato cele-

Ibrado com o Ministério ,da Aeronautica, pelo qual deveria entregar oiten
'ta e um aviões á F. A· B., utilizando para sua construção material {orne ..

cido por aquela Secretariade Estado. Como foram e�treg-ues apenas de-
zenove aparelhos, surgiu pendel'c�a de que resultou o fechamento tempo-'
rário da fábrica.

'

,

'

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO

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

." RUA FELIPE SCHMIDT.
HORARIO: DAS 10 AS 12 E DAS 14 AS 17 HORAS,.

DIARIAMENTE.

Condenad'3 a 10 anos "e pr.isão\
a locutora Rosa de Tóquio

como loculora da radio de ToquÍo",
duranle a guerra. Iya Toguri el'!!:
conh'Cciç!a pelos combateI1les ame_

ricanos como a "Rosa de Toquio".

, I

São Francisco, 8 (V. 'A.) - 'Iva
Toglll'i D'Aquino foi sentenciada a

,dez anos de prisão, por ter aluado
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2 o BSTADO- Sábado a.8 Outubro o. '949

Rua Felipe de Oliveira. 21 -

80 andar
Te!.: 2.9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

: Ano Cr$
Semestre ..•..... CrI
'Trimestre .•..... Cr'
,

Me. •.•........... ért
Número avulso .. Cr$

No Interior
Ano Cr' 100,00
Semestre Cr$ 80,00
Trimestre ' ; . . .. Cr$ 35,00
Número avulso .. Cr' 0,60
Anúnci� 1Dediante contrito.
.11 origbuda, mesmo não

publicados; não serão

, ,A dire.cl�':�d::S.respon- II lIabtllza pelos conceitos
emitidos nos artígos

'

assínadoa,
'-.l:iItI'''''''.__i.:r.. =_ ••_._...._•••.,.,A

to,oo
45,00
25,00
8,00
0,50

Viacão Aérea
...

Horário
Segunda-feira

"TAL" - 13,00 - Lajes e P'de
Alegre
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte

I PANAm _;_ 14,05 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,5G ...-.

Jlltorte

J "."".."é; !f_tlt'Ça-ld'f;tJ
."

-.:..��
-TAL" - 8,00 - Joinville ,

Cnritiba - Paranagná
- Santos e Rio.

I ,�;\m - 10,40 - Noite
...;IWZEIRO DO SUL - tI.oe. -

IIorte
VARIG - 12.30 - Sul

P�AIR - 14,05/- Sul"
Quarta-feira

"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

Alegre
i"ANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO ,DO SlJI.. - H,OO

(forte
VARIG - H,�O - Norte

PANAm - 14,05 - Sul
Quinta-feira

-TAL" - 8,'1 - Jolnville

Carie. - Par.nagaá
- s..tos e Rio.

PANAIR - 10,60 - Norte

pANAm - 14,05 - Sul
VÁRIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO J?O 8UL - ts,riG

Morte
CRUZEIRO � SUL - t6,SO

lU!

Se:eta-',etra '

"TAL", - 13,00 - Lajes e parto

Alegre
eRUZEIRO DO SUL - 7.10

lIIorw _.__I
PANAIR - to,�O - Norts
VAIUG - H,�O -- No,rte.
PANAm - 14,05 - Sul

Sábado
-TAL" - 8,00 - Joinville -,

I' Cnritiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

I IVARIG -, f 2,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - iS.6&

Jlorte
P,ANAIR - 10,40 - Norte
PANAm - 14,05 - Sul

Do,,1$ngo
PANAIR - tO.�O - Norte

! CRUZEIRO DO SUL - U,OO
t PANAIR - 14,05 - Sul

..

,

E.Clrit6rio e Relid.ncla
Rua Tlrad''I'\t.. 47.

�ONE -. 1468
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-
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are, 'entre e comp're ,++�
A. S. LARA 13R;�;�� S:U·Braslleira - JoinvUe -

légrafos. Pede-se a quem o encon- .':. '+i�Rua senadora���tas, 40
- iO

6 ���!�� Sul;:�:�:U:
CUritiba -

���a�ã�.bSéqUi� de entregá-lo nesta

••i� Rua Conselheiro, Mafra u. 17 :::1"Tel.: 22-5924 - Rio <.'e Janeiro AIlt().V1açlo Cata.r1nenH - NrW.&l..
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� 'UL CASAMA' fOR
l!P'e - 6 horu. ....' ++"+:

nA " Áuto-V1açA;o Catarlln_ � CUdttbll __ _ __
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�*H.:':·ao Or1ItóYlo _ IAC'UJI& _ Automovel Chevrolet, 1948, M!ldrl·d - Circo-Toura'd',asEmpresa Glórla - � - ,,,,. importado diretamente dos Eg· !!
• �:!,u·BrulqU_ _ aru.r�ue _ tados Unidos Fleet-Maste.r de
UI hor... Luxe, com apenas 5.000 milhas.
.. ·\to-Viaçao naja! - ltaJal - 1. )lo.

Pintura crigínal preta, qua-raso

Rãpido Sul-Brastleíra - J01uvUe - tro portas, equipado, molejo13 horas.
Rãpido Sul·Brasileira - CurItiba - de fábrica.

6 noras,
QU.ARTÀ.J'IlIU Tratar com PLINIO MOREI-

.hto-Viaolo C&taI."IllenIe - C\1r'Wba RA no Tribunal RegIonal Ele1-
- II horas.' ,

Àu1;o-VlAçlo ca� - JoIa.u. toral.
- • horas.
• ÁutQ.Vlaçto catarl!leUe - t.acuu

,- 6.30 horas.
Rãpido Sul·Brasileira - C'Jrltiba -

6 horas.
Ráptdo Sul-Brasileira ,_ JOinTUe-

13 horas.
ExpTeUO 810 o.n..to.ao -. LIC\IIIIIl -

7 horas.
Expréao BruJQUeJlft - BrwQue -

1& horas,
Áut<>-Viaçlo ltajaJ - ltaJaJ - 1. ho

ral.

E%pr.eSllO BrwIQUeDft .,... NOTa Trato
- 16,30 horas.
RodoTiArla Sul Bra.i1l - NIrto �

- • boru.
QUINTA-lI'EIR.4

Aurto-Vll1çto CatarlnenM - P6r1o
.&llll!�e - 6 horu.
Auto-Via.çAo Cata1"lnen.ee - C>JI'1�ba

.:.. Ií horas. ,

Áuto-VJaçlo CatHl.J:l.enH - Jol!lYfil.
- • horas.
Auto-Vlaç10 Cater1nenH - Tubarlo

,

- 6 horas.
Áuto-Vlaçlo C-at.&rlnenlle - Lqu!Ia

- 6,30 lIora•.
Ex:g_resso SAo CT1sWYIo - Lscuna ..;;;

7 horas.
Empresa Glória - Lacuna - • 1/:1

• 7 1/2 horas,
J!l:xpt'esso Bru1!JQuen. - Brtaqu. -

1. horas.
Auto-Vlaç,lo ltaJ&í - Itaja1 - 11 bO-

"""
. Rápido Sul"BraslIeira - JoinvUe-
13 horas.
Rápido Sul"BraslIeira -- CUritiba -

• horas.
Smpresa Sul Oeste LUla - Xapeco - &li

- 8 hora.
8EXTA"lI'EIRA

RodmrtArla Sul Br&llll - P6t't6 .&l-.n
- 3 horas. \

Áuto-V�ção catarlnense
- Ií ...horas.
Áuto-Viaçlo CatarlnenN

- • horas.

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

I Datil6grafa

I ot�e���.?,��ç��
I
..........................

5a FEIRA ESTRÉIA Dia 6
Dois elencos de artistas - Touradas - trapézio - acro-'

bacias - ginásticas. /' ,

o CIRCO SE ACHA LOCALIZADO NO'C.AMPO DO MANÊJO
Os dois animais para as touradas serão fornecidos pela tír

ma Pedro Vidal.
NÃO FALTEM

Divertimento e Sensação! Música! Alegria! Moralidade!
\

CRÉDITO MúTUO PREDIAL
RESULTADOS DO 26° SORTEIO DO PLANO "B", REA

LIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 1949
CADERNETA N° 35.089

PRÊMIO MAIOR, EM MERCADORIAS NO VALOR DE
CR$ 6.000,00

..A�ROXIMAÇÔE'S SUPERIO-'APROXIMAÇõES INFERIO
RES EM MERCADORIAS NORES EM MERCADORIAS NO,
VALOR DE CR$ 1.000,00 CA-:- VALOR DE' CR$ 5.000,00 CA-,

DA UMA. DA UMA.
CADERNETA N° 35.090 CADERNETA N° 35.088
CADERNETA N° 7.475 CADERNETA N° 7.473

- CADERNETA N° 16.842 CADERNETA Nd 16.840
CADERNETA N° 36.765 CADERNETA N° 36.763
CADERNETA N° 15.835 CADE'RNETA N° 15.833
O próximo sorteio realizar-se-á no dia 2 de novem '.'.1

O resultado acima, é do sorteio do mês pe Setembro, ex
traido dos ctnco primeiros premios da Loteria Federal, ref'liza_
da ho dia '28 de E: etembro de 1949.

