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Outro emocionante milagre· de N. S. das Graças\

A paralitíca, depois de onze anos, saiu rurno à igreja, sozinha
-, I.

hS. Luiz, 10 (V.A.) - A ím- preta e profissão domestica, seu corpo cresciam cagas
:prensa local divulga emocío- passou onze anos sem andar, horrorosas fazendo-a sofrer
nante milagre ocorrido na ci- completamente (j)aralitica. Pro- Há três anos Raimunda dei
dade de Codó. Foi ali consta- curando curar o· mal tomou, xou de, tomar remédios, ínící
tado que Raimunda Lago, de tôda espécies de remédios, po- ando a novena de N. S. das
<Cinquenta anos de idade, côr rém sem resultado.. pois em Graças e usar água benta até
-------__;------------------- cerca de dois meses atrás

quando sentiu impulso de le
vantar-se, Ergueu-se e saiu
caminhando rumo á ígreja so- Levando em conta a, neces
zínha diante ao espanto de

to-,sidade
da criação duma cons

dos. O fato causou naquela cí ciência coletiva da importan
dade 'grande emoção: .

da e gravidade do problema

o MOMENTO

A C R I·A N C A
A "Semana da Cr-iança", ontem iniciada em todo o lerei

tório nacional, é uma instiíuíção relativamente nova. Veio,
cerlamente, ao encontro da necessidade de formar-se no paí.,
um clima educacional favorável ii assistência integr-al da in
fância, fundando-se, pois, auspiciosamcnte, numa consciência
sociológica que emergia de acentuadas tendências brasileiras,

(
para o 1)1"81)arO das fnt uras gcraçôes. .

Não poderia deixar, portanto, de vingar essa iniciativa,
para a qual, fe�izmellte, não têm faltado, até agora, as mais
Iisonjeiras provas de apô io da parte de ed ucadores e pedia
.tras.

Aliás, convém frisar, em o nosso Estado, - para citar o que
mais próximo de nós atesta concretamente a preocupação gene
ralizada pelo problema da infância � as administrações, desde
n govêrno do sr. Nerêu Ramos, não se descuraram do impera
tivo humano e patriótico, lendo defrontado com elogiável de
cisão a realidade do panorama de desamparo em que se en

centrava a cr iança catarínense, Eí'etlvarncnte, data de ·1935
11m .plano de assistência estadual às mães e à infância, por

.

meio de um serviço especial entrosado rta organízaçáo do setor
de saúde pública. Antes, nada havia, senão o pouco que, par
ticularmente no amparo à maternidade, se devia ao esfôrço e

à iniciativa parl iculares, em sentido filanlrópico.
A assistência à criança pelo Estado, porém, é empreendi

mento que ganhou realidade na obra social com que o govér
no Neréu Ramos, em Santa Catarina, marcou indelevelmente
a passagem de um .espír-ito nOVOr atento às modernas inspira
ções da boa poldtica sociológica.

Não ser-íamos, ainda assim, justos, se esquecessemos, na

convergõncia de ação em tórrio de um· problema de tamanha
magnitude, a apreciável cooperação da Legião Brasileira de
ASsistência, neste Estado, a qual mantém em várias regiões
ca tarínenses postos de puericultura, cujos serviços' são ínestí
máveis.

Quer tudo isso dizer que estamos, nessa questão de tania
atualidade, em condições de apresentar mais do que apenas os

esquemas de uma obra que cumpriria iniciar-se. Avançamos lar
gos. passos na solução do problema e, temos certéza, não se

]l{t-de inlerromper, futuro a dentro, a complernentação indís
;pcnsável em consequente de�dobralllento que se í'izerarh opor-
tunos..

A "Semana da Criança", não é somente o ensêjo para o

balanço do que já se realizou no plano assistencial a que espe
cialmente .se refere. Scm dúvida, muito nos conforta arrolar
a sérí e enorme de rea1,izações daquele género. Mas, evidente-,
mente, num pais democràticamente regido, a iniciativ,a par
f icular, ainda mesmo que subsidiária da oficial, assume ex

pressão de cu1lura e de solidariedade espiritual das culetivida-
\ips, quando, de par. com o interêsse dos poderes públicos, visa
o apóio ii solução de [[Jc�las vulneráveis no comum objetivo
do equilíbrio social.

Daí, precrpuarnente, talvez a razão de assinalar-se em ca

da ano a significação da "Semana -da Criança" ontem iniciada,
e qlle tem por finalidade ad\"ertil' insistentemente a todos
quanLos, podendo contrihuir numa tarefa educativa ou assis
tencial em 4'avOl' da criança brasileira, não o façam por não
se haverem apercebido pl:ecisamente das imensas consequên
cias dessa obra de edificação do futuro da Pátria contido na

saúd(' c na educação inf egTaÍ da infância, bem como na solic1-
lude para com às mães.

'

4 Judia sugere 'um tratado de «press,ão
moral» Que proscrevpria a bomba atômica

taram com mais um esboça-
Lake Suçess, 10 (V. A.) do pela India. Este est� dirigi-

Os planos para a regulamen- do no sentido de se estabelecer
tação da energia atômica nu- um tratado de "pressão mo
clear que estãer se acurnulan- ral" que prescreveria a bom
do nas Nações Unidas aumen- ba atômica.

Iaculdades"
.

ao 'clero
o Papa, cence eu

extraordinários
Roma, 10 (O E.) _. Sua

Santidade o Papa Pio XII con
cedeu faculdades extraordiná
rias ao clero para a absolvição
dos herejes, cismáticos e mem

bros das ordens macônicas an

ti-religiosas, bem 'como das

pessoas afetadas pelo recente
decreto do Santo Oficio, sôbre
o comunismo. Para solicitar

absolvição, todavia, O peniten
te deverá cumprir dois requi
sitos: - 1° - Fazer uma am

pla retratação perante o con

fessor; 2° - Confessar publi
camente seu erro. As instru

ções concedendo faculdades
extraordinárias ao clero foram
emitidas sob o nome de "Ac
tae Apoistolicae Sedis".

inicio, ontem, em todo
a Semana da Criança

Teve
.. ,

pars.

Rio, 10 (O E.) - Inicia-se
hoje a "Semana da Criança
de 1949"; durante tôdo ela

por todo o território naciona1
haverá comemoracões com c

principal objetivo de "avivar
na consciência publica o de
ver de dar extensa e eficiente
proteção á maternidade, á in
fancia e á adolescência".

o'

da criança entre nós, i:n;po�
tancia decorrente da propria
natureza do problema e gravi
dade que se afere pelos eleva
dos coeficientes da nossa mor

talídade infantil, levando em

conta a necessidade ímperío
sa do conhecimento por todos
da importancia - do problema
repetimos, escolheu o Depar
tamento Nacional da Criança
o tema REGISTRO CIVIL DE
NASCIMENTO para ser foca
do durante as comemorações
da Semana que se inicia hoje

Bárbaro la.rocinio num
mentes na Capifal

edifício· .de aparta
da República

-

Encontmdo morto, amordaçado e com as mãos amarradas para tráz urn uelho funcionário
do Tesouro Nacional

Rio, 10 (O E.) - A

pOliciai
sargento, as autoridades dirí- o sargento Alvaro declarou

do 10° distrito acha-se empe- giram-se, local constatando a que, de fato, há cerca de uma

naada em diligências no, sen- veracidade da informação. De- semana, ali estivera, fôr� r�cetido de apurar um fato miste- mostenes estava, de fato, mor- bido por um rapaz de péssima
rioso ocorrido no edificio da to, com as mãos amarradas aparência e que aconselhára a

Aclamação situado na praça para trás, com tiras de pano voltar mais tarde, porque De
da Republica, 93. No aparta- que pareciam gravatas velhas mostenes não podia atendê-lo
mento 303, onde, residia, foi amordaçado com uma toalha naquele momento.
encontrado, ao anoitecer de de rosto e vestindo apenas u- Com

I

guia das autoridades
ontem morto amordacado e ma camisa de meia muito su- do 10° distrito, .

o cadáver foi
com a� mãos' amarradas para ja. Vários móveis estavam re- removido para o necrotério do
trás, o funcionário aposenta: mexidos, o que levou a policia Instituto Médico Legal, sendo
do do Tesour c Nacional De- a 'concluir que o velho funcio- tomadas diversas outras pro
mostenes Veiga, de 66 anos, nárío do Tesouro rôra vitima vidências no sentido de escla
solteiro, proprietário de cêrca de um bárbaro latrocinio, pra- recer o mistério..
de trezentas casas localizadas ticado por mais de um assal- --_

na cidade de Florianópolis. tante. I

O fato foi comunicado ás Interrogado sôbre o fato, o

autoridades pelo 3° sargento porteiro do edifício ' declarou
do Exército Alvaro Ermelíndo que Demóstenes recebia habí
Ribeiro cujo pai fôra muito a- tualmente, visitas de rapazes
migo do velho funcionário do entre os quais se contava um
Tesouro. Conta o militar. que, trocador de ônibus 'de nome

precisando de uma passagem Jorge de tal.
de navio, a fim de ir para San- A propósito dêsse detalhe,
ta Catarina, para onde foi
transferido, recebera, há cêrca
de uma semana, uma oferta C O· I átl·Cde Demostenes que Imediata- orpo·. IP om O
mente lhe racüítou a aquisi- A.rgontl·gR,.ção da mesma, Ror intermédio U U.
do seu amigo, o almirante Pa- Buenos Aires, 10 (O E.) - O pre

raguaçu. De posse da passa- sidente Peron completou a reerga

gem, O sargento resolveu ir, nização do corpo diplomático argen- Terremoto em Maltaontem, ao apartamento do ve- tino deixando cessantes doze em-
LA VALETTA, 10 (O E.) _ Nitilho amigo do seu pai, a fim baixadores e três ministros, ao 1JaS- dos tremores de terra ocorreram emde manifestar o seu agradeci- so que outros 20 diplomatas espe-

mento. Eram dezessete horas ram decisão para seus casos.

e meia, quando desceu de um

trem, na estação D. Pedro II
e se dirigiu para lá. Subindo

, ao terceiro andar e, encon

trando aberta a porta do a

partamento, entrou, tendo a

surpresa de encontrar o pobre LISBOA, 10 (V. A.) - Faleceram Previsão do tempo, até 14 horas

homem morto, no seu quarto, o escritor Eduardo Dias, de 61 do dia 11:

De posse da denuncia do anos, 'e o ator João Pinto, de 39 anos. Tempo: Instável, com chuvas;
Dias, que boi banqueiro no Rio de Ventos: Do quadrante Sul, frescos;

• Janeiro, era pai da artista Maria Temperatura: Estável;

NaVIO- taoqup. norte- E?�arda, C.Ol� br�lhante atuação no Temperatura extrema de hoje:

americano _afundado
radIO brasIleIro. Máxima 19,8 minima 14,6:

Honolulu, 10 (V.A.) - Em
consequência de uma explosão
verificada'a bordo do naviO
tanque "Chehalis", da arma-

da dos Estados Unidos, três
homens perderam a vida e ou

tros três estão desaparecidos
Depois da explosão, produziu
se um incêndio a bordo e o .na
vio afundou em seu

.

fundea
douro, na Samoa.

