
o é -ide çom ui ta oi pro lama
a Re' blica da Alemanha Oriental

Berluu, 8 (V. A.) - A Repuhlica
Orirntal da Alemanha - o mais no

vo satcli!e da L'n iâo Soviél.ica �

foi jn-oclamada ontem sob a lide-

Javor dos comunistas e dos russos,

rança dos comuuis
í

as ge.rmanicOS'j sem quaisquer 1)ol1e1'.ps legais, por

O Con�e!110 Popular _\ '.?miio, que votação unanime tornou-se ime

at0 agora vinha funcionando em díatarncnte a camara baixa da "Re-

I al do pais, ontem estabelecido, e

publica DcmocraLica Alemã". Os outro para os três SCtOl'CS ocid en
Alemães tem agora doi" regimes tais, que lem a sua sede na cirla

separados: um para·o setor orIen- de de Bonn.
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Uma barragem de oratoria norte-americana desfe
chada pelos adeptos da nova «República Democrática»
Berlim,8 (O E.) - Urna hm-ra- tado unanimcmenLe um -maui Iesl o prometeram voltar a ser democra

gem ele oratór'ia I anti-norteamerl- a todos os alemães que foi elabora-I tas. p.êck anunciou que :1

..
primeira

cana foi desfechada .pelo"s alemães 'do na semana passada pelo Comi- eleir;fto da nova Republica seria
adeptos da, nova Repub lica Demo- Ié Central comunisLa. Este -maní- realizada daqui .a um ano, ou seja,
cratica, o mais novo satélite da festa propugna pcki luta contra a, a 15 "de outubro de 1950. Declarou
Russia. Wilhelm Pi eck, velho esta- Republica Ocidental alemã, a favor que, até enlão, o regime será co

dista comunista, declarou perante ele uma "frente nacional", ínclu- nhecido como "govêrno provísó
o Conselho' rio Povo Alemão, em sive os nazistas que, no passado, rio ele todos os alemães".
sessão especial, que o mesmo deve

se tornar a camara baixa da nova

Rcpubl ica e pediu aos soviéticos

que "devolvessem a plena sobera

nia
"

dos al cmães.
O Conselho compões-se aproxi

madamenLe, de WO comunistas c

de simpatizantes, tendo todos ado-

Para próximos dhul a
assinatura do acõrdo

Hio, 8 (O R) - ][á mais dum

mê,.; r)'Yelamo.;; as bases do acurdo
comercial que será firmado entre

o Brasil e Portugual. Entretanlo

o eh\fe da Delegaçã.o EconorJlica
PorLuguesa primeira, e de[1Qls as

reclaJlia�õeg d alguns set.o�s eco

nomicos nacionais ('111 lOl"no das

bases, adiaram a assinatura do do

·pumento. Agora, porém, Informa-se
que o acordo já está concluído,
tendo sido resolvido o impasse que

surgirá principalmente quanto às

importações de vinho, ficando
a1 endielos os legitimas interesses

da vi tinicullura brasilei·l'a.
Assim a assinatura do acordo

está sende esperada para os p1'O
ximos dia.s.

PopulaCáo il1glêsa '

Londres, 8 (V. A.) � As estati8-

tisc�s elo registro geral da popula
ção civil H'velam que llá na Ingla-,
terra Ç)'tQ homens por 1.000 mulhe

res. Entrctai1LO, lJal'a os jovens en

tre 20 a 2ft anos, a proporcão é

inversa: 1.021 Ilomens para 1.000

illulheres. O maior numero de mo

ças em certas regiões - precisa o

relaloeio a respeito - é devido á
ausencia dós membl'os das forças
armadas e marinheiros.

Valpndario _
intimo

Dará a V. R. informações" exal.a,;
80b1'e a rl ata do parto, dia�� do mês

favol'avei.-; ou desfavoraveis á gra
videz e outras indicações nt.eis.

" O Calendári.o Intimo encontra-se
nas cartei;as dos Vedativos Tatú e

Dr. Groy, á venda nas farmacia,;.
Se não encontrar, peça á distribui
dora no Brasil: Tutelar Li.da. Cx.

Postal, 921'3. S. Paulo, juntando

I\.,€1'$ 12,00 em ,selos postai.s e rece-
� .

l'
.

d�era cartena semi mais espesas.

I,

o MOMENTO

Imô'uí seu Prefeitoeo
. :\'o município de Ima1'111, o sr. Pedro Bitl cncourf, cligno

Prc ft-itn, será, J]I)jp, alvo de significativas homenagens da 1)0-
pulaçâo. Havendo-se cuu üarlo, com invulgar' devotamento, aos

interesses daquela comuna, desde há 19 anos, vrm ele rr-al i
zando n4 uma obra adtuinistrativa verrladeirumr-nte consagra
rlura do SPU muur-. ,\lot!i'slal1lenl I'. mas tvnazrnente. o SI', p{'-

•

1I1.'o_ Bitt('.r;eOl�1'i 1.1'1ll,. ai iave s d� ! anlt.l" allus d�' aeirlh la'íl�\'o
Illçao polltica do paIS, conduzido COJ.)l r-'.é'va!]o e Si'reno etljui
Ií lJl'i o, o� negócios da [l'(llllillislra�'i'\o municipal, anile Ó l[ulse
ram sempre os scu,; municilJes.

Assumiu o cargo ainda na fase do moyimenlo chico-lllllí
lal' ele olltLluro de 1930, credenciado pela connan�a c.os che
I'es da rc\"oluçi\o.. Quando se J.lrocessou, alguns anos após, a

cOllstiLucionalização do país, consagrou-o nas urnas o eleitora
dI) ele sell município, gTalo -por excelentcs serviços que o hon
rado Prdeito. ató enUlo pl'o\"ísório, havia pl'estado à' sua lerra.
]JOl' ocasião de golpe de '10 de no\'embro de 1937, confil'mou
I [lI! () niandato a el1lão ] ntel'yentol'Ía Federal no Estado, que
as,.:im auscnltál'a os desejos da esclarecida populaçilo de Ima-
l'uL

H01l\'r apenai', dllrante os 19 aJlOS ele sua l1roficlla, di 1I
g('IÜi' e honesLa administração municipal, um hiato, 'que foi
abe1'lo 11elo moyimento de 29 de outubro de 19115, com a extin
ção elo regime que até aquela claLa vigorára no BrasÍ4" CLllU
lH'e, acentual', porêm, que ,essa' interrupção no exercício !lo
Cal'go l'odllndaria, como .se verificou depois, numa excepCio
nal circunstância para colocar em relêvo maior o prestígio
'llessoal do honrado administrador ,e polHico, junLo dos seus'

conterrâneos. As eleições que, por aquela época e, posterior
Dlente, se têm realizado ali dizem hem ano e airosamente da
imensa influência 'que a personalidade do politico e a ação
do adminislrad'Or exerccm no seu meio e no espírito público.

Reconduzi'do logo à Prefeitura, Teatou as suas atividades

í[le]o\])clll ()omum dos seus munícipf'R, (.Ine o estimam e que lhe
dão ttldo alJôio à execLlcão do seu progl'essista e avançado pla
no de govêrno.

Por sua vez, o Govêrno do Estado nunca lhe faltou com'
a merecida sol.idariellacle taDto são evidentes a calHlcidade de
ll'alJalbo e o deyotamenLo público cio nobre Frel'eito Pedro

B\ttencourt, na esfera de sua aul.onomia políli.C{;! adminislra-
íi\'a. ..

Elemenlo de Yang'Llcu'da das invictas hostes do P. S. D. ca
laJ'inense, o sr. Fec!t'o Bittencourt t.em à sua conta de crédito,
no Partido, aSsinalados sCI'"iços, q·ue lhe valem, por' sem dú
yida. a posição salienle em que IJ situa o .conceito da direção
estadual clessa sempre �toriosa organização partidária.

As homenagens que, partidas de tôdas .as camadas sociais,
lho. são prestadas, hoje, no município de Imaruí constituem,
lJorlanto, I1ma justa e OlJOrtuna concretizacão coletiva de sim

patias que vieram cresceDdo e genera-lizando-se cada. vez mais
até se conjugarem, como acontece agora, nessa expressiva de

monstração, a que se associarão os círculos oficiais e políti
cos do Estado.

Também nós, nesta nota com que não eeveramos faltar ao
realce da justica daquelas manifestações do povo de Ima1'uÍ,
aqll i consignamos a nossas felicitaç5e,s ao bom amigo, ao valo
roso correlig'ionário e 'ao honestíssimo administrador.

o sr, Presidente da Republica I

reuniu o Mínistério
Rio,8 (O E.) - Reuniu-se ontem . "O sr. jircsidcnte da Repuhlica

ÜS 10 'hora,; 1\0 Catclc o "flni,;tr\rio., reuniu no palacio do Catete O seu

'_\cPÓg a rr-união que l:�l'millnll ás l�' "lini�Lr\r'io para que tomasse conlie
c :30, foi fornecida ü irujn-eusa :J cimento de uma exposição vel'11:11
seguinte nota of'icial : do ministro da Fazenda sobre o
----.---- eompnrtarnen!c da Recei í

a e da

Sra. Nerêu Ramos
Na Capital da República,

onde l�l.'"ide, a «xrna. sra, d.

Beatriz Pederneiras Ramos,
d iguí ssirna consorte elo sr. dr.

::\erêu Ramos, preclaro Vice-

-Presidrnte da República, será,
hoje, centro de excepcionaís
manifestações elc estima e

apreço, por motivo da passa

gem de seu aniversário.
Dotada de um coração bo

níssimo, alma
.

Iranqueada às

solicitações das virtudes de

p icdadé, cristã, a exma, senho
ra Nerêu Ramos conta com a

admiração dos círculos sociais
mais rejrresentntívos do Rio,
onde se impôs, pelas suas qua
lidades de elegância e distin
ção pessoal, nas mais altas ro

das da élite carioca.
Tendo deixado em Santa Ca-

1 arrua assinaladas recordações
de Rua generosidade sempre
associada a movimentos flan
tróficos de grande repercussão,
também daqui lhe serão, nesta
data, e 11 v i :J das numerosos

cumpi-ímcntos "" f'el icitaçôes,
que signlrit.:àlJl a inextinguível
i' g'l'ata lembrança de longo.s
anos de seu cou'vivio social em
SLiã terra, onde deixou tam
bém os illapagá"eis ,traços de
.suas ati\'idades, em tealizações
de assi s I.ênci a social deyiclas à
sua iniciativa pu por ela ins-

piradas. I .

"O Estado, con"igna à €xma.
sra. d. Beatriz Pederneiras Ra

mos sinceros yotos ele feliz

aniyersário.

Despesa da União no cxerciclo de

19í9,
í

ndicamlo as prowidenciaa

t
acouselhavels p�I'a o momento.
Essas providencias foram discuti
das, e em seguida adotadas �lo sr,

presidente da Republira".

A
'

críacãe "de um
- ,

novo minislério
Rio, 8 (O E.) -:';0 discurso que

pronunciou recentemente na Ca

mai-a, o representante paulista Ho
racio L'affer� vice-presidente ,da

Comissão de Finanças, sugeriu a

criação do Ministerio da Produção,
Opinando ontem a esse respeito, o

general Anapio Gomes, diretor exe

cativo do Conselho Federal do Co

mercio Exterior, assim manifestou'
o seu ponto ele visla :

- "Em prracipío sou contrario
á criação ele novos orgãos de admt

nistração publica. Já os 11á cm nu

mero demasiado. O que. se torna '1

indispcnsavel, nabnralmcnte, é o

apioveil amenl o conveniente dos

orgãos já existentes e estabelecer-
se a neccssaria coordenação d [IS

suas ati viclaclps. JIas os tel'mos eD,

que o rlqJUladô Horjleio Lafl'er SQ-

l iri1.oll a cria�ão do '.\linisll'o da

Pl'OdllÇão são dignos de toda con

sideração. A maleria de\"e ser exa

minada pelas autoridades compe
tentes" ..