.

Florianópolís, 2 de Outubro de 1949.
Visto - Orlando L. Seara - Fiscal do Clubes de mercado-

Cartas a Maria Inês
Ferreira.

Caixa Postal 55 .

riais int.
P. P. J. Moreira & Cia. Crédito Mútuo Predial - D. F. de

Aquino - Superintendente Geral.

Departamenfo de Saúde Pública,
Mês de Outubro--Plantões

8 Sábado - Farmácia sto. Antônio - Rua João Pinto.
9 Domingo - Farmácia sto. Antônio - Rua João Pinto.

15 Sábado - Farmácia Catarinense '_:_ Hua Trajano.
16 Domingo - Farmácia Catarinense _, Rua Trajano.
22 Sábado --,- Farmácia Noturna - Rua Trajano.
23 Domingo - Farmácia Noturna _ �llla Trajano .

29 Sábado - --'-Farmácia sto. Agostinho - Rua Conselhei�
1'0 Mafra. ' .

30 Domingo - Farmácia sto. Agostinh(� - Rua Conselhei
,ro Mafra.

O serviço noturno Será efetuado pelas Farmácias sto. An
tônio e Noturna, sitas ás ruas João PInto e Trajano n. 17,.

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia au�

torização, dêste Departamento.
Departamento de Saúde Püblica, 26 de setembro de 1949__

Luiz Osvaldo d'Acâmpora, farmacêutico-fiscal. -

'A vista e a prazo
Enrolamemto de motores, dinâmos e transformadorea..

-

Instalação de luz e, força.
Venda de motores, rádios e acessorios. outros aporelhos e16-

tricos" artigos elétricos, etc.
Representações divel"isas, com exclusividade dos insuperávew

receptores "SARATOGA", "INpIANA". e "MERCUR;Y".
A EL�TRO·T�CNICA

Rua Tte. Silveira. 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

Joln'file

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

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

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

,Auto-Viação �>taIrIneD.M - I:AI.-una
- 6,30 horas,
Expresso SAo Cr11!'to"lo'io - � -

7 horas.
Auto-Viação Itaja! - ltaJa1 - l' 11(100

roa". !�iiIim.
Ex�s� BnuquEnH Bnuqu. -

16 hOl"!U!, '

Rãpido Sul,Brasileira - JoinvlIe-
13 horas.
Rãpido Sul,Brasileira - CUritiba -

6 horas,
SÁBADO

Auto-Vla,çto Catarlnense - CUrtUba
- 5 horas.
Rãpido Sul,Brasileira

13 horas.
Rãpido Sul"Brasilelra - CUritiba -

6 horas.
- • horllll.

Auto·Viação CatarmeJl8e - JoinY1le..
-. horu.
Auto-Viaçlo CatarlillenH - Tlrbari()'

- 6 horas.
E:xprIlSSO 81.0 Crut()",.1o - Lacuna -

7 horll>8.
Ex;presao Bru.lQu_ - BrulQu. -

14 hocas, ,

Âlutc-Vlaçio l'tajat - ttajaJ - 1. JIo.
ras.

•

Expre&!lO BrullQuenH - NOTa Trato
- 9,110 hor... •

Expresso Glória - llquina - • 1/1
• 7 1/2 hOi"u,

DOMINGO
Rãpldo Sul,Brasileira -' CUritiba -

6 horas. /

Quando &lguém, tal_ "lIA.,..
IhelrQ da ilUHtraçl10 a.-ciÍna,�
lhe, em o.mÍLvel gesto. QID cil.lWe do

. 0xceJente ..peritlvo KNOT. Iem_
... V, Sia.. de o.creBcentar, 80Q�
o... a gentile",,:ESTEE '-41''1-

Florianópolis - nesta redação ou Escritório 1. de A 'L. Alves�
.

Barreiros - com o proprietário Mathias lha.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

JoinvUe -

BF1'1 () NEli APEr71TIVO
\" I'i1ED/!.ET(J!

,��iJRI!�triI�,�'u/'f PIlO/JUTO lJA',ynOTíA,II'I/),.(Gn. eU611ROI
, -

ITAdAI �

Muitaf!l felieidadea ,elo ••IIe1•••
to de 1!eu filhinho I

Mas, não esqneça, que o mel".1
presente par. o !leU "PIMPOLHO�
é uma caderneta 40, CUDITCl
MUTUO PREDIAL.

Vende-se
Um rá:dio, marca Philipps,

com 7 válvulas, 7 faixaB am

pliadas oe auto falante de 6",
em perfeito estado.
Vêr oe ,tratar á Rua Curitiba

nos, 28, fundos, com José NL
-colau Vieira - funcionário da
Escola Industria;.

FRAQI:JEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Dr. (L"RNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crlm•• oi••l

OODltltulgã.o ri. Sooleclad..
NATURALIZAÇÕES
Titulol Dlolarat6rlol

t
� .o .. v··

lVIALTEG, contem malte,
ovos e mel - os ,grandes for
necedores de vitaminas. É
melhor complemento alimen

I
tar ,para crianças e adultos. •

venda em todas as farmácias
______________ armazens.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGôSTO - PROGRAMA PARA O MÊS DE OUTUBRO: DIA 9 DOMINGO - "COCKTAIL''' DANSANTE, DAS 9' ÀS '12 HDRA.S,
EM HOMENAGEM ÀS RAINHAS VISITANTES. DIA 15 SÁBADO - "SOIRtE" DO GRÊMIO FEMININO "XI DE FEVEREIRO. DIA 28 SEXTA-F�mA -
"SOIRÉE" P,ROMOVIDA PELO CLUBE DOS-FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA. ÀS "SOIRÉES" TERÃO INICIO ÀS 21 HORAS.

/

Anivel'sâl'ios:
Sra. Ncric« Ferreira de Sousa

Ocorre, nesta data, o aniversário

'natalicio da exma. sra, "d. Nérlca -

FelTeil'a de SOLlsa, dign a espósa elo

sr. Elpídio de Sousa Junior, e ca

tegorizada funcionária do Tesouro

do Estado.
Aos muitos cumprtmentos que

.receberá pelo transcurso de tão fe

liz even to juntamos, jnbilosamen-.'
.

te, os' nossos.
..... _

. .. .; .

Sr/a. Marise Lt,GÍ Piazza

A efeméride de hoje consigna o

aniversário natalicio da prendada
e gentil senhorinha Marise Luci

Piazza, dileta filha do sr. José Piaz-

za, competente lelegrafista em

Brusque. ,

As amiguinl1as de Marise a 110-

menascarão com expressi\'!ls mani

fesLações de simpatia. A essas ho

menagens nós nos associamos, com

prazer.
• .. " .. " .... " .. c " " .......... .

.

Menina A.na Moria

Comemora, nesta data, seu 3°

aniversário a galante' men ina Ana

Maria, enlevo do l,ar do nosso dis

tinto patricia ,dr. ,\YilsOI1 Paulo

l\Ienclonça, brilhante causidico, 'e
.d e sua exma. esposa d. Céres Ol i-"

"eira Mendonça.
CompárLilhanclo do jubilo da pe

-t.izada LI ue a fluirá á sua residên

cia, desejamos-lITe os mclhores vo

LOS de felicidades.

Transcorre hoje o aniversál'iO
natalício do jovem Moacir ;';antia

go, digno aperario elo "Diúrio CHi
. cial do Estado".
...............

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

Fazem anos, hoje:
_ a interessante Júlia Matia Ma

ciel, filhinha do distinlo casal M�,

r ia.Elizfârio Maciel.
o jovem Elias Paladino,

- a sr ta. Gelcla Sil"a.
- a ·srta. l\Ial'ly Goitacazes Reis,

dileta filha do nosso prezado pa

tricio' dr. Ibá (*oiLacazes dos Reis,
proveta a.dvogad� .