/
.

Franco vai à
Portugal
Lisboa, 10 (O E.) . - A visi

ta do generalíssimo Franco a

Portugal foi marcada para 23
de outubro. O chefe do govêr
no espanhol permanecerá em

território luso até o dia 25.
.

Martinez Radriguez, chefe
do Corpo de Segurança da Es
panha, se encontra atualmen
te em Lisboa tomando provi.
dências para garantir a segu

. rança pessoal de Franco.

Malta tendo causado ligeiro panico
em algumas aldeias, porém nenhuma

,••- .,.._ -.,..-............,.."" vitima ou prejuízos,

Mórreu O pai de
Maria Eduarda

SERVIÇO DE METEla
ROLOGIA

PARTIDO SO€lAL IEMOeRATIC9

QUALIFICAÇÃO ELEITORAL
SER.lO 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.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Não espere que a doença vi
site a, sua casa . Defenda a su

saúde e a .dos seus filhos, to
mando MALTEG., Frio ou gela AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO
do, é uma delicia. 'É o maio' OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO
fornecedor de vitáminas, e, po - ffiGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA
isso, o melhor fortificante. A QUALIDADE

-

venda em todas as farmácias' '

,
••••••••••••••••••••

armazens.
, " ,
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Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69. Te). «Protetora»

·······�:�ó;f;ii···· I
A ultima creação e� re/ri-

I

gerante é o Guaraná KN071I EM GARRAFAS GRANDES '

I Prelerindo-o está
..-""':'"----_,-.""�_......-----____ acompanhando a moda.'
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i 2.,,�:;!!�?. íII João Pinto n. 5
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Proprietário e Dir.-Gerente Ilxpru.o lHo O1Jtóvló - �
7 hOd"aI, '

SIDNEI NOCETI Auto-V1açAo tUja! IUjI1 - 111 110-
Diretor de Redação: !!'U.
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Chefe de Paginação: Expres!IÓ BruaQUenQ - NOTa Trqto
,- '16,�O hora..

FRANCISCO LAM�UB Auw,V1açAo Catarinena - .lol.1lvU�

Chefe de Impressão:
- • hor...
Auto-Vlaç&o ca_m_ - CUrlUba

leAQUIM CABRAL DA SILVA - II horu.

Representante: �
__•ar��:- Iul-Brull - l"&rto AI._re

A. S. LARA Râpído 'S:ü-Brasileira - Jolnvile-
1:1 horas.

Rull. Senador Dantas, 40 - iO:- Ré,pido Sul-Brasileira - Curitlba _

andar I: 6 horas.
TERÇ.l-J'EIiR.l

Te1.: 22-5924 - Rio c.�e Janeiro : ( Auto-Vill4)lo catarln__
.

Parto AI.

RAU I, Il'e - fi hora..
,

L CASAMAVOR I, Auto-Vb,çIo C&tarw._ _ CUrlUbl
Rua Felipe de Oltveíra,i 21 _ :. - li horas

80 andar :: _�u�� catartn_ - .JoIaTUe

Tel.: 2-9873 - São Paulo I: Au�Vlaç,o ca_ma. - TlJWlCl
I - (I boraa,

ASSINATURAS I: ExpreS80 ao Cr18t6.1o _ LoquJIa -,

'Na Capital III. ,7 horaw.
EIIl/fdn Gl6r1a - lAnIIa - Tlli

Ano Cr, 110,00 I� II (I� bOTU.

S ' Ilxpr_ .&n.qu_ - '_iU -,

emestre .. ,'..... Cr, 45,00 _ 18 horu.
Trimestre ........ CrI 26 00 I' _..1tó-Vlaolo l� _ naja! _ 1. JIo

,
I na.

lUa Cr' t,oo: , Rápido Sul-Brasileira - Joinvlle-

Número avulso '.. Crt 0,50 I
13:áo;i� Sul-Brasileira _ Curitiba _

No Interior : 6 horas.
QU.ART.l.J'IlRA.Ano •• ; .....•... CrI 100,00 I .luto-VIa�o C&tIIrI.nenH

Semestre .•....... Cr' 80,00: - A�t!�:ÇtÓ Catu'lll_
Trimestre •••..... Cr' 35,00 1 -. hora..

Número avulso .. CrI 0.&0:' .lut<>-V1açao C&tarbIe.H
. '�

r
- 6.30 hana.

Anúnclt» mediante contrito. I. Rápido Sul-Brasileira
• ()

-� - I. 6 horasa n_, mesmo nao I Ráp!d� Sul-Brasileira
publicados, não serão :. I 13 horas.

; ..._· d

"I'
Exp,elllO &lo cn.to..-o - � -

_ OS.' 7 h�. _

I
A diretlo alo se respon-' kpreao Brw!qu_ �'BruoIQu -

ablll--' 1
.

18 horas.
a ..... pe os eoneeítos Autl>V1açlo ltaJa1,

' - (� - li )1.0-

emitidos nos artígos n� BruaQueue _ No.. 'l'rftto
aasinadoa, - 16,30 hOl'lu.

'

_lo....... "LT T" T T_ • ',.
Rodo...i6rla Sul Braall - l"tIr1o Al..-re____ AP.... -,·. __ or_� • bor&a

Viação Aérea -AUto-Vla��t�::�
.. "Uer'e - 6 boru.

Morario Auto-Viaçt.o C&tarin_
.

- li h01'll6.
Segunda-feira .A:uto-Viaçio 'ca_ineue

"TAL" - 13,00 - Lajes '. p,,..
- • hora.

• .luto-Viaçio 'C&tarin_ - Tubalrlo
Alegre _ 6 hora'l!.

PANAIR - iO,M) _ Norte _

..:,�v���. ClI:t&rIiD._ ..,.. t.quaa

VARIG - iO 40 - Norte E%J!reSBO 8Ao Crtnorto - t.ectma -
,

7 horal!.
PANAIR - 14,05 - Sul IlmPI'fIlll Glória - � - • iII
CRUZEIRO DO SUL .::._ 13,115 � '�!s::-�i-utIQ.Jen.. _ :s.ru.uue _

lIorle 1. hons. '

.luto-Vlaçlp lta:l� - ItaJ.s -:- 11 )ao.
.... ,
Rtpldo Sul·Brasileira - Joln...lle-

13 horas.
Râpido Sul-Brasileira - Curitiba -

• horu.
,

!lmpresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - II
- • hora.

$

utets
Iforario das empre

sa,s rodoviarias

O.1rltlba -

J01nTlle ..,..

.JolDY1l,

T�ça-fet,.. _,

"'TAL" - 8,00 - JoinviJIe .

Curitiba - Paranaga'
- Santos e Rio.'

",""" H\ - 10,40 - NorII
'fW�.EIRO' 00 SUL - fI." _

$orte
VARIG - 12.30 -- eul
'PANAIR - 14,05 _:_ Sul

Quarta,..feira

I'
I

smcrÁ-FEIRA
Rod0liArI. 'Sul Brallil - pano AIep-e

- II horall.
.luto-VlaçAo ('....tar1nen,q

- li Jhoras,
Auto-Vlaçlo Catu'1nenN

- • horas.

Auto-Viação C8tarlinena - tA4ruDa
P

�
- 6,80 horas,"TAL" - 13,00 - Lajes e

ortOj
Expresso 840 Q-i!Jto"·1o _ � _

Alegre 7 h�ras.
.

PANAIR _ fO,40 _ Norte u:: to-Viaçl.o ltajai - ltaJa.! - lJI h�
ORUZEIRD DO SUL _ H,OO _ ;'6E:t:::1lO Brusqu_ - Brw!Qu« -

iJorte Rápido Sul·Brasileira Joinvile -

, 13 boras.
VARIG - i t,IO - Norte Rápido Sul-Brasileli'a

PANAIR _ 14,05 - Sul
6 horas.,

SÁBADO
Quinta-feira Auto-VlaçAo C&�in,ena - CUr!ttbll

- 5 horas. '

"'TA.L" - 8," - Joinville Rfipidp Sul-Brasileira
13 boras. ,Curlll'a - Paranapá Rápido Sul-Brasilt�ira

:_ s..tos e Rio. 6 horas.'
- II borllll.

PANAIR - iO,60 - Norte Auto·Viacão Catartn.ense _ Joln...l1e.
,

'�ANAIR _ 14,05 - Sul "'lut�%t:Çao 1

O&tlrlineIlM _ Tubt.rl()
VARIG ( i2,30 - Sul - 6 horas.

CRpZEIRO DO SUL _ i3,5J 7 �i::S80 810 Cristo...lo - Laa'Ima -

!lIJol't!e E:x;preS80 Bru�u_ :.... s.ru.QUII -
H hOl'II8.
Auto--Viaçlo J:taj.s -- ItaJaI - li 1Ie-

ra!. -

Expre,Sl!O BrullQ'ueD>H - Nova TNIItc
S�zta-feira

-

E��es�r�Íór1a _ Lac1me _ • i/I
"TAl/' - 13,00 - Lajes e Pirto II 7 1/2 hOi'u.

DOMINGO (

Alegre ,Rápido Sul-Brasileira
'

Curitiba
t.iRUZEIRO DO. BUlJ _ 7.10' _ 6 horas. , I

ilWol'te
'

PANAIR - iO,40 "'7' Norte
VARIG - U,40 -- Norte
PANAIR _ 14,05 _' Sul

Sábado -

"'TAL" - 8,00"':' JoinviJle

"Curitiba - Parausguá
- Santos e Rio.

'ttARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - t3.6ti

p��

IP�AIR - 10,40 - Nort.e

1

PANAIR - 14,05 _ Sul
Dom'RUo

.ANAIR - fO,oI0 - Norte
ORUZEIRO 00 SUL ,_ H,I>"

1. PANAIR - 14,05 - Sul

Curitiba -

JOlnvile -

Curitiba -

CRUZEIRO DO. SUL - i5.80

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Dr. "CLAANO Gn
GALLETTI

ADVOGADO
Crlm. , oi••l

Ooa8tltuição d. Soolédadu
NATURALIZAÇÕES

.
Titulo. D.alal'ct61,'loe

Eeorit6rlo e Reeidancia
Rua Tbadllnte. 47.

�ONE "\ 1468

;'

I
..

�;fft1?f,(t4 r

tJ"'v (JI""MOJ1r.i .."."ç(l! .,.)Va "

e Ir
- cAf(J[.N· I'n�I"J lV/vwf(O('j}f/iBArt-AS

3 loSmO(J�
d�teS

HUTRftUZftHOO os 4cmos
Oft 501:A
Ao 'entrar em contacto

com Kolynos, OR ácidos
da boca, causadores das
caries, são imediatamente
neutralizados.

