
'Lord Beaverbrook apela para o povo britânico no sen- A próxima. v

tido de que «�xpulse o oovêrno. atualmente no peder» Renato de Alm
Londres, 11 (O E) - Lord Bea dor, em vesperas de sua primeira (:) presidente da Comissão Na

\'C1'bl'OOI;:, em manifesLo de dez unpério lnitanico, devolvendo-lhe o conferencia anual, para que adote ,confeTências nesta capital
pontos, apr la para o povo britani- lugar que lho compete entre as 11a- um programa de liberdade de em

co para que "expulse o governo çõcs, pr ôsa e de "o Impér io em Primeiro

atualmente no poder, e restaure o Apelou para o Partido Conserva- Lugar", para impedir quo a Ingla-
terra se afunde na ruína. Exigiu

Convidado pela Academia Cata- de Folclor-e, sob a presidêncin cio
ri nense de Letras, pelo Instituto) sr. Oswaldo R. Cabral" secretário
Histórico e Geogrúf'ico de Santa Ca- geral.
tari na e pela Sub-Comissão Catari- Dentre os numerosos assuntos

que se permita que a libra ester-li .. ncnse de Folclore, deverá chegar tratados, ficou combinado o progra

na busque seu próprio nível e que a esta Capital, em visita ao ll:JSSO ma de recepção e estadia nesta Ca
se efetuem enérgicos ceonomícos, Estado, no próximo domingo, dia pital do sr. Renato de Almeida, se·

Washington, (USIS) - Em uma Programa de Assistência Militar, que a Inglaterra produza bombas 16, o exmo. sr. Ministro dr, Renato cretário geral da Comissão Nacio-
conferência conjunta da Câmara c

I
para as nações signatárias do Pacto atõrn icas e que a Camara dos Lor- de Admcida, figura de, projgçâo nos na],

do Senado, foi aprovada a verba de I do Atlântico Norte e outro , pais cs des seja substituída por um orga- meios intelectuais e diplomáticos Foi dlstribuido aos membros o

$1.314.010,000 'dólares destinada ao amigos. \ nismo eleito. do país, Secretário Geral da Comis- pl'irl.leiro numero do BOLETIM THI-
�����������������������������'����������������� são Nacional de Folclore, órgã6 d� �ESTRAL da Conlissão, cont(�ildo

UNESCO. trabalhos relativos ao folclore cata.
S. cxcia. pr-onunciará nesta Capi rinense. O dr. Roberto Lacerda

I a1 duas importantes conferências, ofertou aos presentes o trabalho J'..

subordinadas aos temas scguintr-s: 1 da Série C do Departamento Esta
- O NAClONALIS:VIO NA MUSICA dual de Estatística, dc : autoria de
BHASILETHA, que será realizada Oswaldo Melo Filho, intitulado O
sob os auspicias das entidades cul- BOr DE MA:\LÃ.O NO FOLCLOHE
turais que patrocinam a sua visita; CATAHINENSE.
e O FOLCLORE E A EDUCAÇÃQ, Compareceram á reuruao os srs.

que o será sob os auspicias dos De- Oswaldo' R. Cabral, secretário-ge
partamentos de Educação e de Es- ral; Almiro Caldeira, sub-secretárjn ;
tatistica. P_rof. Henrique Fontes, prof. Carlos
'Ao ilustre visilante serão presta- da Costa Pereira, prof. João dos

das diversas homenagens durante a Santos Areão, drs. Roberto Lacerda,
sua permanência nesta Capital. As- Wilmar Dias, Arolde Caldeira e

sim, no mesmo dia da sua chegada Osias Guimarães (da Sub-Comissão
serão realizadas algumas demons- de Blumenau), farmco- Ildefonso
trações folclóricas .na sede social JuvenaJ, prof. Martinho de Haro e

do Lira Ténis Clube, gentilmente Acadêmico Walter Piazza .

cedido pela sua Diretoria, incluiu
do-se as dansas típicas da Jardinei- f'........w.......w...•••••....·_·.-...............

, Aprovada -

a verba d,estinada' ao progra
ma de assistência militar

;

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

f'roprletárJo e D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Dlrétor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor de Redação r..USTAVO NEVES

Os bombardeiros ,B ..36 podem deixar, cair
sôbre alvos de uma altura de mais de 40

bombas

Cootroversl·a 'DO 881.0 das Fo"'r� 4 d
míl pés :;:;. '::'o;;�;;:.;:;Ái�,�:Pid\:',:; Não será·desvalori·

'\
,

n yas rma as nossos escolares, que estão sendo

d
·

Washington, 11 (V. A,) - Cil'- está sendo construída Li custa da rou que essa controvcrsía no seio ensaiados caprichosamente, seriío la o o cruzeiro
eulos be� informados deClaral:all1ll'1fa.I.,inha� sob o atual programa de elas Fôrças Armadas eslá ferindo cantadas várias rondas infantis (" 'Rio, 11 (O E.)· - Estamos infor
que a Força Aérea nort e-america- uniff cação. O senador Tom Con- o pr-estigio dos Estados Unidos, outras canções, mados de que o (/ovJr'uo resolreú
na está disposta a in formar ao nally, presidente do Comitê de Re- nos negocias mundiais, "nêsse mo- As conferências do ilustre homem manter a paridade do cnizeiro COIl1i

Congr-esso que, a despeito das ale- la�ões Extel'iores do Senado, decla- menta critico da Hislória". de letras, que é autor de inumeraa o dólar.
gações da Mat-inlra, os bombeiros obras dentre as quais cabe destacar Segundo a mesma fonte em que
B-36 podem deixai' cair bombas sô- O MOMENTO a HISTORIA DA MUSICA BRAST.- obtivemos essa informação, sabe-
bre os alvos do uma altura de mais LEIHA, serão publicas e êste jornal mos que o Banco do Brasil, em
de 40 rqíl pés. pul5Ücará oportunarnente O- local r'eunIaO de sua diretoria, 11WI'(n-

Acrescentam que os oficiais da C,'lt.·ca ,8'pre'ssada escolhido para a sua realização. da para hoje, uai fixar (JS rota-
Fôrça Aérea .também possuem f'a- REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO çôes das diuersas taxJ� de cambio

.-

tos para reSllonder ao segundo ar- O (l!eplIlado Artur Müller, membro ria bancada udenista CATARINENSE DE FOLCLORE dos poises que desoaloriuirani sua:�
guniento impor-tante dos almiran-

na .\�;;emblpia' Legislativa, prof'cri II em sessão di' ft do cor- Na Biblioteca Bulhões de Carva-I· moedas em face da queda do ualor
tes contra os B-36, isto é, ele que rrnl« lFn discurso em que cr-iticou vários acó rdos assinados lho, fio nosso Departamento Esta- da libr« esterlina.
êsse« aparelhos não podem atra-

!:'lltrP, (I (;OY('l'110 du E�I<ld() e o }[il1isl'\rio fig,' ,\.p'Tirlilltli'a. rlual d,e Estatistica. com a presenç'a Essas taxas serüo afixadas, p/'o-
vessar aR defesas ele Rdôps de ca- n -

PSj)f'cJalnJ(:'ntc o ljlll ,·;e l'dcl'(, a st'l'. it;os Üt' hIiJ(!J'l lu c fJ,�fl'sa de numerosos m·embros, reuIliu-<;(' u!Ílje[mpnfé amanhã, na Cw'teil'a
�a a jaLo.

'

da Produção \"egdal e .\nimaL 1),'"oe log'o, p dr. lamentar-se que sábado a Suh-Comissão CataJ'im�ns(' de Cambio do Banco do Rl'asil. /

Ao mesmo tempo, a :vIarinha en- o ilw:ll'e rej)l'f'senlante miIl()ri�la lião se huu \'e�,e conyen][:11-
viou os seus principais técnicos 'temen1.e edificado em melhores e mais exatos dados sôbre o
em radar para depol'em perante o assunto, que 11[10 foi evidentemente estudado cóm o n,�ess;l-
Comi lê de Fôrças Armadas, para 1'io cuidaf!r. Isso, que não implica certamente nenhuma re5-
fazerem novas acusações eontra o· tl'içã;:) ü reconhecida, qbjelividadp com que o sr. Al'tm Müller
conLroverticlo bombardeiro B-36. cosluma exa'minar as quc.stões públicas pelas qllais �e interes-
4.0 Comiiê está inveslig'alldo as

sa, é tanto mais ele lastimar-se quando as observações que ex-
acusações de que a Fôrça Arrea l<>rn01l, incorrcrttlo aLeI em exagêro que proyocaI'ia reparos do

SPll colega e corre1.igionúrio Vi'aldemar Rupp, não assenta
ram em coel'ência, nem se inspiraram em razões de conve

niência lécnico-administrativa.
Restrinjamo-nos, por agora,' ii. reparos que simplpsmen

to aflorem elo arrazoado com que o nobre deputado udenista
]ll'('tendeu d emonslrar Cj lle o acOrdo firmadó com a .União "só
110S é prejlldicial, não só quanto ao ponto-de-visla ccontmiico,
mas também lécnico".

-

A alegação de que o cOlw6nio em tôrno do S�rviço de De
fesa Sanitária Animal beneficia apenas o govêrno federal,
contém, já, um nagral,lle exagêro, a que somente teria cheg'a·
do o sr. Artur 'Uüller por uma análise unilateral ou parcial das
e1,íusuJas conll'alnais. 1'\ão vemos como um ,serYiço que, pela
sua eficiência, 'eleva o nosso Estado à primeira colocaçejl)
quanto_ ao rendimento obtido pràticamente, possa ser apJt;c.s
vanlajoso à União. O caso, porêm, é que o honrado orador
simplesmente \ ia nesse sistcma de cOl)peração 1,('/11 mâtl, negó·
{ia que o Govêl'no do ,Estado de Santa Catarina (>stâ fa"ew!o!

O SI'. \Valdemar Rupp, lÇldavia, não pensa do nle�ll1(l mo

do (' cnmpl'e reconhecê-I,o. Como acentuou, dando :.10 seu de

poimento tôda a fMça da sua insuspeição, ning'urm pócll' "n('
giH af> vantagens que au ['primos, COl11 a pl'esen�a dos referi·
dos serviços da linião em terriLóri.o ca[arÍnense. Haj:J. vista -

(, (linda o deplltádo Rnpp quem o diz � haja vista ,t debc'at;:i,)
da peste suina: acredilo que a salvação do rebanho porcino na

ZOI1[\ lilorânea seja consequência de sua ação".
Spllte-s,e, depois dêssc aparle de seu correligionário e co

lega dE. bancada, que o sr. Artur Müller se aturdül ') sufiCIente
]1H!'a incorrer na incoerência de concordar na -eficiêltcf'l do

serviço e na capacidade de SCllS técnicqs, de pa'!' com t) 'IlUÍlb

ncglÍcio pm'a o Estado ... E a in('ongeuência !'mbill dl; ponto
quando as,severOll, mais adiante, qlle "na i'ealidade, (o acôr ..

,Jo) só nos é prejudicial, não só (j1.laJlto ao ponto-de·/)is/a eco·

nômico. mas também técnico".
Como? Sobre as conveniencias de ordem iécniea:;, leiam

�r, <,trás, as declarações do sr_ Waldemar Rupp. Do }lonto·de
yisla econômico, estamos certos de' que não o considerou ma

dUl'amente o ilustre ,crítico, a quem não falLam discl;',rn;men
to e competência para melhor estudá-lo em tôdos os seus as

]Jf'etos. Já teria o sr. Artur Múller ponderado, sôbe(:) :1,;; ,)bl'as

2 instalações que o serviço realizou no Estado a expcns'as da

Mais dois milhões
de dólares para
os árabes
Washingt')H, CUSIS) - o Depar

tal1ll�hto de Estado anunciou que o

Govêrno dos Estados Unidos auto-
rizou a tl'ansferencia de mais dois

1- milhões de dólares os quais se des
tinam ao programa de auxilio aos

árabes.
A verba autorizada, inicialmente,

para o programa, elevava-se a ci
fra de 816 milhões de dólares, dos
(ruais $13 milhões e 700,000 dólares
já foram gastos .

Estes dados foram anunciados
após () sr. James Keen, Diretor do
'Programa ,de Auxilio da ONU para
os Refugiados da Palestina ter con·

ferenciado com as autórirlades do
Depat"tamento de Estado.

Videla visitará os
Estados Unidos

Y'�ansbington, 11 (� E.) o
presH!rnle 'rruman 'Convidou o

pre;;idenle Clahi'iel Veelpla, do Clli-
le, a visitar os Eslados UnirIas

no�'inIcio do 'Próximo ano, ,segundo
anunciou o ,Departamento de Esta
do. O convite será entregue ao pre
'sidenLe Videla, a 24 de outubro, pOi'
Howard Miller, secretário aSSisten-1'a -te para a América Latina, durante

.

ua v i,;i ta: ao Chile.