Organíza_ção Sindical 8_rasileira
Ds. acordo com o qne publica o último número do Anuá

rio Esí atistico do Brasil concernente .a 19't8, a organização
sindical bra"ilrira, em 1917, assentava-se em 1033 sinclicalos,
L1()� quais 079 (59,1j0%), de empregados; 592 (30,250/0), ele em-

l-\.L·egaclos; e, 71 (1,35%), ri e profissões liberais. .

\ _-1. distr-ibuição dos referidos órgãos pelas diversas zonas

Iisiog'ráficas do Pais revelou que 63 (3,80%) elos mesmos se

('nr;ontr::l1TI no Xorte ; 3D'! (18,62%), no Nordeste: 575 (35,21%),
no Leste: 672 (11;15(1<) i no �111; e, 19 (1,10'10), no Centro-Oeste.

Helativamen tc .ao número de sidicalos existentes em cada

mone Pereira, é dessas que mere

cem aplausos de quantos, em San
ta Catarina, se interessam pelo 1>0-

nhecimento de ma história.

LINE-DIA.RIO
HITZ, hoje ás _2 horas
2n Viagem do "Expresso da Ale-

gr ia" .

Às 4,30 e 7,30 horas
.. PALAVRAS DE MULHER

Inspirado na canção de Agustin

CO�CURSO DE �IO:\'OGRAFrAS

A Secrelál'ia do Interior e Jus! i-

ODEtJN (Teatro Alvaro de Car-

Uma das Glorias Artistas do '10-

"

._,.

Amanhã RITZ e IMPERIAL
ADULTERA

,

ESCRITóRIO IMOBILURIO A. L.
ALVES

Encarrega-se. mediante eomíssão,
compra e venda de imóveis.
Rua Deodoro 35.

ça, Educação c Saude abrirá, dcn

iro em breve, um concurso de mo

nogral'ias, sôbre a Colonização no

Vale do Ilajaí.
Sem dúvida, a iniciativa do titu

lar daquela ]lasta, dr. Armando Si-

VIDA SEDENTARIA
o repouso depois das horas de

trabalho ó indispensável. Mas não
é de descanso que precisam os que
se dedicam a ocupações sedenta-
rias e monótonas, êsses, em vez de

repouso, devem procurar rccrca

ções que exijam movimento e ati
vidade.

com

LÂMPADAS
PH_I LI PS

Se tem vida sedentária, Pl'OCU_
Te dedicar VIIi(! par/e âisponioet
do seu dia a camintuulas. pas-
seios, exerclcios ao cr livre ou,.
após exame médico, à pl'fítica
'8JlN5' - ·o]J.ods<Jp umôjn ap

PASTA DENTAL
ROBINSON

·······er

Se ricos quereis ficar
De modo faciI elegal
Fazei hoje uma 'inscrição
o Credito Mutuo Predia

!
,

(IIW1N WASE

SERVIÇO DE METEO
ROLOCIA

Previsão do Tempo, até 14 horas
do .dia 8.

Tempo: Instavel, sujeiLo a chu-
va. _.

Ventos : De Sueste
fracos.

á Nordeste,

'I'cmpcratut-a : Em ligeiro declí
nio.

'I'empcr-aíur'as extremas de hoje:
Máxima 19,9. Minirna 15,8.

PAS'!'A .
DENTAL

ROBINSON

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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crRU�;AR:!���� cr- Carros para o interior do Estado
RURGt,HORfs°�s1.�Tts� S.E- o horário dos carros de que ê agente, nesta capital, a conceituada
Pormado pela Faculdade de Medi, firma Fiu L' & I

- À •

t
íiDa da Univeraidade de Sio Paulo,

I za tma rmaos, ., O SeguIn e:

uuáe roi assistente por vãriol ano, do EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
Serviço Cirúrgico do Prof. Allpio.

Corr�a Neto cf excessão de sábado
Cirurgia do estômago e 'riaa circula· EXPRESSO BRUSQUENSE 28 48 68 f'
res, intestinca delgado e grosao, tiroi·

-

., • e . eIras

de, rins, próstata, bexiga, utero, Nova-Trento
"..á rios e trompas. Varicocele, hidra-

·ce1e. varizes e hernas, E. A. VIACÃO ANITAPOLIS - S8. e 68• feir8B
Consultas: Das 3 ás 5 horas, , rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Caaa
Paraiso), Telef. 1.598

liteaidéncia: Rua �siev�s Junior, 170;
Telef. M. 764

-- -------

DR. A. SANTAELA
�:?�ad�ecft�\;aF��ulg�r:er:f��!le RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-

do Brasil) ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
1oI��COa p��\C�o:a���sodgaD1::r:�n- MANTEM PER.MANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

h-interno d�ede���PItal �sIquIá.
PARA HOMENS

n-íco e ManIcômio JudiciárIo ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-
da Capital Federal TASEx'lntemo da Santa Casa de Mi· , PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

.�;;:��;nb""-:': -Tudo pelo menor preço da praça
Val���dt�:ia:5 '; l:v:::aade

oar- /'a�a uma visita à aessa Casa e verifique
���i�i�1��e� i::g:: nossos prevos e artigos

Dr. Guerreiro da
Fonseca

!
I

I
!

I,
!
I

�_•.•.._.. .._....•......w_._
- ---------- -.-.-.-- ..•-.-..- -, -.-••-- • • • I

RADIOTERAPIA � 'IRAIOS x �
.

DR ANTôNIO MODESTO ! !
Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade I

tiI"'_.......·.-_-.-_·_-_-.·_-"'·.·_·_-_-_-....-_...-_M_._W_._._-.-_-_-.-.-_._-........-_-_-._.-.-__.-.-.-._.-.-,. f
\

ID�. Alvar� de �arvalho IDoenças de Crianças .

Consultorió: RUa Tenente

IItlvelra, 29
Horário de consultas: 9 ás 11 Médico -:

lU.
Sábados: 14 ás 17 hs,

Dr. Milton Simone
Pereira

Clínica Cirurgíca
Molestias de Senhoras

-

CIRURGIA GERAL,
IPOII Serviços dos Professores Bene

tlicto Montenegro e Piragihe No

gueira (São Paulo)
Oonsultae : Das 14 ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10

ESpecialista
Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e OPerações
Residência: Felipe Schrnídt, 99

Telefone) 1.560
Consultas: Pela manhã no Hospital
A tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 libras.

-lh. POLYDORO ERNANl ,DE s

THIAGO
Médico e partei.:o

lo Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da!

Maternidade

roenças dos órgãos internos, es ee

eíalmente do coração e vasos
roencas da tiroide e demais gtan

dulas internas

:Jiu1ca e cirurgia de senhoras -

Partos
fiSIOTERAPIA - ELECTROCAR

DIOGRAFIA - METABOLISM.O
BASAL

!ORARIO DE CONSULTAS: - ! �
Diàriamente das 15 às 19 ho- !�'mL 1

•

CONSULTóRIO: . i h

I,

I
;�

Rua Vitor Meireles n, 11

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trêmpowskí 61

Fone manual 768

Dr. M. S. Canlcaatl
Clinica eJrclusivamente d.e crianças

Rua Saldanha M arinbo, 10
Telefone M. 73:1

Transportes regulares de cargas dopôrto de
-

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOV4 fORI
Informagõe. como. Agente.

Florlen6polis - Carlos HoepckeS/á - C[- re!etone 1.212 ( Eni. t eleg,
São Francucc do Sul - Carlos Hoepcke S/A -Cl - Te1eloae ') MOO R�MACK

DR. LINS NEVES

lOirCltor. da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

lDiagnóstico, controle' ,e tratamento

hpecializado da gravidês. Distur

bioa da adolescência e da menopau

:1&. Pertubações menstruais, .i 'l�1,\.

cnaçoes e tumores do aparelho geui
f:Iil feminino.
Operações do utero, ovários, trom
PAa, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru

mas)
�SISTENCIA AO PARTO E Ot'E-

RAÇõES OBSTETRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová·

1!'i0Jl, hipopise, etc.)
IDfaturbios nervosos - EsterilIdade
_.- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,

1l.�61
Resid. R. 7 de Setembro - Edil.

fiÀ'lU e Sousa - Tel. 846.

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctolegia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles D.

C!8 - Telefone 1.307

Consultas: As 11,30 horas e à tar·

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

�5 - .Telefone 1.422.

Dr. Mário WenAaue.
Dlsdca médica de adulto. e criUlçaa
COnsultório - Rua João Pinto. 16

Telef. M. 769
Conoulta das 4 ã. 6 hora.

....Idbcia: Felipe Schmidt L li.
Xelef. III

-

Dr. Pa.lo Fcat.. \

Clinico e operador
IConlultório: Rua Vitor Meirelea, •••

Telefone: '1.405
Consulta. das 10 ás 12 e da. 14 ,.
II hrs. Residência:. Rua Blum_,

'- 22. - Telefone: 1.620

...�..-_.._-..�J"'I.
.... ....,. -. -.-...-_.._-.-,... ��

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

INC�NDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de' 1944 .