DESTRUINDO AS BACURIDS
Kolynos destroi cerca de
92% das hacteriae da boca.
liste efeito dura horas!

lfMPANDO PERfElTAMrHTE
A delici�8a espuma de
Kolvnos remove IIS parti
cnlis de «Jimentos, deixa
os dentes polidos e retar-.
da a formação de muciua,

M .. lh"re. r."uU ..dos .ão otttido.
e�cov(lndc .. se os d..,tes com

Kclyno5, depois de c ..da refeição.

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

"e ..

Vende-se
Confortavel casa com quintal.

_

Ver e tratar à rua D. Jaime Ca
mara, 10

•
. .. "" .. .. � ":. ..,.... .. ,

DR. FRANCISCO CAMARA
NETO'

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraiso")
Residencia: Rua Alvaro de Caro
valho, 36

Flori.anópolIs
.. ..

Combata .

o Reum'afismo
Enquanto Dorme
Se v, sofre de ,<Iores agudas, se suas

articulações estão inohadas, lSso prova
que V. está se intoxioando porque _seus
rins não trabalbam bem, Outros sin
tomas de desordens nos rins são: fre
qüentes levantadas noturnas, dores nas

costas, lumbago, dores nas pernas, ner

vosismo, tonteiras. enxaquecas, torno
zelos inchados, olhos empapuçados, falta
de energia, perda de apetite, etc, V, deve
elimin;;tr os germes que estão-""_arruinando
sua saúde, Cystex combate êsses
transtôrhos removendo sua C2.usa. Peça
Cystex em qualquer farmácia sob
nossa garantia de que o aliviará rapida'"
mente, Em 24 boras V, se sentirá melhor
e completamente bem em uma semana.

Compre Cystex boje mesmo, Nossa
garantia é sua maior proteção.

Cystex no tratam;nto de:
--

CISTITES, PIELITES E URICEMIA

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

1(U�.VOt.UNT...RIOS:.D",PAtRIA:N.•• ,j58 • Uo�
c.&XAPO:;r...... ca:t ·TE.t.H(I�_e8&40-1aE��a-�

Tronsportes ,Coleii"J'os
SRS. PASSAGEIROS
\ PARA'

ITAJAl - JOINVILE e CURITIBA
OS novos MICRO-'ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ore--

r.ecem o máximo em '

'

CONFORTO E PONTUALIDADE �

Carros para 14 passageiros, - Poltronas individuais Pulmam
H O R A R lOS:

Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 1$"

horas, podendo prosseguir de Joinville a.rCurttíba no dia se

guinte ás 6 horas.
Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Loridrina, ven- ..

dendo-se passagens. ,

Aceitam-se despacho de encomendas.' .,
Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silveira n" 2!lJP

$êOE SOC'�L: .,

PORTO ALEGRE.
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • toO ANDAR'

CAIXA POSTAL, 588 - TEI."FONE 6641} • TELE.RAMAS: .PR01'ECTORA.

llgencia &er81 para Sta. Catarina
tua Felipe Schmidt. 22 - Sob.· ,

Caixa Postal. õ9 - Tel. "Pãotectora o
- ,FLORIANOPOLI&.;

',LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO,-'N. �3)

ACEITA ENCOMENDAS
DE SER'V'ICOS TIPOGRAFICOS;;

APRESENTAÇl.O 'IMPEéAVEL ••

'

ENTREGA
RAPIDA

DR.

i\ A. DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 - 2':' an••

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388

Florianópolis � Santa Catarina

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4

1\
Arvores frutiferas "

'

Arvores' Frutifera'B enxertadas e plantas or.'Ilamentals' Dali'
melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de .. ,

Flori e Pomicultura
H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa
Peçam catalago gratuitamente.

Catarina.
'!1 ;.'

A T E N ç Ã 0., G A R o. TA D AI
Acaba de chegar o 20 numero da
GAZETA lUVEN1L

Posto de Venda Ca,fé Rio Branco
------- --'_ -- ----,�------------

INDICADOR 4ZUL DO RIO GR4N'DE 09 SUL (

Um nome que se impõe pelos inestimáveis serviços que vem -

prestando durante seus 15 anos de existê::lcia ao comércio e
industria '

Agora tambem anexará informações' dos Estados de Santa
Catarina- e Paraná

Já estamos angariando.publicid:tde para 15a E�ção
'Informações com o sr. João Pires Machado á :rua Conselheiro'

Mafra,156
Florianópolis Santa Catarina

Ouçam diariamente, das 9 àsv13 e das 17 às 22 horas'

RIOI,O TUBft' ZYO 9
1530 kilocielos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Osvaldo Cabral

Faz. anos, hoje, o sr. dr. Os
valdo Cabral, abalizado clíní
waldo Cabral, abalizado clini
co, 'deputado á Assembléia Le-

· gislativa, eleito pela UDN e
membro. do Instituto Históri

·,co.

Seus amigos e correligíoná
· rios o homenagearão pelo
.transcurso da auspiciosa data.

Da. HiIdegard Pedreira
Transcorre, nesta d a t a

.maís um aniversário natalicio
-da exma. sra. d. Hildegard Pe
-dreíra, viuva do saudoso dr
· Felipe Pedreira e genitora do
.íntegro desembargador Ed
gard Pedreirá.
A veneranda aniversariante

que, por seu coração bonissi
· mo e invulgar distinção, con

-ta em nosso meio social com

ínumeras amizades, será alvo
, de expressivas homenagens
ás q�ais, prazerosamente, nos

I. aSSOCIamos.
. .'

Da. Neli Scott Guimarães
Vê passar, hoje,'seu aníver

· sário natalicio a exma. sra. d
Neli Scott Guimarães; digna
espôsa do posso prezado con

terraneo sr. Argemiro Guíma
.rães, destacado Inspetor Fis

· cal das Rendas Estaduais.
Aos muitos cumprimentos

'que receberá pela passagem
· do feliz evento, juntamos, res
peítosamente, os nossos.

Vva. Flodoardo Cabral
A efeméride de hoje regista

o aniversário natalício da ex
·

ma. sra. d. Leovegilda Cabral
vva. do saudoso conterraneo

· sr. Flodoardo Cabral, que as

sinalados serviços prestou á
,instrução publica no Estado,
�genitora do sr. dr. João José
'Ca'bral, lider da UDN na As.
• sembléia Legislativa.

A veneranda nataliciante os

respeitosos cumprimentos de
'''0 Estado".

TELEGRAMA:S RETIDOS
_\cham-se retidos, nos' Correios

Telégrafos, telegramas para:
'Pedro Kuss - Diretor Ferraz -

Camhal, Gravata'l Pifam�1
'Meiaa d....mélhore.; pelo. me,

'DareI preço••6 na CASAriMI�
CEL,ANEA - RuaC. MafrliiJ

«Para
A
uma' vida melhor»
conquista do medo

.

J Cone ede-nos palpítante entrevista
I

Conclusão punentcs ? Integram o Departamen
I ção ? A apuração Iiual, dissemos, to Juridico as figuras ilustres dos

dar-se-á no dia 28, e a coroação du srs, desembargador Henrique da

Rainha eleita verificar-se-á nesse Silva Fontes, dr. Carlos qomes de

dia, conforme programa, na soiréc Oliveira e deputado dI' .José Maria

dos funcionários puhlicos a ter Cardoso da Veiga.

mos. Sim, ainda 110 dia 7 de setem

bro, cOJl1elDo�'ando o Dia da Pátria,
inaugurámos em nossa sede, com a

presença dos representantes do ex

mo. sr. Governador do Estado e al
tas autoridade, o' nosso Departamen
to Juridico, cuio ato embora se 'r-c
vestisse de simplicidade, contou com

grande numero de pessoas presen
tes e os aplausos do nosso Iincio-
nalismo, que tanto se ressentia de
um órgão dessa natureza para ;1

defesa de seus direitos, E seus com-

CINE-DIARIO
RITZ e HOXY, hoje ás 5 e

horas
Sessões das Moças

SEM LICENÇA NEM AMOR
COM: Van Johnson - Koonan

Wynn - Pat Kirkwood - Xavier
Cugat e Guy Lombardo e sua or

questras - Edward Arnold
No programa: 1) Noticias da Se

mana - Naeional

Preços: Sras e Srtas Cr$ .1,20 -

Estudantes Cr$ 2,00 - Cavalheiros
Cr$ 3,20

.

LlVHE. Creanças maiotes de li
anos pot!el'ão entrar na sessão de ;)
horas,
...... _ '.' .

ODEON (TEATHO AI.VAHO DE
CAH.VALHO), hoje ás 8,30 horas

I:MPEHIAL, hoje :is 7,30 horas
ADULTERA

COM: Micbolino Presle
rard Philipe
NO!programa: 1) O Esporte

Marcha - Nacional. 2) Metro
nal - Atualjd�des
Preços: CI:S 5,00 e 3,20
Censura até 18 anos.

� . .. . :
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'Pi
'�.�

margem de um estudo ....

expor-tadores e no décimo �ugar entre os. importadores, e, que somos O

.scgundo pais do mundo em movimento aéreo.
'

Para que possamos .impUlsionar devidamente nossas fôrças de 1)1'0-

dução, indispensável se torna que estejamos aparelhados com os corres

: ondentcs recursos íinancei rus, pelas reservas acumuladas, onde ex is

tu-cm, ou pela concessão do crédito bancário, devidamente organizado.
Preoisamos, em 'poucas palavras, assentar uma politica econômica

'; aparelhá-la técnica e financeira para ser posta em execução ..
E como a produção, para que possa ser desenvolvida, reclama o fi

nanciamento adequado, urge ser examinado o problema monetário, e

-"ôh['e o qual o parlamentar HOI'<Írio Láf'cr teve considerações, com ra

c.ocinio profundo, a respeit« da debatida questão sôhre a oportunidade
,

da emissão e suas consequências na vicia econômica, financeira e so

(mil da nação, salientando que, assim corno há emissões que não produ
zem inflação e até a combate, outras vezes, a inflação se processa inde

pendente do aumento cio melo circulante, e, por sabido ser, que a in

:'laciío se verifica quando há excesso de meios de pagamento sôbre bens

Jlr�duzidos, determinando aumento de preços.

Prosseguindo em seu r ac iocrnio acentua ainda o "v1cl'-lJresidente da

Comissão de Finanças da Carnara Federa', que mflacíonista é também

quem neg'a aos meios de pagamento a necessária est.abilidade a fim de

possibilitai' a produc;:ão indispensável ao povo, porque, diminuindo-f!, a

enc.al'rce em proveilo dos que têm dinheiro e contra a classe média, os

que vivem de rendas o salários. como igualmente é inflacionista quem
,'ombatc a ol'ganizaç1ío de crédito que, de forma raciollal, encaminha as

, isponibilidades para fins produtivos.
Porfi·ando na ta[,f'.Ca de criaçã.o de riquezas, base para uma econô

mia sólida e expansionist.a, que. por sua vez, promovei'á de forma'I1<l
Fazem anos, hoje: t ural, a elenlção do padrão de vida do rio,O, denLro de um espirito na
- O sr. Antbal da Silva Coe-

f'lOllalis!,a, alçaremos os .al�vantados objetivos de prosperidade e gran-
·.lho, competente e dedicado 4" Récita de Assinatura "OS AR·

f
deza. I

de TISTAS UNIDOS" apresentando:-pro essor. 'A exposil,'ão do parlamentar paulisla encerra, na ver.dade, tese
a srta'TerezI'nha deLOUl'" HENHIETTE MOHINEAU com Ma-- .".'