James UrDe" dirigirá
'Washington, 8 (O E.) ...,- James

Bruce foi nomeado pelo .presidente
'fruman para dirigir o programa
dc auxilio militar,

PARTIDO' SOCIAL DEMO'CRÁTICO'

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

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

DIARIAMENTE.
"

Viajo u ontem. do Rio para' Bagé,
Ministro da Agricultura

Rio, 8 (O :8.) - Em avião. da

FAB, deverá seguir, hoje direta

mente para Bagé, o ministro da

AgTicultllra, dr. Daniel Carvalho,
que levará em sua. companhia, téc
nicos de seu Ministério. Convidou
íambem para integrarem sua comi-

o.,

tiva, -os deputados gauchos. Glice�
rio Alves 'e Luiz Mercio 'l'éixeira.
Vão os ilustres viajantes assistir

á Exposiçlo�Feira que ali se rea.

lizará amanhã, devendo o titular"
da pasLa �

da Agricultura, proferir
um discurso no ato oficial.

Os cOlllunislas arqenli-·
,nos atacam. Peron

Buenos Aires, 8 (O E.) - Os mité Nacional do Partido Comurris-
comunistas argentiups acusaram o ta denunciou o governo como "um

presidente Juan Domingo Peron de regime reacionário", que está res

promover a constituição de um es- tringindo as liberdades politicas,
tado totalital'io e corporativo. "sob usob a pressão do imperiiJ.kismo.
a capa de uma democracia,. O Co- ianque".

,
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LITERj\RIA
ORIENTAÇAO DO. CíRCULO DE ARTE MODERNA

REGISTO DE UMA URANDE ESTREIA
por Sâluio de Oliveira

SeLlS' da Rey (Aurélia), Dary Reis (!\;far_
nos- cos) , Dínorah Pera (Marta) e Li

lia Ver/bana" (a criada), Em dife
rentes tipos, souberam viver seus

papeis den lro d as possibilidades
que lhes ofereciam, numa inter
pretação verdadeiramente homo
gênea.
Dera, pois à direção da grande

111 e 3 Ira J'ran cêsa.
"Frenesi" e a maneira como foi

iuterpretada não lerão de nós ape
nas êsle hrevê registro.
Voltaremos a eles, à guisa dl'

fcrítica, na próxima t�rça-feira. (Este poema faz parte do uolume "Jdade

Fpolis, 9 de setembro de 19i9 I caderno SUL n. '1, poesias, a sair breve).

HENRTETTE MORT:.YEA U e
-artístas estrearam, ontem, em
sa Capital.

..

FRENESI" três atos de Char
les Pevre-Obappuís, em Iradnç ..• ;)
de Brício de Abreu, ser"iu-1hes ele
cartão de visitas, apresentado 'Jji
nosso exigente público na salva ed
;Pl'ata d-e uma lnijhaute interpre
Ilação.

Mme. :Vrol'ineau, no complexo
temperamento de Esl or Coq, com

aquela arte inconfundível que lhe
conhecemos, feri acompanhada pe-,

I]OS atores Manoel Pera ,(Elhienne),
Renée Bel! (:'lIme. Coq), Margari-

POEMA

SOU
1Valnw')' Cardoso da Silva

Vão os mells pensamentos
Com os meus desejos dioaqando.
Vâo os 'meus desejos e eu

Pela rua ator«:
veem-me as dores e as tristezas,
As alegrias e tristezas de misturo.

So« qualquer coisa pobre,

E ell vou pela 1'lW

Pelas' ruas, pelo mundo

Sempre triste- e alegt'e
E pobre (à; mim mesmo,

2.1
"

Teatro ExperimenB!
tal.do C.A�M.

Em reunião' realizada dia

l: de dutubro, foi estruturq,da
a nova orientação diretliva' do
T. E. C. A. M. \.A díreçEo será

composta por três membl'os: um

d11'etoT, um secretário e um

tesoure.ro. O TECAM entra CLS

sim, numa fase· de m,aior or

ganização. Sua próxima apre;
sentação ao publica dar-se-a
brevemente.

ro Irem engolia caminhos e rurava espaços ru

mo a Montevidéu. Murdock olhava pela janela 'e

se distraia assim um tanto apático, com uma

certa bonbomia, sent indo o aspecto novo da paisa
gem. De repente voltou-se e 'num movimento que
êle mesmo não pel'ceb(a olhou as horas no relógio:
Tres horas. A tarde era clara, a tcmperatui-a torna
va-se aos pOL1COS tépida. "Voltou-se novamente para
a janela e ficou a pensar .. Já agora as paisagens cor-

riam, 08 campos, as montanhas imponentes em si
lhuetas enormes na distância, uma casa, um precipí
cio e êle não os via. Zabel MorLo! Parecia inacredí
tavel. Não sabia, nunca tivera idéia de como se por
taria em ta� caso. Sempre pensara em Zabel vivo.
Em �abel �omina�or de vidas, tirânico_ e i.nnexív01.Em Zabel morlo ele nunca pensara. Não, ele nunca
pensara. Procurou 'então sondar seu estado de espí
rito, suas reações-mais intimas e recentes. Extraor
dinário! Se,nlia que experimentava um certo alívio,
uma qualquer coisa assim de alguém que depois de
um longo acesso de asma volta a respir-ar bem no
varnen te. Eu tretanto compreendia ainda, quasí com

corta surpresa, até, que mesmo depois de morto, Za
bel lhe cansava uma profunda admiração. Recordava
os diãs em que lutaram [untos, os inst�ntes de de
pressão sempre afas t adas pela confiança ínquebran-:
tavel que Zabel irradiava, suas previões' bem racio
nadas, prontas, medídús, no calcular os golpes, afas
tar os perigos, dominar as situações. A morte do
coutraband ista de' nél'ol.as nas costas da África, em

Marrocos, era. qualqu er coisa que' jámais pOderia es

quecer, Foi numa madrugada de setembro rle 1937.
Zabel e êle já nito tinham mais dinheiro. O que Il1es
resta':a não podia durar mrris que uma semana. O

ROMANCE

Q, DIA PERDIDO
James F. Whingate

CAPITULO VIII

O HOMEM DO TUNEL

contrahandísta veio, apareceu assim, inesperadamen
te, envolvido- de uma auréola de místérío.t uma qual
quer coisa que á primeira vista lhes causara medo.
Trazia uma forLuna em pérolas. Depois ele muitos
entendimentos, troca de amabilídades, aperitivos,
anedotas picantes para quebrar as' formalidades, fi
cara colinado que se encontrariam nessa madru

gada, numa das tabernas do porto, O encontro, en

tretanto, dera-se antes. Fora tudo rápido e silencio
,SO, Pela manhã um corpo foi pescado no mar. Co-.

menlários, curiosidades, investigações da polioia.
Dias depois já ninguém mais falava no caso. Hoje en

tretanto, já muitos 'anos se passaram. Dias longos
.que se perdiam na memória. E Zahel agora, estava
morto tambét11� muitq morto, já não era mais nada,
apenas uma ((t)iSa inutil, sem finalidade. J� Murdock

.

sentiu então que eslava sorrindo, sozinho. Ria de

que ? Xão compreendia. 'I'alvcz dos homens, ta�vez·
da vida, que ,a vida e os homens parecem algo as

sim como uma .palhaçada sem princípio e sem fim,
organizada por algum Janlarrão que eslava muilo
aborrecído e desejava muito se diveritr. E Murdoek
co"ntuniaya sOlTindo; llão drsejaya parar. 'Sorrir era

bom.

Ajudava a enganar as cl1ll'ariedaeles. Recoslcu-se
no banco em que estaya sentado; fixou o leto com

�'ulúpia, lcngamcnte. Depois fechou os olhos. Revia

Sãndala, A cabeleir-a longa, o cicio te1'110 das pala
vras. Rapariga tola: bem tola que ela era.

_ Estás trêmulo, Murdock. Que é que Lens, h�- ,

je?
_ Nada, querida. É um leve mal estar que passa

logo.
., .

Pobre :Vlurdock Olha, tua Sândala ja vat di)

fazer bonzínho. já. Espera; vou te preparar um chá

bem gostoso. Já vais ficar honz.inho, já.
Súbito harujho no trem trouxe Murdock de vol

la à realidade novaruenle. :'I1exeu-se preguiçosamen
te, abriu os olhos, olhou qualquer coisa e foi então

que 1\.50 viu mais nada. Só escuridão. Cego! Será que

êle estava cego? Procurou imediatamente a caixa de

fósforos e riscou um deles. 'Foi um alivio. O fósfo

ro acendeu. Os olhos passearam então lerdos, esga

zeados; pelos quatro cantos do vagão; passaram pôr
sóbr e bancos vasios e por sôbre homens e mulheres

sentados -- demoraram em uma menina bonita, de-
'sacompanhada, a dois metros dele', depois passaram

adiaríte, foram indo sempre, pôr sóbre velhos, pôr
sõhrc velhas, 1.1)).1 soldado, um padre, um operário,
cruzuram at

é

u extrema esquerda em penumbra "I; 1-

taram e se fixaram em algt(pm ma is perto que o à'lJ
servava alentamente. Tudo passou-se num instante .

A chama logo extinguiu-se e a escuridão voltou a

reinar, novarnoutc. 1'10 entanto ficou a impressão da

que'es olhos: olhos medonhos; que parec�am corl,�r.
Sentiu um leve arrepio subir pela espinha. Não

compreendia. Aqueles' olhos .. , �enlia que êlcs o cs.
tavam fitando, agora, no escuro. Foi então que .a
pergunta :-;aHon-lhe como uma punhalada: Por que

o trem não acendia as luzes?
-

Próximo dominge capitulo IX�Surgem duvidas

CONTO
/

ULTIMAS HORAS
HugO Mtmd Jr.·

Rábado ...
Noite sem estrelas, sem vida. Noite morna.,. noite

do esqueoiment? •.

Eu vagueava pelas ruas vazias, pelas vielas lúgubres,
Delas becos soturnos. Uma estranha neblina pairava per
to das hlzes solitárias dos postes, meus passos ecoavam
sinistramente na ca1çada úmica; não se ,!btjnguia um'"vul-

, to na massa compacta' -e negra (ios edifícios, não se ouvia
um som amigável .. , tÓdo, sil�ncio,

Um relógio longínquo, num gemido longo, bateu três
horas .. ,

.

Parei. Encostei-me em um' muro e meus. oW:los se fe
<lharam, 'minhas pernas se dobrai'am ... Mas IÍu�n úllimo
esl'oJ'çO, lentando esqu€cer () meu cànsaço, pus-me rígido
c continuei a andar,

.
(

An dar. .. andar ...
Ao dobrar uma esquina vem a mim o soluço lenlo

de uma melodia, de uma melodia que diz baixinho os

.prazeres de uma noite, Pr!'6so em frente ao prédio, de por
tas fechadas, o'nde soa a música; no seg�ndo andar vê-se a

luz coar pelas finas cortinas de renda ,e as sombras dos
'pares dançantes que deslizam vagarosos.

Na minha mente dançam aqueles pares de olhares'
lânguidas, corpos moles e viciados... aqueles homens
,qne bebem pelo simples prazer de beber e não obrigados
pela vida, como eu e muitos de minha espécie ...

E dentro do meu peito incendiou-se a vontade de
destruir todos aqu�les enles ociosos, vadios e capr'icho
sos ... ·e· num impeto de cólera desapareço numa €sqllina.