Liga Operaria Bene
ficente de Floria

nópolisCAPITAL E RESERVAS Cr$ 80.900.606,30
Hespousabildades .'.. . : _ •...... Cr$ 5.978.401.755,97
Receita . .'....... . Cr* 67.053,245,30
Ativo :... Cr$ 142.176.603,110 Aviso aos interessados que a
Sinistros pagos DOS últimos 10 anos.... Cr$ 98.687.816,30 I Diretoria da Liga Operária �Be-
Responsabilidades .....•... CI1 76.736.401.306,20 : neficente de Florianópolis rece-

. Diretores: �/ berá propostas para a venda
6r, Pampbilo d'Utra Freire de' Carvalho, Dr. Francisco de Sá, i dos prédios de sua propriedade,
Anísio Mas8orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu. ; sitos. às ruas General Bítten,

""' - wI"".-••

_.
••• -_·_·_·_-:.-_· wI"_-J'_·k..-J'_-_-J'_-_-_-_-..-_-W" -_-�r

I
court 123 e 125 Conselheiro.

BOM NEGOCIO l\.'[afr�, 91 A e Pedro Soare�, 1�.
Desta segunda concurrencia

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda poderão partícípar não somen-

,uta de 10'/. ao ano com recebimento de juros mensais. te 'os sócios da Liga Operária,
Informações nesta redação 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
Tiradentes, 20, a partir das 19
horas.
Secretaria da Liga Operária

Beneficente, em Florianópolis,
28 de 'setembro de 1949.

.

ALCIMIRO SILVA RAMOS,
10 secretário

Edital de Concurrência

QUER VESTIR-SE COM CONFORTe E ELEGANCIA 1
PROCURE A

Alfaiataria ello
RUIlI Felippe Schmidt 48

14 horas
16,30 horas ,Dr. Liudolfo 4.6.

Pereira
Advogado-Contabilista
Cível --' Comercial

Constituiçõell de .ociedade.
fi ."itrViç08 corg!-.:ato., em g�rQl
�·OrgQnizQçõell contabei•.

Regi.trol! e marCCld, di.pondo. I
no Rio. de corre.pondente.
Eacritório: Ruo Alvaro de

Carvalho n, 43,
Da" 8 à. 12 hora••

Telefone 1494

16 horas g

- 12.10 horas

lOJA OIS CnSEMIRAS
EspeCializada em artigos para

homens

() VALE DO ITA.iAJ
f'I"'}ClUnml 1111& Agêlu6b,

PrOgI'4!i88O,
LIVRARIA 43, I..IV.liU..lUAIl

ROSA\

_ •• .- •••• , ••••••41! ••••••••• _.

COMPRADORES PARA CASAS •
TERRENOS

o Escritório Imoblllário A. L. Aly.....
sempre tem compradores .para C8SIU «

terrenos,
Rua Deodoro ali,

- .........•.

. . .. . .

FERIDAS, R.EUMl\TISMO 'E:
PLI\CAS SJFILITICAS

Elixir de Noone ira
Modicaçéio auxiliaI' no tratamento

dQ .iflHa

Fabricant. e dis1;ribuidores da. afamada. coa
fecgõo. -DISTINTA· e RIVET. POI.ue um IIl'aa';
de .ortimento de lIIasemirale illlcadol,' bl'ina
bona e barato.. algodõell. '1mol'ln. e a-wlameato..
pal'CI alfalatelll' 'que recebe dir.tament. da.

E::nre. Comel'alllat•• do Into ..lo .. no ••ntido de Ih. fazerem 'Im,.

Flol'fClfiépoU.,. � FILIAIS em Blum.nau e Laie••

"

fdbri,·cliD. A Cn.a "A CAPITAL- anoma a utnlÇ'!«lo, «:lo.
'rlllta a.ntolil de efetuorem aua. ccmpll'CII. MATRIZ am

iii'

j ,
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o P:q'T'AD -) Sébado 8 de Oulubro ae '.49] 5

LIRA TENIS CLUB� _' SÁ8ADO DIA 8 _ GRANDE BAILE EM COMEMORAÇÃO AO 23& ANIVERSÁRIÓ DE FUNDAÇÃO - COROAÇÃO DA RAINHA DA CI
-nADE SRTA. LAYLA FREYSLEBEN PELA PRESIDENTE DA A. A. T. _ E COLOCAÇÃO DA FAIXA DE RAINHA DO LIRA DE 1949 PELA SR1A. EUNICE LUZ,
RAINHA DO LIRA DE 1948 _ PARA MAIOR BRILHANTISMO DAS FESTIVIDADES FORAM CONVIDADAS AS RAINHAS DO PA'RANÁ, BRUSQUE _ JARAGU�
DÓ SUL E ITAJAI _ 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 N@·
'VA DIRETORIA - A LISTA DE INSCRIÇÕES ENCONT,RA-S& NO BUFÊ DO CLUBE ATÉ DIA 6 'ÀS 12 HORAS

,

VOo

Tal Policia do Povo [oi organi
zarla por técnicos soviéticos, e é

considerada como uma tropa alta

mente ef'íciente.
A fim de ampliar as atividades

aéreas' clo� alemães, as autrn-idades
Médico efetivo do Hospital de Caridade soviéticas estão modernizando o

Serviço' especializado em Doenças de Senhoras aeroporto de Madgeburg.
Modernos métodos de tratamento A1ém dês te, 'os russos estão Iam-

Horários bém me1horando o aeroporto' de

Das 10 ás 12 horas e das 13,30 às, 14,30 horas F'inow, na zona soviética, perto de

Consu ]tório: Residência: Berlim.
Rua Tiradentes. 9 Hotp.l La Porta Os pítótos alemães estão sendo

......,�,...ASSOCIAÇÃO-CATARINENSE'-DE-ENGENIrÉIROS treinados em aeroplanos rllSSOS.
,

-EDITAL Refere O Neue Zeituug que tais I

De ordem do sr. eng". presidente convoco os snrs. Enge- aeroplanca- são, os melhores e mais

nheiros associados para a sessão ordinária, 6a feira, dia 7 do . modernos que a Hussia está produ

corrente, ás 20 horas, na séde social, em que serão resolvidos os zmdo nêste momento.

seguintes assuntos: Em realidade, trata-se ele aero-

a) Eleição do delegado eleitor ao Crea da sa Região; . planos vindos da Russla especial-

b) Assuntos de Ordem Geral. ...
<> mente para êsse fim.

Florianópolis, 1° de Outubro de 1949. Por outra parte, i(,aihleen ?l'Ic

Wilson A. Coitinho Marques _ EngO Secretário. Laughlin escreve de Berlim que as

notícias proced entes da zona russa

indicam o constante crescimento
AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO

da Polioia do Povo. OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO
Si bem o objetivo desta organí-

_ HIGIENE ABSOLUTA _ ARTIGOS DE PRIMEIRA
zação seja ostensivamente o de

QUALIDADE
manter a ordem, ,a verdade é que II9i•••••M4MN HH ...
ela se to�na cada dia mais impor-

I -

tante militarmente. DR.

O recrutamento para a Policia

do Povo merece atenção

prerCl"E:l1-1clal das autor-idades russas.

Os jovens de 18 a 30 anos são os
,

f -d I
p re eri os. I

Nêste momento, as autoridades,
soviéticas estão distrlbuindo peja

IAlemanha Or-iental um: filme de

propaganda, concilando os jovens
a i ngi-essar na Policia do Povo.

ISegundo Kathleen l\1cL:allghlin.
_

este film� já está sendo exibido na: II Pomerama_ Florianópolis - Santa Catarina
O Jilm� �-e.traLa a Y�d� elos s�ida- ! ' .

dos e ofICIais ela Pulicia do 1 �l\ o, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
mostrando-a como uma vida agra

dável, cheia de conf'õr í.o e (,1l1l1

grandes oportunidades.
A Policia do Povo realiza esta se

mana grandes manobras pevto de
,

Pasewalk, na Pomer,ania.
As manobras tem sido rodadas

de eficienté pulisicitladc, de :'oq:na
a atrair a atenção da [uvenlude ç,!"
mã para o garbo das trO]J,3,' puli
ciais.

i A decisão soviética, no seu: ido

de preparar esquadrões -aéreos p'l

ra a 'Policia do Povo, " por certo

um grande íncentivo para 03 ra

pazes alemães da zona russa.