, I

Facilitando a importação da borracha
Washington, (USIS) - O Depar.

tamento de Comercio anuncioll que

emprego e importação da borra�cha
será levada a efeito, visando faci
litar a importação dessa matéria

prima. A cota :de impOl:tação per"
mit1da será de até 50,000 toneladas

uma revisão imediata das 111ectidas

impostas pelo gov,erno quanto ao

Economistas e entrará em vigor em 1950. ,�

O principal objetivo da medid�

americanos ,a ser �omada é o d" proporcionai'

I')· 11 (ARGtTS) A
'. aos palses produtores de borraC'ha

:tlO, J - nllI1C13·se .

d.

d' 1 �
•

1 'd
Ullla oportumda e de aumentar as

para � P:OXI11l0 Ia ;) a c leg:t a. a reservas em dólares de que tant()
esta CapItal de uma numerosa n11S ..

necessitam.
são econômico·financ-eira norte
americana. Esses técnicos yankees
vem estudar ,de parte do Banco In
ternacional para Reconstrução e

Fomento, a situação geral econômi
ca e financeira ,do Brasil. Esses es·

tudos dirão das possibilidad'es nos"

As autoridades :do Departamento
de Comercio esclareceram que 051

resuÍtados práticos da medida de·

penderiam das necessidacfes inter
nas. Durante a ultima confer,encia
financeira, entre os norte-america·

sas em conseguir um emp.restimo nos, ingleses e canadenses, reco

que satisfaça as necessidades nacio- mendaçõe& foram feitas para que

más, no sentido do prosseguill'nen, Ias Estados Unidos tomem medidas
to das grandes obras de utilidac(:) Ide modo a facilitar a impnrtação'
publica. de quantidade de borraeha natural.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

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

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

DIARIAMENTE_
I

União e que ficam em território caiarinense, prestando ex

<:e'i'nte.s serviços de assistência e fomento da 'produçil,,) lmimal.?
Aliás, segundo est.amos informados, o dr. Afonso Veiga,

executor do acôrdo em Santa Catarina, trará a públiCO eHJla

recimenLos a respeito e a propósit� do discurso do deputado
1'Idenista, tão lamentavelmente apressado no exame da qucs
tão perante .a Assembléia Legislaliva.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA �
I._ - RAIOS X �

DR. ANTôNIO MODESTO �Atende, diàriaménte, no Hospital de Caridade
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Tran.p�lftes regulares de cargas dapôrta de

slo 'FRANCISCO DO SUL para NOV4 1081
Infol'magõ.I comOI Aqent••

Florianópolis -CarlosHoepckeS/A-Cl-Teletonel .. 212 ( Ent. tele".
São Francilco de Sul- Carlos Hoepcke S/A -CI - TeleloGc 5 'd'lJ � <:,\1 � jg

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de' Crianças

COnsultorio: RUa 'hnente
Eve1ra, 29
Horário de consultas: '!J ás 11

...
Sâbados: 14 ás 17 hs,

Dr. Guerreiro da
Fonseca
Especialista

Médico - Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAjt·
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

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

Horário: Das 14 ás 17 horas.

COMPANmA "AlJANÇA DA BAlDA"
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INCiNDIOS E TRANSPORTES
Dr. Lindolfo 4 ..6.

Cüras do Balanço de'19'"
I

. Porelra
I

CAPITAL.E RESERVAS .•.••.•....... Cr$ 80.900 606,30 Advogado-Contabilista
Responsabildades •....• •••••• •••.... Cr' 6.97�.401:155,1J7 Civel -� Comercial'
Receita ..•.•• ..•..• . .•.•••.•••.•.•,. Cr$ 67.053,245.30 Con.tttwgõe. d. .oci.ded..

Ativo . •.... , .•. ,... .....• •.•. Cr$ 142.176.603,110 • a.rviç". corebtoa, .m geral.

Sinistros pagos nos úlÚmos 10 anos •... Cr$ 9.8.687.816,30 . R! <?rtgClrtillloçõ... cond�(lh.i·d·

;I!�•. I
.0'1. 1'0' • m.Qr·coa, lapon O.

Responsabilidades ..•... .••• •..••••••• Cr$ 76.736.401.306.20. no Rio, d. corrll.pond.nt••
.

Diretores:
.

Eacrit6rio: Rua. Alv·oro d.·

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Si, o:áá"�i2n·h!��a.
Anísio Ma!!8Grra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José A�Tt�ll. T.I.fon. 1494

-_;;r.....·_-............_...........

,..,..,.".,Bb�-�._.M""""""""'--
..

,..,..,..,.,·_·'N�·'·E
................

·G�··
..· ..

b�··�c.__-i-.._.....,.õ--�-·---·--I---�
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.. ·

Dr. Milton· Simoll8
Pereira

Clínica Cirurgica
. lIoleatias ele Senhoras

'i r

J.tt. POLYDORO ERNANI DE S

THIAGOCIRURGIA GERAL
Pu SerVfços dos Professores Bene

llieto \Montenegro e Piragíbe No-
lO

guelra (São Paulo)
Coueultas: Das ii ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10

i
I,M-édico e parteiJo.

Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

10enças dos órgãos internos, es ee

clalmente do coração e vasos

.JQenças da tiroide e demais glan
dulas tnternas

.linlea e cirurgia de senhor.1I -

Partos
nSIOTERAPIA - ELECTl\OCAR-'
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASA.Íi
IORARIO DE CONSULTAS: -

Díàríamente das 15 às 19 ho-
A

Mello

DR. LINS NEVES
IIJIntor da Maternidade e médico ...

Hospital de Caridade
.

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

Piagnõsüco, controle. te tratamento

lIIJ)ecializado da gravídês, Dístur

ltioa da adolescência e da menupau
... Pertubações menstruais, i 'l�,\.

mações e tumores do aparelho geui
Ial femíníno.
Operações do utero, ovários, trem
..., apendíce, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
luru)
�ISTENCIA AO PARrrO E OrE-

RAÇOES OBSTETRICAS
Poenças glandulares, tiroide, ová

rio., hípopise, etc.)
Vtaturbios nervosos - Esterilldade
._- Regimes.

.

Consultório R. João Pinto. 7 - Tel,

Ufl1
Besíd. R. 7 de Setembro - Edil.

Crus e Soma - Tel. -846.

para quem pO!Jsue d. Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.0PO.DO rende

".rta de 10'/. aD ano com recebimento de iuros mensai•.
Informações nesta 'redaçWo

VESTlR·SE COM CONFORTO
\ PROCURE

Alfaiataria
QUER E ELEGANCIA 7

raso
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n, 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowskí 82

Fone manual 7(UJ

Rua Pelíppe Schmidt 48
r

cn<�;l:!�� �-= 0<. Carros. para o
.

interior do Estado
llURG�H�R.,��?�Sj.I.t:T�E SIÇ- .

o horáriol dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada
trormado �ela. Faculdade de Medi· firma Fiuza Lima &: Irmãos é o seguinte:

ÍÜUI da Universidade de Slo Paulo. I
'

onde foi assistente por vâríoe anOl do EXPRESSO BRtJSQUENSE Diariamente Brusque 16 horas
Serviço Cirúrgico do Prof. A1lpio.

Corr!la Neto c! excessão de sábado 14 horas

�:,ur�:est��ooesà����� � :�:oo�i�=: EXPRESSO BRUSQUENSE - 2ft., 4ft• e 6a• feiras 16,30 horas Aviso aos interessados que a-

de, rins, próstata, bexiga, utero, Nova-Trento
,
Diretoria da Liga Operária Be-

1I..'rioo e trompas. Varicocele. bidro- '

ceIe, varizes e hernas. E. Ao VIACÃO ANlTAPOLIS - 3a• e 6a• feirll'S 12.1(', noru
I
neficente de Florianópolis rece-

Consultas: nas 3 ã:s 5 horas. i rua berá t d

K:::::ci�1iL.���;�:;��:·�:; LOJA DRS· C, "S' MIRAS l�i�lI�ii���:s�!!e�:�f�ii���'H JI J.I. N court, 123 e 125, Conselheiro
Dr•.M. S. Canlcaati Mafra, 91 A e Pedro Soares, 18.

Clínica excluaivamente de criançu Bspectelízade em ar"."íflOQ p!lt.r2Rua Saldanha Marinho. 10
.

. Ui U J fi � '=' U il'"f Desta segunda concurrência
-

Telefone M. 73i. poderão participar não somen-

DR. A. SANTAELA homens .te os sócios da Liga Operária�f
(Formado pela Faculdade Nado· RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASE",TIRAS NA- como também pessoas estra.J
nal de MedIcina da Universidade 1Y1 - ,

d
.

rdo BrasU) ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS. nhas ao seu qua 1'0 SOCIa .

M��COaPp�\c�%���sod�aD1::;�:�n- MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS As propostas deverão ser a-

'Federal PARA HOMENS bertas pela Diretoria, perante
J;x·interno de Hospital Psiquiâ· .

t d' 20 h dtrico e Manicômio Judiciário ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA. os in eressa os, as oras o

J;x.inter�� â:p�:�t:e�e:s� de Mi. TAS, PIJAMAS, CHApEUS, ETC. dia 27 de outubro próximo vín-
seric6rdia do Rio de Janeiro

T d I d
douro

l(:�;;l�;�:��I�DO:::a u O pe O menor pre�o a praça rã�:��o���iJ�:O������ fo��e�
v::�.idi�:la:5R:a l:::a.de

oar- Fa�a orna visita à nossa Casa e verifique ������ntes, 20, a partir das 19

oon;;A���e:_ 1.208. nossos pre"os aru Secretaria' da Liga Operáría.
Residência - 1.305.

.'

\I e gos Beneficente, em Florianópolis",
28 de setembro de 1949.
ALCIMIRO SILVA RAMOS;

10 ISecretárro

Edital de Concurrência

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 à tar .

I

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

115 - Telefone 1.422.

Dr. Mário "eadlta..ell
Obúca médica de adulto. e criaaçat
�DllUJlt6rlo - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Conlulta da. 4 á. 6 hora.

M'.lUIdbcia: Felipe Schmidt .. ".
!relef. II'

Dr. 'aalo Foa'a
Clinico e operador

c.mlultório: Rua Vitor Meirelea. .1.
Telefone r 1.405

CoalulUlI da. 10 áI 12 e dai 14 '"
U bro_ Re.idência: Rna BllUl1ellatl.

22. - Telefon .. · \.620

........ _ " • • • • • • • • • • • • •• .. ••••• e. •••• D

o VA.LE Dct ITA..JA.I
ProearelD .... A.«6••

PrO"gNSso,
i LJVlU.RIA 4�. LIVRAllIA

ROSA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida eocial
:

Aniuersários: Menino Pedro Paulo

Faz anos, hoje, o menino Jói, en

D!". Carlos Gomes de Oliveira levo do lar elo nosso prezado arni
É-nos grato registar. hoje, o na-

go sr. Hermes Guedes da Fonseca,
4:a11cio elo nosso prezado cocsl.adua-] i lusl re diretor da Secretária ela

no dr. Carlos Gomes de Oliveira, Assembléia Leg'islat iva do Estado,
.operoso eliretor da Consultaria elo

e de sua exma. espôsa ·d. Jací Gue-
• Estaelo. eles.

Espírilo culto, int cl igênci a pri- J4i oferecerá, hoje, pelo trans-
· viJegiaua, educação incomum, lha-

CUl'SO de tão auspicí osa data, uma
DO c amável, o aniversariallte con- festinha <l seus mumcros amiguí
ta em nosso meio socia] numerosos nhos que, na cei-la, irão cumpri
.amigos e admiradores, moLivo por- menl á-lo. Os de "O Estadc", o cUIT!

·

que, na data de hoje, será alvo de jn-imentarn, augurando-lhe os me

.gerais atenções, manifestadas atru- lhorr s votos ele felicidades.
vés afetuosos cumprimentos, en h-e

{JS quais com prazer incluimos os Posem anos. -hoje:
_. o sr. Eugênia Sonsa, velho e

dedicado funcionário ela Pollc'ia

Civil, sen-indo no Gabinete de

Idenlificat;ão Médico Legal.
- o sr. Manoel Alfreelo Barbosa,

nossos.

Da. Argentina da Silva Fernandes

A efeméride de hoje assinala o

.........' .

D. Jadwiga Grams Gentil
A daLa de hoje assinala o aniver

'sário natalício da exama sra. d. Ja

,u\viga Grams Gentil, digna espôsa
,do sr. João de Deus Gentil, 1° Pi

'loLo ela nossa Marinha Mercante.
À dama naLalicianLe os cumpri

'mentos de' "O Eslado".