-

l.,alpitante interesse nacional, com conceitos pl'ofundos e indicação de
,...:I""" Peral'ra filha do sr Bel . .

d' noel Pêra na grandiosa neça en\ 4,,'Uv» " , • �

!11l'didas I'elaciünadas com a vida econômica e f'll1anCelra o paIS.. 10'
· miro· Pereira e de sua exma Suas olJservaçõE's, conselhos e jndicaçõe� são merecedor,as de esLu- átos;
·..sra. d. Ol�nda Pereira,

. (los e ponderada medita950.
. MEUS FILHOS QUERIDOS

. o.mteress�nt.e menmo Fa',ar hoje em emilir, em gel'al, é atrair pai-a si antipatias e con- (Só nós Três)

,JunlOr,' fllho do dIstmto
. casal" t'ei t os poucO' lisonjeiros, Original de Sydney Howard em

· Antometa: e Paulo. Braf?ll�. ,. o deputado Horácio Láfcr, com coragem e desassombro, focali:tOll tradução de Haymundo Magalhã�s
- a m�osa Erur, filhInha' admiruvelmente a questão quando pondel'ou que deflacionista é lodo Junior

,do sr. Jose Rssa.. ., aquele que se opõe ao progresso do pais; que acredita, como UIlico Jator. Preços: (:ads. numds· Cr$ 25,00 -.
- � srta. Odall Cl�udmo, �l :.Ia falha teoria quantitativa clássica da móeda qUE' não dá ao organismo LocaHdades avulsas Cr$ 20,00

leta fIlha. do sr. Jos� FranÇls &ocial o sang'ue para que viva que cerceando os meios de pagamento Camarotes Cr$ 125,00
,co ClaudIno, cOmerCIante nes llec'cssúrios evila qLlé haja prouLlção indispensável e assim protege o Censura até 14 anos.

·ta praça. "Detentor dt) dinheiro" contr� o produtor que alimenta o emprego e o Ingressos à venfla no "Hall"
- -.:;:.-----------

Cine lUTZ, dià'diamente, desd·�consumo.

Precisamos, pois, examinar nossas p0ssibilidades econômicas e. horas da manhã.

pam Sl;ra expansão e desellvoh'il1len�to, apliCar as. soluções adequadas ao

meio naciona.l sem nós pcpndermos a teorias que não se coadunem com

:.J8 nossas necessidades e tendências. I

HaYlllldo escassez de meios de pagamento, É' evidente que a pl'odu
,'ão só tenderá a diminuir e pelas dificuldades que surg'ü'ão na manuten

�:ão Úe sell custeio,' e, consequentemente, Yirá o decréscimo na quanti
�larle de bens à venda, com oportunidade ele maior lucro a quem mais os

lJudpr deter e com indisfarçável prejuízo de ordem geral.
O problema, portanto. como f·sc1.':Il'ecp o senhor Horácio Láfel', cin

ge-se at)s severos processos df' dosagem e Iloa aplicação, dos 111.1;'ios de

pagamento, e não à adoção de rigidos principias doutrinários. de ordem

universa!.
O senhor' H.orácio Lál'er falou em uma das casa elo Congresso bra

i-ilciro e aos legisladores e representantes do .povo. Esperamos, pois.
,[ue ele sua fala nasçam os estudos que o possa� conduzir a uma solu

e
I.:ao por que aspiram os altos interesses da nãcionalidade.

E interessante seria que aos estudos almejados não estejam ausen-

teS' as classes produtoras, por representantes legítimos e· autenticos, ti-
· Ariel Bottaro - Maciel Ferreira -

rados das clil'erentes zonas do pais, e para que, com sua .prática e expe
'Francisca Silveira - Luiz Hiheiro I'iência, tragam o contingente de sua sabedoria à solução de tão �'elf'
. _ ;\1il'a L. Ferreira - Eulalia Car- "anle problema nacional, qual seja o de -encontrar a estrada que nos
· v1l1ho. eondll.za a promover a expansão econômica, com o indispensável re-

·

..·UI·:30 fi nanceiro, e a fím de que possamos assistir ao leyantamento na

lura1• p graclual do padrão de vida do nosso povo. e seu cpnsequente

:\"ão há ninguém que não tenha sido, alguma vez na viela. lll'\'Sa de
medos e temores e não há homem algum que os tenha vencido, fugin
do ell:'lps. Tão pronto nos evadimos deles, transformados, êles nos ala

cam de novo. Se não Liverruos um bom mecanismo de deí'esa, apoderar
sc-ão ele nós. É possível, ainda que, se permanecermos 'só na d{'[lillsÍ\·a. lugar 110s salões do aristoerali- Na parte social, o Clube é de

o nosso ponto fraco venha a ser descoberto e sejamos vencidos. co Clube. Doze de Agôsto, gcn- grande significação para o funcio-

O mêdo pode representar um mecanismo de proteção. Nas ruas de tilrnente cedido por sua direto- nalisrno ? Perfeitamente, adiantou

uma cidade moderna, o homem que não tivesse rnêdo, estaria morto ria. nos o entrevistado, amavelmente

antes do anoitecer.
\

J

j
E o Clube dos Funcionários como prosseguiu: O \ clube é de grande

O mêdo pode ser, também, um poderoso instrumento criador, vai indo? Vai as mil maravilhas, proveito para o funcionalismó, e is

"Num sentido profundo, as escolas resultam do mêdo da ignorância;' a póis desde que assumiu a díreeão to já está reconhecido por todos.

industri-a do mêdo da penúria; a ciência médica, do médo ela doença e dessa. enti(�ade, _faz <dois a�os, a no .. Basta �i�el:-s� �l�e a c�ll1panha ,(�ostia morte", . va Diretoria nao teve maos a me- 1.000 SOClOS, Iniciada há poueo tem-

Há, entretanto, as várias formas de um mêdo patológico-hister-ia, dír, pois nesse curto período sOI-lpo, _

está ch?gal1'do ao seu objetivo,
Jub ins, ansiedade obsiva - que reduzem a personalidade a farrapos·e veu tôdas as dividas das passadas e nao devera que o numero de asso

a "ida a um inf'erno. / administrações, que orçavam em ., dados, que cada dia aumenta, ul-

O verdadeiro modo de os dominar é trazê-los para a luz e encará- Cr$ 48.000,00 mais ou menos. 'HoJe, trapasse em muito àquele total fi
las sem rodeios. Averiguar-lhes a procedência e traçar o seu desenvol- o Clube nada deve e dispôe, ainda, xado pela campanha, ,Quais os be
vimcu lo. Nós é que vamos ao ataque e os expulsamos de modo a não em caixa, disponiveis, mais de ..

neficios? aventurámos. São muitos .

mais voltarem. Cr$ 5.000,00. l� que a Diretoria ado- Com as infimas mensalidades de
Analisando-os, haveremos de verificar que não são tão r-eais como tou uma politica financeira firme, Cr$ 5,00 e 1.1),00, aquelas para quem

pensávamos; são anles espectros que nos apavoram sem, contudo, lJt)- de sorte a liquidar os compromissos percebe menos de Cr$ 1.000,00 meu,

der ferir-nos. É, portanto, razão para você os encart-ar franca e deci- e a �segurar a prosperidade do sais, e estas para quem p-ercebe
dldamente. Clube. Novas iniciativas? arriscá- além daquela quantia, 'o associado

Não deixe que o mêdo o .dominc: domine-o você mesmo

Á'

lll'm-eslal'.
])0 "Diúria de ,YoLicias", de PÔl'lo Alegre.

tem direito à consulta a um ou mais
dos quatro médicos <de sua preferên
cia, contratado pelo Clube alem
de ter ao seu dispôr aparelhos
de raios-violeta, raios infra-ver
melhos, aparelhos de medição
de pressão arterial, aplicação
gratuita de injeção, auxilio hos
pitalar e outro, Todos êsses be
neficios serão devidamente amplia
dos, para maior satisfação do asso

ciado, pois ainda na reunião da Di

retoria, realizada em' a noite de
quinta feira ultima, foram ventila-
dos assuntos de grande interesse, e

"
entre êles o do aumento de benefi

I, 30 cios com novas modalidades e no-

vos campos de ação no terreno 80 ..

cial, Como vê o amigo, as vanta

gens são muitas, e para facilitar ao

nosso funcíonarío, o Clube mantem
aberta a sua sede à 'rua Trajano n?

37, das 14 às 18 horas, diariamente,
onde é encontrada pessôa habilita..

da a fornecer formulas de inseri

ç'ã'o e a ministrar os informes neces·

sários a todos os interessados, Ar
duo tem sido o nosso trabalho, dis
se-no,s o entrevistado, e dia virá em

que alguem, parpdiando o ex-pre�
mieI' inglês, dirá: Nunea, em tão

pouco tempo, tantos ficaram devendo
tanto a tão poucos·
Estarall'lOS satisfeitos, e despedindo
nos do dinamico: e amavel Presiden..

te do simpático Clube dos Fnncioná

rios, agradecemos-lhe por ter-nos

facultado transmitirmos suas imo

pressÕes aos nossos leito'res.

do
9

Oe·.

t'aleClmento da (

Irmã Bénvenota
o st'. Hiase Fal'aco, depu Lado pe

lo P. S. D". na sessão de Assembliéia

de ontem se ref'eriu ,ao falecimento

da irmã Henvenuta, que durante 27,
ano,s foi a Supel'íora da Província

e a quem, nesse período, estivéra

confiada a direção da Ol;dem da::;

Irmãs da D.i,dna Providência, qua- (

IHicadas pelo or,a,dor como uma

vel'dadeira/di.villa.
Salientou o papel desempenhado

velas -irmãs de Caridade, vivendo

no meio das lam�ntações dos en

fermos, sem horário e sem férias,
animadas Ião somente pelo ideal

cristão, nessa tm'efa eslafanle.

Reportou-sp também ao aLentado

conll'a o lider comunista italiano

'I'og'jiatti, que foi socorrido nelas
irmãs .de caridade, as unicas que
não participavam da gTeve então

desencadeada pelos próprios ver

melhos em tôda a Itália.