Talvez êsses rapazes já estejam
pensando que, aí'inal .de contas,
Herman Gocrillg era quem estava

M

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

maxrma rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria I

Allen' es ern F'lor tanópc l-s CARLOS HOEPCKE S. A:

tirurgia� Clintca - Obstetrícia
Dr.. Antônio Dib Mussi

-SEVE
, ..

maqumas
2 portáteis, sendo uma UNDERWOOD e outra MIRANDA.
2 REMINGTON grandes. '

,
Ver e tratar à Praça 15 de Novembro, 20 - 2° andar -

-TeL 1.324.

de escrever usadas

Ouçam diariamente, das 9 âsv 13 e das 17 às 22 horas

'nftOIO' TUBA' ZVO 9
1530 ki locieloe ondas médias de 196 txiet ros :

TUBARÃO -- S. CATARINA

,

0U/1ANTE TODO DIA

nos VAPCJOS

'GR.
I

TIL FIA
,

(orrespOi1 'hilcll
(omercial

Confere
Diploma

DIREÇAol
,Amélia M Pi,nzi

Ml:TODO:
Moderno e Eficiente

I

Rua General B9tterr-acourt, 48
(&,quina Álbergue Noturno)

, "

Transportes Coletivos
A volta de '

SRS. PASSAGEIROS
,PARA

.

Goe"'l"ng .ITAJAf - JOINVILE e CURITIBA,
.la.,

'

Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ore-
,

por AL NETO recem O máximo em
Herman Goer ing ficaria cou len- CONFORTO E PONTUALIDADE

te si visitasse neste momento a Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman
cidade alemã ele J\Ja<.!gl!]Jllrg'.· H O R A R lOS:
Madgehurg fica .na ZUJla ele ocu-

I Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
pação soviética. Carro de Fpolís. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13

Xo aeroporto (fc Xlarlgvburg no:' horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se-
ta-se atualmente um movimenlo guinte ás 6 horas.

.

,

f'óra do comum. Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven-
É que os russos esl ão trc inantlo detido-se passagens.

novos pilotos alemães, Act�itam-se despacho de encomendas.
Ao fazer esta revelação, o [or- Agencia: Rua Deodoro. esquina da Tenente Silveira nO 29

nal berlinense Neúo )l;ritllng recor

da que o 'I'rutarlo de Potsrlam de

termina 'a abolição completa elas

atividades aéreas dos ale;ííães.
Os pilotos av-mãrs que estão

sendo treinados pela Russla veJ'

toncern às forças da Palicia do Po-

Comentaria Internacional

SÊ.,OE SOC'Al.�

POLQIO Al�GR�_
RUA VÓLONTÁRIOS DA PÁTRIA N.o,68 • 1.° ANDAR

C;'XA POSTAL, 583 • TELEFO·NE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA>

Agencia Geral para Sta. Catarina
Bua Felipe Schmidt. 22--Sob.

Caixa Postal, 69 - Tel. "Protectora" - PLORIANOPOLIS

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO,

-

N. 33)
ACEITA ENCOMENDAS

DE SERVICOS TIPOGRAFICOS
APRESENTAÇXO IMPECÁVEL ENTREGA

RÁPIDA

com a razão ...

A. DAMASCENO DA SILVA

CASAS E TERRENOS
Possue v. s. casas ou terrenos pari

vender?
Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório ImobWJr1o

I A L, Alves.

Rua Deodoro 34.

ADVOGADO

AÇõES CíVEIS E ÇOMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 - 2" an"

/

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388

Arvores . frutiferas
Arvores Prutíferas enxertadas e plantas oraamentaís n..

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e PomiclIltura

H. J. Cipper,
Corupá.

.

Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalallo llI'atuitamente.

•

A T E N c Ã O, G A R O T A D AI

Acaba de chegar o 2� numero da

GAZETA lUVENIL
Posto de Venda Café Ria Branco

INDICADOR AZUL DO RIO GRAN'U! -no SUL,
Um nome que se impõe pelos inestimáveis serviços que vem

prestando durante seus 15 anos de existência ao comércio e

industria
Agora tambem anexará informações des Estados de Santa

Catarina e Paraná '

Já estamos angariando publicidade para 15a Edição
.

Informações com o sr. João :?ires Machado á rua Cl!)nselhelro
Mafra, 156

'-'

Santa CatarinaFlorianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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XLTI' I e Ipoj ucan.
.

NO DIA 13 de maio de 19::W .lOE i.orrs, ao ganhar y ti-

O Chxias, de Joinvul-s, voricou tulo de campeão mundial de
o Adolfo Konder, n.",;l;;=t Capi- ilC'SOS pesados. tmnou-se (}

ta. pela expressiva contagem campeão mais jovem da hisr
fie 7 a 3. cnuqu istando, assim, tóría do box .

A
O honroso título de campeão EM AGôSTO de 1947 o Fer-

.

S g tas d 1 d GUARANI X IPIRANGA '

ra a e ve a I e
catarinense de 1929. O "onze' rovíárío, de Tubarão, venceu o

Desfecho empolgante . e reple- caxisnse atuou assim organí- Figueirense por 4 a 3..

'hOJ- e, na bohía sul lo de jogadas clássicas terá o zado: Benedito. Candinho e O ESTADIO

encontro desta Ia rd e
'

1}0 está- Chíquíto; Marinheiro, Jbsé e foi inaugurado no dia 4 de se-

Inaugurando a temporada de 've- ma traçado, a Federação de Vela e dío da F.C.D. entre. os valoro- Oto ; Meyar, Cirilo, Scrimídlin, tembro de 1938, com a rsalí

la, a Federação de Vela e Molar de Molar de Santa Catar-ina, realiza- sos e aguerr-idos times do Cilo e Reeck. O.:; tentos do zacão de um encontro .amisto

Santa Catar-ina Iará l'e�lizar hoje, r á, amanhã, na baía sul, mais duas Clube Atlético Guarani e do bando vencedor foram assina- so

-

entré o grêmio rubro-negro

ás 15 horas, na, raia dos "Veleiros regatas a vela, .da classe "schar- Ipirariga F.C.,' lider e vice lider lados por Cilo (3), Schmidlill e o Vasco, que terminou com a

da Ilha", a sua primeira regata Lia pie" do Campeonato Amadorista (3) e Reeck. vitória dos vascaínos por 2 a.

classe "Lightning". Às 9 horas será elada a partida da cidade.. O H.{\KOAH, clube ís'raalíta O.

Eslão inscritos nêsse empolgante para a regata àe equipe: ás H ho- A partida, que é, sem duví- norte-americano, visitou o S. A PIOR coíocacão do Flumi-

certame, os ramosos tímonen-os ras, partida para a regata indivi- da alguma, a mais importan,te Paulo em 1930, onde disputou nsnse nos campeonatos cario

Nazareno Simas, Waldir Gil, Ro- dual. do certame, dada a posição dos 4 partidas. Venceu um comei- C8.S foi em 1921, quando foi á.

herto Costa Sousa, Lacerda Melo, Nessas regatas leremos octsifi0 dois valentes adversários, secá nado Palestra-S. Paulo por :3 a eliminatoria com a Vila Iza:bf'L

Arnaldo Mesquita e outros. de rever o grande limoneiro 01'- assistida hoje Dor 'u-m publico 2. Perdeu para a seleção pau- AMILCAR desde 1918 passou

Como vemos, oompel.irão elc- lanelo Filomeno, _ campeão cata- entusiasta. lista por 3 a 1 e para o Corip- a s�!r o centro-médio titular

mentes ele grande valor, por isso rinense ,l.cvanclo como seu Os tricolorcs, que pc+deram a in- tians por 5 a 1. Empatou com da seleção paulista, e até 1930

que, Lacerda, é vencedor duma proeira, o inLrépido sr. Argcmil'o\ vencib ilidadc dianle lia Ol irupico, um selecionado bandeirante nínguem o barrou do difícil

Importante 'prova - regata de 20 Cabral. irão ao gramado cientes de que a por 2 a 2. pôsto .

milhas -, ·e o sr. Nazareno Simas, Galluf _ outro ,�alol' consagra, denota significa a perda do pr l-
APóS a terminação do cer- EM SETEMBRO de 1921, o

'Valdir e Roberto Sousa, conquís- lio, rcapàreoerá amanhã, cornan- meiro posto a favor do antagonista, tame mundial realizado em América, de Joinville, empatou
tar�l�, em Vitot-ia, um br íüiante 2° dando o seu velho "sharpie". Lolo- o qual se encontra bem disposto fi- Montevidéu (1930)" R seleção com a A.A.Americana, de

Iugar, para a equipe catarinen.se. Ferro, afastado das lides náuticas sica e técnicamente, esperando Ie- norte-americana disputou dois Santos, pela contrigern de 1 a 1-

A série dos "Veleiros' da 1111a" jú há bem tempo. também surgirá var de vencida a sensacional por- prelíos no Brasil. Perdeu; para O conjunto doe �"iDiabos - Ru-

-estará aberta dêsde o meio dia. dírigíndo um barco irrequieto e fia. O S. Paulo por 5 a 3 e empatou bros" jogou com a seguinte
af'ím de recepcionar o mundo ofi- atrevido. Inicio às 15.30 horcs, Pl'e'.iminar

com o Santos por 3 a 3.' formação: Câmara, John e Pa-,

cial da vela barriga-verde. Patahens à Federação l ás 13,30 horas.
NA QUARTA partida dispu- J;ápib. Carlito Gomes, Macarío

O troféu a ser disputado hoje, é tada pelo Vasco, na sua excur- Bachara, Amorim, Joãostnho,

uma homenagem ao 5° Distrito Na- são ao México (23 de janeiro Rodrigues e Alfredinho Zattar.