1). Znlma Candemil Pe1'eira

Transcorre, hoje, o aniversádo
'naLalicio ela pxma. sra. d, Zulma

üandemil Pereira, alta funcioná
ria do Depal'lamento de Educação

.t-e digna espôsa do nosso prrzado
,amig'o e estimado conte1'l'aneo sr.

.oscar Pereira, com-rJetente telegra
� fisLa do Cabo Subma\,ino.

À dislinLa aniyersariante os nos

'Sos respeitosos cumprimentos.

Jornalistas brasileI
ros excursionam
pelos EE. UU.

�o\'a Ibéria, Louisiana, 11 (O E)
- Doze jornalistas brasileiros em

excursão pelos Estados unidos fo
l'illll levados a visitar as instalações
da Standard Oil Co., em tôrno ele
:\lava Jbéria, na regiã,o de Bayou,

Da. EcliUa AranJ'o Demal'ia da Louisiana.
, A efeméride de hoJe consigna o

Quando de sua chegada, no do
:2.niversário natalicjo da exma. sra.

mingo, foram reeeIJidos pelo p1'e
, d. Edila Araujo Demaria, Idigna con'j frito e por uma delegação de dig
.sorte do nosso PEezado amigu <;l'. nalário::; locais. Os jornalisLas 1'0'
\Gerson Demaria, conceituado co·

ram convidados de honra numa s?-
·

1l1erciante nesta praça. rie de almôços, jantares c coqUf'-
A dama aniversariante os respei· teis. Inspecionaram demoradamen

'iosos cumprimentds' de "O Estado,. te os trabalhos de perfuraçã,o de

poços rIe petróleo nos pantanoso se

mitl'opicais que cercam Nova Ibé
ria.
Esta noite, os, visitantes parti

rão pal'a a capital elo Estado, em

Balon Rouge. Chegarão a lempo de

participar de um banquele ('In Rua'
honra e serão recebidos pel.o go
vernador Eare\ Long. Amanhã ex

Clll',;ionarrfo pelas instalações da
Essa C'm Balon Rouge, as maiores
do mundo, e também as de Ethyl
Corfjol'ation \Vorks e outras inelus-

Me'Y!ino A01'

Er1l( o meio d�\ alviçareira alegria
· -de seus familiares vê passar, hoj!\
'.seu p)\ime1rO aniversá rio, o galan
, te 11lerlino "Aor, dil-eto filhinho elo
110SS0 distinto coestaduano sr. Ma
jor Demerval Cordeiro, Cmte. do

-

B. 1 . .cJa Polícia Militar ,do Estado,
, e de sua exma. sra. d. Lucilia Cor
(leiro.
Aor será alvo de muitas homena'

de seus numerosos amigui-'ens

hlios. irias locais.

«Pare uma vida melhor» Hoje. no passadO
Conheça as suas fraquezas 1,12 DE OUTUBHO

Lake Success, 11 (V. A.) .- Um
destacado porta-voz tcheC03iov�,co
jlegou importancia ás ver-si'Jes cor

rentes de que o mini·stro <:las Re
lações Exteriores, Valdimir Cle-

dens;menLis, o primeiro minist!'o Anta,
O DI'a de ho]'e e' cOllsagradonin Zapotocky c o ministro do In-

-

.
-

�

como o "Dia da Criança".teriol', Nosel-;:, tivessem "caidos em

desgr'aça com o Kremlin".

CINE-DIARIO Nctícras dos

_,Municípios

A data de hoje recorda-nos que:
- em 149� um Novo Mundo, que

depois chamou-se América, foi des
coberto por Cristóvão Colombo;

- em 1753, no Rio de Janeiro,
nasceu José de Sonsa Azevedo Pi
zarro e Araujo, que veiu a ser- Do

autor das "Memórias Históricas da.
Capitania do Hio de Janeiro"; ía
Ieceu em 14 de maio de 1830;

- em 1.798, no Palácio de Que
luz, Portugal, n!j'Sccu o Pr incipe D.
Pedro, que veiu a ser Regente e

Imperador do Brasil com o nome

de D. Pedro I C foi Rei de Portugal.
com o de Pedro IV e Regente desse
Reino. Faleceu .a 24 de setembro de
1834 no mesmo Palácio em que nas

cera. Era filho de D. João VI c de
D. Joaquina de Bourbon ; casado
em li de novembro de 1817 com a

Arquíduqucza d'Austria,' D. Maria'
Leopoldina;
- em 1800, 'faleceu em Meia-Pon

te, Goiáz, Bartolomeu Antônio COl-
dovil, 'nome com que era conhecido
Antônio Lopes da Cruz, poeta notá
vel, natural do IUo de Janeiro;
- em 1808, foi criado no Brasil

o prírneírn estabelecimento bancá
rio, o Banco do Brasil, no Rio de
Janeiro;

- em 1811, cmandado por D. Dio
go de Sousa, chegou a Maldonarlo'
o Exército Brasileiro, escrevendo a

partir !fie então uma das mais ru�i·
lantes campanhas do Sul'

.
'

- em 1813, no R.io de Janeiro, foi
inaugurado o Teatro Heal de São
Pedro, que por três vezes se incen
diou;
- em 1822, foi aclamado Impera

dor ConstituC'Íonal do Brasil o Prin
cipe D. Pedro;

.

lj: fácil notar o que luí de irrisoria nos outros, mas, é muito dificil
Faz anos boje o interessante ga- reconhecei' o que h á«le ridiculo em nos. Somos estrauhamente cegos as

.01'(/ . .li I/Filo Ramos' rolo Pedro Paulo Machado' Sobr i- nossas lJ1'Ópl'ÚIS tal/as e, purudoxalmenle seoeros paro. com ás [nlios
:\a Capital Feclcr�'., cercada da nho, encanto elo lar cio distinto ca- alheias. �

,estima e ela consideração de nume- sal António Nerêu Machado Cli- ,\'al. 11m carictüurisia americano, foi, cuia ve;:;, alvo de uma home-

rosas amizades, \'ê passar, 11Oje, vanda Pereira Machado. tuujern. P01' purle de seus amigos, Durante a fesla, éle se deleitou em

sua data nalalicia, a exma. sra. el. I 'taçar a caricatu ra de cada mn dos present es e, coisa estranlut, lodos

Lígía Baucr Ramos, digna cousor- Menino Paulo Celso I i econlieciam, comvtúd« a .fociiidade, a caricatura do vizinho, mas, só

te do nosso c1islinlo contcrranco t Em O meio da alegr-ia de seus, com muita dificuldade (; que reconheciam (1 sua. ]Jl'IJpria:
Mur ilo Ramos, destacado serven- numerosos amiguinhos e o de seus I Já se disse (J�le todos J1(:�- carregamos as nossas falhas num [ardo,
Luário ela Justiça. familiares vê passar, nesta data, que conduzimos (/S cosias. 1\ ao podemos vel' o nosso tardo; mas, esta-

A darna natali-ciante que, pela seu segundo aniversário o robusto ?nOS sempre vendo o do uizinlio,
_

: invulgar disLiIrção e nobreza de garoto Paulo Celso, íi lhiriho do �r'l' l;_', '[{OI' iss? neces��íl'io que nos conheçamos. (I ,mís mesmos. para que,
�ol'aç1io, conta não só na Capital ela sargento Oti lio Siha e de sua sra. incorrendo nos tuiquüo que tornã os outros ridiculos, tenhamos cons-

Republic.a, mas nesta cidade, com el. Eunice Silva. ciência de nosso próprio estado. ;'
inumeras amizades, neste premis- _\0 jubilo cio fe1.iz casalo "O Es- Repare, por eremplo, como ú impagável uma pessoa eucoterizadat

SOl' evento, ser á, por certo, muito taclo" se associa com votos de Ie- l}uCllltà ira incorüidut Quanta tolice na sua {Úr-iCl! R como são cãos os

· homenageada. A essas homenagens l icidadcs. seus impropérios!
· nós nos associamos, respeitosa- Se 110S Iemuromos que, aquilo que vemos nos outros é o que os- ou-

..mente. Menino Jói tros vêm em nós. nao seremos liio severos em 11O$S08 [ulçtimerüos,
"Tira, primeiro, a trave que tens 110 teu olho e, então, dirás a teú

irmão - deixo-me tirar ôsse gl'avetozinho que está no teu olho".

É bom, que conheçamos as nossos próprias iraquezas, Mas, deve
mos conhecê-las para domiiiá-las,

Homenageado o sr. Clovis Martins
dos Santos, agente fiscal do Impôs
to de Consumo, com lima churras
cada, quando comemorava o seu

natalício
Feste.iando o aniversário natalí

cio elo nosso distinto patricio sr.

Clovis Martins dos Santos, agenll,
fiscal do Impôsto de Consumo em

Araranguá, sens numerosos amigos
· aniversário natalício ç!a exma. sra. próspero comerciante no Estt·eito. ás 8,30 horas. lhe ofereceralll uma churrascada
·d. A.rgenLhla ela Silva Fernandes, _ o sr. José Francisco Tolenti- 5a RECITA. UE ASST:NATll ilA3 que contou com a presença ((as se-
·\rirtuos.a espôsa do- nossO prezada no, destacado despaChante aelua- "OS ARTISTAS UNIDOS" guintes pessoas:

'\
. contelTaneo sr. Ticho Brahe Fer- n8iro, muito relacionado nesla ca- APRESENTAl\1: Milton Múnguilhot, jornaljsta An-
'nanrjes, Delegado Fiscal nesta ca- pital. HENRIETTE M,ORLYEAU tônio Alves Idos Santos, Max Leite.

- em 1825, travou-se o combate
.

I 1\1' COI\"']\'" I PER <\. de Sarandi, onde a Cavalaria Bra-pIta. --- a intt;re,,�ante �ellsa-, al'Ia, lL: '<anoe, DllI'Val Matos, contador e distribui-
A distinta dama que, nesta Cla- fl·l.•l'll'lllla do sr. José Francisco Fa- na grandio$l1 peça em 3 átos: dI" d d C

sileira, comandada pelo então Coro-
ar (O .Juiza o a omarca, An- 1 B-pital, desfruta da melhor conside- raco.

<. • O P E C A D O O N I G I X A J,
dréas Hühbe, 20 Tabelião, dr. Ani

ne ento Manuel Hibeiro, foi (ler-

I'''"'ão e conta com crescido nume-
_ a menina Yara, filhinha do sr. De JEA='i C_\CTEAC' em tradu- .

D
rota.da;

...." SIO utra, Juiz de Direito da Co-'
-TO de relações de amizáde, na dala Oswaldo Lenlz, de�tacado funcio- .ç1io de Carlos ,BRANT.

marca, Mauricio Fernandes, auxi-
- em 1832, faleceu o General Es-

·-de hoje verá certamente posto em nário telegrafista dos Coneios e Preços: lia I I t d F d 'ur I
tevão José Carneiro da Cunha, que

I 't
'

1 CI'Gi'. ')_5,0"
r (e nspe ar a 'azen a, n::1 de, esteve co t'd R I

-

evidência o a to conceI o em que e
.
Telep'rafos. Cacls. l1umel'ac as .. , 'ii' " •

O'
mprome lona evo ucal)

"

20,00
nuro tavio da Silveira, Jorge Lc- de 1817;

-

.tida. ,
- . . . . . . . . . . . . Locais. avu'l:sa.s B

.

S< t' 'T
.

d
-

pes . l1aIZ, an 1 accal'l, r. Leciall
Os ele "O Estado" a cumprimen- PASTA DENTAL Camarotrs .125,00 - em 1835, Diogo Antônio FeijóSlovinski, Sebastião Costa Pereira

iam, jubilos'amente. ROBINSON Impróprios até 18 anos". ' tomou posse do cargo de Regente
, d d te to"'o Caridoso & Filho, Apolônio Cardo- do II.}lpe'rI·o,·,Ingressos a ven.a Ul'an u

o di ((UO "Hall, do CINE RITZ sJo, Aires. Koerig, Silvio Cabral, A.
- em 1840, no Hio de Janeiro, fa ..

. Donungos, Alfredo Alvares ela leceu o General Francisco das Cha- '

..