Requcreu um voto de l)l'ol'tmdo
pesar pelo infausto acontecimento
e a comunicação da homenagem a

Revma, Madre Egidia, atual Supe
riam da Ordem..

em

Jor-

-

IilSCRITóRIO IMOBILIA.RIO Ao Lo

ALVES

Encarrega·se, mediante comIsaAo,
".oropra e venda de imóveis,
Rua Deodoro 35.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BSTAUO-Terca-felra 1 � Cle Outubro d•...49 5

Clube 3)o_e de 10$10
t:LUBE DOZE DE AGôSTO - PROGRAMA PARAI. o MÊS DE OUTUBRO: DIA 9 DOMINGO - "COCKTAIL" DANSANTE, DAS 9 ÀS 12 HORAS,
EM HOMENAGEM ÀS RAINHAS VISITANTES. DIA 15 SÁBADO - "SOIRÉE" DO GRÊMIO 'fEMININO "XI DE FEVEREIRO. DIA 28 SEXTA-FEIRA ._
"SOIRÉE" P,ROMOVIDA PELO' CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA. ÀS "SOIRÉES" TERÃO INICIO ÀS 21 HORAS.

\

.

\ Rua General Blttencourt 48
,

.,

o �URu . V S viaja? Reside· no Interior (Esqu;na Albergue Noturno)

;��;��lF:;}:; ��!�1�5' ·,V. s. :iaja? Resid�.:O Interior? Adquira um Catálogo de Moedas 'C·lru'rO·la- CI'lnl!lICa - Obslelr'IC'·'I',{lUrSO da alfabetlZaclio no GruJ;C AntIgas do Brasrl e enrrqueça depressa.
EB60lar São José, na F,B601a Indue- Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custq Cr$ 20,00. Pelo

.

'.
, ,

trial de Florianópolis ou na Cate. Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Ruaf General D A tA.O D"b MUSSl·dral MetrupoUtaIlL Bittencourt, 91, sob - Florianópolis.
'

r. n oDl 1

� i -Industria

A maior e mais aper'elcoada - Fabrica' de

. Maquinas Agricolas, Tornos, Teares· e
Artigos' de Cutelarias

Sa_nta @atapina

Fabrica em Americana - Estado de Sã.o Paulo

, r�Q'ppºSgIltantgS Q){_�llJSiV'os 'papa.
(l� bantq (Qatapina

o 6sta.do

-,

Industria Comercio e Seouros Knol S. A.
Praça 15 de Novembro, 20 - 2.0 andar

Caixa Postal 139 -:- Telefone - 1324

End. Tel. KNOT
Flopianópn1is

,

Aceito-se r'f'presentnnt e no interior do Estudo, Cartas poro
Co ixo Pos to l 139 - Florianópolis

"VfRCiEM ESPECIALIDADE"
,

� IA� WETZEL' INDUSTRIAL-JOINVILLE (M�rca; reli':'

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

o' Sabão

DATILOG RA',FIA
(orrespondenel t
(omerclal

Confere
Diplome

METODO:
Moderno e Eficiente

DIREÇAOI
Amélia M PigozZi

Médico efetivo do Hospital de Caridade
Servi ço especializado em Doenças de Senhoras

Modernos métodos de tratamento
Horários

Das Iüás 12 horas e das 13,30 às 14,30 horas
Consultório: Residência:

Rua Tiradentes. 9 Hotel La Porta

-VENDE-SE Dor - motivo de mudança
Grande' árêa de terreno jà cultivada

(Distante cerca de seis quilometras da
-

capital-Bairro-Barreirrls
Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

Florianópolis - nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves_
Barreiros - com o proprietário Mathial!!, Iha. rí
Blumenau - com o sr, Christiano Knoll, no Hotel CruzeÍro.

A S í.f ii i s
Ataca todo o organismo ,

SIFILIS OU HEUMATISMO DA

MESMA ORIGEM?

USE o POPULAR PREPARADO

Aprovado pelo D. N. S. P., como auxi.liar no trahunento

da Sifilis e Reumatismo da mesma origem.

Inofensivo ao organismo, agradável corno licor.

�I
:1
I
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6 o ESTADO - Ter(iI feira u Q. Outubro de '9.9
----------------"--�--------------------------�----_._----------------------------------------------------------------------------------�---�

'próximo o sensacional choque Avai x Bocaiuv8,
continuacão . ao

.

certame de' proUssionais

/

Domingo em

Direção de PEDRO PAULO IlACIIADO

que ígnorarnos.
Com a ausencia do alvi-ce lesl.e,

a" domingueira" náutica perdeu
muito em brilho, já que o Mar ti

nelli teve que competir sozinho

nos páreos de Ioles a 4 remos

Predertco ; Vitor, Jaime, Moaci r, (classe aberta) e ,Dut-riggeys a li
'I'oinho e Borlinho. lPlRANHA

remos. O Aldo Luz, apresentando
excelentes guarnições, competiu
nos páreos de ioles a 4 remos

(principi;ntes), ouL-riggers a II

remos (novissimos) e Ioles a 4

remos (Júniors), triunfando nos

primeiro e úlLimo, frente ás guar

nições do Martínelli. O páreo 'de
Canóes foi disputado 'por duas

guarnições do Mai-Linell i, vencen

do o consagrado remador Manoel
Segund o apuramos, em conse- �f;i lve i ra,

quencia do jogo violento pratica
do pelos hrusquenses, vários joga
dores do Avai ficaram contundidos,
estando sob cuidados médicos',
afim de colocá-los em ação no pró
ximo domingo frente ao Bocaíuva.

Venceu
,

aPaula Ra.mos
,

No prélio inicial do 2° turno do Campeonato da Divisão
Extra de Profissionais, ante-ontem efetuado no campo da rua

Bocaiuva, entre Paula Ramos e Atlético, venceu o primeiro por
:4xl.

.

.

Amanhã daremos maiores detalhes sôbre a pugna.
------ -----------------------------------------------,-------

Censerveu-se na líderanca
.

,

gaiída e Q;i quadros jogaram assim
formados: GUARANI: - Isaias,
Juca e Fausto; Acíoli, Or-lando e

Com um prélio pobre em técni-
. ca, o Campeonato Amadorista da

Cidade prosseguiu 'TIa tarde de
sábado com o encontro Guaraní x

Ipíranga, Iider e vice-Iider, res

pectivamente, terminando sem

abertura da contagem.
Com o empate, o C. A. Guarani

manteve-se na ponta do CerLaIJ1�.
Dirigiu o jogo o sr. Acary Mar-

Silvio, Serapião e Waldir; Ildef'ou
so, Valter e Bole!.bq; Lessa, Ibio,
Maneca, Rodrigues e Flávio.

O jogo entre os aspir-antes ter

minou Javorável ao "Iph-anga por
5 x 4.

o Avaí empatou
Fmalízou com um empate de

�rês tentos o prélio intermunicipal
disputado domingo ,em· Brusque
entre o Avaí, Iíder invicto do cer

rtame da capital, e ó C. A. Carlos

iRenaux, local. Os tentos do Aval
foram assinalados por Bitinho (2)
e SauI.

em Brusque

Expressiva vitória do Imprensa Oficial:
No seu primeiro jogo intermunicipal, efetuado domingo

último na cidade de Tijucas, frente ao conjunto local do Ti
radentes .F. C., colheu o quadro do Imprensa Oficial F. C.,
campeão amadorista de 39 e classista catarinense de 1948, um
dos seus mais brilhantes triunfos.

.

O jogo entre o rubro-negro da rua Jerônimo Coelho e o

esquadrão tijucano foi dos mais sensacionais já disputados
naquela cidade, assumindo proporções gigantescas, quando o

primeiro, perdendo por 2xO, reagiu espetacularmente, conse

guindo derrotar o seu forte adversário pela expressiva conta
gem de 5x3. Os tentos do Imprensa Oficial foram assinalados
por Acácio (4) e Rodrigues, sendo a seguínte a formação. do
conjunto: Santana, Natalino e Botelho; Valmor, Gatinho e

Oscar; Didi, Flávdo, Acácio, Rodrtguea e Orlando.
A vitória do clube do sr. Batista Pereira foi recebida nesta

capital com grande entusiasmo e satisfação.
"O Estado Esportivo" cumprimenta os rapazes vitoriosos

pela brilhante proesa, almejando-lhes novos e consagr�dores'
triunfos que muito dignificam o futebQ_1 amad?r da Capital.

.

Associação (Càrlos Gomes)
(CULTURA MUSICAL) "

De ordem do Sr: Presidente, convoco os srs. sóeios' para a Assem
bléia Geral Extraordinária, 'Que se realizará na próxima terça·feira,
dia 11 do corrente, na Sala da Bibliotéca do Instituto "Brasil-Estados
"Unidos", ás 1.9 horas, com ,a finalidade de serem aprovados os Estalu
tos dessa Associação. Não havendo numerd ,suficiente á hora marcada,
a Assembléia funcionará às 19,30 horas, com quafquer numero.

.

Secretaria ida Assoei,ação "Carlos Gomes", em Florianópolis, 8 de
outubro de 1.949.

David Gomes ittlendoll('a - 1° Secretário

'Concurso Rainha, dos
Funcionários Públicos
Hesu�tado da primeira apuração efetuada a\ 8 de Outubro de' 1.949,

ás 14 horas:_
1 ° lugar Eunice Luz - ,TriDunal Eleitoral 1.628 votos.
2° lugar Marina Gonçalves' T,esouro do Estado"'. , .. 1.525 votos

, \
'

3° ]uga Suely Gouvêa .. Departamento Eslatistica
.. 1.400 vot.os.

4° lugar Hma Teodoro ... ". J�üzo de Menores 628 votos.
5° lugar I1sa Ferreira da Silva .Departamento de .

E,ducação .. 100 votos.

Tolal de Votos .............•.... 5.287
Os votos acima foram devidamente inutilizados e \arquivados no

(1ube dos Funcionários Públicos, urna vez que já Joram eOlllputados pe·
la, Comissão Apuradora abaixo assinada.

'

Florianópolis, 8 de Outubro de '1!H9.
Ruberval Silva; Hélio Ca/lado Caldeira; Maria de Lomdes Lehrn

Illlhl: EL'aldo Silveil'a; Etll'yd'ice M. Sagaz.

A REGATA DO MARTliVELLI
Devido ao forte vento 'sul rei

nante domingo úlimo, foi a rega

ta do 6Llbe Náutico Francisco

IMaitinelli transferida para a tar

de do mesmo dia, na baia sul, dei-
xando de comparecer

ções do Riaehuelo,
as guarn i

por motivo

íhi]eóõiisãió�
11 DE OUTUBRO

A data de hoje recorda-nos que:
_ em 1ll92, as oar-avelas de Cris

tovão Col.ombo, navegando em bus

ca das Indias Ocidentais, depara

ram co:n Indícios seguros de ter

ras habitadas:
_ em 1651, foram repelidas da

Estancia Aguiar, 'junto ao Forte

dos Afogados, pelo Capitão Manuel

de Agu íar, um con tíngente de ho-

landeses; ..

