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Chester Nimitz afirmou que não deve, ser ela considerada como a

«nossc principal arma de defesa».' }
Washington, 14 (O E.) - O almi- '

tégico fôsse causa das elevadas per-

rante reformado Chester Nimitz, se verifique dentro de dez' anos, a das qUf provàvelmente se sofreria
ex-chefe' de operações da Arenada, Armada e o Exército desempenha- às �ãos dos caças inimigos. A priric
d.eclarou que a 'bomba atômica é rão "seu importante )'ape! do cos- cipal arma estratégica das, f�rças
ineficaz e "não deve ser considera- tume". Acrescentou porem, que em aéreas, é, o gigantesco. avião B·36.
da 'como nossa principal arma de sua opinião, "o papel das forças aé- Nimitz disse que nenhuma arma se

d.efesa". Em depoimento perante o reas ainda não está claramente defi- ria proscrita por motivos humanitá
'Comité das Pôrças Armadas de Ca- nido". Declara o almirante que não rios, mas sim por sua ineficácia, co'
mara dos Representantes" Nimitz acreditava que Q bombardeio estra- mó, por exempro, aconteceu com os

disse que, em qualquer guerra que gazes venenosos.
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- Visita' a capital do EstqdOI o
Ministro .Dcníel de Carvalho

Recepcionado em São José pelo sr, Governador José Boabaid e altas a'!ltoridades.�S. Excia.
chegou ao Palacio do Governo às 18. horas de ante ontem.-Várias visitas

oficiais.-Churra;co n� posto Ãssis Brasil.-O regresso ao Rio,
O sr. Ministro dà Agricultura, e membros de sua comitiva, um' - O REGRESSO -

Daniel de Carvalho, em companhia churrasco, comparecendo os srs. 'Go- A tarde, em avião da FAB, con-

de sua comitiva e do sr. Leoberto vernador do Estado, Secretários, forme já noticiamos, s. excia. re-
I

Leal, Secretário da Viação, Obras Chefes de Serviços do Ministerio de gressou à Capital da Repuhlica,
Publicas e Agricultura do Estado, repartições publicas estaduais, mu- sendo concorrido- 6 seu embarque
chegou á tarde de ante-ontem em nicipais ,bem como o sr. Prefeito da no campo da Base Aérea desta Ca-
São Jose, onde foi recebido pelo Capital, e homens de imprensa- pital.
sr, Governador José Boahald, dr.
,Othón Gama d'Eça, Secretário (la

Segurança, dr. Tolentino de Carva
lho, Prefeito Municipal, e outras au

toridades .civis, militares e chefes
de serviços do Ministério da Agri
-cultura.

S. Excia. chegando ao Serviço de
Defesa Sanitária Animal, foi sau

dado pelo 'dr, Altarnir Azevedo,
Chefe do 'Serviço, respondendo I)

sr. Daniel de Carvalho em magnifi
co improviso, lendo ressaltado a

sua impressão do que verificára no

decorrer da sua visita na zona sul
do Estado.

- EM PALACIO _

As 18 horas foi s. excia recebido
€m Palácio, onde aguárdaya111 auto

ridades, presta'ndo-Ihe as hOlllcna

gens a que tem direito como titular
da pasta da Agricultura.
Após palestrar com as !tUas au

toridades, foi-lhe oferecido um jan·
tar, em que tomaram parte os srs.

, drs. Governador do Estado, dr. Jo
sé Boabaid, dr. Rui C. Furschuette,
Presidente da Assembléià Lee-islati-

�

li
va, drs. Leoberto Lcal e Ot11on Ga-

, ,ma d'Eça, Secretário da Agricultu
ra e Segurança, respectivamente,
sr. Celso Ramos, Presidente da C.
E. do P, S. D., em Santa Catarina"
e os Chefes de Serviços daquele Mi·

nistério, srs. Lauro Bustamantc.
Afonso M. C, da Veiga, Altamir A

z'evedo, Feliz Schaefer, Horta BaI'�

bosa, Tte. Ncuroci,. ajudante de or

dens, e os membros da comitiva do
sr. Ministro.
- MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS--
,Na manhã de ontem às 8 horas, s.

excia. e os Ínembros de sua comiti
�a, bem COmo o sr. Governador do

Estado, Secretários d'Estado, e au'

tOI'idades civis -e militares assisti
ram a missa em ação de graças, ,Ia

,Catedral Metropolitanà, oficiada por
S. Excia. Revma. o sr. Arcebispo Me
tropolitano. '

- VISITAS OFICIAIS -

Após, s. excia. visitou, acompa'nha- jdo dos srs. Governador do Estado, '

Secretários d'Rstado, Ajud'ante-de
ordens e Oficial de Gabinete, o- Hos- I

•

pital "Nerêu Ramos", oe o Abrigo dt

Menores, colhendo déssas obras a

melhor das impressões.
- CHURR:ASCO -

As 11,30' horas, no Posto Assis
Brasil ,foi ofer�cido /w sr. Ministr(�
\

\

sr.