ROXY �. �s '7,30' il��'��' '1' S�lva, �C�áv,i� B�ha, .Alticimo Tour- gas Santos, onde nascera a 17 de
ultima Exibição �Il��' �ISh. es O odngues de LImi.l, \�etembro d,e 1763; fôra um dos que
SEM LICENÇA NEM AMOR i : � 10

,

arCIa,
T

smar Cook, A. J. mais se distinguiram nas campa-
COM' Van JOHNSON e Pat KIR- Elias, Lucas hudermam, Durval nhas do Sul, quando Coronel;

IüVOOD. Mattos, Artur Ber:onc.ini, Pedro Go· - em 1864, cumprindo as repres-
No programa - Noticias ela Se- mes, Ma.x Habn, SIlveIra & Cia., M;- sálias anunciadas- no, ultimatum de '

m�na _ Nac. guel ElIas, Carlos Pedro ArcarH, 4 de agosto, do Ministro Saraiva,
Preços: Cr$ 3,20 (Dnico). Crisanto Freitas e José Tiago da uma Brigada do Exército Brasilei-

"Jmp, 14 anos".
' Luz.

ro, comandada pelo General José
................ ,........... ,�m l:ome d?s presentes, em mag- Luiz Mena Barreto, invadiu o Ter-

1M PERTO - 7,30 hor'a-s. mftco mlprovlSo, falou o dr. AnIsio ritório do Estado Orientai·
"UM TIGRE DOl\JIES1'ICADO Dutra� Juiz de. D�r�ito ela Comarca, I - em'1845, D: Pedro II e'D. The-

(Technicolor) que ,dIsse do sIgl1lfIcado daquele en.. res� Christina estiveram em visita
COM: Danny lCA�, Virginia _contra. Em poucas palavras agra- a esta então Provincia onde per-

MAYO e Vera ELLEN. deceu o aniversariante, que apre· maneceram até o dia 7 d
.,
.... .... .. ..,.....

s-entou a todos votos de feliz entra- bro;
e nov-em-

da da pI"Ímavera, por coincidiI- o
_ eIn 1901, Santos Dumont, di-

seu aniversario com a data de 2'1 ele rigindo um balão, contornou a To1'-
setembro proximü findo, entrada re Eiffel, em Paris, contando- entãi
daquela estação do ano· Ambas as 28 anos de idade e ga�halldo um

Ge-
orações foram fartamente aplandi- premio de 100,00 francos;das.

_ em 1929, em Florianópolis, foi:
fundado o Clube Atlético Catarinen-

RITZ - ás 5 e 7,30 horas
LEV�DA DA BR/tCA

CO:\i: Katherine HEPBht'\'

Gary GRANT.
- rma corncd i a originalissima I

No Programa: 1) - A Marcha ela

Yida - Nac. - 2) - =-:oticiario

Universal - Atualidades.

Preços: Cr$ 5,00 - 3,2ü,
"Lhre" - Cl'enç,as maiores rjL� J

anos poderão enlTar ós 5 Jl!'s .

.0'0 •••••• • •••••••••••

AHAHANGUA

se;
cm 1946, estiveram em 'visita

ao Hospital Militar de Florianópolis,
o General médico dr. Floreneio

Carlos de Abreu Pereira, Diretor tio
Serviço de Saude do Exército, que
s·e fazia acompanhar dos Major
médico dr. Palllino de Melo, Assis

tente, e. Capitã'O·médico :cIr· João
Cesar de Oliveira, Ajudante de 01'-

André Nilo Tàdasco
.

'

I

CASA MISCELANEA :'diltri'
� buidor.· ·dol :Rádio. R/IIO. Ao

Victor. V61vula. e Di.eo•.
Rua Conselheiro M!:l!ra

ODEON
TEATRO A. DE CARVALHO,

IMPERIAL -:- ós 7,30 horas.

Ultima Exibição
ADULTERA

(Com o Diabo no Corpo)
COM: lvricheline PR)'ijSLE,

rard PHILIPE.
No Programa - 1) - O Esporte

em Marcha - Nac. - Metro Jor

nal - Atualidades.
Preços: Cr$ 5,00 - 3,20.
Impróprios aLé 18 anos".

Não cairam na des·
graça do Kremlin

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

RITZ - amanhã - ROXY
ErraI FLYNN - em

, QUE,lW-TE JUNTO A MIM

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

Domingo: MAL VADA
. .. ..

.. ..

TEATRO A. DE CARVALHO
Ga Feira - em - RECITA EX

TnAORDINARIA.
A espetacular ]1e<:a em 2 útos e 5

quadro", de AT\DRÉ JOSSET:
ELTZABETH pE lNGLA TERRA

o.s INGRESSOS já se acham á

venda.

ESCRITóRIO IMOBILIARIO A. L.
ALVES

Encarrega-se. mediante comis8Ao,
compra e venda de 1.!n6velB.
Rua Deodoro 35.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aceitam-se encomendas para
, qualq'uer quantidade

V•
- '.6. ' QUlNT lI'ElRA Rua Anlh G.uibiJl di, 58

raçao �erea 41���iark!:�In�' - Perto FLORIANÓPOLIS'Horário A.uto-ViaçAo CatarmeDlM - OOJl1Uba
-li horas,

S t V t
·

Segunda-feira Âuw-v1açlo Catarlnen8e - lolDY1le BO a a 81il08
�TAL" - 13,00 - Laies e Plne

- • hor... AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO
Alegre. _ Â:t�!i':'o Cat.a1'ln__ - Tubu'to

OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO
;PANAIR - 10,40 - Norte

. A,uto·Viação' Cttartn.eue
I
- .Lqau V;

.

d é' - HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA
r- 8,80 boras. en e'-s· .

,. VARIG - 10,40 _ Norte Exn_resso SAo Cr18todo - LtcuDa -. \ "

..

• QUALIDADE
7 b�u, �"""""MH""""""""""""'''''''NHMN""""�''''''''.pANAm -- 14,05 -- Sul Ilmprf1lll GI6da - LaCuIIà - • 1/1 Conf'ortavef casa com quintal. � -

CRUZE'IRO 00 SUL 8
.

I[ • 7 1/2 horu.
.

Ver e tratar à rua D. Jaime cá-. - t .Ii.. r», !apresso Bru*Juen.. - 'Bl'wIqu. - •
.orte 1. borall,' mara, 10

Auto-Viaçl.o ItaJIJ, - naJal - 11 Il1o-
'l'�a./"" __

'

..,..,'i ..... . ..1. •• -' •• -. •••• •••• • •••••••

-TAL" ...... 8,00 _ Joinville _ Ul�gi.� Sul·Brullelra - JolnTlle - Não esper.e que a doença vi

CUritiba _ Paran.pi Rápido Sul-Brasileira - Curitiba - síte a sua casa. Defenda a su
• horas. d d filh t_ Santos e Rio. .iWfipresa Sul Oeste Ltda _ ltapec6 _ IS sau e e a I. os seus lOS, o

""\lR _ 10,40.....:.. NOfIe ,�- • hora.
-

,

mando MALTEG. Frio ou' gela
CJl'UzFJRO 00 SUL - ti... _ .Ro4oT16r1a ��T�� P6'rt6 41.-. do, é uma

-

delícia. É o maio

�
- 3 horaa. fornecedor de vitaminas, e, po.A.uto-ViaÇAo .

OatarlneDlM CurlUba tsso; o melhor rortítícante. ,AV.\RIG - f2.30 - eul - I!�horu.
. .,.,

PANAm __ 14,05 _ Sul _ ...u����o Ca� .lola...u. venda em todas as farmácias
(}tt�a-feira Áuto·Viação C�wllle1lAlt - t.anDa armazens.

.. L 00 L' P� t
- 61!O hor... , ••••••••••••••••••••••••••••

I TA" - 13, - ales e or o· Expresso 810 Cl'1ItoTIo - lAoC'WIa _
"'I 7 horb.
� egre .Auto-V1açI.o LtajaJ - Ita.1al - 1" Jlo.

,PANAIR - 10,40 ...:._ Norte ruo

CRUZEIRO DO SUL _ B.OO _ 16E-:g:::.oo Bruaquenil," Bruaque :...

___ Rápido Sul·Brasllelra - Jo1nvUe-
tIIVU'''' lS horas.
VARIG - U,60 - Norte Rápido Sul·Brasllea-a - Curitiba -

PANam .- 14,05 -- Sul
6,

..
horas.

SÁBADO

Quinta-feira .Auto-Vll.çlo Cat&rtnflIla - Our\tf.bII
- I) hora,s..

"'TAL" - 8," - lolnville Rápido Sul-Brasllel'ra
13 horas_

CllrUII,. - Paranagai Rápido _ Sul·Brasileira. - CurItiba _

_ S..toB e Rio. 6 horas.
- .. horas.

PANAIR - iO,60 - Norte .Auto·ViacAo CatariMnse - JotnYl1.. DR. FRANCISCO CAMARA
PANam -- 14,05 -- Sul

- .A�t�%�Çao OIitarlin__ Tub&rl<l NET(I)
VARIG - 12,30 - Sul - 6 horas.

ORUZEIRO 00 8UL _ 13,1i1 '1 �i:SSO \ 810· 0:rIat0TI0 � tqu:n& - Advpgado
_ ...... Expresao BrutIQ1leu. _ B!'uaQu. _ Escritório: Rua Felipe Schimidt
...O�"" 14 horas. 21 (sobrado) (Alto da casa "O

CRUZEIRO DO 3lJL - Ui.30 .htc-Viaçao Rajal - � - 18 Jao.
ras., Paraiso" ) .

lul Expre&110 BrueQUelliH - NOft !l'r'ato'R "d
.

R AI d C
S t , I

- .9,ao horu. eSI enCIa: ua varo e ar·
e� a- eIra Expresso Glória _ t..quDa _ • l/I valho,. 36

'"'fAL" - 13,00 - Lajes e parto e '1 1/2 horo.
DOMINGO

.Alegre Râpldo Sul·Brasllelra - Curitiba _

CRUZEIRO DO SUL _ 7.lflS.....h...;o....;ra;;;;s;.. _

lorte
PANAIR - 10,�O - Norte
VARIG - H,�O - Norte
PANAIR - 14,05 -- Sul

Sábado
-TAL" - 8,00 - Joinville

ICuritiba - Pal'anaguá
- Santos e Ri'b.

,

'.VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO' SUL - tS.55 -

'm-fAoo
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAm - 14,05 - Sul

DOmtngo
1'ANAIR - 10,�O - Norte
ORUZEIRO DO SUL - H,OO _
PANAIR :.._ 14,05 - Sul

( ,

'Inform�çoes
-Õ-&-&ESTAÕÕ&- Iforario das empre ..

i "'d"�:i: P��':.:":.·." ,.. i I .

SBS rOdoviarlas
.

Diretor: RUBENS A. RAM,OS
. DlGUNDA·ÀlIlU.

Proprietário e Dir.-Gerente IlxprNflO Slo Otltóvlo .- lACU!JUl �
'1 hora•.

SIDNEI NOCETI Áutc-ViaCio rtajl.l1 - lta1a1 - 18 Jao.
l"M.

-

EXP""�lK) BruIIQuen.. - Jlrtuiii.� -

lê hor�_
Expresso BrullQu_ - No..,.. TreIIito

- 16,30 horllll. . ,

A.uto-Villçio Cà� - JolnT·n.
- • horu.

Autc-V1aCio Catalrln_ - curtUba
- 1.1 homs,
ROOovlh14 SUl·BraU - l"6rto 41.«1'.

. - li horas.
,

Rápido S:Jl·Brasileira - JolnvUe-
13 horas,
Rtpldo eul·Brasllelra - Curitiba -

6 horas.
TERÇÂ·FEIR.4

Auto-Vlaçlo CatarineIlH - P6rto 41.
cre -- 6 herae.

.Au,to·V1açAl() Catlll1'1ne:DH - CU!r1tibll

Rua Felipe de Oliveira, 21 - '-Att��� Catarln_ _ lomY1lt
80 andar - • hora.

Tel.: 2-9873 - São, Paulo .i.uili-VlaçAO' CIItarlnelll.N - Tt,bu'lo
>- (I horas. -

ASSINATURAS Expresso 81.0 Ort.tó"'lo - IAcIm& -,

Na Capital 7 horas.
Emprêsa GlÓria - Lqu1Ia - '1'116

Ano Cr$ 90,00 • 6'1!t horu.
JI)�!,euo Bnúlquala - Bruartu. -,

Semestre .•••..•. Cr$ 45,00 1e bor••.

Trimestre Cr$ 25,00 4·\to-ViaçAo ltajal - ltajat - II Il1o
raso

M�1i •.••• ;........ Cr' V,oo Rápido Sul-Brasileira - JolnvUe-

N
.

I 13 horas.
umero avo 110 •. Cr$ 0,50 Rápido Sul-Brasfletra _ CurItiba _

No Interior 6 horas.
QU.ART.4.J'ER.A

Ano Cr$ 100,00 Au,to-ViaçAo Catarlnen.. - curitiba
S t C � 80 - II horas.emes re •....... r", ,00 Âuto-ViaçAo Cêtaà"'lneDft _ Jo1Drril.
Trimestre Cr$ 35,00 - • horas.