·;\'a1. de 1949), o grêmio cruzrnaltí- Foi. êsse o primeiro prélio en-

A folha' esportiva d"'O Estado", A' m
..

e
<;

d
- -

/d no venceu o Atlante por 8 a o, tre Ioinvüenses e paulistas.
felicita a Federação dirigida pelo arg m uma renolao a sendo essa a maior verificada O SÍRIO Libanez disputou os

sr. Paulo Mendonça, e envia aos Federecãn de Vel� a f�vor de clubes brasileiros campeonatos cariocas de 1925,

valorosos timoneiros de hoje, os lU! Irua do pais. O "onie" vascai- até 1930.

seus calorosos abraces com votos Conforme eslava 171f11�Cada, reuniu-se ante-ont cm, o Canse. no jogou assim constituído: I :\0 'PRDiEIRO turno do

-de lnilhantes perfórmances. lho de Represerüanl.es da Federação de Vela c Jlof01' de Santa Barbosa, Augusto e Wí lson.] campeonato carioca de 1947, o

AMANJU.. M��1'S DUAS PROVAS Catarina. 'Eli, Danilo e Jorge, Nestor, Bangú venceu o Canto do Rio
Dois ucotüecim.enios assinalaram, muito inâelerelmçrüe, Ademir, Friaça, Ipojucan e por 8 a 1 !

aquela agitada re1irlhio. Primeil'o, foi (I presença scmpre a"&1'0" Chico. Marcaram os tentos:
davel do Sr. r.eopo/elo Gever - "pai da vela ba1'1'ic/a-1'erc{e" ._ Ademir (3), Friaça (3), Nestor. Nelson Mai!a Machado-
como costlllnmnos di::,er. De falo, é o Sr. Leopoldo Gel/er tI,dia .�����)41111�()4••'(_�
das rnai07'es (ir/l/I'as elll vela_ nacional e o inspira(/o/' da nossa.

Eslri ele ,consil'lIindo. nos estalei7'os ria Al'ataca e soú a flssis

lênc-ia técnica do Sr. Jl.[w'io iVucefi, 11m úarco classe "Brasil",
par·a. 1'egatas de alio mar. E nesse bar'co, com l1'ip1l1ação cato.

rincnse, o Sr. Geyel' tomará pw'fe, em 20 de janeiro vindouro,
na rcgala Buenos lli-I'es - Nio de Janeiro. ,

Depois da 1'eunúlo, 7·eali;,ar/a. no Cluúe' 12, a Federaçüo fes.
tejou ({. presença do Sr. Leopoldo Geyer, com 11111Q enorme

quantidade avaswZadoTu' de "01/.1'0 Pilsen" ryelaela.
O outro acontef'ilJtcnto" (oi o pedido de demissão f01'lnnla

do ].lelo sr. AlvCl1'o AcioU de Vasconcelos. lIiotiv01l o seu treS101.h....

cada gesLo mn melindre surgido ].leia confecção dwn expedi·
ente do Sr. Presidellte Paulo Mendonça - e,cpeelienle esse

que mereceu o unânime aplauso do Conselho de Representan
tes de! F. '1'. M. S. C. 0)'(1, os Estatuto.s (Laquela e'l1lidade náu.

tica, que se coml)(íeln de !f1· artigos, no 48° diz assim: "ao vi

ce_presidente com7Jele substituir o Presidente nos seus im

pedime;ltos". E m�is nada. O Sr. Aeioli era o vice, mas o P1'e
síntese eslava em e.r-eI'CÍciO. Tomou providências em (IlZO?' da
sua Federaçâo e que foram afinal, ratificadas pel.o 'Conselho
<te Representantes, logo, (J 87'. Acioli de Vasconcelos ncío tinha

Ol}/TU coisa a fazer, sinão tamúém 1'atific(/r, em sílpncio âig
lW lia sua elegância desportiv(l ,a deUlJe1'Ução do Sl./.premo orgão
ela entidade a que ele - Acioli -, bem poderia servir por
'mais tempo e ele rnç.l1..eil'C! bem 'mais eficiênle.

Eça d.e Queiroz,' em "O Primo Bazílio" -- se não nos fa
lha a memói'Ía. -, dizia que "os tempemm(mlos scns'íveis
têm às ve::;es, ímpetos colél'icos de espedaça-r deveres e con

ventências, e p'roc'lll'wn v mal C01n eslTemecimentos sen-

Direção de PEDRO PAULO MACHADO
,

No ano de 1948 as esportaçÕ€s da União Africana ele_

varam-se a duzentos ,e noventa e sete milhões de libras, cor
respondentes a cêrca de dois biliões de cruzeiros.

Foi o mesmo, aproximadamente, que as exportações do.
Brasil. Entretanto, dada a diferença de população, as expor
tações suLafricanas assinalaram' o elevado indice de 26,5 li

bras (1.988 cruzeiros, ao câmbio da época) "per capita", ao

pa:sso' que as nossas, estimada a população brasileira em qua�
Tenta e oito milhões de pessoas, corresponderam apenas a.

SE.YS,ACI01YAL ESPETACULO
A

Cr$ 452,00 "per capita". Donde se ve que muito ainda preci-
"':ábado" e Domingos - Às '1 í 1101'<1s - Matinadas para o 1111lndo infanlil. samtOS: trabalhar, produzir e exportar, pois um jovem pais

Dois elencos de artistas - Touradas - trapézio - acro- africano se mostra quase cinco vêzes superior a nós, em ca-

bacias - ginásticas. pacidade produtiva. E a União Sul Africana tem uma super-
O CIRC� SE �C:f�A LOCALIZADO NO C,:!\MP0 D� MANÊJ<? ficie aproximadament,e igual l} de Goiás e uma população de

Os dOls ammalS para as touradas serao fornecIdos pela flr- ü..penas uns doze milhões de habitantes, dos quais só 20 por
Pedro Vidal.

NA-O FAIJh-.EM (
cento são de origem européia, sendo mais de sessenta e oito

1.1.

! por cento, indigenas
bantus. É um ,exemplo para nós. E para.

Divertimento e Sensação! Música! Alegria! Moralidade! cos nossos homens públicos,

Em prosseguimento ao progra-

FLAMENGO ESPORTE
CLUBE

Recebemos e agradecemos
i) seguinte oficio:
"CAPOEIRA, 21 de setembro,

de 1949 - A ilustrada redação
-.d' "O ESTADO" - NESTA -

Atenciosas saudações - De

vendo realizár-se a 25 do' cor

,rente, às 9 1101'as, o lançamen
to da pedra fundamental da

[futura séde social do "Flamen

go Esporte Clube", de Capoei-'
!ras, a respectiva Diretoria, por
lintermédio do 1°. Secretário,
que êste subsc1'eye. tem o pl'a

zre de convidar êssa redação
para .assistir aquela solenidade.

O vosso comparecimento
muito nos penhorará e, ante

cipadamente, apresentamos
-vos agradecimentos com a segu

rança do nosso elevado apreço.
Hélio Lino de' Oliveira, Se

cretário.

DENTRO DE 24 HORAS A

R.EGAT,A DO MARTINELLI
REGATA DO MARTINELLI

Amanhã, finalmente, será

realizada, na baia sul, a sensa

cional regata a remo, promo
vida pelo glorioso CIube Nau

Uco Francisco Martinelli e com

o concursos das guarnições dos

.seus co-irmãos Clube Nautico

�iachuelo e Clupe de Regatas I

:Aldo ,Luz. \ !
O programa está assim orga-

nizado: e

1° pareo - 1.0UO metrds -

Ioles\ a 4 remos _ Classe Prin

cipiantes.
20 páreo - 1.000 metros -

Ioles a 2 remos - Classe Aber

ta.
30 páreo - 1.000 metros -

out-riggers a 4 remos' - Clas

�se Novissimos.
40 páreo 1.000 metros-

Canoe Classe Aberta.
5° páreo - 1.000 metros -

10les a 4 remos - Classe, Ju-
11io!'s.