Meus membros clamavam, enlor'peciclos e exaú�tos,
;por um descanço .. , eu não lhes clei importância até al-'

can�,ar a frente ele um bar, o bar mais asqneroso ela ter

ra, o bar do desengano... Com a g'arganta sequiosa por'
akool dei um pontapé na porta que se .abriu com estron
do. Aspirei aquele ar abafado, tão meu -conhecido, ele fu

mo, bebidas, .sujeira, enfim, um ar agradável. A forle luz
Jez-me recuar:,. e passos trõ,pegos, apoiando-me nas pa

redes, entrei no bar. Por um momento �udo silenciou,
contrastando. com a balbúrdia que ali reinava. Desci a es-'
cad�nh.a de cimenlo e penetrei numa onda de fumaça,
suor e murmúrio. Atravessei as mesa� :rbarrotadas de ho
mens e alcool. Olhos desconfiado.s, mortiços, curiosos me

fitavam; faces amarelas, doentias, barbadas me seguiam
com os cabelos desgTellbados e encharcados de pomàlla
barata que, escorrendõ"pela cara, se mis�uravam .ao 'Suor

gTOSSO e pegajoso.

Mulheres oxigenada,s riram da minha triste figura.
Homeris, à principio, carrancudos, cairam na orgia de no

vo; pegaram os corpos sinuosos das mulheres e as puxa
ram para beber nos seus copos imundos. Quado eu me

,atirei numa cadeira em um canto 'a fal"'r,l, interrompida
pela minha entrada, ree�meçou com mais ardor.

Olhei ao redor melancólieamente. A atmosfera densa
não me .permitia divisar as me�as ,e as seus ocupantes;
um braço aqui, 'um rosLo hédiondo alí, uma perna de mu

lher acolá ... risos histéricos, gargal.hadas fúnebres, ber
roS' estrepitosos, cOI).versas, ruídos... Meus olhos come

çaram a se fechar sonolentos. Enxerguei a minha frente'
um borrão com forma humana e pela sua atiLude julguei
ser o garção. I

._ Cana ... cana, implorei.
Um copo bateu sonoramente na mesa, uma garrafa

derramou qualquer coisa nêle. Tentei dissipar a névoa
que me encobria os olhos, inútil. .. Apalpando a mesa a

.panhei o cQpo,' levei-o àvido à boca e engull o liquido in

col.o\' Duma careLa de nojo. MeltlOl'ei sensivelmente dr.
vistiJ_ .. , enxergava já bem melho.r. ,

Defronte à mim o garcão imóvel eslr'ugiu:
- O dinheiro ... I

i

Só então notei que era uma 111111I1e1' o garção, uma
'horrível. meg'éra, g'ol'da, com um enorme charuto na bo�'

ca, olhos sang'uíneos, usand.o um vestido sujíssimo. A bo

ca se contraiu mostrando uns cacos cle dentes eseuros:

_ O elinheiro, ande!
As minhas mãos se moyeram lentamel't" . .f\lguns ni

queis rolamm na mesa coberta de nódoas. A velha sepa

rou a'.guns e desfez-se, no novoeiro, murmuralldD impreca-'
cões. A visla se embaralhou novamente e dei"ei cair a

�abe�a sôbre o peito ... senti uns braços quenles me en,\"
'

\'olyerem o pesco(:o.
- Amor, SUSSL1rrou uma voz rouq;.Jej"J.lÍ"�.
AiTanquei, bruscamenLe, aqueles bra�os do meu pes

coço.
-- Saia d,aquí! _ griLei furio ..o.
A mulher espantada deixou-se ficar' no mesmo' lugarr

Não me conlenlo virei-me e lhe dei uma bofélada no Í'os-

to.
_ Fóra! _ exclamei.

_ Ouviu-se uma praga surda e a mulher

com o rosto entre as ·mãos. Algumas faces· cadavéricalf
saíi'am da bruma do ambiente -e depois ele me examina
rem por alguns segundos sumiram-se.

Só então compreendi o sórdrdo ato que c>Jmef.era e'

num impulso de piedade procurei me levantar para pedir'
perdEto áquefa que esbofet.eara, mas as minhas pernas
nã.o aguentaram; de súbito veio-n1e ao llBilo aquela sensa

ção angustiosa, aquela cócega que anuncia"::!' a 'tosse ,de

sesperadora .. ' Num empasmo de dôr e agonia atil'ei ..me

ao chão sacudido por violentos acessos de tosse, tosse cru'

ciante de um tísico. Puxei do bol.so o 'lenço, encostei-o ti

boca e quandO o trouxe de volta estava lodo 'manchado de

s�ngue, um sangue vermelho-negro, ·rep'ugnan�e.
Levantei-me cambaleando, com o p.eito a' arder e -vi

a mulher que ainda à pouco humilhara, me observando
com um olhar misto ele desprezo'e alegria 'Lancei-lhe n

olhar suplican�e, abri a boca para ela me perdoar, po�é
rindo zombet�iramente deu-me as, I)Qsta:s' e a fumaça'

.

ar 2 a tragou. , .
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Clube Do_e 4e 10$to
i(LUBE DOZE DE �GÔSTO - PROGRAM�" PARA o MÊ.S DE OUTUBRO: DIA 9 DOMINGO - "COCKTAIL" DANSANTE, DAS 9· ÀS 12 HORAS,

�'�OI����NAGEM AS RAINHAS VISI�ANTc�., DIA 1.5 SABA�O -' '''SOIRÉE'' DO GRÊMIO FEMININO "XI DE FEVEREIRO. DIA 2.8 SEXTA-FEIRA -
P,ROMOVIDA PELO CLUBE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA. ÀS "SOIRÉES" TERÃQ INíCIO ÀS 21 HORAS.

Vida Bacial
•

do Senhor Jesus dos

Hospital de Caridade .

, 0.0 N V i "1-' BJ·
De ordem do Irmão Provedor convido a todos os Irmãos e Irmãs

revestidas ele suas insigneas, e aos fiéis em geral a:
1° comparecerem à Igreja do Menino Deus, ás 7,30 horas de 16 do

corrente, para em procissão acompanhados do seu estimado Capelão
Vigario Geral da Arquidiose, Reverendissimo Monsenhor Frederic� Ho:
bolrl seguirem até a gruta de Nossa Senhora de Fátima'

.20 assistirem, ás 8 l�oras do mesmo dia, defronte à referida gruta,
ii MIssa Campal que sera celebrada em honra à Santa Mãe de D-eus.

Consistório, 8 de Outubro de 1949.
LUIZ SANCHES BEZERRA TRINDADE, Secretário

Irmandade
Passos e

Comentaria Internacional

_<11 .,

�I
'" _ ..

UPA.

Molestias das Senhoras

por AL NET(j)

I Um exército subterrâneo de 20
mil homens está lutando encarni

çadamcní,e contra os russos na

Ucran ia.
Esta revelaçâo é feita por AI

f'reds Berzinsh, em artigo escriLo

para o International News Service.
O exército subterrâneo chama-se

Exeroito Insu rgente da Ucrania.

Estas forças anli-comunistas es

tão usando a politica de "Lena ar

rasada" nas zonas elos rios San e

Bug, na Pürania.
'I'al atitude é uma vingança pe-

,/

las depoostaçõcs que o Krelin

vem fazendo de cidadãos ucrania

nos.

- Aniversários: . te. espírito, . granjeou gerais
Sra. Jorge Lacerda simpatias, impondo-se nos

Ocorre, hoje, o aniversário meios científicos e sociais.
natalicio da exma .. sra. d. Ki- Em o dia de amanhã muitos
rana Aterino Lacerda, digna cumprimentos irá receber de
consorte do nosso prezado COQ· seus numerosos amigos, entre
terrâneo dr. Jorge Lacerda, os quais nos incluimos.
abalizado clínico, alto Iuncio- .

riárío do Ministério da Justica Srta. Olívia Ayres da Luz
e diretor do Suplemento LiÚ,'- A efeméride de amanhã re-

rário Letras e Artes, que se nu gista o aniversário natalício
blica na Capital Federal. da gentil senhorinha Olívia
A distinta dama que, apesar Ay:res da Luz, filha do saudo

de estar residindo no Rio de Ja- so sr. Gervásio Pereira da Luz,
neiro, conserva sólidas e sele- e de d. Elisabete Ayres da Luz, Cólicas e Perturbações da Menopausa
clonadas amizades em nosso é dedicada funcionária da Bi- Tsando o S,EDANTOL regulado, e tonico indicado no tratamento

meio social, por suas excelsas blioteca Publica .do Estado. 'Ias regras dolorosas, i rregularcs, com cólicas e Tlerlul'lJações são evita- Segundo Bcrzinsh, mais de um

virtudes e coracão boníssimo' A êste jornal é grato apre- das as complicações c as senhoras sentem-se bem vendo desaparecer os
milhão ele ucranianos foram de-

.nesta auspiciosa�data, receberá sentar-lhe respeitosas felicita- seus sofríruentos. portados para o Prussia Oriental,

de seus conterrâneos expressi- ções, O SEDA�TOL TO�JFICA E REGULARISA enquanto colonos .do interior, da
vas h�menagens, às .quais, por , _ f ••.•• _. _ ••.. _ . . /

Russ!a foram l.cvados .para a Ucra-

· m�recIdas, nos associamos, res- D. Susana Azevedo Koerich
.

.

A�EN E'
. nia.

peítosamente. Faz anos amanhã a exma. :.
' � 1f:tlJ..,

Alf'reds Berzinsh é um antigo

. .. . .. _ . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. sra. d. Suzana Azevedo Koe- Fabnca de gravatas operando pelo reembolso e a prazo, necessita
ministro de Assuntos Puhlícos do

Sra Alfredo Jorge, rich, digna esposa do nosso de agente local. Escrever : governo da Latvía.

A efeméride de hoje consigna estimado conterrâneo sr. Celso AH.TEl<·_<\.TO� DE TECIDOS LfNDEX LTDA. Por ocasião do pacto entre Sin-

-O aniversário natalício da ex- Koerich do alto comércio lo Praça da Sé 108 - 3° andar - S. Pau 'o. lin e Hitler, Be1zinsh viu-se obrr-

ma. sra. d. Matilde Daura Jor- cal.
. -I

zado a Iug ir da Latvia.
,

ge, digna espo�a do nosso esti- Pelo transcurso de tão aus-
Caindo nas mãos, da Gestapo,

mado conterraneo sr. Alfredo piciosa data, a distinta dama,
Berzirish passou quasi três anos

.Jorge, do alto comércio local. que é sempre colaboradora dos I
internado no campo de concentra-

A dam,a nataliciante que .movimentos assjstencíaís que
ção nazista de Sachsenhausen. ,

f' CURITIBA TEUCRAM).: PROSEBRAS PAftAN� ._

,

nesta ca�)ltal desfruta de sele-I se realizam nesta capital, re-
Atualmente, Berzinsh vive em!

tas amízades, d�stacan.do-seleeberá certamente a homena- Henrl"ette Morl·neuux Baver de cl',a!ida-R
Franklort e é presidente do BlOCOl,

'em nosso meio SOCIal, hoje te- gem a que faz jús. Os que la- [j lIu u {de Nações Anti-Bolchevistas. i

Tá ? ensejo de af�ri� o grau 'de I' butam em "O Est�do" a cum- _ d"
I J!Jsle Bloco de Nacões Anti- Bol..

e�tlma .

em que e tida, pelas primentam, respeitosamente. ::-iidney Howard sentiu-se atraído e e pai I chevistas é úm gTUPO bem fOI'l:na-
.símpatía de que será alvo. Sr. Jócio Caldeira dei Andrada pelo teatro francês, traduzindo pa- I

do p01' representantes dos paisea

A essa� homenagens, .nós Na Capital da República, ra a língua inglesa as urímelrus GENOLINO AMADO. deu va- que se acham ocupados pelo parti...

·

nos associamos. onde é alto funcionário . dos peças de CharIes . Vildrac : Pauqr- são a seus primores humoris- do comunista.
.. ....•.•..••••• Correios e Telégrafos, vê trans- iboL e Michel Auclair. Iniciando ticos dedicando, há dias, ínte- Bcrz ínsh revela que, além dos ..