Número avulso .. Cr' 0,60 . .Áuto-Vlação Catarlnenae - I..r.cuDa

1-
6.80 horas.

AnúnciOlJ mediante

contrãtO'l'
Rápido Sul-Brasileira - C'.IJ'ltlba -

....' 6 horas.
vS OMglDaUl, mesmo não Rápido Sul-Brasileira ._ JotnvUe-

publicados, não serão 13 horas.

dnolvidos.

11
7 �preS80 Sio OrtlltOvaG - Lacuml -

A . direçl') não s\i respon- E��SIIO BruIQU_ - �u. -

I' aabiliza pelos conceitos 1I1.A.�t��I.çãO JitaJaJ - Itajal - 1. Jlo.

emitidos nos artigos r.�1!8O BrulQu_ _ No.... �to
. assínados. - 16,30 horas. .

_..:- w.._' ..:_R:d�:�. Sul Brutl - POI"t9 .Alet'A

Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES
Chefe de Paginação �

FRANCISCO LAMAl'..,QUE
Chefe de' Impressão:

J0AQUIM CABRAL DA SILVA
Representante:
A. S. LARA

.• RUll Senador Dantas, 40 - fio
andar

Tel.: 22-5924 - Rio tle Janeiro
RAUL CASAMA\'OR,

JolnvUe -

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"S I L V E I R A " f'

/

Dr. (LARNO G.
GALLIETTI

'ADVÓGADO
Crime e 0[gel

COZllttituição ri. Sool.�ad••
NATURA'LIZAÇÔES
Titulo. D.alarat6rlo.

,E.orit6rl.n e Re.id�nc\<l
Rua Til'ad.ntllllGl 47.

IFONE •• h68

----

.
SENHOFlITA!, I

A ultima creação em refri-

Inersnte é o Guaraná KN01 1530 k'1 "/ d 'd' d 196

�.'.,'
15 I oçle os on as me HIS e metros
EM- GARRAFAS GRANDE�

Preferindo-o- - está TUBARÃO -- S. CAT,4RINA

acompanftando @ moda. ___

Confecção
. d� GRAV4TIS

Florianópolls
................................... , .,

flii!U'" VQt.UNTÁR1QS DA PÁ fRIA N.O ,68 • 't;."Af;l0S
CAtKAI'OSr"\.".$83 -lE�EFONE6(W1)· tEt..E«a......ASO �CTaa...

, .'

Agencia Geral para S. Catarin'a
Rua Felipe Schmidt.· 22-..SQ>b.
ê. Postal. 69· Te!. «Protetora»

FLORIANOPOLIS
.

-
- , .

I Transporles
-

SRS. PASSAGEIROS
PARA

, ITAJAí - JOINVILE e CURITIBA
Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ofe

recem o máximo em

,CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman

H O R A R IaS: • ,

Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro de Fpolis. a Joinvile nos, dias úteis: Partida às 13

horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se

guinte ás 6 horas.
. Mantemos trafego mutuo a' Sãp Paulo e Londrina, ven-

dendo-se passagens.' .

Aceitam-se despacho de encomendas.
.

Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Sn.veira n? 29

Coletivos

..-

OOl�AN!FU� o
._ ACCIDENfES DO

SeOE SOCIAL:

PO�10 ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· �8 • 1.. ANDAR

CAIXA POSTA�. 683 • TELEFONE 664\) • TEl.EGRAMAS: .PROTECTORA.'

Agencia
1

Gêral para 8t8. Catarina
aua Felipe Schmldt. 22 - Sob.

Caixa Postal. 69 - Tel. "Pi'otectora" -- FLORIANOPlJLJS

,LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO,' N. 33)

ACEITA· ENCOMENDAS
DE SERVIÇOS···TIPOGRAFICOS·

APRESENTAÇÃO. IMPECAVEL .� ENTREGA
RÁPIDA

DR.

A. 'DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

AÇõES CIVEIS E COMERCIAIS

t -

Praça 15 de Novembro, 22 - 2" an"
I

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388

Florianópolis - Santa Catarina

arvores frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas or�amenta18 nal

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
•

Flo.ri e Pomioultura
{

H. J. Cipper.
Corupá. .

- Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

A T E N ç Ã 0, G A ,R O TA.:t) AI
Acaba de chegar o 20 numero da

.

GAZETA 1.UVEN.lL
Posto de Venda Ca.fé Rio/Branco

. \

INDICADOR AZUL DO RIO' 6R4N'DE DO 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 d'e Santa
Catarina e Paraná

Já estamos angariando publicidade. ,ara 15a' Edição
Informações com o sr. João :»ires Machado á rua Conselheiro

Mafra, 156
Florianópolis Santa Catarina

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

RADIO IUOa' ZY,O 9

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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do o máximo,
A menina .\Iarília Pcr-a p L,\lia armazens.

TEATRO

F R E N' E ,8 1
pór Sálúo de Oiu:e isa

1\. estr éía de sábado, no Tealro
.:Al\"�ro de Carvalho, co'.GCOU o nos

.00 publico em contacto com esla
grande .atriz que .é Madarne . Hen
riette Morineau. E vímo-la em tó
da a plenitude de uma interpreta
·ção que lhe valeu o titulo de "a
melhor atriz de 19'16, no Brasil".
ESTER COQ, o personagem que

viveu em sua estréia, é a mesma

que emocionou a platéia do Teatro

Municipal do Rio de Janeiro, na

,língua original, a mesma que con

.sagrou a grande trágica íraucôsa

.corno primeira alriz dos palcos do
Brasil.'
Isto, ao ser um' motivo ele con

tentamento para os amantes do
"bom teatro, torna-se molivo de

·.gratidão das platéias do interior,
Mmc. Mor ineau e seus cornpanhei
ros de .lrahalho, notamos, n'íc
-vêem pequenas ou grandes' pla
téias, selecionando repertório e in

terpretações, vêem,' em tôda parte,
apenas um publico! a quem devem

transmitir urna mensagem de arte,
.e a êl,e Jazem-na chegar com gran
,;t:le sinceridade. ]� o verdadeiro tea-

tro de cultura.
E a sinceridade a que nos refe

mmos foi o ponto alto de tôda a in

terpretação de "FRENESI", lrês.'
.atos de Charles Peyret-Chappuis,
-ern tradução de Bricio de Abreu.

1\. peça, grande beleza da diálo
.. go (estamos falando de teatro).
:não rios pareceu das melhores em

-construção: seu terceiro ato, acre

. editamos, não Iôsse o talento enor-

-rne de urna J\1orineall, í'ar ilmente
',-caíria no monótono e atingiria ás
raias do dramalhão. A marcação

. resscnte-Rc de maior movimento e

·'Coloca malas alores qlle contra- VCI'1.l('ll.:! ::!IJ::>rt>"p,,< (;()m nfr�!vl()
--cenam com a nrotagolljs�a, fIe •. :C�;- "FHE::\ESI". cóm a ,il'Íul!e de
tUnas ccnas. O final, um tanto ale- dtl)'-no.;"um gl'ancfe tipo como () de

'<g'órico, fogp ao real.ismo a1eançn lo F,)1'Ell COQ, 1 "s�pnte-se de outro:::

·:durante tôda a representação.
�

papeis-de reãl \'alor (�xce\:ã() ao

Citando, como o fizemos, êsse de Aurélia) aos quais o elenco de

"terceiro ato, mas reconhecendO' a Mmc, Morineau saberia daI' a ver

cag'i1idadé e precisão dos di:ílogos dadeira interpretação, porque é
·e repol'tando-nos á ousadia ;�o l·e-I graneIe, con�o grande é sua direLo
Jua abordado, bem como ao tlpO de Ira.Ester Coq, perfeit.amente de.,crito t Fpolis, 10-10-949.

pelo autor, resta-rjos- dizer e reco

nhecer que "FREl\'ESI", é, ainda,
uma peça com bastanle valor 1:011-

siderávesmente aumentado Dela in

terpretnção de l\1me. Mot ineau, em

primeiro, primeiríssimo plano.
Aliás, Ester Coq, a solteirona, é

tudo na peça, Jt o cara Ler mais de
finido e que se vai abrindo aos

olhos do publico, expandindo seus

recalques á proporção que o sub
concicnte vai sendo vencido pelas
necessidades da vida exterior.

1\1111e. Morineau viveu á tortu-
rada .solteirona, a mulher que le
vou uma existência amando e sum

'

coragem para o amor, numa tin- i
qnietação moral digna de pena, em :
constante frenesi. E:ter Coq ,ofere- i
ce grandes oportunidades a uma!

aLri2:,.é realmente um. primeiro pa-Ipel. Transformar, por érn, um papel
em verdadeira criação, é outra

história: r-equer talento, scnsihill

dade, formação, muita arte.

Depois disso, diremos que Mme.

Morineau tem uma grandc criação
no papel de B::;TER �OQ. E disso
l inharnos' certeza!

Margarida Rry, esta admirável
Margarida Rey," faz jús à confiança
de sua grande mestra, Mmc. Mo-

tr.incau. Sua interpretação em Au-

rélia, diz ��m do !,\eL� lalenLo, uma
brilhanle íriterpretação.
Manoe i Pera, num papel talvez

incompatível com sua sens ihilida

de, portou-se com a distinção e-a

sobriedade de grande ator.

Darv Reis está muito bem no

M'arc;s. Dinorú Pera e Rcnée Bel!
defendem seus papeis, deles tiran-

�Irmandade
Passos e

do Senhor Jesus dos
,

Hospital de Caridade
OONVITE

De ordem do Irmão Proveclor. convido a todos os Irmaos e Irmãs
-a'evestidas de suas insigneas, e aos fiéis em geral a:

10 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 F�ederico Ho
.bold seguirem até a gruta de- Nossa Senhora de Fátima;

20 assistirem, ás 8 horas do mesmo dia, defronte à referida gruta,
. ii Missa Campal que será celebrada em honra à Santa Mãe de Deus,

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

_._----_.__---

CHER

NAVIO-MOTOR "ESTELA n /

'nax ma rapidez
Agentes em

e garantia para tI' A nsporte de flUas mercadoria,
FioI'llWÓpolis CARLOS HOEPCKE S. A.

"
'

./
•

r�:·;;��:�""·
I diplomada•

:
•
•
•
•
•

: Caixa Postal 55.
•

: �
Maitas felieidadetJ ,elo _act•••

&0 ele !leU filhinho J
Mas, nio esqueça., que o mel"•.

presente para o seu "PIMPOLHO'
é

.

uma caderneta 110 CUDn'�
MUTUO PREDIAL.

Oferece seus serviços.
- Cartas a Maria Inês

Ferreira.

-

..

o Mucus da
Asma Dissolvido
Ro'pidamenfe ·

Os ataques desesperadores e violen
tos da asma e bronquite envenenam
o organismo, minam a energia,

.

arrut
nam a saúde e debilitam o coração. Em
3 - minutos, Mendaco, nova formula
médica, começa a circular 110 sangue,
dominando, rapidamente os ataques.
Dêsde o primeiro dia começa a desapa
recer a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que se faz ne

cessário é trrmn r 2 pnetilbae deMendaco
ás reíeições e ficará completamente II�re
da asma ou bronquite. A ação é muito
rápida mesmo que se trate de ca�os
rebeldes e antigos. Mendaco tem tIdo_
tanto êxito que se oferece com a garantJ�de dar ao paciente respiração _livre e fác�l
rapidãruente e completo altvio do sofri
mento da asma em poucos diae. Peça
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa garantia é a sua maior

I proteção.