60 páreo - 1.500 metros - ma
out-I'iggers f\." remos Clas-
se Aberta.

suais" .

Zuri nU.dl '1

..

DO MEU ARQUIVO

FIGUEIRE SE f. C.
A VISe)

O sorteio da Geladeu'a em beneficio da construção do es

tádio do Figueitense F. C., que estava marcado para o dia 10
de Outubl'O de 1949, ficou transferido para o dia 29 do mesmo

mes. \

Madrid - Circo-Touradas

CURITIBA TE.UCllAWA PROSEBRAS PARANÁ -

HOJE - ÀS 20.30 HORAS'- HOJE

.

Para Bebê!o eu

Enxoval vistoso. e de fino gôsto Roupinlias
e peças avulsas p/crianças - Tricô e Bordados

CONHEÇA O TRABALHO DA Cos'rUREIRA

CACILDA
Coqueiros' - 2a• casa próxima à Capela do Bairro.

Variedades
CURIOSID4Df,S

(Serviço da Agência Argus)
Calcula-se que as maiores colônias de forkigas, com um

milhão de insetos, têm em oonjunto um pêso igual ao de um

adulto.

Cansado, de quando em quando, de ser "o ma{.or cérebro

I
do mundo", aliás, do século XX, Einstein, fugindo ás profun...
elas abstrações matemáticas e ás intricadas equações, buscar

" como qualquer de nós, distração no mu�ica e na literatura.

t1uando à música, é conhecida sua predileção pelo violento"
que êle mesmo toca. Na literatura, Dostoiesky.

Certa vês, chegou a dizer: "Dostoiesky agrada-me mais:

do que qualquer ci�ntista".
.
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300.000 romeiros para os fe'stejos do Círio Nazaré
Boteis e pensões completameute lotados na cidade de Belém
Belcm, 7 (O K) - Esta capital rio de )iazaré. Brasil, conduzindo, em YÓO direto

é, presentemente, Õ ponto de maior Ainda an í.c ontem, atendeu.lo aos a capital paranaense, 45 passageiros
aglomeração popular, com a alra- que desejam chegar a tempo de entre os quais numerosos artistas

cão de romeiros que cJlegam de acompanhar o inicio rias f'est ivid n- do rádio, do cinema e do teatro, es-

avião, a bordo dos "gaiolas" ou trí- eles, que se, estendem até o dia 23, necialmente contratados para a

pulando suas proprias "montarias� par
í

iu do Rio, em viagem especial grande festa popular. \

'a fim de assistir aos festejos' do Ci- um "Balldeirante" !la Panair, do Reunindo cêrca de 300.000' ['0-

nasl eiros, com seus hotéis e pcn

sões completamente lotados Belem

passa a ser' procurada pelos "bate
dores de carLeiras", alguns dos

quais viajam até mesmo de vião�
a exemplo dos que acabam ele ser

detidos pela policia da Bahia, já
de posse das passagens aéreas com

qlle deviam deixar a cidade do

Salvador.

,I

I
r,

Outubro c,,_< 1949
------------------------------------�------------------------------------------------------

«Uma notável 'contribuição à' segurança coletiva
das .naçêes livres do' mundo» é como' considera

Truman o auxilio militar ao ocidente
Washington, 8 (O E.) O auxi lio de armamentos e declarou ereto autoriza o f'ornr-címento de

presidente 'I'ruman, firmou o ,pro- que se tratava de "urna nofavel armas e sua aquisição para q LJH

jeto de lei- de concessão da verba coníribuição á segurança ocletíva torzc valses localizados nà Europa
de 1.300.000.000 .de dólares para o das nações livres do mundo". O de- Ocidental, 110 Oriente l\fpdio e ex

tremo Pacifico, a fim de auxilia-

Criança
, C o n· v i t e ria Celestina Braga Paixão, fale-

A Escola Espírita r. de M. Evangélica "Luiza Meyer" patrocinadora cendo no Hio de Janeiro em 10 de
da "Semana ,da Criança Espirita" convida os prezados confrades dcstn' :\1aió ele 19/!6. "O l)oéta bravo, poé
Capital e Arrabald·es, para a festividade inaugaral, no proximo domingo, la cujos versos não foi preciso se�
dia 9, às 9 horas, no Estádio da Força Policial. mear e ainda,menos cnltivar; l)oé-
.. Sc:ão realizadas provas desportiva� com o eoneurso das Escolas Do- 1 Ia igualmente entenelido e aprecia-

mllllCaIS. elo pelos súbios e pelos ignorantes;
Haverá farta distribuiçã'o de leite e pãesinbos às crianças· poéta do po"o e da raç,a; poéta e

Muito agradece os que cooperarem para maior brilhantismo da fes- só poéta; que ,só Dóde dar poesia,
tividade numa demonstração de fé e solidariedade. como as aIielhas só podem dar

mél";
- em, 1868, a elivisão ue enCOLl-

Porto AlegTe 7 (O E) - Ontem de manhã o sr. Orlando Machado raçados da esquadra brasileira co

Wolff, saiu para os fundos de sua residência, a fim de col'her alguns pés I mandada pelo Barão da Passagem,
de agrião. Momentos depois, sua esposa chegou à janela que dá para a rompeu i'og'o contra os infantes pa

parte posterior do' predi?, e âvistou seu consorté caido numa poça dagua l'aguaios que ostilisavam Angus
parte posterior do predio, e avistou seu co,nsorte caido numa poça dao-ua. turra pondo-os em fuga.
Imediatamente, bradou por socorro sendo atendida por dois ci!dadãos�ue A.ndré iVilo Tadasco

passavam ,pela frente da casa. Declarqu a referida senhora à policia, que
.w.·.....·.·.-.............._.•...,._..",.._�

Cami•••, GrIlVatall" PitameQ
se�\marido sofria de ataques epileticos e que, certamente, acometido de II'Mei81 da.;,melhorel; pelo. me
um deles, caira na poça em que foi encontrado, de muito pequena profun- Dorel preço. .6 oa CASArtMtS
didade perecendo afogado. CELANEA _,Rua'C. M .(roa •

As comemorações no centenaríe
de Rui Barbosa

.

Reunião, ontem, no Gaoinete du Secretário do Interior e'
, Justiça, Educação e Saude

Reuniram-se, à tarde de

oDtcm'l
Dia 3 de novembro - Sessão

110 Galbinete do dr. Secretário do solene na Ordem dos Advogad-os
Interior e Justiça, Educação e Saú- de SaDta Catarina.

de, sob a pr·esidência do Litular ôa- Dia 4. de novembro. - ConIe

quêla pista. sr. dr. Armando Simo- rênci31 na Faculdade de Direito,
ne Pere�'a, os Sl·S. Des'. crbano sob o sen patrocínio e da Acadô
Muller Salles, Presidente do Tri- mia Catarinens.c de Letras, deven
bUMl de Justiça do Estado; Prof. ;do ser convidado para orador o rIr.

João José ele Sousa Cabral, repre- Edmundo da Luz Pinto.
.sentante da Faculdade de Direito Dia 5 de novembro - Sessão so

de Santa Calnl'i11a, dr. Oswaldo Iene 11Q Tribunal de Justiça do Es

Bulcão Viana, pela, Ordem dos Ad-' tado e na Assembléia Legislativa,
'vogados e sr. ,Gnrlos ela Cost.a Pe- com a inauguração da Bibliot.éca

1'eira, pel,o Instit.uto Históric'o .e "Ruy Barbosa", no PalácIo .do Le

Geográfico, ós quais assentaram gislativo e, na Praça 15 de Novem

medidas para que se,ja, em no"em";;; bro, do Busto do grande brasileiro.
bro p�xill1o,' comemorado, condi- Falará, néssa oportunidade, o sr.

namente, o Cenlenário de Ruy Bar- dr. Armando Simone Pereira, Se
bosa. cretário do Interior e Justiça, Edn-

Assim, ficou assim rlistribuido caçã e, Saude. A noite, colação
o programa para aquelas palrióti- de grau, elI� solenidade que se rea

cas comemorações: lizará no salão nobre da Faculda-
Dia 31 de outubro. - Conferên- de de Direilo, dos Bacharel.anelos

ela, sob o patrocinio do Instituto da Turmà "HUY BAHBOSA", seu

Hislorieo e Geográfico, no salão do paraninfo o sr: dr. João David
nobre dn Faculdade de Direito, pe-I

Ferreira Lima, Secretário da Fa-
lo dr. Alexandl'e Konder. zenda.