Major Aldo Fernandes correr, amanhã, mais um na- sua carreira de teatrólogo, obteve ressante artigo e Ro.BESPIER- 20.000 soldados do Exército Insur-

Faz 'anos, hoje, o sr. Major talício, o nosso distinto con- estrondoso sucesso dramatizando RE, um galante negrinho filho gente da Ucrania, existem cêrca de

Aldo Fernandes, oficial da terrãneo "r. JO'CI'O Caldeira de "D d ' 1 S' I' I
. de uma empregada dom.éstica 8.000 zuerriiheiros empenhados

.., o swortr., (e me tur �eWIS.
�

nossa Polícia Militar e desta- Andrada. Foi agraciado com o amhíeíonado do Rio. o. pai tícara em dúví-] em luta contra os russos nas repu-

· cada figura em nossos meios . '. . .. premio Qulitzer, devido o êxito da
da se faria o filho chamal'-se' blicas bálticas da Estônia, LaLvia

"esportivos. Elisabete Bayer Jorge SCHARESPEARE ou ROBES-I e Lituania:' .

.... .. . . .. . , .. . . Faz anos amanhã. a encan- .

peça "The Knen What 'I'hey Wan- PIERRE. D�cid!u. �inal�ente Na Dcrania, o Exército 'Insur-

Sr João Moreira tadora Elisabete, enlêvo do lar í

erl", fiJ.macla duas veles pela ci- pelo revolucionárío francês. gente é conhecido pelas inicials

Deflue, nesta data, o aníver- do 'nosso prezado conterrâneo nematograf'ia de Hollywood. Toda- 'Outro dia foi fichado num rPA.

-s�rio natalício
A

do nosso es!i� I s�. Benjamin Jorge, funcioná- via, a peça de sua autoria, ou seja, do� serviços .do Centro de Saú- O UPA foi ol\,ganizado com o ob

mado conterraneo sr. Joao i no do Tesouro do Estado, e de �ó Nós Três ('l'he SilveI' Conl) é de desta Capital também um jetivo de combater os nazistas 8

MOTe.ira, CO - proprietário da I sua exma. sra. à. Violeta Bayer consid.erada pelos criticas Coomo
interessante menino, filho dei fundar a· Republica Independente,

· CredIto Mutuo PPredial, e peso' Jorge. sua "obra prima". "The SilveI'
um tocador de pandeiro, quej da Ucrania.

soa largamente relacionada' A mimosa aniversariante Cord", encerra um drama psicoló-
recebeu do pai o ostensivo no-', Esta l'CPU�)I.ica chegou a ser fun

nesta capital. loferecerá às suas inumeras gico sobre o amor eg'oi-sLico_e freu-
:me de BEETHOVEN. dada. Foi isto no dia 30 de junho

Felicitamo-lo auspiciosameu:- amiguinhas uma lauta mesa diarlO de uma senllora qLle supõe
Como se vê, nas classes me-! de 1\)/11, puuco depois que Hitler

te pelo grato registo. de doces e refrigerantes,
.

os filhos ainda veill.culados fisica-
nos favOl'ec�das, como entre os l.ançou-s·e contra a Russia. '\

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

: , :fazem anos, amanhã: mente à ela. abastados, e grande a preocu- COl11r-inta Berzinsh que si os ale-

Fazem anos, hoje: -a sra. d. Beatriz Pacheco pação de dar aos filhos um no- mãrs tivessem levado em consicte-

_ O sr. Guilherme XaVller Gonçalves, esposa do nosso es- A referida peça foi le\'acla a lwna me que condiga com as prefe- ra!;lão as aspirações nacionais' dos

.:de Miranda, funcionário do
I

mado conterrâneo sr. dr. Pe- pela lwimeira vez, por inLerm(\dio rências paternas. E esta preo- povos não-russos da União Sovié-

Ministério da Agricultura. I dro Gonçalves, engenheiro- da grande atl'iz Lama. Rope- Crews cupação, por vezes, chega ao tica, possivelmente o governo do

_ a sra. d. Maria das Dores' agronomo. a qua� repetiu sua cl'Íação no dne- cúmulo dos exagel·os. Kremlin teria. caído.

Barbosa, consorte do sr. Ma_I - a sra. d. Olga Ventura, mil, ao lado de Irene DLlnne e'Joel Entretanto o mesmo se não Mas os nazistas fizeram o mes-

_lloel Alfredo .Barbosa, comer-' esposa do sr. Generaldo Ven- Mac Cl'ea. A notabilíssima Henriot- dá quanto ao registro civil. Os mo que os russos faziam, e a ol}rcs-

ciante 'no Estreito. I tura, conceituado representan- te Morineau, eslrelando 'J'he Sil· paes-de-familia das c I a s ses são continuou. j.h

_ a sra. d. Rosalina Tolen- te comercial. . ver Cord, vive com singLllar l'eali.s- economicamente fracas, das O clímax da luta entre r'oS de 191t.3

tino, esposa do sr. Ulisses Gar-
I

- a sra. d. Braulina cios mo a figura complexa da müe amo- cidades e principalmente das os nazistas chegou em f;
.

los Tolentino. 'I Reis 'Ferrari, digna consorte rosa, desebro1,ando seu trahalho, zonas rurais, escolhem cal·i· � principias de 19411. -os alemães fn-

,-:- a. sra. vva. Jandira Dio- do, SI:..Teodoro Ferrari, pro- num papel intenso, o q1lP dcixará nhosamente o nome dos filhos, Naqllcla oeasião, ,.1'am milhares de

lllqIa PIr�th Manso Muniz.

I
pr�etano da Confeitaria Chi- a plaléia em "suspense,. E cíesta piedosamente lev_am-nos à pia i;ilaram e enforca/anos, flue eram s6

_ a Interessante menina qumho. forma, acreditamos que os Artistas batismal mas, muitas 'vezes, paLJ'io!as lIcrani;!las tambE'lll anti-Cf:-
-

Elza, enlêvo do lar do distinto - o jovem Felix Brandão Unidos, tendo a fl'ente a figura lastimavelmente, deixam de anti-nazistas, ri.
casal Valkiria Ramos-Manoel Sobrinho, residente em Itajaí. simpatica e destacada ele Henriele conduzi-los a um cartol'io pa- munistas. afIrma que a infa COll

Moura. ;
- a sra. Delsa Vieira, filha Morineau, mais 11ma veZ' consag'l'a-

ra l'egistrar o novo cidadão. Berzinsl; rça,-; subLerranl'as anti-co-

_ a galante Noemí dileta do sr. João José Vieira dedi- rãu e sE'rão alvos de calorosos c
Como consequência fica a. cri- tra as ft·.1S e51�l se desenvolyrn(Io de

filinha da exma. vva.' Noemí cado funcionário da' firma freneticos aplausos da platéia flo- ança pOl·tadora de um belo no- munist'O com um tratadu secreLo que

Braglia Manso. i Carlos Hoepcke, nesta capital. l'ianopolitana.
me mas com seus direitos limi- actll'Q'

ilsslDado em 1947, enlre a Rus-

..................... _ : .

. tados. Não poderá ingressar fOi(l, a Polonia e a Tchecosloyaquia.
Dr. Armínio Tavares "'1 SE.R.VICO' M·.ILIT R' n�ts escolas, nem servir o Exer- sj,·

De �côrdo com êsLe tratado, os

Em Blumenau, onde atual- e CIO, nem conseguir emprego, comumstas ;russos, polonêses 81

mente n�side, vê nassar ama-
. nem votar, etc. .. Não sendo j

tchecas deram-se as mãos para lu-

nhã mais uma dâta an'iversá 4t
-

.d d
. . realizado no prazo legal o re- � tal', contra 0,. movimento anti-co-

�'ia, 'o nosso di�.t�n't;o patríc�o .�: eD�a� CI a ãos residentes em São José gistro civil só poderá se� feitl" mtmista por detrás da Cortina de

llus�re facultatIVO dr. Arm�mo!. Os. clrladaos da classe dr, 1931, residentes cm São José, de\'el'ão sel'
med!ante pagamento de mult;4;n- Feno.

Tavares. que, durante mUltas Ill'�fIl'clOnados de ,;aúde, iJara fazerem o serviço militar em 1950
O registro civil dos filhos, de)

er --..;..-----------

anos, cllmcou nesta capital, l ()llartl"l do HO H. C.
' no bo do prazo legal, é um dev, �e -,. ....• ,

op�e pela sua capacicla�e. prO-lI Para isso serão encaminhados lwla Prefeitura Mllllicil)al daql1ela
de cidadão e um dever de p'

e
'''"

PASTA DENTAL

Íls:slcnal e pelo seu clanvlden- '�jclatl(' a pari ir de U- -li até o rlia 1. G-11- 19-'19, cm turmas,
(Divulg-ação da Comissã' ,j ROBINSON '(:

Higiêne da Creança).
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Enfréntando O «onze» do Carlos Renaux, jogará, hoje, em Brusque, o furte «leam»

.

do Avaf, líder invicto do. Campeonato de Profi5sionais'
_

hu1ã1âmosel1íreííCOeõi�seDsãêiõíiãr-eiãfe,í"e1aTehâfilmicaõ
.

Em cumprtmento á tabela de jogos do ele i.enabíl itacão esperando-se que a lu-

Can'lpeonato'" da Divisão Extra de Pro- ta desta tarde tenha um transcurso te-

ta Catarina, gentilmente. convtdajda.
O quadro rubro negro quinta-feira

ultima realtzou o seu "apron1:o" par,,1 d
sensacional embate, encontrando-se todos

os seus integrantes, em magnifica forma,
tudo indicando que irá fazlll' boa figura.
A embaizada do Clube da rU<1 Jerô

nimo Coelho deixará -esta Capital ás 8
horas. sob a chefia -do seu presídentg Os
nildo Sou sá.

fissionais. os qu�jrps do Paula Ramos

e do Atlético darão inicio hoje, á tarde

no estádio da F. C. p., ao segundo tur

no.

Precedidos ambos de insucessos, tantos

que estão situados no pehultímo e ultimo

I .

pleto de lances sensacionais,

Não percifm o cotejo de logo mais en

tre os dois tricolores.

Direçã@ de PEDRO PAULO MACHADO

posto, respectivamente. 'paulamos e atlé- CENTRO DE XADHEZ no CLUBE 12--
ticanos irão <.lo gramado para uma gran- DE .'\GOSTO

Comunica-nos a diretoric! do Centro
- ..-..-..- - _.,_•••_ de Xadrez do Clube 12 de Agosto que se

Em lijucas extreia hoje o campeão classista
Fmalmcnte hoje os rapazes do Im- puto)" uma partida intermunicipal amis-. nhecerão hoje á tarde o poderoso "onze"

prensa Oficial Futebol Clube. que tão tosa. do Imprensa Oficial, técnlcamente dír i

brllhantemente e merecidamnte levanta- Coroaelas de sucessos as negocíações gido pelo nosso companheiro Jornalista

eam no ano passddo o 'Campeonato Glas- ent.,. paredros do rubro-negro e do Tira- l-'edro Paulo Má1chado, o qual acompa
ststa de Santa Catarina, t.erâo a opor tu- dent'es F, ·C., de .Tijucas, os aficionados nhará á delegação representando a As

nidade que há tanto tempo ansiavam: dis- daquela progressista e ordeira cidade co- saciação dos Cronistas Esportivos de San-

Efetua ..se hoje a Regata do C.· N. Francisco MarUnelli
CLUBE NÁUTICO FRANCISCO MARTINELLf

Regata a realizar-se na Baia Sul, em 9
de Outubro de 1949;em homenagem ao Sr.

Capitão dos Portos de Santa Catarina.
,J

PARTICIPANTES
Clube Nautico Francisco lVIartinelli

-

Clube Nautico Riachuelo
Clube Nautico Aldo Luz

(Vermelho e preto)
(Branco e Azul )
(Vermelho e branco)

lJuiz·es da partida e percurso: Alipio Castro, Alcides Rosa,
Roberto Müller.
Salvato Vieira, Gercino Botelho,
Alberto Müller.