",enda co A�"!:m��m

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

"

É
melhor complemento alímen
tal' para -crianças e adultos. •

venda em todas as farmácias
, ...

j
,

a importância do registro civil
A nós,' que vivemos em cen seus filhos tem, .ígualmente,

tros urbanos, parece extranha, importancia notavel. Cítare
vel tenha o D, N. C. éscolhido mos aqui, apenas, a sua ím
para tema a ser divulgado na portancia no terreno. da bio
Semana da Creança, o regís- estatística, fato que levou q D.
tro civil dos recem-nascidos. N. C. a transformá-lo em tema
Entretanto, se o registro civil a ser divulgado nesta Semana
das creanças já é cousa que de defesa dos interesses da
entrou por força de lei e de e Criança brasileira. As cifras da
ducação, na rotina dos paes mortalidade infantil outra coí,
de-familia das cidades, nas zo sa não são que uma determL
nas rurais tal fato não se dá nação do numero de creanças
É coisa comunissima ver-se que morrem antes de comple
no interior, familias inteiras tar um ano num determinado
que absolutamente não terr espaço de tempo, comparadas
conhecímento desta praxe por com o numero das creanças
lei regulamentada, não possu que nascem no mesmo espaçoir:_do �ss�m existência legal de tempo. Ora, o numero das
nao e�Istmdo perante o Esta

creanças que morrem é relati
do, nao tendo pOl:tanto a�s€- vamente facil sabê-lo porquegur::dos �eus dIreIt?S de �l�.a para serem sepUltados é obri,

'

dam�. !'- Importa�cla 90 Ieg�s gatório o atestado-óbito, mes
tro CIvIl para. o cIdada?, nao

mo que morram elas sem as
se faz mister demons!ra-Ia. As sistêncía-médíca. O mesmo secertidões .d� idade sao �ocu- não dá quando' se quer sabermeJ?-tos, exigidos desde �s anos

quantas creanças nasceram.mais tenros de no�sa VIda em
em lugares onde o registre cícontacto com a sQc:_edade. Sem vil não é feito com regulal'Ídaeste documento nao s� pode de. -Dai falharem. :13 -�gtatisti_ingressar,nas esc9Ia�, na� se
cas feit(;l$ nes�"á condições_ O:pode serVlr no ExercIto, n�o se
re�i:;�l.·o civil do -nascituros é,pode exer�er empr�gos, nao se
'pois, um sagrado dever de todopode, _enfIm, t_er ;rlda .legal. ç o cidadão.cidadao que nao e r�glstrado e .

sempre um desajustado_ Parai (Div11lgação da Comissão de Hi
a Pátria, o registro civil del,giêne da Orearwa)

CHAVES
Perdeu-se um molho de chaves,

possivelmente nos Correios e Te.

légrafos. Pede-se a qtlem o encqn
trou o obséquio de tintregá-Io nesta

Redação. z

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
M.dicaçao Cluxiliar no tratom.dtc

d� .muI \

' .

Homens Rejuvenescidos
porTratamentoGlandular
Freqüentes levantada. ou micçõ�. no

turnas ardência re.!duoB esbranqUIçados
na uri�B dôr 1l� base da espinha. dorsal,.
na ingu�. nal! perna:s, nervosismo, debi
lidade. perda de vigor, podem ser cau

sados por uma enfermidade na próstata.
Esta glândula é um dos mais importantes
órgãos maooulino•. Para controlar êstes
transtôrnos e restaur1Ír rapidamente a.

eaúde e o vigor, Big� o novo tratamento
cientlfico chamado Rogena. Mesmo que
seu sofrimento eeja antigo, garantimos
Que Rogena o aliviará, revigori7Jl.D.do sua.

glândula prostática e fa.en<�o com que
V. se sinta. muitos anos maIs ,Jovem. Peça
Rogena em qualquer f"rmác�a. No.... ga
rantia. é s. sua melhor proteço.o.

R-indicado no tra
, ogena tamento de prool,a-
tites, uretritea e cistites.

Contra' o Eczematide.
Infantil- Moderno recurso

da ciência!
V tão precisa mais ver seu filhinho não é sf.'r;tida e não mancha a r�lIpa7
sorn'r o rIlHl'�irio 00 eczem tide. Essa fiaI) pendo nece..�urio usar atulturaR.
forma infa"til de eczema causa ao seu Belzema já hliriou alguns cas"s das
ril!lO muito maiol' sofl'imento que qual- mais ob,tinadas erunções d,' -eczem -

quer outre doeilçtl. As c�)ceiras con.s· tideR, em pouco rempo� A. c,!ceiras
tuoles nüo deixam fi. crIança dormIr, cessaram com a apilca��ao {IP Belzema
caw;nnc!" uma inqui(>tação que cOI'duz e com a continuação do tcab,mento a
ao '�s!!otarneDlo nervoso. Não é POSS1- pele tornou·se novamente limpa e per·
ve1 lrupedil' que o seu filhinllO cau�e reita, Se o seu filhinho está sofrendo
ulcerMções na pele com as unhas. pOIS de eczematide infantil. dê·lhe imedia
lile nlio Sl1"Ol'ta a coceira.e não .e lamente o aliv!\> de Be1zema"Continue
pode impedi-lo de coçal� cun(lI1uamCl�e ti USlll' Heizema até !to pele !or11al'-,e lim·
a pele irritada. Daí re�ulta a_ forrnaça_d pa e nova ou!r" vez. Não encontrando
de cicatrizes que desfiguramo por to· Belzema em'seu fomecedor mais próxi.
da a vida a sua fisionomia. mo. queüa escrever p ra �aul J. Ch!'js
Belzema é uma forma de powada não toph Co .. C. >'o-tal n.o 1·.�7. RlO·de Janell'o.
gordurosa que penetra Í'àpidamen!e na

BELlEMApele da criança para combater a do-
ença na sua origpm. Faz cessar as co- Icelras, é invisível quando aplicada,

.

A vista e a p_razo
Enrolamento de motores, dinâmos e transformadore••

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

tricos, artigos elétricos, etc.
Representações divél'lSas, com exclusividade dos insuperáveil

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURV".
A ELÉTRO· nCNI�A

Rua Tte. Silveira, 14 :_ Caixa Postal 193 - Fone 7!l3.

COMPRADORES PARA CASA.8 •
TERRENOS

o Eserlt.6rlo ImobiliárIo A. L. AI......
sempre tem' compradores para casaa t!

Automovel Chevrolet, 1948, terrenos.

importado dir'etamente dos Es- Rua Deodoro 38

tados Unidos Fleet�Master de • • • • • •• • • • • • • • • . ..

Luxe, com apenas 5.000 milhas. Se ricos quereis ficar
Pintura original preta, qua- De modq facil elegeI
tro portas, eqUipadO, molejo Fazei hoje uma iascrição
ciie fábrica. o Credito Mutuo Predia

... . . "'1....... . , ..•Tratar com PLINIO MOREI·
o � ".'RA no Tribunal Regtonal Elei·
C· G t p.,t I ama.a., rava ." I ame.ora .

!Meial da.�melborelJi pelol me-

PASTi\. DENTAL Dores preço••6 il. CASAriMIS
._

ROBINSON
_

li?' CEL A-NEA - RuaO. MQfl'lll

DE-SE

Hospital de
Caridade
o movimento de assistência

aos indigentes internados nês
te Hospital' durante'o mês de
setembro próxj.mo passado, foi
o -seguinte: Consultas, .763;
Curativos, 1.293; Injeções,
3,198; Operações, 59; Exames
Laboratorio, 124; Raios X,
122; Ondas curtas, 26; Infra_
Vermelho, 10;' Ultra violeta,
33; Metabolismo basal, 1; Ele
trocardiograma; 2; Banho
suda, 1; Radioterapia, 57;
Ionisaçôes, 38; Anestesia pelos
gases; 3; Eletrocdagulação, 4;
Bisturi elétrico, 1; Transfusão
de sangue, 5; Nebulisação, 30 e

Formulas aviadas, 5.326.

VE
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o BSTADO- Quarta fei,a 12 cu. Outubro c:a. '949
----------�--------------------------------------------------

próximo o sensaciQnal 'choque Avai x 8oc�iuva,
continuacão ao. certame de profissionais

Domingo
-------------------------------�----------------------------

em

'-0 _

_............,.

r
Direção de tEDRO PAULO MACHADO

DO M.EU ARQUIVO ••••
/

XLV, .

EM 1920 Q América, de Joín-. Unido. Em 1869, disputou-te
ville, disputou 16 partidas;' em Glapsons a primeira par
venceu 14; empatou 1 e perdeu tida dêsse [ôgo, que só muito
1. mais tarde, em fins, do .século
NO DIA 24 de janeiro de passado, começou a :;e .diffunn-

1926, o . Coritiba derrotou O Ca - dir nos demais países.
xias, de Joinville, par 11 a O. UM acontecimento sem pre-
O BONSUCESSO, do Rio, -foi cedentes ocorreu nas Ohmpía

fundado a 12. de outubro de das- de 1948, quando Vitória
1913. Daves, dos E. Unidos, conquís-
LEôNIDAS marcou os ten- tau o titulo de campeã de ':sal

tos na noite em que o Flamen- to de plataforma e de salto de

go venceu a Portuguêsj, de t.ranpolim. Vitória foi a pri-
Desportos, por 9 a '1, em 1940. : meira mulher do mundo a ob-
O MÉDIO paranáenso Biguá :

ter simultaneamente os; dois
ingl'essou no Flamango, em titulas, naquela '

modalidade
1941. esportiva.
EM FEVEREIRO de 1943, o A MAIOR derrota sofrida.

F'igueirense derrotou, em Flo- pela seleção brasüaírà foi
ríanópolis, o Laura Muller,. de

J
contra os uruguaios, pela con-

Itajaí, por 5 a 1. tagem de '6 a O .

O CLASSICO, Avaí x Figuei- O IPIRANGA F.C., da Bahia.
rense apresentou na campso- foi fundado a 7 de s)!tembro
nato de 1941, os seguintes re- de 1906,

'

sultados: Figueirens.; 3 a 2 e O QUADRO do Vasco, cam-
2 a O.

.

peão carioca de 1936: Rei, Po-
EM 1936, o Ferrovíáa-ío, de roto e Italía, Calecero, Zarzur

Curitiba, derrotou em Flori- e Marcelino Perez, Orlando,
nópolís, o Avaí por 4 a 2. Foi Luiz Carvalho, Feitiço, Cuco
êsse o primeiro íogo ,entre flo- (Nena) e Luna.
rianopolítanos e paranáanses, O ESPORTE que mais- tem

.

e também, a primeira exibicão sido asunto de contos e no

de um clube do Paraná �m velas é o box.
gramados de �lorian'ópoHs. EM NOVEMBRO de 1947, a

É INTERESSANTE notar que Portuguêsa de Desportos ven-

o pela árquátíco nasceu nos ceu na capital paranáense, o

estabelecimento balneár íosi da Coritiba por 3 a 2 e Q Ferro-
'

Inglaterra. Durante muitos viário por 3 a 1.' '.'
anos confinou-se no Reino Nelson M. Machado

• I,. \ I • I t·,.
• I' '. I"� ),'. I{

�

A primeira diretoria da Associação' TRA o ATUAL CAMPEÃO

Lagunense de Ciclismo Sacramento (Calif'crnia) , o
Recebemos e agradecemos a As-. Soares. 20 Tesoureiro - Gonçalo promotor de lutas de box, Jack ie

sociação Lagunepse de Ciclismo a I Barbosa. king anunciou que o antigo cam-

sczuintc Círcular : C Ih F' 1 ,- d d�
J onse o < Isca peao, o mun o de todas as cate-

Laguua, em, 30 de setembro de Newton Prado Baião, Nelson de gorias, Max Bacr fará um match
1949. Oliveira e Assis' Barreto dos San- ele exibição no dia primeiro de
Ilmo. sr.: tos. Novembr-o proximo, nesta cidade,
Temos o grato prazer de comuní- Diretor de Competições com o campeão Ezzard Charles.

cal' a v. s. a fundação da Associação José Mário Barbosa.
Lagunense de Ciclismo, em reunião Valemo-nos da oportunidade para

. realizada a 17 de setembro do cor- apresentar-lhe protestos da nossa

rente ano, na sede do Centro CUl-1 consideração e aprêço.
tural "Antônio Guimarães Cabral", José Lopes Ferraz, presidente.
ficando a primeira diretoria assim Maria Laura Freitas, la secreta-
constituída: ria.' ,

Presidente de Honra r._ Alberto'
.

Crippa. Presidente efetivo - José

Lopes Ferraz· Vice-presidente
Tte. Walter Bauer. la Secretária
- Maria Laura Freitas. 2° Secreta

rio - Norberto Ulisséa Ungarettl,
10 Tesoureiro - Wilmar Toniatti

"itVAí X BOCAlyVA .

Um �otejo cem-por-cento sen

sacíonal �l programado para o

próximo dorrilng.u; em constituição
ao campeonato da blV'l"� ";xlra
de Profissionais. 'rt�""; �

Avaí « Bocaíuva serão os
'l<-

protagonistas. O Iider terá

U111 compromisso dos mais se

rias frente á entusiástiéa es

quadras do sr. Jorge Daux que
se encontra em "ponto de ba
la" e disposta a repitír a. sua

brilhante proesa frente ao Fi-

gueírense em que venceu

2 x 1.
por

Em ambas as equipes que do

mingo se defrontarão não há

problemas a enfrentar e [oga
rão completas, pelo que se· po
de anunciar um prélia de enor

mes proporções e de dificil pro

gnóstico.
Ao que apuramos, os direto

res de ambos os clubes es-tão
inclinados a ofer�ecer "bichos"
gordos aos jogadores no caso

de vitória.· Sabemos que o Fi

gueirense está disposto a pre
miar os defensores do Bocaiu
,va se conseguirem quebrar a

invencibilidade do poderoso "te
am" azurra.