_ em 1823, uma Divisão Naval

Brasil'eira apresentou-se diante de

Montevidéu, míciaado o bloqueio
ao porto. Comandava-a o Capitão
ele Mar e Guerra Pedro Antonio

Nunes;
_ em 184u, faleceu 0- Coronel

Francisco Villela -Barãiosa, Viscon

de e MarquÊ',s de Paranagná, nas·

chIo no lUa de Janeiro em 20 de

Novembro de 1769. Fôra o, quarLo
Mini.stro da Guerra do Brasil Im

pério ,e o décimo quinto na lista

geral;
- em· 1851, deu-se a convenção

de paz

en�r
o General Manuel

Oribe e o 'VeneraI Urguizza, ,então

Goverllad ' de Entre-RlOS;
_ em/1890, foi promulgado o

Código ';penal da Republica dos Es

tados tInidos do BrasiJ.,
.

André Nilo 'l'adasco

Elimine as
E s p'inhasA· causa
Combatida no 1.0 Dia
Logo à pritneira aplic.ação. Nixoderm

começa e. eliminar as espinhas cómo 81

fosse por mágica. Use Nisoderm\ á noite
e -v _ verá Bua pele tornar-se lisa, macja. e
limpa. Ni:loderm' é uma nova descoberta
que combate 08 germes- e parasitas da

pele causndores das espinhas, frieiras.
manchas vermélhas, acne, irnpigens e

erupções. V _ não poderá libertar-se de
sull3 afecções cutâneas a menos que
elimine 08 germes que se escondem nos

nlinúsculos poros de sua pele. Por

,tanto, peça Nixoderm ao seu farma
cêutiCo, boje mesmo. A nossa ga-

1iio1':i-Ader- ranti.. é, a
�....v ••• Bua mator

Pari as Alecções Cutâneas proteção.

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegal
Fazei hoje uma inscrição
o Credito Mutuo Predl8

i

Prova de fogo «lightnings» vencida dia
bolicamente pelo sr. Arnoldo �1e8qoita\

Presidida pelo ilustre Comandante Sodré, realizou-se sá

bado passado. na rá.ia do Iate Clube, a programada regata da

classe "lightniug". Comandaram os cinco barcos, os srs, Na

zareno, Roberto, Mesquita; Laeríe e Waldir,
O vento sul eslava duríssimo como desejando saber si o

"Iightning" tinha ele falo, :JS virtudes apregoadas.
l\a segunda volla começaram os acidentes - e diga-se de

passagem, - Lodos peculiares .ao esporte da vela. Nêl.es não se

verif'icou nenhum ineditismo, absolutamente, ,

Feita a boia para o inicio da segunda volta, o "FAISCA..

pilotado pelo Laerte, recebe uma rajada traiçoeíra e naufraga
molemenl.e dando um espetacular banho frio (e gera l l) , nos

seus três tr.ipulantes. O Waldir que já lhe havia -alcançado e

tendo observado o acontecimento, manobra ao contrário, afim
de prestar SOCOl'l'O ao adversário vencido. Belo gesto do SI;.
Waldir, símpatíca atitude de genuíno desportista. Assim, ape

nas três barcos ainda disputavam a corrida, quando o "PIN

DUCA", coihandado pelo Roberto Sousa, procura a praia tam

bém desistindo da prova. Seu barco, de tato, estava iminen
temente aniscadc, tal o volume dagua que continha.'

E na ráia, expostos ao pampeiro dó sul, restavam sémen

Ie, o "�ILVIA" comandado pejo Nazareno e que, trabalha
va apenas com a vela grande, por isso que a da próà estava

arriada, e o "GAfVOTA", -- com o Mesquita no timão.

O duelo dêsses dois ultimes barcos, entretanto não

chegou a empolgar. Navegando seguro, quasi sem agua a bor

do, com os dois. panos colaborando bem e dois bons proeíros
- Walter WandherIey e Didíco Sabino, - foi fácil alcançar
o único que sohrava, e que lutava apenas com uma vela. E

-< assim, d i rig i ndo calmamente o seu belo "GAIVOTA" 'muito

bem trípuludo, o sr. Arnaldo Mesquita conquista. a sua vitoria

como timoneiro. A êle e seus auxiliares, os nossos afetuosos.

abraços, de parabens.
Agora, .uma queixa.
Uma das providências que não devem de ser esquecidas,

nessas competições náuticas, é a ela presença duma lancha des

tinada, excluaivamente; ao trabalho de socorro /que, nêsses .

casos, deverá ser urgêntissimo. A tripulação que naufragou
não pode estar' permanecendo' dentro dagua durante muito

bempo «çuardando prouidéncias de ÍJltima homo O pânico a

bordo pode ser fa1,al - e isso deve ser evitado. A presença
dessa lancha, além de ,tránquilizar mais' a quem está correu

{lo - pelo confôrto que representa -, tranquiliza a própria
assistência. Um barco virado lái fora e ao "Deus dará", é dra

ma que os de terra nem sempre gost-am de ver. O soeerrc -é o

alívio de todos. O proprio aspecto dramático que o acidente
,

assume, quando imediatamente resolvido pela ação da turma

de salvamento, desaparece, para surgir o aspeto da galhofa,
que ,\ bem' mais .agTadavel. O que era sério se torna motivo de
riso. É o mtlagre do confôrlo.

Quem já praticou vela,' já virou. E C01110 é delicioso o de

sastre, quando se nota que uma lancha marcha solícíta para
, 1nos ....

ZURI CUNHA
,--- ..._----------,-----------------------

FIGUEIREN,SE
.

F..C.
A V I S ()

O sorteio da Geladeira em beneficiO' da construção dq es

tádÍo do Figueirense F. C., que estava marcado para o dia 1°
de 'Outubro de 1949, ficou transfe��ido para o dia 29 do mesmo

mes.

VENDE-S(
Automovel Chevrolet, 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 MOREI
RA no Tribunal Regronal Ele1-
tgral.

'

Irmandade do :Senhor Jesus di}s
Passos, e Hospital de Cari<lade
OONVJ/TE

De ordem do Irmão Provedor convido a todos os Irmãos e Irmãs.

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

corrente, para em procissão acompanhados do seu estimado Capelãi<.
Vigario Geral da ;'\rquidiose, Reverendissimo Monsenhor Frederico H9-
bold seguirem até a gruta de ,Nossa Senhora de Fátima;

2° assistirem, ás 8 horas do mesmo dia, defronte à referirla gruta,. t:

,à Missa,Campal que será celebrada em honra à Santa Mãe de Deus.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Alvaro de Carvalho
tsoença« de Crianças

ConsultorIo: RUa Tenente
8Ilve1ra, 29

• ,

'Horário de consultas: 9 ás 11
...
BAbados: 14 ás ·17 hs.

Dre Milton Simone
Pereira

'
.

Clinica Cirurgica L. ,

Moleatias de Senhoras'

CIRURGIA GERAL
Doa Serviços dos Professores Bene

llicto Montenegro e Piragíhe No
gueira (São Paulo)

Oonsultas: Das 14 áS 17 boras
Rua Fernando Machado, 10

Dr. Guerreiro da
Fonseca

\
, I

7

.1.K. POLYDORO ERNANl D1<,; S

'JlliIAGO
'

Médko e parteba
lo Hospital de Cerídade de Flo

rianópolis. Assistente da

Matetnidade .

.)oenças dos órgãos' internos, es pe.

eíalmente do coração e' vasos.

loe.nçás da tiroide e demais gían
dulas internas

�lintca e cirurgia de senhoril' _:_
para quem possue ele Cr$ 1Q.(J00�00 até Cr$ 100.000,00 rend.

Partos
'

certa de 10'/. 80 ano com recebimento de iuros mansai...
nSIOTERAPIA - ELECTROCAR·· In!orqAações nesta redação
DIOGRAFIA - METABOLISMO I'

BASAL

JORARIO DE 'CONSULTAS: +'.
Diàriamente das 15 às 19 no-

--------�_.,"-----

DR. LINS NEVES
.Dlretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

;J)iagnóstico, controle' .e tratamento

_peci-alizado da gravidês, Dístur
•1a. da adolescência e da menopau
M., Pertubações menstruaís, i 1�''\'

màções e, tumores do aparelho geni
tal feminino.

p�!!�' .d?, utero! ovlÍ'i�s, trem
-,... apendlce, hérnías, varises, etc.
�Cimrgia plástica do perineó (ru-
Iaru)

,

lASSISTENCIA AO PARTO E O ....E

RAÇõES OBSTETRICAS
�

Doenças glandulares, tiróide, ovi·

, riOl, hípopíse, etc.)
Ot.turbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 � Tel,
tAll

, 'ResLd. R. 7 de Setembro - Edil.
Cru. e Souza _: Tel. 846.

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade' Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
•

Consultas: ÁS 11,30 horas e ii tar- I

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

15 - Telefone 1.422.

Dr. Mário Welldhlue.
CIlAlc:a médica de adulto. -

e cria1lÇU
COnsultório ....!. Rua João Pinto. 16

Telef. M. 769 c •

Con.ulta da. 4 lia 6 bora.
"'idbcia: Felipe Schmidt ,III. '1.

Telef. III
--------,-----

Dr. r••lo Foalu
Clínico e operador

er....ultório: Rua Vitor Meireles. 16.
Telefone: 1.405 '

er...lulta. da. 10 áa 12 e da. 14 ta
U ,,", Re.idência: Rua Bluni_.

22, - Telefone: 1.620

Especialista
Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS. � ,NARIZ_e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, �9

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hospital'
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.

_.. ,

Horário: Das 14 ás 17 horas.

Médico

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n, 18

Fone, manual 1.702 ,,_V'

RESIDENCIA:
Avenida Trompowski CfJ

Fone manual 711ft

Dr. M. S. Canlcud
C1inica ex,c1usivamente d,e crianÇU

Rua 'Saldanba Marinho, 10
Telefone M, 73�

�-D�A. SÃNTAELA
(Formado pela Faculdade Nal'llo
nal de' Medicina da Universidade

do' Brasil)
Médico por concurso da A.ssistên,
"eía a Psicopatas do Distrito

, Federal
h-inferno de Hospital Psiquiã
tríco e ManiCômio Judic1ãrio

da Capital Federal \
h-interno da Santa Casa de MI
sericórdia do Rio de Janeiro
OLtNIOA WDWA - DOENÇAS

NERVOSAS
Oonsultl5rlo: Edifício' Amélia

!feto - Sala 3,
Residência: Rua Alvaro de Oar

Milho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Oonsultório - 1.208.
Resi�êncla ,- \.30:1.

-

_____________,.J.......,. ____,-L _

!
I
!
í

-����ilRAIOS X
. DR. ANTôNIO MODESTO" �

Atende, diàriamente, 00 ,Hospital de Caridade �
..%-,_.•- ...-.-•.•••-..-.-_••-_.......- •.•-.-_••••-.-.-.-.-.-_-.-........._-_._..-.---_-",._-_-_-.-.-..............

r

. Tranaportes regulares de cargas

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA fORI
Infol'magõ•• 'cornos Agente.'

P'IOf1en6pohl ..;... C.r1os HoepckeS/A - OI - Teletone b71�, ( Eni. e eleg,
São Franci,co do Sul-Carlos Hoepcke S/A -�[ - Telelone 6

.