.\Juizes de chegada:

<,

A forte guarnu;ao de out-riggers do C. N. Puichuelo, inte
grada por João Spyrides (patrão), Valmor Vilela (voga), Otá-'
vio Aguiar (sota-voga), Abilío Trilha (seta-proa) e Itamar ZiUi

(proa), que hoje disputará o pareo de honra"

PRIMEIRO PAREO - 9 Horas.

•
I (Principiante)

Patrocmado pelo Sr. Governador do Estado.
Medalhas de Prata

Iole a 4 remos - 1.000 metros.
Balisa n? 1 - Clube Nautíco Francisco Martinelli

Barco Irapurú
Patrão Cyro Sonçini
Voga Ioldori Alves
S r:V. Ivens Ramagem Paz
S. P. Antonio Carvalho
P. João Carlos Parates.

liallsa n? 2 - Clube Nautico Aldo Luz
Barco Ciloca

Patrào Alvaro '!��po
Voga Nüson Pi'dtll

_ ·'as. S. v. Belarmino Veloso
1:trS. P. Antonio Boabaíu
P

\ ri. Sadi Berber ,.

Bahf>_t n'' 3 - \..\elC·ube Nauti.i i Rlac.rucl i
� a. Barco Jussara

Patra "o Helito Mnrit;7
Voga L <l":}arci dn� Santos
S. V. Ald"n'..o Bom
S. P. Ang_el"(l9 Fonseca
P. FranClsCO 'e. Pterlstícker

, SEG,1JNDO ':�PAREO - 9,30 horas
r

.' (Clas.,t,se Aberta) .

Patrocmado pelo '-iz:jr. Cmdte. da Policia Militar do .

H:s'V'� atado
l\fetlalha ":de Prata,

10le a 2 remos --:- 1.0?'0[) metros
Bálisa nO 1 - Clube NautlcÇl Rlacchuelo

Bal'co .T,
.

t TIuçaPatrã,o HeUto Mon z)t
Voo-a Wa1morr Vilella

pr;a Abilio Trilha
.

Balisa nO 2 � Clube Nautico FranCIS'
co Martinelli

'.

Barco Wilma
Patrão Ernani Pereira
Voga Edlon Pereira Santos
Proa José Azevedo Vieira,
TERCEIRO PAREO -10 horas

(Classe Novissimos) r

Patrocinado pelo Sr. Prefeito da Capital.
lUedalha de Prata. Dourada.

, Out-riggers a 4 remos - 1.000 metros
Balísa n? 1 - Clube Nautico Aldo. Luz

.
Barco Anita

Patrão Alvaro Elpo
Voga Nilson Pirath
S. V. Belarmino Veloso
S. P. Antonio Boabaid
P. Sadi Berber

Balísa n? 2 - Clube Nautíco Francisco Maetínelli
Barco Iraípú �

Patrão Cyro Soncini
Voga Silvio Soncini
S. V. Ernesto TremeI
S. P. Altamir.j-Arantas
P. Edi T'remel.

-

QUARTO PAREO - 10,30 horas
Classe Aberta

'

.

Patrocinado pelo Sr. Presidente da F. C: D.
llIedalha de prata dourada
Canóe - 1.000 metros.

Balisa n? 1 Clube Nautico F1rancisco Martineilí
Barco Pirata

Remador Manoel Silveira
Balísa n? 2 - Clube Nautico Francisco Martinelli

I
Barco Chico

Remador Odilon Bernardino
,

QUINTO Pl\.REO - 11 horas
Classe Junior (--

Patrocinado pelo Sr. Cmdte. do 14 Batalhão de
Caçadores

llletlalha de Prata
101e a 4 remos - 1.000 metros.

Balisa n? 1 - Clube Nautico Aldo Luz
'Barco Cilóca

Patrão Alvaro Elpo
)Voga Arnaldo Chiriguini
S. V. Riguieri Chirãguínl
S. P. João Vasconcelos
P. Cecilto Luíder

Balisa n? 2 - Clube Nautícn Firanoísco Martinelli
Barco Irapuru

Patrão Cyro Soncini

Voga Sílvlo Soncini
S. V. Ernesto TremeI
S. P. Altamíro Arantes
P. Edi Tremel

S.EXTO PAREO - 11,30 horas
Classe Aberta

Patrocinado pelo Sr. Cmdte. do 5° Distrito Naval
Jlledalba de Prata (lourada

Out-riggers - 1.500 metros. a 4 remos.
Ballsa n? 1 - Clube Nautíco Ríachuelo

Barco Jllssara
Patrão João Esperídxs
Voga Walmor Vilella
S. V. Octávio Aguiar
S. P. Abílio Trilha
P. Itamar Zili

Balisa n? 2 - Clube Nautico F.rancisco Martinelli.
Ba rco Iraipu

Patrão Ernani Pereira

Voga Nicomedes Silva
S. V. Manoel Silv.eira
S· P. Edlon Pereira Santos
P. José Azevedo Vieira.

.-

acham abertas até segunda-feira as ins

crições para o Torneio Entusiasmo, 1t'

realizar-se brevemente.

Este torneio p�omete ser interessantis.

si1110 e apresentará muitas surprezas.

CYRO MARQUES NUNES

É-nos grato registrar o contrato de

casamento, terç,Heira ultima, do esti-

mado esportista Cyro Marques Nunes,
apreciado locutor esportivo da popular
Rádio Guarujá e acadêmico de Direito

com a gracíosz! senhorita Maria Marta

Ribeiro. fino ornamento da soiedade Jo

ínvilense.
Ao Cyro, qUe é um dos nossos me

Ihores amigos apresentamos as nossas

sinceras felicitaçc:íes.

Arí Farias
'.

Grata para o futebol da cidade é a:

data de hoje qUe assinalsr a passagem
o!lo antversárto natalício do jovem es

portista Ari Farias, guardião do "onze'"

titul"l, elo Bocaíuva, vice-lider cio Cam

peão da Divisão Extra de Profissionais.

Muito estimado em os nossos meios ru

tebolisticos, dadas as suas grandes qua
lldáldes de coração, o valoroso esportista
tem se destacado em muitas' pugnas co-

mo uma figur-a pontificante e de grari
de futuro, tanto que -nos jogos do atual

certame. vem se destacando como 0.,
gÕht-lceeper elas intervenções mais 'es-

: petaculares, as quais deve o clube de

. Jorge Daux os soberbos triunfos qUe tan
i
to temos comentado.
Ao Ari os cumprimentos do "O Estado

Esportivo", com votos de feltcidades,

ESCRiTóRIO IMOBILIARIO A. L.
ALVES

Encarréga-se. mediante comíssão, .s.

compra e venda de imóveis.
.

Rua" Deodoro 35.

�. • • • . .o.................. ."' .

tERIDI\S, REUMATISMO I::
.

PL�CllS SIF'ILITICAS

Elixir de Nogueira
Medicação auxilitllr no tratamento

•

da .iftli.
" ",.: . "' .. "' "' "' "' . . . �

COJUPRADORES PARA CASAS •
TERRENOS

O
.

Escritório Imobiliário A. L. AI.,._.
sempre tem compradores para casa. e

terrenos.

Rua Deoloro �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ��'1'AD(-' Oomlrigo 9 '-1II1II Outubro Cle �.49
--------------------------------�=---�--------------------------��

Prolongue

Quando ... lgtlém.· tal_ & ta_
.

�
,

Iherro da ilustTaQI!.o a;.cima, cnwe-
" lhe': em amável gesto. um cáIioe cio
��

�n::celente aperitivo KNOT. lem�
ee V. Si.&.. de acrescentar, ��

i:.} oe?;.rl gGDtilezn:Ef.TEE TAP1.
I �

'v BFi'1 o NEli APEI71TIVO
PI1EDI.LETtJ!

'i�t�(�I,'! /I./'1l>/)o/)(lro DA ,f110TJ'A./J'lD. CDn. (U6Vli0J
t ITAdAí __

Dr. LiudoUo A.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.titui!:õe. de .ociedade.
e ••rviço. corllbto., em oera).
�.Orgonizoçõea contabei•.

Reoi.tro. e mercea, di.pondo,
na «io. de. corre.pondente.
Eacritório: Rua Alvaro d.

Carvalho n. 43.
Da. 8 à. 12 hora••

Telefone 1494
I

., .. .,0 '" .

.Milita. fel1etdadee ,elo, �••er...

,to de !!leU filhinho I

Mas, nio esquet.. que o .aUla,

'ipresente para o se1l "PIMPOLHO·
.i uma caderneta do - C�DIT(l
MUTUO PREDIAL.

Vende-se
Um rádio, marca' Philipps,

. com 7 válvulas, 'I, f'aíxas am

'pliadas oe auto talante de 6",
-em perfeito estado.

Vêr e tratar á Rua Curitiba
. nos, 28, fundos, com José NL
colau Vieira - runcíonárto da
Escola Industrial.

.

............ ,.
� .

PRISAO DE
VENTRE

Phylobll normaliza o

funcionamento do fíga
do, combate as cólicas,
corrigindo a prisão de
ventre e as funções in
testinais. Remédio vege
tal em gõtas. Tome 20

gôtas, 2 vezes ao dia.

PHYLOBIL
Para os males do fígado

............ 0 ,

NlALTf!.:G, contem malte,
'ovos e mel - os grandes for
necedores de vitaminas ... É
melhor complemento alímen
tar para crianças e adultos. •

\'Venda em todas as farmácias
, armazens.
.. .. " ..

CHAVES
Perdeu-se um molho de' chaves,

possivelmente nos Correios c Te-
}.

\

egrafos. Pede-se A. quem o encon-

trou o obséquio de entregá-lo nesta

Redação. z

'

.........

5

a·

F
��

O
";:'c'

.�-

f
,

.

':

com o servico . Forel!
- -

,

:�.À

"",.,-",-

,,'

Hoje - mais do que nunca - é muito

importante a conservação do seu Ford
em bom estado. Para isso, a melhor
coisa que o senhor pode fazer é trazê-lo.

periodicamente ao nosso Serviço Ford,
para uma inspeção geral. Somente os,

revendedores Ford fazem êsse trabalho

com mecânicos especialmente treinados
em Ford, com o auxílio de equipamento
Ford especial, construído so'b a orien

tação de técnicos Ford. E somos os

únicos a adotar métodos de trabalho

traçados pelos mesmos engenheiros que
construiram o seu Ford.

.-/

,SÓI usemos peças Forc/ Legítimas - uma garantia "c/e
que, qualquer que seja ° serviço, seu Ford nunca per-:
c/erá as reais e vantajosas qualic/ac/es c/essa marca I

�

EIS COMO AJUDAMpS A PROLONGAR A "MOCIDADE li DO SEU FORD:

Aiuste do carburador

Verificação do distribuidor
Estado geral do motor

limpeza e ajuste dos velas

' •.