Ag1uardem O "matcjh" entre
avaianos e boquenses, mjarca
do para o proximo domingo.
OLIMPICO X IPIRANGA
Em obediência à tabela de

jogos do Campeonato' da Se
gunda �visão (Amadores),
jogarão no estácl,io da F.C.D.
Os conjuntos do Olímpico e do
Ipiranga.
Partida interessante que

por certo irá prender a aten
ção dos expectadores. As duas
equipes vêm realizando bri
lhante campanha e tudo faz
crer que o cotejo irá agradar
plenamente.

TREINA o AVAl
Sob as ·')rdens dos s1's. Antônio

'Salulll e Os,va).do lVIeira, os
.-'"

qua ...

·dros cio Avai realizarão hOje, no

estftdio da F. C. D., com lllICIO ÚS
15 horas árduo treinamento físico
'e conjuntivo como

I

"apronto" pa
Ta o choque de domingo com o Bo·,
-caillva.

MAX BAER LUTARA CON-

FI'GUEIR,ENSE F. C.
Â V I � ()

O sorteio da Geladeira em beneficio da construção do es

tádio do Figueirense F. C., que estava marcado para o dia 10.
de Outubro de 1949, ficou transferido para o dia 129 do mesmo

mes.
�--------------------------------------------------.

CURITIBA Tf..LECRAMA.: PROSEBRÀS

Recorda-se que Max Baer sr;>

tornou campeão do mundo ao der
rolar o então campeão Primo Car ..

nera em junho de 193-1. Em 1936,
Max Baer foi derrotado por James
Braddock .

Para seu Bebê!

As
pêra

homenagens 'do 5'
Federação de Vela

Distrito Naval prestadas
e Motor de S. Caetdna

o

Ainda em homenagem ao 5° Distrito Naval, realizaram
se, domingo passado, pela manhã e á tarde, as outras duas re

gatas de vela, programadas pela Federação de Vela e :'I10to1' de
Su·nta Catarina.

_

O hasteamento das bandeiras, solencmcn te executado, te
ve a presença da esplêndida banda da Fôrça Policial do Estado,
geÍ1tilmente cedida pelo ilustre Coronel João Marinho. .

Para aquelas competições estavam inscritos os 3 cl ubcs
de vela da Capítal : "Veleiros da Ilha", "Iate� Ç.tllJ)J�}' ......c.:![,ü
queiros Praia G',UfY8,. ;€;ste último __:. o "Coqueil'os Praia Clu
be!, o.col11par�ceu ... por terra, em, automóvel. Inscritos muna

regata de vela, honveram-se admirá velmení e bem, corno vo-

lantes de "Citroen"!... "-

Na regata de equipes, sagrou-se vencedora, a dos "Velei-
s da Ilha", embora o sr. Nelson, do Iate, tenha entrado na

baliza, em 1° Iugar. Na regata individual, à tarde, o sr. Rafae',
Linhares conqui.sta a primeira colocação. Assim, está de para
!bens o clube do sr. Jorge Barbato pela conquista daquelas duas
vitorias magníficas. E está, igualmente, merecendo os nossos

entusiásticos parabens, a turma do "lata Clube" que, embora
reconhecendo de ante-mão, que a sua equipe ainda é novinha,
teve a única atitude inerente aos verdadeiros desportistas:
comparecer à ráia para as regatas a que o "Iate Clube" se ins-
crevera. Certo.

.

A nota destoante daquelas competições, foi, sem dúvida,
a ausência (na ráia) dos velejadores do "COqueiros Praia Clu
be". E a nota bursêsca, foi o comparecimento dêles, em auto

móvel, por terra f'irrne. Cômico, sim! Ainda mais tendo-se em

vista, as explicações que deram para [usti íiçar aquela fraque
za imperdoável.

O S1". Orlando Filomeno, 'por exemplo, declarou-nos que
"era impossível colocarem os barcos n'agua, elev[dü 'a gran
ele marola que rebentava na praia ela "Saudade" dêsde madru

gada". O sr. Meneles - vestindo um jaque[iio esportivo nuil1a
tonalidade avennelllada comblnando com um gracioso boné

-, disse-nos que ",si o fizessem ficariam muito molhados, antes
mesmo de se inicial' a regata". Esta é ólima ! !! De todos, o

mais acabrnnhauo C1'a o jovem R'amon, que nos garantiu ser

tão passiveI ao seu clube colocar os barc.o� n'agua, quanto pos-
siy·el fôra ao Iate c aooS Veleiros, colocarem os seus.

IIsso -ludo é muilo interessante para nós q11e lidamos com

os negócios da ycl.a, mÓl'mentc qllando eonhecemos dos planos
temerários da 1m'ma do mesmo "Coqueiros Praia Clube", que ".
pretende dar volta à ilha, em barcos da classe "sharpie". Bôa
bola! .ora, si a marola de domingo passado, não os' os animou _

I

quanlo mais uma volta à illla! Aliás, a turma do "Coqueiros"
f

tem velejado muilo pelas mêsas de cafés e pelas do "Bar !losa".
A filiação do clube do Dr. Rafael Cruz Lima, foi um dos

mais auspiciosos aconteclmellLo� da temporada passad.a, presi
dida pelo sr. Matar Mendes. Por essa filiação, muito êle 1J1'O

prio trabalhou. Agora que êle é Diretor de desportos do "Co

queiros Praia Clube", mais do que úunca, deve o sr. Mendes,
atribuir a si, a tarefa de apoiar, com sincero entusiasmo, os tra
lbalhos estafanLes da Feder'ação de Vela, da qual é Presidente,
o sr. Pa:ulo Mendonça. Não pense o sr. Mendes que, por não

ser êle mais PresidenLe da Federação de Vcla, prescinda ela,
da colaboração do "Coqueiros Praia Clube" - absolutamen
te! A Federação quer bem ,aos seus três clubes. Ela não tem

preferências. Sob a sua bandeira gloriosa todos Lêm valor pa-
rareIo e ig'ual quinhão de simpátia. ,

Nós outros é que achamos que" em regatas de "sharpie"
o automóvel ainda não se presta muito, por isso, na próxi
ma regata, esperamos que o "Coqueiros" comparera com ...

barQg',s. ..

ZURI CUNHA

Enxova). vistoso e de' fino gôsto -- Roupinhas
p/crianças --, <Tricô e Bordado.:;

I
TRABALHO DA COSTUREIRA

}I

e peças avulsas

CONHEÇA O

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

Hospital de Caridade
Serviço d-e transfusão de sangue

o Banco de Sangue do Hospital de Caridade neces-

.
sita doadores. Qualquer pessôa que deseje doar ou ven

der 's;eu sangue po\derá procurar os técnicos encarre

gad()l� do Serviço entre 8 e 10 ho<ras. Terão os doadores

gratuitamente exame clínico e exames de san!!"ue.

Doar sa:qgue não prejudica, traz benefícios.
�

JMA SOLICITAÇÃO AOS SRS. PREFEITOS MUNICIPAIS DO PARANÁ E'
SANTA CATARINA J

Afim de que a inspeção de saude elos cidadãos da classe de 1931 se

ealize sem os inconvenientes da aglomeração que geralmente se veri

ica nos ultimas dias do prazo - o Exmo· Sr. Gen.·Cmte. da 5a Regiãu
Militar solicita dos Srs. Prefeito Municipais do Paraná e Santa Catari

na, o máx,imo empenho e valiosa colaboração no sentido de obterem {l

comparecimento dos seus municipes à inspeção de saude nas datas
. fi

cadas no Edital respectivo.
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BSTAUO-Qu�rta-'elr. 1! de Outubro ... '.49 7

,

Clube %).0_0 4,0 lo.to'
CLUBE DO,ZE DE AGôSTO _ PROGRAMA PARA O MÊS DE OUTUBRO: DIA' 9 DOMINGO - "COCKTAIL'" DAN�NTE, 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 CÓMEMORAÇÃO AO DIA. ÀS "SOIRÉES" TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS .

Rua General BUle'ncourl. 48
.

Da tnat�:""�':: a. ai""; V S viaja 1 Reside no Interior • '. (E,QUij: A�
..gu.

NOÕbOI,t t ' ·

:��O:na?tab�� t:=!.:Oa = ·,V, s. :iaja? Reside.:o Interior? Adquira um Catálogo de Moedas Clrurgla- C InlCa - s e rlCIIeurso da alfabetIZação no Grupo AntIgas do Brasil e cnrrqueça depressa. .

.

, Escolar São José, na �seola Indue- Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,DO. Pelo
.

1rial de Flori.anópolie ou Ilia Ga"- C�m'eio .c-s 25,00; pedidos. a }osé. Claudino da Nóbrega. Rua General D A t'
A •

O D'b MUSSI-dral MetrovohtaIlL .

.

Blttencourt, 91, sob - Flonanopohs; . r. n ODI I

"VI:RCiEM ESPECIALIDADE"
i (lA� WETZEL ,INDUSTRJA.L-JOINVILLE tMarCb re�tFI

! TORNA A ROUPA BRANQln�HiMA •t �� � �------�-----------------o

.

Industria de Maquinas
Nardini, Ltda •

gricolas
.

'

A maior e mais apertei�oada Fabrica- de

Maquinás Agricolas, Tornos" Teares e

Artigos 00 Cutelarias
Fabrica em Americano - Estado de São Paulo'

RgpPQSQIltantgS gAelusivos papa
(j,=", ba nta (Qatapina

obstado
r

ludu'slria Comercio e Seguros Kuol S. I.
. Praça 15 de Novembro, 20 - 2.0 andar

Caixa Postal 139' - Telefon.e - 1324

End. Tel. KNO,T
I'::::loPÍanópn\is - Santa
/

@atapina

Aceita-s8 r"presentante no intedor 'do Estado. Cartas para
Coifa Poatol 139 - Flol'ian6polis

o Sabão

• DIREÇlol
.

Amélia M Pigozzi

"'"

DA TI LOG R'A,FI'-A
Correspondend I

Comerciei
Confere
DIploma

METODOI
Moderno a EllcieDta

Médico efetivo do Hospi.tal de Caridade

, ,Serviço especializado em Doenças de Senhoras
,

Modernos métodos de tratamento
Horários

.

Das 10 ás 12 horas e das 13,30' às 14,30 horas
Consultório: RelSidência:

Rua Tiradentes. 9 Hotel La Porta

VENDE�SE DOr ,motivo de mudança
Grande árêa de terreno ià' cultivada

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barr�iros
Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, \ inclumdo

6 casas de madeira e uma de material;
TRATAR:

Ftoruuiôpoíís _- nesta redação ou Escritório L, de A L. Alves.
Barreiros - com o propríetário Mathias Iha.
Blume.nau - com o sr, Christiano Knoll, no Hotel Cl'uzei�o.

I

,I S í i I i s
Ataca todo o organismo

SIFILIS OU REUMATISMO Di\

MESMA ORIGEM? '

, Aprovado pelo D. N. S. P., como auxitiar no tratamento

da Sifilís c RelJ.matismo da mesma origem.

Inofensivo ao. organismo, agradável como licor.
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Os calarinenses acolhem bem a Jae:
A novél Cia", aérea', aumenta o numero de seus acionistas
cio. TAC, Transportes Aér-eos Ca- hei-to Tolenlino de Carvusho, Pl'C- dos SI'S. Arierha! Il.arnos da Silva s'

tarinenscs, continua ímpress i 0- feilo desta capital.
narido bem os nossos meios sociais T50 auspiciosa noticia não pode-
e comerciais. ria ficar sem r-egisto. O apoio das
Xão ,Se justifica mais que, em aut'6ridades � empresa que se íun

época de t50 intenso movimenlo dou nesta capital, sob o patrocínio
aéreo, como ainda .hoje noticiamos,
quando pelo nosão 'aeroporto se 1'1'-1 Lan"8ü.'enIo eagistrou um movimento de 1,782 \I
passageiros e 22.030 quilos. rl� :ar� pedra fundamental"
ga, no mês de setembro prOXUl1O " .

findo, estejamos na fase incipiente Estiveram ontem em nossa reda-

das grandes iniciativas do ar, A ção os srs. drs. Jurandir Corrêa Sal

TAC é uma companhia para Os ca- Ics e Irapuan Campelo Bessa e I)

tar ineneses, Iundada para seu me-
sr. Jaime de Arruda Ramos, os

lho r couíórto e para sua maior ga- .quaís, gentilmente, nos vieram con- SERVIÇO DE METEOROLOGIA

rantia. \ vidar para assistirmos, no próximo Previsão do Tempo, até 14 horas.