' �

Semana Espirita

AFOGADO NUMA POÇA DAGUA

los a resistir ao comunismo.

PASTA DENTAL
ROBINSON

HOje no passado
A data de hoje rec01'da-nos qlle:
- em 1621, 110 acnmpamcnto do

Rio Vermelho, 1H'óximo a Bahia,
faleceu,D. Marcos Teixeira, uni do"
combatentes conlra os holandeses;
- em 1711, nomeado Governa

dor, Felix José l\Jacharlo ele 1\Ien

donça desembarcou em Recife, sen-'
do recebido pelos partidos rivais,
terminando a guena dos "Masca
tes" ;
- em 1713, foi in�lalada a Vila

de São João d'ElcHei, em Minas Ge

rais;
- em 1796, em Recife, nascen

Frei Canéca, sendo fuzilado em 23

ele Janeiro de 1825, como um dos
rnartires da. Hepublica;

-em 1799, no Bio de Janeiro,
nasceu Eval'isto Ferreira da Veiga,
jUl'iscousulto, vindo a falecer eIn

12 de :VIaio de 1837;
:.__ em 1854, em Campos, Estado

do Hio, nasceu José Carlos do Pa

trocinio, grande yuUO da campa

nba abolicionista, faleeendo em

29 de Janeiro ele 1805;
- em 1863, em São ,Luiz do 1\'[a

ranhão, nasceu o poeta Catulo da

Paixão Cearense, filho de Amancio
Josr da Paixão Cearence e D. Ma-

l

UM ABOLICIO'N'lSTA
André .Yilo .T'adasco

A data de hoje Lembro-nos o cult o empolaante de J08(: 'do Put roci,

nio, destacado eleiu ent o da cani panh a obolicionisiu,

Nascido neste dia, 110 ano de 185ft, em Campos, ltstado do Rio, leve
II sua meninice uu. 1)(1Ú)·(';:'(1.

jrí, 1iWfO pugnava pelo: escrauaiura esrreuerulo 1111 "Gazeta de Noli
cios" e, na "Gazeta da Torde", quando o aCII,sa/'um de ser {ilho de uma

1 eqr«, ao que retrucou c01lí uiui!« enfase : - "sim, e disso me orçulho,
I' de ter peglldo ([ alça de seu caixão o Conselheiro Xlonoel Pinto de Sou.
sil Tuinlns , então Presidente do Conselho de Minislros e os ii('Jmel�s nuiis
uot aneis desse tempo".

Em 28 de Seteniin:o de t887 deixou a Gazetu e [uruloú n "Cidade tl

ltio..
Quando a t8 de )[a10 de 1888 (l Prince:a D. lzub el. a,ssinoll à célebre

"Lei .4.w·ert". exiinquiruio a escravidão, Jos/: do Pat rocinio bei iou-llie

as mitos' exclamando emocionadissimo : - "Meu Deu s l Já não há mais
tscravos na minha terra!"

\ "\'0 decorrer destes dias de apreensões,' quando os ventos gélidos
oas estepes russas sOJl)'Wl1 desesperadamente, ch qando alé nossas cer;

deiuntcs plugas () eteiio nuicabro de tão sinistra doutrina, devemos
.ueditar HO rulio de José do Pairocinio, pois que "enqucuüo houve)' no
Brasil mI! coror ão leal I!síe há-de repetir que os maiores {illws desta
terra (oram as oito personaaens, a Princeza e seus stinistros, que res.

un{urmn com lima hora de coragem todo o negro passaelo elo Im.périol''
E o iulrépido .IaS!: (/0 Patrocínio terminaoo a sua notícia, com II

roração eln1JOZ[/ado pelo grande acontecimento ela libertoção dos escra

vos, deirand o soltar de Si/a alma a revoada bl'ancc� ele suas esperanças,

LJl'odíJllwndo: - "qIlfJI'O' que elas saindo da arca de libetdade, ancorada
sôbrc o. Jlonte Ararui Il(( Justiço; voem �01' éste Brasil int�Í1'o,· pouean
cio na casinha do escrauisado de ôntem. prendam (/0 bico um, Tamo de
oliveira e o traçou: para depositar noS' P(:s da meiaa Senhora que é a

WIlI'a Jfíre .da Furnilia r:eum!"
1086, Carlos do Patrociuio [aleceu. llO Rio de Janeiro em 29 de [a

/leito de 1905.

Honrando a sua uicnuíl'ia u m. dilema se rios «presenta: a liberdade

ou a escraoulão : Ir vida baseada nos principies da democracia 010 (� su

ieição sob o totatttartsmo 1 II

Rle, o qrande Iosi' do Patrocinio, no passado, p'l/(J1101/ pel� liberta.

cão dos escravos; nós, no presente" pugnaremos pelo. Ube1'dade de nosso

}Java, para a g')'andeza da Pátria Brasileira, queiram O'U lltiO os par'ws

(/ue descrêm de nossos mulas do passado, co;me/.ellllo um e1'I'O contra 'a
nossa Elistú/'ia e 11�n ci'ime ele lesa_pátria 1 1 1

Saibam fac/os os bi'l/sil.eil'oS honrai' a memória de José do Pa/roei

1'10111,

0- Clube 12 de 400sto bomenagerá
a beleza barriga-verde

jEstúrá presente ao «eok-tail,' dançantE' a rainha de Curitiba

Domingo, dia 9, l1a\'�r{1 um cO-I homenngel11
ú Hainha dá Cidade e

quetel dansanle, elas 9 ;Js 12 110ras, ás Rainhns das Cidades de CUJ'ili

nos Salões do aristocrÚli:o e \'et�e-I ba" BrL1s�l1e. Lajes, ltajai;.e Jara

rano Cluhe Doze de Agosto, em gna do Sul, ora nesta CapItaJ..
---,

- - '-- ---

I Será 1J01' eerlo uma reunião S11-
DR. MIGUEL SALLES 111am('n[(' elegante e éoncorrida,

CAVA.LCANTT
como aliú;:; srlllpre acontece com'

Viajoto .ontem, l;ela Crn:wil'o do
toda, as iniciaÚvas do fidalgo cen

Sul �el'vi('os Aá�os, pura o R�o de
trü dt:; !'ecreações sociai's da rua

Janezro, o dr . .lEzguel Salles Caval-
João Pinlo.

canti, �lIe1'icu.lto1'. do Depal'lamen- Os coqu eteis dansantes que ti
ia de /::!Cl11de P /lúlzc� do Estado.

. veram llagar no Clube Doze, em 011-

S. S., (/ue da capzfal da republt. tros domino'os alcançaram pleno
ca segu.irá com destino á Baia, irá'

to ,

êxito. Este de agoi'a, COIU a presen-
representar Santa' Calarina na sa

ç:l\o de tanlas :\[ajestades" será foe
Jomada Bras ileil'a de [Juel'icUltt/.

�osamenle sensacional e brilhan-

tissimo.1'a a se rewlÍ1' naquele Estado, le

vando a plenário sna tese: "C'on

siclerações s07J1'e (! mor! f1nda(/e e

mortalidade 'infantil na ridode de í���/.;·'
Florianópolis", .t1'�b�llW de gran-I Dr . M;nuel � �lle� flaflde estudo e pesqnzsa. • r e"J "U lt U

Ao distinto médico, os 110SS0S I t"l II ente atévotos de boa viagem e de felicida- V 3 cau .. (hlS
des 110 desemllenh? qa S1ta r�le- me·l�do� da novem-brovante e honrosa ?nlssao.' U "u

O sr. Abilio :!'I/[afra, um dos mais presligiosos políLicos na

Ilha, ao 1empo que o \'oto era desassombradamente a desco

berto, seria, srgundo :uns boatos recenLes, o' autor dessa enor

me pregação cívica de earLazes nas paredes.
Procurado por nossa reportagem, o experimentado pro

c,er ,político contestou os boa[.os, atribuindo-os, sem'pedir re

servas, ao sr, Eugenio Beira0, para quem, aliás, teve palavras
de simpatia e respeito. ,,(

O 51'. Abi.lio Mafra, despedindo-se do jorÍlalista, declarou

que apojaria o candidato do acôrdo, se acôrdo houvesse, e,

em hayendo, se dele saisse algum candidato.
Val,e o reg'is�ro.

.I
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