Alinhamento das rodas
Freios • LubriFicaçõb
Mecanismo da direçõo

'---------coMo REVENDEDORES FORD -.------=�IIJ!�..IIIIJ..
NÓS CONffECE���,m���!:'T?c�PIT�' SEU ...,

IRMÃOS AMIN
Rua Duarte Schutel. 11

SENHORES INDUSTRIAIS E COMERCIANTES
Envierh as cotações de seus produtos à Distribuidora Bra

sileira de Produtos Limitada - Caixà Postal 4.782 - Rio de
Janeiro - que procurará colocá-los nesta praça à base de co-

missão ou conta própria. /

VENO'EM-SE
2 locomóveís em perfeito estado sendo:
1 de 36 HP fabricado por HENSCHEL & SONS.
1 de 45 HP marca MARSHAL rabrícado por Sons & Cia.
Informações- com Cia. Francisco Martins da Fonseca

Laguna - Santa Catarina.

fAMOSA
1836

,I
, I

f; bem con nectdo do mundo médico e farmacêutico o valor

terapêutico da Amrnorutnu. ASTHMA.N contém além deste sal,
ou tras substâncias de comprovada eficácia. tornando assim o

ASTH:vTA� 'o m aís completo c eficiente p re pa ra.do para o trata

men to da asma, bronquites asrná t ica s. b r-o n-j ui tes crôh ícas ou

agudas c tosses r ebe ldcs. .:\�-)1:fIl\L�:� com ba t e rà p id ame n te a
.

asma em tôdas as suás rases. ",ati drog",da� e ra rrnacias.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



9
I

o STAUO Domingo 9 "fl Outubro .... 1949

(Finalmente hoje as regatas do
treíeu Quinto -Ihstrito Naval

Livros da

'----_._-�---....._._--

Hoje e amanhã,
no passado

9 DE OUTUBRO
A data de hoje recorda-nos

que:
'

- em 1771, no então Porto
dos Casais, nome primitivo de
Porto Alegre, Rio Grande do
Sul, deu-se o lançamento do

Brique "Belona", que se foi
reunir a outros navios para
formar a Esquadrilha que au

xiliou o Exército na expulsão
dos hespanhois que ocupavam
o Rio Grande, em 1776;

- em 1809, tomou posse -do
cargo de 10 Capitão-general da
Capitania de São Pedro do Rio
Grande do Sul, D. Diogo de
Sousa, mais tarde Conde do
Rio Pardo, sucedendo ao Chefe
de Esquadra Paulo Gama (Ba
rão de Bagé) e entregando o

Governo ao Marques de Ale

.grete em 13 de Novembro de
1814. Nàscera em Lísbôa a 17
de Maio de 1775 e naquela mes
ma cidade faleceu em 12 de
Julho de 1829. Foi um dos co

mandantes do exercito brasi
leiro nas campanhas de 1811,
1812, 1820;

- em 1821, Foi ratificado a

convenção de Beberibe, pelo'
General Luiz do Rêgo, entre a

Junta do Governo de Goiana
sob a Presidencia de Bernardo
José da Gama e a de Recife sob
a Presidencia daquele Gene-
ral;

- em 1853, o vapor "Per
nambuco", que fôra encalhado.
junto ao arroio da Cruz, entre
a ponta de Santa Maria Gran-
de e a barra do Araranguá,
naufragou, perecendo 42 pes
sôas, tendo o marinheiro Si
mão (preto), feito a nado, sob
'terrível temporal, 26 viagens

mes.

entre o navio e a praia, salvan-
do 13 vidas, pelo que foi-lhe
conferida pelo Governo uma

medalha de honra.
- em 1945, LavaI foi conde

nado a morte.
- em 1946, em París, a Con

ferencia da Paz estabeleceu
novas fronteiras para a Itália.

10 DE OBTUBRO
A data de hoje recorda-nos

que:
- em 1.5'53, faleceu Pera de

Campo Tourinho, que foi do- ma

natário da Capitania de Porto
Seguro e fundador da Vila do
mesmo nome;

- em 1711, deu-se aconven-

ção para o resgate do 'Rio 'de
,Janeiro, ,ocupado pelos fran
ceses. Assinaram-na os Mestre
de Campo João de Paiva Souto
Maior e Duguay-Trouin;

- em 1880, nó Engenho São
Pedro, na Bahia, nasceu, Do
mingos Borges de Barros, mais
'tarde Visconde Pedra Btan�.
Faleceu em 20 de Março de
1855;

- em 1.805, em Porto Ale-
-gre, faleceu o Brigadeiro Fràn-
cisco João Roscio, do Corpo de
'Engenheiros, vindo para o
Brasil em 1767;

- em 11817, aprisionados
por Bento Manoel, chegaram a
'Porto Alegre os, entrerianos
Coronel José Antonio Berdeu,
Tenente-coronel Mosquera e.
mais alguns Oficiais;

- em 1856, no Rio de Janei
TO, faleceu o Dr. José Francis
co Sigaud, que fôra o primeiro
'Diretor do Instituto dos Me
nihos Cegos. Nascera em Mar-
'selha a 2 de Dezembro de 1796;

em 1866, Caxias assumiu

D :III· I S II' C I'o co_mando em Chefe d:::_s for-'I r. litigue a es ali i
'ças lmpenaIS em op.eraçoes de

III Df'· !lu"ente até
I

,

g-uerrlit contra o thtador do va tia ,ti I}

parag��; 1868, os Enc�uraça-'meiados de novembro
dos "Brasil" e "Alagôas" for-
çaram as baterias de Angus- Cami••• , Gravarll'i Ptlame.
turra e subiram o Rio Para- Meiaa d.l�melhore'i pelai me

guai. I Dorel preço. 1116 ne CASAdMIS
André Nilo Tadasco. CELANEA - RuaO. Marrel

Realizar-se-á huje, com partida marcada para às 9,3'0
hor-as, a regata de equipes de barcos c'.asse "charpie ", entre o

Iate Clulie, Veleiros da Ilha e Coqueiros Praia Clube.
A pontualidade r igorosa e o rigor 'lJonlual dos lreinos le

vades a efeito pelos componentes das equipes, decerto que são
um auspicioso, presságio do br ilhantísmo da competição de
huje, na ráia do Velei ros da Ilha.

Entre os azos da vela, veremos o Sr. Armando 8abino, Nel-
'san Szpogunicz e Gi lher-to 'Pinto, tripulando hai-eos com as co

res do Iate Clube. Defendendo a pavilhão do Coqueiros Praia
Clube, vamos rever li m Orlando Filomeno - campeão catari
nensc ! - .\1 ajor' João El01 Mendes c um terceiro que a nossa

reportagr-m não conseguiu descobrír-jhs o nome. Decerto, é
"arma secreta"...

I
�

Pelo+cluho dirigido pelo desportisl a Jorge Barbato, tere
mos o "velho" Rafael Linhaies, az dos azes do timão. Luiz
Faria,' emhora um poucn mais novo, na vela, já andou fazendo
\nü�rl'ia nas ráias a que compareceu noutras temporadas glo
riosas. Bililoli também fará parle da equipe dos Yeleiros da
Ilha.

c-

À tardo, às catorze horas, realizará a Federação de Vela e

-Motor de Santa Catarina, a segunda regala: disputa indivi
dual. "Cada um pra si e Deus por'todos".

Segundo os prognósticos, veremos então, enfileirados pa
ra uma .sensacional lai-gnda, nada menos que 17 a iH barcos,
entre "sharp ics" 'C' "Iightn ing".

O pavilhâo nacional será hasteado pelo ilustre Coman
dante Sodré tio '50 Distrilo Xava] em cuja homenagem sé rca-

lizam as rega Ias de hoje.
Belas medalhas com a legenda do 50 Distr ito Naval, hão

de est.irnular os nervos (Ia r-apaziarla barriga verde, orgulhosa
do.'; velhos feitos c só lrcg a de aventuras novas.

ZURI CUNHA ..
,
..

"ARSEXE LCPl:\" LADH':W DE

CAS.\CA" - Romance - MUI/J'ice

Leblanc - Coleção "Os Mais Céle
bres Romancos Policiais, - Edito

ra Vecchi - Rio, 1949.

Semana
monstrou mais ele. uma vez, acei-

tando duelos em condições gravis

simas ; era generoso como um na

babo, pois ninguém o superou em
..
socorrer os necessitados. Era lam-
hérn um refinado humoris I a, ta

ze ndo que seus l'OLllJOS aos opulcn
tos endeusados tivessem, muitas

vezes, o caráter de uma burla, de
uma iroriia cruel, {IUe exasperava
os prejudicados, porque os fazia

grotescos e os punha em iidiculo.
'Durante anos as proezas de Arsé

no Lupin serv iram de pasto ú cu

riosidade universal, sensacional
mente divulgadas nos mais irr!lJor
iantes jornais do orbe. Arséne Lu

pi n, desespero rlos investigadores,
que em vão se esforçavam por

prendê-lo, (" dos demais ladrões;
Cj.I-le ernbalds' quer-iam imitá-Io !.. _

O grande ladrão de casaca que, irn-
,

pune e triun íalmentc, saqueava

palácios, castelos c joalherias.
acoite dos milionários, dotado de

prodlgioso talento de alar, usando
com rara propr-iedade mais de dois
mil disfarces... encarnando ora

o turista excêntrico, ora o ingênuo
provinciano, o hábil

,.bookma
ker" e o lenor da moda, o elegante
f'illrr, ela í'amili a e o sobi-runo in

cógnito, o provecto ancião, e o

mancebo inexpeiienlo, o militar &

o eclesiástico, o caixeiro-viajante,
o marselhês, o hretão, o médico.

l'USSO, o toureiro espanhol ...

FIGUEIRENSE F. C.
A V I -S,()

O sorteio da Geladeira em beneficio da construção do es

tádio do, Fígueírênse F. C., que estava marcado para o dia 10
de Outubro de 1949, ficou transferido para o dia 29 do mesmo

"Em "Arséne Lupin, Ladrão fle
Casaca ", apt-escnta-se-nos êste fa
moso aventureiro, e'.eganlc e dis

Linto como um pi-iucipe, dotado

de maneiras, eminentemenLe se-

111101'i3. de couversação amena e

brilhante, conhecendo mu iíos idio

mas, incomparavelmente as! uto

e sagaz Ninguém, 111e11101' que

êlf', sonhe zombar dos mais fa

mosos ínvesügadores, que, faziam

timbre de de itar-Ihe a mão, até o

extremo de os mais hábeis policiais
pensarem estar lidando com um

mago, em vez de um ladrão, pois
pareciam Lruques de magia os au

dazes c euegpnhosissimos roubos

prntioados por aquele que, com ra

zão, era qualificado de "rei dos la

drões"."
À astucia aliava Arséne Lupin s

coragem, nada comum, que de-

CINE ..DIARIO
RITZ _ As 10 horas

Colossal matinada

1) _ O .Esporte em Marcha - Nac.

2) _ Atualidades "Varnel' Palhé

Jornal
3) _ Pesca Grossa ---c Short

4) - O, Esporte m.t Escandlnavla

Esportivo Colorido

5) - Sereias do Mar _ Short Color'i·

elo

6) _ Acrobaté!ó Aquaticos - Short

Esportivo ,

7) - De Passagem por Cuba -;
Short

Musical

8) - Jornaela Esportiva _ Short Co

lorido

9) '_ pit:ilàmpos _ Desenho Colorido

10) _ Umát tempestade /de _riSO
3 VEI,HACOS REAIS ..

com

"Arséne Lupin Ladrão de Casa

ca obra-prima do romauce poli
ci�l, que outorgou fama perdurável
ao seu autor, Maurice Lebhnc, foi

pr ímorusarnenlê traduzida por

Joíio 'I'áx.ota e publicada em olegan
Ie volume, enriquccido com artís

tica sobrecapa em cores, elo p}ntor
Nils, pela Editqr a Veéchi, cm sua

triunfal coleção "Os Mais Célebres.

Homances Policiais".

com

LÂMPADAS
PHILIPS

A CILADA FA�IDICA
Richard DIX - Patricia l\10RISON -

e - Preston FOSTER
'Mais dois episodios elo coloss� se

riado
O CAVALEmO, VEUl\lELHO

com

Pater COOKSON
7° e '8° Episodios

Preços:
Cr$' 4,20 _ 3,20

"Imp até (DEZ anos".

IMPEFUAL _ As 2 horas

Vesl'eraI do Bal"ulho

1) _ Jornal da Téla - Nacional

2) - Uma v"erd&ldeira fábrica de ga-r:
galhadas

UM: TIGRE DOMESTICADO

(Tecnicolol')
com

DAN�"Y KAYE

Virginia MAYO _ Vera ELLEN e

as GOLDWYN GIRLS,
- Um, sensacional e eletrizante "Wesw

tern":
I'

OURO nA CAUFORNIA
com

Madrid - Circo-Touradas
•

Os 3 Patetas

Preços Cr$ 3,20 _ 2,00
"LIVRE" � Crianças maiores de 5'

anso poderão entrar,

TEATRO A,' DE CARVAJ..HO

As 8,30 horas

2a Récita de Assinatura

"OS ARTISTAS U!<iIDOS

apresentan<lo
BEKRIE'rTE l\IOJUINEAU

com

MANOEL PERA

na' grande pe�a em '3 �Jws

A GOVERNANTA

(Mademoiselle)
Original ele _ JACQUES DEVEL em

I tradução
de - BAN:pEIRA DUARTE,

Ação: - PARIS,

.Epoca: _ A'l'UAL .