Compreendendo O imediato al- dia 13, às 15 horas, na sede da [I1S, do dia 12 - Tempo Instável com'
eance dessa grande iniciativa, pelaria Regional da Divisão de De- chuvas fracas esparsas,

enorme tem sido a procura ((e ícsa Sauít ária Animal, em São Jo- Ventos - De Norte a Leste, fra-

ações, destacando-se, entre os seus sé, ao lançamento da pedra funda- coso

compradores, nesses ultimas dias, Imental dos novos laboratórios, ato 1 Temperatura - Estável.

os srs, di', José Boahàid, digno Go- que será presidido pelo sr. Ministro Temperaturas extremas de hoje::'
vernador cm exercício, e dr. Adal- da Agricultura . - Máxima 18,7 - Mínima 15,0.

o
.

govêrno de Londres está decididOt
a realizar eJeicoes· na Inglaterra

.__..,..

el.ei�,ões gerais no dia 21' de novem-

Londres, ,11 (V. _.\.) O jornal bro próximo",
"Dail)' 'I'elcgraph" anuncia, em SU) Tal informação circulou, OI1[C:JTI

edição de hoje, que "correm insis- á noite, entre os meios bem i n l'or

tentes rumores assegurando que o rnados desta capital. A nntici a, que

governo eslá decidido a celebr-ar figura na primeira página do ,0('e-

Florlan6poUt, 12 ele Outubro de..( 1949

Em S .. Catarína o sr .. Ministro da
Agricultura Daniel de Carvalho
s. Excia. visitou, ante· ontem, as instalações da Suierurqica

e percorreu todas as minas de carvão

Do nosso, correspondcute junto
à comitiva do sr. Ministro da A

gricultura, que ora percorre a zona

do sul do Estado, recebemos o se

guinte telegrama:
•
Crisciuma, 11 - Estiveram em

visita óntem 11 tarde a Sid erdpolis
o sr. Ministro Daniel Carvalho e

sua comitiva que tiveram o ensejo
de observar as possibilidades eco

nômicas da zona sul do Estado.
Visitando as instalações da Side
rurgica Nacional percorre o Mi
nísí.ro Lôdas as minas de carvão
vrificando o processo de Industría

Iízação do minério. bl1rant� sua

permanenecia ali lhe foram trrhu
tadas significativas homenagens
falando o Sr. CeI. Pinto da Veiga
diretor da Cia. Siderurgica Nacio

nal, o qual fez referências jJ. si tua

Cão do carvão nas minas visif.adas.

Respondendo, ,o sr. Ministro, dis-

se entre outras consid orações, que
a sítuação dôsse minerio melhora
ria medianLe sua seleção em pro
ccssos indicados pela j écnica mo

derna, declarando ainda essencial
a êsse objetivo separar o enxofre
da perita. S. Excia. ainda disse que
contratou técnicos afim de montar

um laboratório espccia lizado em

mineração.
Na manhã de hoje, na Igreja ]0-

cal, realizou-se missa em ação de

graças pela visita de S. Excia., ofi
ciando o Rev. Padre Scllmielt com

a. presença de fiéis, membros ,da
comitiva e escolares. Após a missa
teve lugar o desfile escolar defron
te da Prefeitura em homenagem a

S. Excia .. A seguir o Sr. Ministro
visitou os Serviços Dágua na locali
dade Mãe Luzia, que ainda serão

inaugurados êste mês'. Continuare
mos informando.

I�ponente 'concentração infantil, defronte da

Catedral, domingo último
Continuação da' obra benemerita do Rev. Padre Dr. Itamar, - Presente

o Comandante Benjamín Sctiré
dístrihuíção de 6.300 pães e 350

,SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E DIS- quilos de balas.•

TRJ13UIÇÃO DE PRÊMIOS x x x

Não se registrou o menor contra

tempo que comprometesse a festi
vidade infanlil. Nada, absoluta

mente nada. Tudo /correu nOl'mal-

Prosseguindo sua ação educati
va em prol da nossa juventude, o

Rev. Padre Dr. 'Itamar, Cura da
Catedral MetropoliLana, que, de há
muito, pugna bravamente pela or

ganização social e moral de todos
os que, sob a égide de 'Cristo, quei
ram torna-se cidadãos úteis a Deus,
à P�Lria ,e à Familia, relaizou, d'o

mingo ultimo, defroiJ.te da Cate
dral, uma imponente concentra

ção de 7.000 crianças.
De Lodos, os bairros ela cidade e

ainda da Paróquia de São Pedro
anuiram criancas <à grandiosa con-

centr'ação no Adro do Templo que O rádio esjá ameacado
despertou o iDJ:erêsse geral de -Lô- "

da a população católica enLusías- ficar sem ouvintes
mada com a bela iniciativa do ilus- , ' . .' , .

.
'

t C 1 Sé M t l·t Boston; 11 (O E) - O radlO est:í cuno dos ouvmt.es de radIo tornara
re ura [a e rapo 1 ana.

à'
.,

'

.

P I t ê 't 'd M' ameaç-a o de fIcar "eompletamenle· 1111posslvel aos Estados Umdos

c' araI' o QORI1TP epo d
Xl °D' aIL· ISS� I

obliterado" como resultado da con- manLer a qualidade de

rádio-d.
ifu-

ampa, o ev. a re 1. amaI .' . - '- . l'f
t

-

l'
correnCla da teleVIsao, segundo sao, a menos que o governo a uerc

con ou com a cooperaçao va IOsa . , . " .

1 T T
. Ita d d op111a James D. 8house, presidentp os "arcálcos regulamentos atuals

(_ a rapa . upanclre n, , e a ex- -. .

t d t
. . da Crosley Bro:weasting' Corpora- S]1ouse, a segUIr, dIsse:

. ra ·os esco e11'OS, com o concurso,. "
,_ A

d D t t d Ed
- tIOn. Acrescentou êle que o deeres- 'Onde a$ grandes multIdoes terri

o epar amen o e ucaçao e .

D ""'t t d S
.

d d opol'tum-dade de escolher entre o
epa! amen o e au e, e nume-

D' I t P b
. ' - .

,

f" d ab d IP orna �(' as" O�I rádIO e a televlsao, esta ultIma
ro.�as pro essoras e e nega as IIi ti li ' .

catequitas. É realmente digna V I M
consegue o jaV?l� do pubhc�.. Há

d
.

ô' d" I' ar os aono atualmente sufICIentes estatIsbcas
os maIOres en,e .mlOS a IS.CIp m.a

c -

dedisponíveis para advertir-nos
dos nossos escoteIros que, lllstrm- Deverá c'hegar hoje a e�ta, capi- que a televisão vai competir seria-
dos pela tenaz dedicação do prOf., talo grande anim.ador do teat1'o menLe n50 só pelo publico que ou
João Rosa, houveram-se, domingo nacional Sr. Paschoal Ca'rlos Vag- ve, como também pelo publico que
ultimo, na concentração, com des- no. O distinto 'visitante, ll11W das lê, pelo puhlico do cinema e - 11<)'
veJ.ado carinho, coadjuvando, des- mais importantes figuras do cená- tencial.mcnte - pelo total ao pu
sarte, o esfôrço do Rev. Padre Dr. l'io cultural brasileiro, diplomata e blico que aLé ag'ora sai de éas-a com
Itamar. escrito1', ficw:á conosco, infeliz- o propósito de assistir sem dife-
PHESENTE O CMTE. BENJAMIN mente, apenas até àm.anhã, quando rentes classes de divertimentos''.

SODRÉ seguirá para Pórto Alegre. ''!Logo
.... concentração cómpareceu o após sua chegada, ós membros do

Cont.ra Almirante Benjamin SOdré, Círculo de .4rte Moderna, eslpec{al
Cmte. do 5° Distrito Naval. S. Exia. mente do Teatro Experimentdl e

em magistral peça enalteceu e es- Revista "SUL", ent1'arão em con

timulou ,a tropa escoteira, conci- tacto com. S. S" devendo o rnesmo

tando-'a a perseverante trabalho realizar no Clube XII de Agósto: às
pelo Brasil. Também o Rev. Padre 17 horas, uma palestra sób1'e tea
Dr. Itamar pronunciou bela oração troo Para esse ato, convidam-se
làs crianças ali reunidas. lodos os inlel'essados.

O Serviço de Assistência foi con
fiado á colaboração da Exma. Sra.
Doutora Flacls Mussi. Registe-se,
nesta noticia, a impecabilidadr do

SeÍ-viço sob sua guarda.
Ü Rev. P'adre Dr. Itamar, .antes

do término da concentração, sor

tem lindos prêmios à criançada
cómo sejam bolas de fut�ból, DO

necas, etc. Também houve farth,

mente, sendo o Rev. Padre Dl:. l' a

mar muito cumprimentado por
essa grandiosa rnanifestar)ãJ da

criançada de F�orianópoEs que,

alegremente, atendeu ao chamado
do ilustre prelado, t50 ativamente

preocupado por si.

de

\

Dr. Miguel Salles Carl
v�lcaDti, ausente até
meiados de novembro

PA,STA DENTAL
ROBiNSON
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Genésin Lins, atesta hem/a preo
cupação do todos na hora que pas-'
sa : dar a Santa Catarina sua -pró
pria dlr-eçãn na aviação comercíal..
À TAC está reservado papel de re
levancia na história da -avíação na

cional. :\fostraní, em futuro próxi�·
mo, o quanto pode a 10naz perseve

rança ele uma coletividade ansiosa,

por possuir sua própria Compa-
nhia, T'ma Cornpanh ig para seus,

serviços, Em síntese: Cataríuense

para os ca taríneneses.

rido diário conservador, diz que,
segundo se sabe, o primeiro minis-
tro Attlee "apenas aguardava ao

aquiescência do chanceler Ernest:
Bevin para anunciar ofícialrnente
essa decisão ante o gabinete".

1782
.

passag�iros transitaram pelo aere
porto destil capital em setembro últim.

Uma necessidade, a TAC
,

Do sr. Nadief Augusto dr Oliv e í- lal catarinense.

ra, oper050SO administrador do Aviões: 186.

aeroporto desta capital, recebemos Passageiros: Emb. 51.0, 01's. >156._
a seguinte comunicação qie nos Trânsito 786.

apressamos em publicar, di) movi- Total: 1.782.
menta aéreo desta capital, no Inês Mala postal: Emb. HO Kg., Dese.,
de setembro p. p. 1327 Kg., Total: 767 Kg.

.Mais' Ulll'a,nz.: .pelo

inlenSO_ll1'l-/
Carga: Emb. 9.243 Kg., Des.

vllnento, se JushflCa a funclal;aa da 12:787 Kg.
TAC, uma companhia atlrea a ser- Total: 22.030 Kg.
viço dos catarinenses, com ea]1i-

Revmo. Pc. Dr. ILamar.
Nesta.

Desculpe chamá-lo de doutor. Explico-me: " que ôsse tí-
tulo, llllallrlo me apliram, soa como apelido.

.

]i; quando "isiLo a terra nalal, revendo yelbos amigos das

l'azendas, ou qllandp observo uma fest'a, como a sua, c!e domin

go
"Vem-me o desejo sanhudo,
De espedaçar o canudo,
Co.J! carta d·e bachare�"

A concenLração de crianças, aos pés do alLar e da Balldei--- /

ra, foi um espetáculo soberho, que devemos ou ao sacerdole ou

ao amigo. Ao doutor nunca, que doutor não sabe fazer essas;

coisas!
,

Venho, por isso, abraçá-lo e ao Comandante Sodré, que
Lan-rbém não é doutor, pelas palavras simpl,es e sábias que disse
às crianças.' A história de Gaio Martins deverá ser impressa e

destl'ibuicla pelas escolas. Essa e outras, que se viessem opôr à:

liLeratura 'criminosa dos J}'lasch Gordon, Homens Voadores"
Pantasmas de Aço e não sei quanlas idiotices americanizadas,.
com que as editoras nacionais inquiet,am e eIlvenenam a alma

curiosa das cri!lnças. A Bíbli,a foi até generosa quando, para de

litos C01110 os desses edi tores, prescreveu aos réus um banho,'

de mar, ,em parte profunda, com uma corda, numa ponta
amarrada ao pescoço c, atada, na outra, uma pedra de algu-'
mas toneladas.

Amigo Pe. Itamar: Disseram-me uma vez que um g'uarGla
chuva era apenas nma bengala de batina. Como o guar'da_:
ch uva nos abriga das águas, o sr. tem abrigado essas crianças.
das Lrovoadas dos tempos� Daí, ainda uma vez, conc�uo que as

suas beneméritas inicialivas não par,tem do doutor, ma�se ex

plicam pelas razões IIne o levaram a vestir uma batina e pe

dir: senite pa,l'vtülos venire aà me.

Está certo?

•

I
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