MOO�&M \,=g

Fuodada em 1870 - Série: BAHIA
INcaNDIOS E TRANSPOR'J,'ES

,
Cifras do Balanço de C1944

CAPITAL E RESERVAS _ _ Cr'
Responsabildades . _ . . .. •...... Cr'
Receita _..... . .. _ •.. _ . . . . . . . . • Cr' I

Ativo _ .....•.........• _...... Cr'
Sinistros pagos nos 'últimos 10 anos . _.. Cr'
Responsabtlidades .... _ .

.

.... ......... CI1
Diretores:

, .

CIRU�;AR�!��� �o��:! CI- Carros para o. interior' do Estado
RURG�HORl�?�Sj,�T&Jt S� o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

Formado peJa l"aéuldade de Medi· firma Fiuza Lima &: Irmãos, é D seguinte:
lIlDa ,da Universidade de Slo Paulo, '

onde foi assistente por vário. ano. do EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
Serviço Cirú�B.doN!"Of. Allple

el excessão de sábado
Cirurgia do, estômago e via. clreula, EXPRESSO BRUSQUENSE 2a 4a 6a f'
rei intestinoa delgado e grllllo, tirai, "

-

., • e . eIras

de, r ins, próstata, bexiga. utero. Nova-Trento
oTário. c�le:r�,::���. !ar��=:: bidro-

E. Ao VIACÃO ANITAPOLIS _ 9a• e 6a• fefrll'S
Consulta.: . Da. 3 áa 5 boraa, , l'1UI

Felipe Schmidt, 21 (alto. da Ca.. -

Paraíso). Telef. 1.598
Ite.idéncia: Rua Jtsteve. Junior. 170;

Telef. M. 764

80.900.606,3ó
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.l76.603.M'o
98.687.816,30

76.736.4.01.306,20

Dr. Patnphflo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Franeiseo de Si,
Anísio Mal!lMtrra, Br, Joaquim Barreto de Araújo e José Abrell.

,_ -.- -_ - --_-...-_ -.- _- - .._.,.--..�_.•._-,.-.-.._---_-_,..-_-_'_'_ -

.. -"

,BOM NEGOCIO

QUER VESTlR·SE COM CONFORTI' E ELEGANCIA',
. \

, PRO�URE A

.lUfaialaria· MeDo,

1 Ruo fl'elippe Schmidt 48

16 horas
14 horaa

16,30 horas

- 12.10 hora.

LOJa .OftS CftSEMIRAS
Especializada em artigos para

homens
.

RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRA8 NA
CIONAIS -E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

,
.r

PARA. HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

,Tudo�pelo menor preço da praça
Fa�a uma visita à. Dossa Casa e veriU,que

·DOSSOS preços e artigos

. 'lJK;Liodolfo Aefl.
., Pereira
Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conatituiçõe. elo IIOciedad••'·
e nr..igol cotel::atoa, em gorai.
�OrgQniZClçÕU contol.).il.

Regimo. e m4rca., di.pondo,
no Rio, de cOrHQ>Ondente.
Elcrit6rio: Ru.a Alvaro ct.

Carvalho n. 43.
Do. 8 à. 1Z horaa,

Telefono 1494
I

.... _ _ \

, Vende-se
.Um rádio, marca Phílípps,

com 7 válvulas, 7 faíxas
-

am

pliadas e auto falante de 6"..
em perfeito estado. ;
Vêr e tratar â Rua Curitiba<.

.nos, 2�, fundos, com: José Ní,
colau Vieira: -:- f:t11),c.ionúrio. da

J

EscõTa 'fn:dusirút].
.... 4 .. lO ..

Liga Operaria BeDe�
flcente de Floria

DóPo.lis
/

Edital .de ConcurrêncÍa

Aviso aos interessados que �
Diretoria da Liga Operária Be
neficente de Florianópolis rece
berá propostas 'para a vendai. /

dos .prédíos de sua propriedade"
sitos às ruas General Bítten.:
cóurt, 123 e 125, Conselheíro
Mafra, 91 A e Pedro Soares, 18._
Desta segunda, concurrêncía.

poderão participar não someh-
te os sócios da Liga Operáría..
como também pessoas estra,.."
rihas 00 seu qúadro social.
As propostas deverão ser a-,

bertas pela Diretoria, perant€\
os interessadas, às 20 horas do
dia 27 de outubro próximo vin"_
douro.
Melhor,es informâções pode.._

, rão .'

ser obtidas na sede, á trua
Tiradentes, 20, a partir' das 19.:
horas.
Secretaria ,da Liga Operária; ,

Beneficente, em Florianópolis, ,

28 de setembro de 1949.
ALCIMIRO SITIVA RAMOS>

10 lSecretári'O
.... � • • .. • • • • .. .. • • • .. .. • • ... .. ..... OO .. e , ••• C) _

o VALE D8 ITA:.JJJ, \
P:rocntl'e•.u A.d..... Li

P:ro�uo,
-

r
. I

.. J LIVRARIA 4.,�
ROSA \ \

Fabricante e di.trlbuidor.. da. afamada. con
f.ógõe. -DISTINTA- e RIVET: POlIU.· um aran�
de 10l'tlme:nto de oas.mira.. I'llcado.-.' hl'lnl
bani e hal'otol; algodõ•• ,�mol'in. e aYlàmentol

, pal'a alfalat... que r.cebe dlntam.nt. da.
Bnr�.l Comerol••t,1 do l:ntulol' :no lantldo d. lhe fa:a.r.m 11m•

F'lcrfcm6poUli -.J FILIAIS.� Blum.nau e Lajel.
..elho.... fdbll'l"o.; ,A COlO -A CAPITAL- .homo.o '@'(:lII'lfIg80 deli!

limita cu.\tc. d. efetuo rem SUOII compl'o•. MATRIZ .rn

. '
(
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Concede-nos palpit.ante entrevista o Presidente dlJ;;

Clube dos Funcionários Públicos
Importantes festejos programados para o dia 28 do corrente "

Apr()xilllallllo-s� o "Dil do Fun- vis de Santa Catarina, sr. Francis- ainda melhor difusão do ccrtarue :

cínnário Publico, cuja data lrans- co Gouvca, atualmente a testa da para um brríhantc éxito final.

'correrá a 28 de outubro corrente, e Sub-Diretoria de Contabi lidudc do O Clube tem candidata ou ha

conhecendo já alguma coisa pro- Tesouro do Estado. verá uma candidata uuica ? indagá

gramada, segundo nota publicada Para isto dirigimo-nos àquela mos; Não tem, e nem haverá C:1n·

por êste diário em uma de suas ul- repartição, onde encontrámo-lo à didata única, pois que multas re-

Florl.n6polI,. 11 <te Outubro d� '949

timas edições, procurou a 11055,1 re

portagem ouvir a respeito o esíor

çado e dinâmico Presidente do Clu

be dos Funcionários Puhlicos Ci-

Pref. Angelo Ponzoni

sua mesa de trabalho, muito antes partições concorrerão com candi�,

da hora de iniciar-se o expediente. datas próprias, e como vê o amigo

Dissémos ao que íamos, c Sua Se- não há formulas e nem' acôrdos,

nhoria, com a lhaneza ele trato que pois que faremos u�n pleito
Iivre. A

lhe é peculiar, fez-nos sentar. di: mais votada v-encerá, Para facilidade

zcndo-nos estar ao nosso dispôr, no depositar-se os votos, as urnas.

Perguntámos-lhe, de inicio, couro se se I encontram no Cine Ritz e na se

processavam os preparativos do (�Iu- de do Clube, à rua Trajano n? 37.

be "que preside, para as comemora- Alem disto, cooperando gentilmente

ções do Dia do Funcionário Puhli- com a nosso classe, a casa "Modas

co, a 28 dêste mês. As demarches Cliper" e as Livrarias "Moderna"

nesse sentido vão bem adiantadas, e "Rosa", conceituados
estabeleci

asseverou-nos, e dentro em breve mentes situados ás ruas Traiano.,

serão dadas á publicidade, para Felippe Schmidt e Deodoro, rcspec

maior divulgação. E o concurso, tivamente, instituirarn .uma bonifica�,

para a Rainha dos Funcionários?, I ção de 5% em votos; em compras'.

arriscámos. Conforme as bases pu- minímas de cem cruzeiros, Nesses

blícadas nos jornais da Capital, o estabelecimentos se encontram à,'

concurso vai tendo grande aceita- venda VOTOS ao preço de cinqllen-,

ção e tem até despertado gerais sim- ta centavos. E quando será a apura->

patias em nossa classe, e espel':l�se Conclue na 3a. pág.

�

A margem de um esludD
.

A .'

economlco

25- cmiveraério da morte
de Hercílío Luz

AI endendo ao apêlo quo foi feito nando Machado Vieira. \rembrns :

'Pela imprensa local, esteve reuni- - Cap. :\Iigurl Savas, sr, Abilio

do, na sede do Clube Democrata, Mafra, sr. Gustavo Costa. sr. Jonas

• na tarde do dia 7, grande numero Carioni, sr. Deolindo Ortiga, sr,

de amigos e de admiradores do BoanergesMendonça, se. André Pi

saudoso estadista catarínense dr. nhciro c AJ.freclo ;'oi, Maia.

Hercíli,o Luz.
SUB-COMISSc\.O"1.:>E CmmMO-

RAÇõES - Presidente. Vereador

Manoel Donalo da Luz .
Membros :

- Srs. Alberto Bruggmann, Manoel

Donato da Luz, Alvaro Dias de Li

ma, PJ'QL Henrique Bruggmann,

DUI'"al Pinto, Acadêmico Jorge

Fontes, dr. wuso» Coutinho Mar

ques, SI'. Mario Coelho Pires, dr.

David Fontes, sr, Paulo Schlernper

e Tenente Adalberto Cardoso.

As cormssoes e as sub-comissões

ficaram assim coustítuídas :

COMISSÃO DE HONRA

Presidente do Estado Presidente

do Tribunal de Justiça, Presidente

.da Assembléia Legislativa, Pref'ei

to Municipalt, Dom Joaquim Do

mingues ide Oliveira, Arcebispo
Me

tropolitano, Cte. do 5 DIstrito Na

VoaI, Cte, do 14 Batalhão de Caça

dores, Cte. da Base Aérea, Capítâo

dos Portos, CLe. da Fôrça Publica,

Presidente do Instituto Histórico e

Geográfico de Santa Catarina, Pre

sidenle do Tribunal Eleitoral, Pre

sidenle da Associação Cataríuense

de Imprensa, President� da Cama

ra de Vereadores da Capital, Dire�

tor da Faculdade de Direilo, Dele

gado Fi.scal e Inspetor da Alfânde.

ga.
COM.rSSÃO EXECUT[VA

Presidente d·e Honra, Prof, An

tônio Mancio � Cost.a; Presidente,

Dr. Paulo Fontes; Vice-Presidente,

·Coronel Lopes Vieira; Tesoureiro,

Capitão Joflo Cancio de Sansa :"1-

queií'a; Secretário, Jornalista Ze

dar PeNeito da Silva.