I "' Imp até 18 anos"'.

I Preços
' -

1 Cads, numeradas .

LocaIs, a"ulsút3 , ', ..

25,00
20,00
125,00

Bill ELLIOTT

1I1ais dois episodios do colossálI
riado

O CAVAJ,EJRO VERl\lEJ..HO

com

Pater COOKSO;o.J
70 e 80 Episodios

Preços:
Cr$ '4,20 - 3,20

"Imp até (DEZ anos",

ROJE - ÀS 20,30 RaRAS - HOJE
I SEiYSAClO1YAL ESPETACULO

'::iábados e Domingos -:- Às H 110ras - Matinadas para o mundo infanlil.

Dois elencos de artistas - 'l!ouradas - trapézio - acro-

bacias - ginásticas. ../

O CIRCO SE'ACHA LOCALIZADO NO CAMPO DO MANÊJO
Os dois animais para as touradas serão forneéidos pela fir
Pedro Vidal.

NÃO FALTEM
Divertimento e Sensação!'MÚsica! Alegria! Moralidade!

H!lsp'ital de Caridad�
Servico de transfusão de sang-ue

o Banco. de Sang'ne do Ho.spital de Caridade neces

sita doadores. Qualquer pessôa que deseje doar ou ven

der 's,eu sangue poderá, procurar os técnicos encarre

g'adolSj do Serviço entre e.. e 10 horas. Terão. o.S doadores,
gTatuitamente exame clínico e exames de sangue.

Doar sangue não prejudica, traz benefícios.

Para seu Bebê!o

e de fino
p/crianças
TRABALHO

Enxoval vistoso

e peças avulsas

CONHEÇA O

gôsto Roupinhas
- Tricô e Bordados

DA COSTUREIRA

'CACILDA NOCEITI
-

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

CeS

Cr$
Camarotes ,.',., .. " .... ,. Cr$
"A Unica Companhia que representa

sem ponto)
INGRESSOS A venda elurante todo o

dia no "Hall" do Cine RítZ.
...... � ..... ! � .

ROXY _ As 2 horas .
'

Matillt"e Colosso

1) - Cinelúlndia Jornal - Nacional

2) - Pesca Grossa Short Esportivo
3) - Seeeias do ;\1ar _ Sorth Colori-

do
4

- Um sensacio):1al e eletrizante "Wes·

terll":
OURO DA, CAUFOIRNIA

com

Bill ELLIOTT
5
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·
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...: ra e aS rIpes

* GANHE DINHEIRO COMPRINDO :1: e resfriados
�.. �t Ao primeiro espirro, dôr de gar- As vertigens, rosto quente, falta de ar, vômitos,
.:. NA ,�..'" ganta ou dôr no peito, comece �\11e- )nteiras e dores de cabeça, a maior parte das
��.. .:.+ diutamente a tomar "Satosin " e.n vezes são devidas ao mau funcionamento

.

do

I._�. CASA prAeONE �t+ c10ses máximas, recomcndado pelos I aparelho digestivo e consequente Prisãú de
I
..�. .

LK. .(t, médicos. "Satosin" descongestiona Ventre. As PUuIas do Abbade Moss são indica-

"..�.: I .... os pulmões, .tir.a, a opressão solta o das no tratamento da Prisão de Ventre ,(> suas
� 5a ti' d C lç d d ••• ti 1 t I I .manifestaeções e as Angiocolites Licenciadas.�. ...U po e a a o qusse e graça : catarro, esui e a e aca ma U os-

� • ? ••+ se. Pela S1,l:;1 poderosa ação revi- pela Saúde Publica, as Pílulas do Abbade Moss

�: Por que não a visita para ver., .:. gorante combate a fraqueza <lei- são usadas por milhares de pessoas. Faça o seu tratamento

�t, m
'

I ,.�. xada pela gripe, levantando ràpi- com o uso das pílulas do Ahbade Moss:

�:: r/ . rea mente .espanloso. .!. damcnte as forças. Procure em ,:_-----,...----------------
..,..... +. sua farmácia "Satosin" - o domi-

""'I�'" p ,t."+], .

,.,,..; .

.

are, entre e '.:. nador das Gripes,
,

o�ses e Bron ,

��:." compre .:. quites.
�� +.

�: Rua Conselheiro Malra D. 17 :i:
.

II' ••+

��:..:..:..:�:..:..:..:..:..:..:..:+:(..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:.

Automovel Ché'vrolet, 1948,
'importado diretamente dos Es·
tados Unidos Fleet-Master de
Luxe, com apenas 5.000 milhas.
Pintura original preta, qua
tro portas, equipado, molejo
de fábrica,
Tratar com PLINIO

RA no Tribunal Regtonal Elej- Rua� G�nerai.Bittencourt, 48torai.
(Esquina Albergue Noturno)

F;�;;;:·"i Ciru,rgia- Clínica - Obstetrícia
I ol�e��:���ç�.a Dr. Antônio Dib Mussi
•
•

I
:
•
•
..........................

Médico efetivo do Hospital de Caridade

Servi ço especializado em Doenças de Senhoras
Modernos métodos de tratamento

Horários
Das 10 ás 12 horas e das 13,30 às 14,30 horas'

Consultório: Residência:

Terreno. VENõtst,e
.. 9

.' Bd,el
L.

dr,..

Vende-se ótimo terreno, .� DOr m·otlvo/ e mu ança,
nesta ,�apital,.i rua Alves· Grande árêa de terreno ià cultivadade Brito, com 37.00 m.

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros.
de frente por 42.00 m. .Area de 142 metros de frente por 1.850 de fun�os, incluindo

d f d (3 I ) T' 6 casas de mádeira e uma de matertaL
e un, os otes. rl- TRATAR:

tlr na Cise n. 26 da mes- Floria';ópolis - nesta 1·edaç.ão ?u
I Esc_ritório I. de A L. Alves.

Barreiros - com o proprIetárIO Mathias lha.

Blumenau - com o Ijr. Çhristiano Knoll, no Hotel Cmzeiro.

A AR QUENTE

PARA CAFI

Resultado de .30 anos de'prática, o Tor
rador ,ILilIa", por ser a ar quente, pre
serva inteiramente. o aroma e o sabor
do café e torra em 20 minutos apenas.
Vários modelos e tamanhos. A lenha,
carvão, coque ou óleo Diesel. Solicite
nos catálogos. Preços acessíveis, facili
dades de pagamento.

. ,

Temos também: Moinhos e elevadores �ara
café. Discos para moinho. Mot9res elétricos e ou ..

tros máquinas poro fins comerciois, industriais e

agrícolas.
' •.

Cia. tltIí'A" de Máquinas INDUSTRIA e CtWERCIO

Fundada em 1918
, Rua Plratlninga, 1037 - ex. Postal 230 _ S. Paulo

Oficinas e Fundição em Guarulhos (5. Paulo)
2344 Arco-Art,,$i

Departamento de Saúde �ública'
Mês de Outubro-Plantões

9 Domingo - Farmácia .sto. Antônio - Rua João Pinto.
15 Sábado - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
16 Domíngo - Farmácia Catarinense _, Rua Trajano.
22 Sábado - Farmácia Noturna __: Rua Trajano.
23 Domingo - Farmácia Noturna - ana Trajano.
29 Sábado - -Farmácia sto. Agostinho - Rua Conselhei-

ro Mafra. '

30 Domingo - Farmácia sto. Agostinho - Rua Oonselheí-
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 n?,o 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
Enrolamento de motores, dinãmos e transformadorel.

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

tricos, artigos elétricos,' etc.
Representações diversas, com exclusividade dos insuperlvet.

receptores "SARATOGA':, "INDIANA" e "MERCUR;Y-.
A ELÉTRO-�CNICA

Rua TIe. Silveira
•.
14 - Caixa Postal 193 - Fone 7".

DIREC;;Aol
MOREI-

Amél1a. M PigOZZi

Revitaliza os o r g a n
í

smoa

dehilitados
A ação pronta e segura fez de saiu
tina o mais eficiente tônico recons

tituinte geral, Para todas as idades,

Um produto do

LABORATÓRIO B�RGAMO
Av. Pires do Rlo,23 - Itaquero - E.F.C.a,
S, S. Publicidade

Distribuidores
tados do Sul:
RAMAR: S. A.

Farmacêutica
Caixa Postal, 245 - Curiti

ba.

para os Es
)

- Comercial

VENDE-SE

Para o ftgado e Prisão de Ventre
': PRISÃO DE VENTRE ,

. Cartas a Mq,ria Inês
Ferreira.

Caixa Postal 55.

PILULAS DO ABBADE MOSS

I ma rua.

Novidade!
Agora a mais sensacio

nal novidade de todos os

\ tempos

Uma cigarreira com roleta

em uma !;ô peça I Tôda de

metal dourado e extra leve;

Uma cigarreira que é uma

verdadeira jóia. Maqutnís-:
mo perfeito de uma role

ta com numeradores pre
to e- vermelho,

UIiI! Moderna! Original �

ENC;OMENDE
HOJE MESMO, mas

NÃO MANDE

DINHEIRO,!
Pague só quando receber

Fazemo, re messes paI

ro todo o país pelo
Serviço de Reembôlso
Postal..

"DINAL".orSTRIBUIDORA E IMPORTADORA NACIONAl LTDA.
,

Rua Con�elheiro Furtado, 742 - Fone 6-3376

END. TELEGRAFICO "SUPERDINAL"

SÃO PAU L)O
S. S. - Publie.> DD • 51

FIA
(orrespondend I

Comercial
Confere

Diploma
METODO:

Modefno e Eficiente»

..

"VIRGEM ESPECIALIDADE" ,

( IA� WETZEL' INDUSTRIAL-JOINVILLE (MarClL H2"*l

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

o Babio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Inimigo da Imprensa o�id..entallmaruí festejará boje o 19- ano de fnvestidura
o novo governo chtnês d

'

.. �

� p' ,.' '8� .

"

gO��;:O Y��'��U�iS�� �i�in(;S ÜjJ:I�:� nalist icos c)as 1l0lenci�s.Ocident�is o sr•.capltao euro Iftencour no cargo 'de Prefeito:'
ter determinado a interupção dei que �cntavam lransruitir noticias

todos os 501'vie08 noticiosos e jor- dos seus terr'itrn-íos..

tários de Estado, na' divisa do
municipio, em Rio D'Una.

Nessa ocasião, serão entre
gues . a S. Excía, duas Escolas
Padrão Rural, em Cangueri.

9 horas - Recepção da co

mitiva governamental, pelo
povo, defronte a Prefeitura
Municipal.
,lO horas - Entrega de ou

tra Escola Rural, em Aratin

gauba.
los os presenciaram, acaba de 12 horas - Almoco ofereci

ch�ar, devendo perrnancer nes- do as autoridades pelo cap. Pe
ta ilha encanlada, durante cerca dro Bittencourt, na chacara de
de oiLo dias. Trata-se da arama- sua propriedade.
da Mme. Heruiette Morineau, í'igu-]. 14 horas - Inauguração da
ra 'credenciada e deveras eleva- cadeia publica municipal.
da no meio teatral da Capií al LIa 15 horas - Torneio de fute

Bcpulilica, a qual, com jSeus Ar- bol e provas esportivas no cam

listas l:nidos, extasiará o publico po do Jerônímo' Coelho r C.

local, oom apresentações gloriosas 17 horas - Inauguração da

e dignas de nota; peças de cartaz
---------------�------------

internacional, em sua' maioria de

autores franceses e norte-amer i ..

� ·Rot:!l ry Clube �i:l��l: ��ll�i���!� ���n�;:��i;�r1�i���
\,""Cif:'" li do Brasil, pr imanrio pela rea1.ic!a·

d FI
· ,

I-
{ de nas cenas apresentadas" a unica

O
. Orl�nOpn IS i a não usai' o quase que ind isueu-

II, li D savel "ponto", possui vastissimo e

Reunião do Dia 6-10-'19, bem selecionado repertór io, haja
Presidente: Flávio Ferrari. vista que, na temporada de 4.7 c

Secretário: Roberto Lacerda. 4.8 110 Hi () de Janeiro, os Arí is I as

IBotaríanos presentes: 20. Unidos caracterizaram-se, mui e,;-

Rotarianos Visitantes: 1 pecialmente, pela apresentação
A convite do Presidente hasteou cem por cento de peças francesas

Io Pavithão Nacional o cornpanheí- ram 'a oportunidade de assistir in- e norte-americanas, respectiva-
1'0 Cid Rocha Amaral: tcressantes espelacnlos apresenta- mente. Medéiar Uma Rua Chamada
'l'olentino de Carvalho fez a elos por Bibi Ferreira, filha do no- Pecado E' Elizabeth ela Inglaterra

apresentação do companheiro visi- lavei Procópio e estrela principal são cartazes espetaculares elo feno

tante, Carlos Buechler, do Rotary do filme britanico "O Fim do Hio"; menal repertório de Mme. Henriet
Clube de Blumenau. Alda Garrido uma comediante te Morincau. Outra peça que se re-

Após a leitura elo expediente, pe- apimentada e João Rios, um atar veste de elogiosas referenCias é a

10 seoretárioxe, prosseguindo a Or- 'consumado, atuando no Alvaro de intitulada: "Só Nós Três" (The
dpm do Di,a, o Presidente comu- C.arvalho. Jo�'ge Daux, o magnaLa

I
SilvoI' Cord), ele au.toria do J'am040

nicou que a palestra "Como Rota- clllemaiografICo de Santa Catan- tealrólogo e,staelul11dense Sidney
l"y pode colaborar na execução do na tem-se mostrado deveras in- Howard, falecido em 1939 que,
Plano de Trânsito em nosso cidà- t:ressado na vinda elos "big-s" do I mag'J.lificamel1'te inter�retada P'Q.l' Ide", programada para a sessão, fi\ teatro nacional. no afan de bem Mme HemiE'lte' �1orinau e seus Ar

cava transferida ,por se encontrar servir aos anseios do povo floria- tis tas rnidos, por certo empolga
\Seu autor, lVIarcilio Motta, eP1 via- napolitano o qual, verdade seja rá toela a cidaele, já incrivelmente
jem. dita, não correspondeu em hipó- interessada em seus espetáculos. A
Arnoldo Sual'ez Cuneo proferiu tese alguma à espectativa em re- proposito, vejamos alguns dados

uma palestra sôbre 'a Assembléia ferencia a temporada de João que talv,oz interessem aos l.eitores:
Distrital Secclonal dos RR. CC. do Rios, desiludindo o cavalheiros- ,Sidney Howard foi um americano
Paraná.

\

co aLor carioca. Tão sómente Rios que muito llJtou pel'o teatro nos

Na hora da Camaradagem fala- deixou esta capital,eis que, uma Eslaelos Unidos. Foi jornalista, di
TallJ os companheiros Lauro Fortes

I
nova e briJ.hante companhia, ínte- plomado de Haward, participando

Buslamante e Arnoldo Suarez gT�da. por talentosos artislas, jú na primeira Grande Guerra, quan
Cuneo. consagrados pela critica' das prin- do obteve brcvet de aviador, inte-

•
Ao encerrar a sessão, o P1'esiden- c�lPais I metrópoles JJrasiliiraSi, grando a l"amosa esquadrilha aêrea

rte convidou o companheiro Char- cujos espetáculos famosos jc\ trans- americana denominada "Diabos À
les Edl1ar Morítz para descerrar o Quseram fronteiras, merecendo" mericanos". Terminado o conflito,
Pavühão Nacional. desvanecedores elogios elos quan- Cont no: 3a. página

I

Deverão realizar-se, hoje,
em Imarui, imponentes festas
comemorativas da passagem
do 19° aniversário de investi
dui.a do sr. capitão Pedro Bit
tencourt . no cargo de Prefeito

Munícípal daquela comuna,
devendo estar presente o sr. dr.
José Boabaid, Governador em

exercicio.

dr. Joséo sr.

,

Notável inic'iativa do ,Prefe,ito Tolelllino /de Carvalho
esquinas e ruas estreitas.

S. S. vem realizando um tra
balho de readaptação de Flo

rianópolis, em seu centro ur

bano, pelo calçamento índes
continuo de todas as suas vias

publicas, e pelj. amplificação
da sua capacidade ,de trafégo
motorizado.
Registramos o fato com pra

zer, pelo que ele representa de
beneficio para nossa capital
que cresce continuamente.

INAUGURAÇÃO DE MELHO-I Secretaríus, do Estado num

RAMENTOS só predio facilitàndo enorme-

Ontem pela manhã o se- mente o serviço publico.
nhor governador José Boabaid O alargamento da rua 'I'te.
acompanhado do sr. Tolenti- Silveira constitue um esforço
no de Carvalho, prefeito da louvável do dr. Tolentino de

capital, e dos senhores dr. Do- Carvalho no sentido de não só
mingas Trindade Pires, dr. Ro- embelezar a cidade -como de
berto Lacerda, Cap. Pedra .. melhorar suas ruas, possibili
dep. Wigando Pershun, dep. {ando um trafégo mais fluente
Frotogenes Vieira, Luiz Fiuza e desimpedido, e- evitando, até
Lima, dep. Raul Shaeffer, o possível os a.cidentes de vei
PaPulo Ferreira, dep. Antenal' I culos causados pelas curvas em

Tavares, dr. Raimundo Roth-
sal, dr. Henrique Batista, da
firma Saturnino de Brito, sr.

Sidney Noceti alem de outras

pessoas de destaque que não
conseguimos anotar nomes, es

tiveram no trecho da rua Tte.
Silveira entre as ruas Deodoro
,e Trajano, onde se processou o

alargamento da rua. Durante
a inauguração o sr. governador

E fóra de duvidas ele que a capí-

do estado autorizou a contí-
tal catariuense nestes ultimes me-

- ses, está sendo visada de maneira
Iiuaçao do alargamento, pela constante \JOl' diversas renomadas
derrubada do predio da Direi-
toria de Obras Públicas. Deter- companhias tealrais brasileiras, em

minou também, se organizasse
excursões pelo su', do pais. Assim é

um projeto da construção de que, no ano em curso, os amantes

I majestoso predio que será o I
da nobre arte ele representar tive-

Palácio das Secretarias, a ser Iedificado no mesmo local ocu-:
pado pela D. O. P.

,

Reunír-se-ão, assim todas as

Henriette Morineau e os

Artistas Unidos
Mário Freyesleben

PARA FERIDAS,
ECZEMAS.
INFLAMAÇOES.

."...

COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC,NUNes:. EXISTIU IGU�l

Boabaid, Governador em exercicic, estará presente

Para comemorar tão auspi
cioso acontecimento foi elabo
rado o programa seguinte:

8 horas- Uma comissão irá
receber o dr. José Boabâíd, Go
vernador do Estado , e Secre-

Praça Getulio Vargas, seguida
da cerimônia, no mesmo local,
da entrega aos pracinhas do
munícipío de Imarui, de meda
lhas de prata, como lembrança
de seus serviços prestados á
nossa Patria e oferecidas pelo "

Prefeito Municipal, sr. cap. Pe
dro Bittencourt.

18 horas - Em presença das
autoridades e do povo em-geral
será, solenernente inaugurado �
serviço de fornecimento de luz
3létri�a á cidade de Imaruí.

20 horas - Inicio da soirée
dansante nos salões do Clube
Liberal.

Rainha da Cidade
Estioeruni ontem em cortiiul ui

sita ú nossa redação em companhia:
da disrinta e gentil senhorinha
Layla Freuesieben, Rainlui da. Cio
dade, as senil orintuis M iss Filoso
fia, Eduli; Reçinot o, representante
do Estado do 1)0I"lln(1 li coroarão da
Rainha de Cidade, no impedimento,
da Jliss eleita recentemente para:
representar a terra das arou carias
..10 -Capitol da Repúblic«, Rainha da
Pritnanera de Brusque, L'illv Ai
cliinaer: Duruat Simões, do Centro
Catorinense do Paraná e Ernesto
Aichirujer, vice-presidente daquele
Centro, ao qual devemos, sem dú
vida, a presença da representante
parunaense.
Convidados especiais do LiruEe-:

nis Clube, os visitantes compare
ce/'am, ontem, ú lesto de gala co-

memorotica do 23° aniversário do
cluue. ,
Desejamos-lhe feliz pertuauencia

nesta capital, ao mesmo tempo que,
sensibilizados, aqrudecemos a de

ferência de trio aarudace! visita.

Um órgão dos Associados, o Jornal de Joinoiüe, está pu
Llícando as memórias do matador de Euclicles da Cunha. Das
duvidosas histórias de um guarda-cosias de Gelúlio às alcovi-

lices do SI'. Barreto Pinto e, agpia, à tragédia do autor ele Os

Sertões, a imprensa descambá para o utilitarismo sensaciona

lista, em_afrontoso acinte às' solicitações de ordem moral, 'que
deveriam presidir-lhe a missão.

�ol1l(:'nJ:e urna insplraçâo Ie rato lógiea, trabalhada ele com

plexos, conviria na oportunidade de avivar as circunstâncias

dolorosas em que pereceu o portentoso escriter - estilista

iuaornpáravel, sociólogo, artista e sábio, a cujos pensamentos
e trabalhos o Brasil espiritual e o Brasil físico tanto devem.

/

De lodo excusada, por out1'''' lado, a defesa extemporânea
de quem o mal:o�l, que a justiça - a justiç,a humana -- já o

julg'ara. A desnecessidade de ,explicações que ninguem pedira,
assume as proporções de lU11a noya agressão à vida rle Eucli

des, que persiste vi\'o na exaltação e no respeito nacionais.
Se essa publicidade, de uma parle, salisfaz curiosidades

,

mórbidas e avulta a arrecadação ele 'niqupis' nas' gel'pncias asso

ciadas, de outra estú sel'vindo para reativar a çonsag1'ação do

pensador de À Mm'gem da História.
lXo Estado de São Palllo leio diariamenle rt f'ormal e elo-

llLH'nte condenação ela alma bandeirante ao sacrilégio que os

Associados cometem. São protestos enérgicos e impressio
nanles, que 111ilhar8s de assinaturas autenticam. Grila, atravé�

doies, a bl'aVl1ra cívica da mocidade esLueliosa; alteiam-se as

vozes de intelectuais e de artistas, de representantes do povo
e de associações de' classe; reSisoa; enfim, � eco quali-quanti
tativo de todos os quadrantes.

Na CapiLa� Federal, narra O Globo de 1° do corrente, ma

gjstrado� e intelectuais reuniram-se ,em sarau de família para

O estudo e o culto da personalidade e da obra de Euclides.

Sadi Gusmão, Geralelo Joffi!.y, Martins de Olivei1:a, Eloi Pon

tes, o pintor Funchal Garcia e Oliveira e Silva, que em pala
v/'a compassada e fÚ'rne empolgou a assistência - meelitam e

analisam a obra e a viela do autor de Cont1'astes e COIll'j'onfos
e decidem ir, e1epois de amanhã, ao descanso de Euclides, no

cemilério São João Balista, levar-lhe ainda mais homenagens,
mais res,peito, mais gratidão.

Êsses episódios que rebentam ao Norte, ao Sul e ao Cen

tro, ,são a resposta aos agenls provOcatC'tu's e1ás forças morais,

�a Nação.
GUILHERME TAL.
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