Suh-COMISSAO DE IMPRENSA

PresidenLe, Prof. An.tônio Ma.n�

cio da Costa ..Membros:
- Prol'. AI

tino Flores, Dr. J. J. de Sousa Ca

bra!., Jorn. Carlos' da Costa. Perei

ra.� Jorn. Zedar Perfeito da Silva,

Dr. Osvaldo R. Cabral, Jorn. An

,tenor Morais, Jorn. Mimoso RUÍz,

Jorn. Jairo Callado, J�rn. Ildefon

so Juvenal, Jorn.· Waldir Mendon

ça, JOTn. Walter B. Piazza, Jorn.

Moacyr 19uatemy da Silveim, Jorn.

João Frainer, Jorn. Gu.stavo Neves,

Dr, Edmundo Moreira, Jorn. Wal

dir Grisard, Jorn. Adão Miranda,

J01'n. Acy.Cabral Teive e Arnou

Seixas Netto.

SUB-COMISSÃO DE FINANÇAS
- Presidente, Cap. João Caneio de

Sousa Siqueira. Membros: - Sr.

Afonso A!'isis, Cap. Honório de Cas

tro, Major rrrojilo Melo, Vereador

João Cl,audino da Hosa, Prof. Filo

Ínello da Costa Arantes e Valmir

Salomé Pereira.

SUB-COMISSÃO DE ORNAMEN

'l'AÇÃO - Presidente, Prof. :r.:er�

Encontra-se em, Florianópolis,

onde veio tratar [unto ao Govêr

no do Estado, de altos Interésses

de seu munioipio, o sr, Angelo

'Ponzoni, operoso Prefeito do mu

nioipio de Videira.

S. 5., tem sido muito cumpri

A Comissão Executiva faz um mentado pelas pessoas que com

apêlo às sub-comissões para que poem seu vasto circulo de rela

se reúnem e tracem diretrfzes no ções nesta Capital.

sentido de dar-se maior brUho às "O Estado", almeja-lhe feliz es-

solenidades do dia 20. tadia em nossa cidade.

DR. JORGE 'BENTO

O val'laméntar paulista Horácio Láfer, vice-pi-esidente da Cornis->

<to de Finanças da Camara cios Deputados, falando, recentemente, sO-

Lre "A Receita Publica e a Nova Politica do Brasil", acentuou a nrce3-

sidade de sermos, em economia, o que os americanos foram, nos p;'i

mórdios de sua expansão econômica - nacionalistas, otimistas, hans

formistas. inovadores e repeth, com Hamilton, até que penetre no sab�

eonsciencte de Iodos, que onde estiver o ínterêsse [usto de um produlor..

lá deve estar o interêsse nacional.

. As observações do esclarecido parlamentar e operoso homem de

negócios são proferidas justamente no momento em que, entre nós, se

divulga, pelos jornais c revistas, quo na Primeira Conferência Cientí-,

Em Sa"It� Catar-IDa, o ·5r. 1---I·-O-·Is-tr-o-d--a-
fica da ONU, reunida em Lake Snccess, sôhre "Conservação e ULiliza-

II

','ão de Reoursos-Saturuis'', foi revelada a preocupação quanto à produ-

A I O I ti 11 b
ção de genêros alínientícios em futuro próximo e indispensável às. ne...

.

gricu tora _

aDie Ue, "arval o cessidades ruundiais, notando-se que uma das sugestões apresentadas

àquele conclave alude á criação de um "Fundo Mundial, de Alímentosv..

tendente a realizar pesquisas e planejar o aumento da produção agr i

cola por meio da planos de ref'lostarnento, do uso de técnicas moder

lias na lavoura, com a tra�{'ormação de zonas áridas e desertas em ter

ras cultiváveis, rodizios de safras e coo.]1eração no combate á .erosão.

postavam os alunos do Grupo Rs: E, o nosso grande .pais, com suas imensas reser'vas, áreas
enormes

colar e da Escola Normal Regional

f I 1
.- d \. '

Cle terras ainda virgens, apresenta magnifica oportunidade d·e oferece

a anco, nessa ocaSlao, o r. 1 ge- d f
'

. u. I d t�'
.'

,

d d
-

d

"C,
'

. d I)' f,'
<10 num o ante InesgoÜtve e ma el'1a� primas, yarla a pro uçao e

nOI arnellO em nome a le 81- , I' I" I d
'

.

d t f' t d d

1 d d 1\,r'
•

t I
gel1et'Os a Imell ICIOS e a )un ancla em pro ti ,os manu a u.ra os, e es-

,ura, respon en o, o sr. "Jms 1'0
, - h

.

I f t

d I d t' -c
-

de que, numa COllJugaçao
al'momca (e es OI'ÇOS, govrrnau es e 9'0ver-

:c. aroIsl suta gcran � sa AIS ,açao. em nados, aS:ienLem as exaLas bases na salutar politica econômica que vel

vIsItar , an a atarma, segUIr a .

d I h II·
" I' l' t

.•.

, .
. , L b t" d

sendo pl'eCOl1lza a pe o sen OI' � oraclO ...a ee e a execu em com Intel

comItIva VISItou o a ora ano a..
"

P·. I ,� A' 'I A Ó. I
TC srnhmento naclOna]ls( a.

Ioe UC,lO n1ma . .t�p s o a maca, '" d· d
.

't 1796 f
,. I' d

, "'d' .

I p' f't 1:' "a ver a r, com o mesmo esplrl o que em 01 Impu slOna a

na I eSI eHCla' (O sr. I e ela, OI • -
"

.

'

t h' b'
-

d
,., t

,

'L d P' t .< I)
,.

expal1sao econonllca amerIcana, emas, oJe o ngaçao e ser 001ml8

"ISI a o o , o.s o b.gro- ecuano e, . , . 'd d I I

.

.

I t
eom re1 erenCla ao nosso futuro, conSl eran o, como esc arece o se1110

depOIS, em trem espeCl::t pos o á ,

::\. '[
,

t b: d' I
'

I 'i"
-

.
. _ d 'l'

..

t
.

I
HOl', CIO La e1', qtle no 111 el'cam 10 mUll Ia consegUImos c assl lCaça

dlsposJçao ·a comI IVa. mllllS' ena, "d 't' I t
;

S'd 'I' .d 1
hml'o"a, uma YCZ que pstamos Shua os no se Imo ugar eu 1'e os pmse

1 ero1)o JS, 011. e s·e o )servou as
"

instalações da Siclerurgica �acio�

Conclue 3na a. pag

na!. Amanhã o sr. Ministro se diri-

0.8 drs. J. J. de Souza Ca:bral c

IRubens de Arruda Ramos foram

escolhidos por aclamação oradores

'oficiais das solenidades. O Coro

r{el Lopes Vieira, Vice-Presidente

da Comissão Executi va, represen
tará a Comissão Executiva junto ao

Poder Legislativo.
Estiveram presentes à reunião o

Padre Ludovico Zuher, que repre

sentou o Colégio Catarinense, ê o

dr. Wilson Coutinho Marques, a

Associação Catarínense de Enge

.nheiros.

•

Bril�ante recepção a S. Excia. em Araranguá

Db nosso representante junto á

comitiva,do sr. Ministro da Agri

cultura que, ontem, procedente de

Bagé, chegou a Araranguá, neste

EstàUo, recebemos o seg'uinte trle

grama:

Araranguá, 10 - O sr. :\1inistro

Daniel. Carvalho e sua comiti\':l

chegaram aqui procedente de Hagof:

em avião especial da FAB. Ao cam

po companlberam o sr. dr. teooer

to Leal, Seérelúrio da Viação,

Obras Públicas e Agricultura do

Estado, Capitão DuarLe Pedra Pi

res,· á ,disposição do sr. Ministro

pelo Govêrno do Estado, dr. Rúi

Fuerschuetle, Presidente da As

sembléia ltegi,slativa, dr. Ane;;;

Gualberto, diretor da Estr,a.fla de g'irá a Crisciuma, onde prrnoitará.

Ferro Tereza Cdstina, Prefeito�
'_T� "T""r"

' ....-.

Ado Faraco, Oshí Regis, Torquato ---P-A-S-T-A--"-D-EN--1;'-AL----
Tasso e Afonso Ghizzo, dr. Af'ons0 ROBINSON

Veiga, executor elo Acôrdo único

caIU o Ministério doa Ag'ricultura,

dr. Lauro Bustamanfe, diretor da

Produção Animal elo Eslado, Horta
ASSOAR O NARIZ

Barbosa executor do Acôrdo F!o� As poeiras do ar respirado. e as

restaI, dr. Felix Schaeffer, diretor
seC'reções, muitas vezes contendo

da Defesa Sanitária Animal Vege- micróbios, aucumulam-se nas fossas

tal, dr. Altamir Azevedo, Inspetor

I
nasais e devem ser removidas d·e

da Defesa sa.nitária Animal, aIrim quando em quando.. Isto se faz com I
de grand,e numero de desta.-::adas o lenço e assoando o nariz, Ê an·

personalidades l?cais e dfl zona
I ti-higiênico esgravatar as narinas

Isul. A comitiva do sr. Ministra com os dedos ou assoar-se com vio�

co.mpõe-se das seguintes pes'S')as: lênda.

drs. Luiz Te),jes, Castro Barr'3tà,
Mário Teles, Pedro Afonso Carva�

lho, Mário Ponto, Anibal Ilas[q",

Alberto Mota e Antônio Borha.

Após a chegada se dirigiram ludo�
á Prefeitura defronte da qual se

PRECEITO DO DIA

Procure assoar o nariz sua

vemente, conservando o lenço

apenas em contacto com aros ..

to. - SNES.

J
I

PA R'A" F E R I'DAS,

E C Z E MAS.

INflAMACOES.

C O C E I R A S,

f R ! E I R A S,

ESPINHAS, ETC.
NUN'OR EXISTIU IG'URL

J

A Manhâ, de- domingo, publica o seguinte:

"Apuramos em fontes fidedignas que o sr. Leopoldo Neves,..

governador do Amazonas, renunciará ao seu cargo no dia 1°

de março de 1950 para desincompatibilizar-se" a . fim d·e. can

didaLal'-s·e ii, senatoria na vaga elo sr. Severial10 Nunes. Con

vém recordar qu.e o Chefe do Executivo amazonense foi elei�

to peloa colig'ação UDN-PTB e desde que ·assUmiu o govêrn{)

hipotecou irrestrito apôio às diretrizes polítiéas' do govêrno

federal. O sr. Leopoldo Neves será substituitlo:/pelo, presfaente

da A.ssembléia.

Estamos informados também que (l. sr... Seyeriano Nunes

disputará o govêrno amazonens'e pela' mesma'"coligaQão
UDN-I

PTB. O sr. Leopoldo Neves estará nesta capital até o fim do

mês corrente".

Como se vê, lá pelo extremo Norte' fi' eterna vigilância

não é tão extremada contra os qttererni�tas. Tendo que decidir

·entre arrancar as tripas ou os votos aos getulistas, ao so

nbo preferiu o feijão!
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