o MOMENTO

A BOA EXPECTATIVA
,

Parece ,cm vésperas de concluir com êxH� os seus traba
lhos a comissão inter-par-tidária que busca um' acôrdo em tõr-

'

no da sucessão do Presidente Enrico Dutra. Segundo é lícito
dr-preendcr-se de l'eCPJÜf'S t]E'claraçi)es rios chefes de parLido
credenciarlus pelas l'�silecli'vas corrrnte',-,;' apr-oximam-se do-

�
,

......
seu ohje í.ivo os entendimentos e, qualquer que se venha a re-

,

velar, o resultado lerá sido, sem nenhuma dúvida, o mais con
st!htâneo às esperanças de paz nacional e de continuidade do

, sistema democrático em que vivemos.
A despeito. mesmo do que, excepcionalmente haja porven-

tura escapado à regra geral do P. S. D., nas suas mais ponderá
veis f6rl;as de opinião e de voto, tem guardado, com nobreza
e confiança exemplares, uma, atitude de absoluta solidarieda
lte à pessoa e á aI nação. pol,íl.ica de seu ;preclaro e honrado

Presidente, sr. Nerêu Ramos. E, nesse propósito, nunca dei
xou de encarar éom inteiro otimismo as' negociações processa
das enLí'e os tres representantes das organizaçÕes partidárias
imediatamente interessadas no acôrdo, de q�le ,haveria de

s,air, com candidato de pacificação, o nome a 'ser sufragado,
em comum pelas respeclivas corr'entes, nas elei�ões de,3 de
setembro de 1950, para o cargo de Presidente da República ..

Houve instanles que tudo estaria a ihdiqar a frustração
dos entendimentos interpartidários. Felizmente, porém, essas

crises cederam selllpre ao imperativo da consolidação do re

gime oe da sobrevivência da soberania popular:' ameaçados,
p�r sem dúvida, de virem a s�r tragados n.a onda de paixões
inconLrol.áveis, através das quais_teria de conduzir-se uma agi
tada campanha eleitoral.

Cabe, pois, aqui, louvor aos homens públicos que, à fôrça,
ele exemplos, de perserverança e de superioridade moral, não
se resignaram à falência das próprias solicitàções do civismo e

sObl1p,pairam às' contingentes razões de partÍdari,smo intran

sigente, '_ razões 'essas que teriam, sido responsáveis pelo fra

casso dos aluais enlcn'dimentos entre os partidos poltiticos.
Já agora, todavia, é' justificado o p!i6.1ismo com que se

espera para dentre em !poucq D;lais o',�xito ,das conv.&'sações
interpartidárias e,' absLração fena de qüalquer subalternidade
,a mesqui�has concessÕes ele int.er.êsse ,de grupos, o qúe se veri

fica no panorama geral das ativirlades político-partidárias do

'país é uma salutar confiança no encontro de uma solução dig
na e democraticamenLe fundada, para o caso da próxima su-

cessão pr�sidencial.
'

Mas, _ e O nome? Qual 0, candidato a" indicar-se, sob o

endôsso' d'os ,partidos coligadds, áo cargo de futuro Presiden.te

da República? ,

Não temos'dúv;ida em afirmar que, qualquer que venha

a ser, o P. 'S. D. honrkrá os compl;omissos que houver assu-

mido em relação a ele. Nem poderia ser' diferente a sua deli

beraçãõ, depois de; fiel à orientação aceita pela "comissão dos

três!', ter-se condicionado ,às resoluções tomadas', em nome da

sua orgaJ;lã.zação !partidária, pelo seu eminente chefe e repre
sentante acatado naquela comissão.

De crel�-se, portanto, é que as demais agremiações que to

mam parte nas presentes conversações inter-partidárias guar

dem uma disposição idên.tica.
Aliás, em face dos a1.tos motivos em que se inspirou ,o

da' .ssembléia
!,r� � "."A? .-,f

Indicação do PTB. Os sr�>�]3iase: l:d:;,tteP�:,e [lauL Schae�er, do
PSD, responderam ao sr. ca'f40�,a 1'fÇL, 'Ve't9.�4!,�o !'RP sôbre

L
as cotas dos. �uniciPWs., f2rd�f%?ff;t,'"?-,' \ A dwtda de Ararakô,,.� ,'-'0'��<

A sessão de ontem foi pre- seguindo,
-. �(�lOU'� sôbre a rê�'e

sidida pelo sr. Rui C 'Feuei-s- rodoviária �}pal, de Sao

chüette, 10 vice-presidente, es- Bento do �u�>�que e. e:x�ensa,
tando presentes 32 srs. depu- o qual obríga- o murncipio a

tados. esperar ancíosamente as cotas

,Aprovada a ata ror lida a tributárias qu� �he cabem no

matéria do expediente, que presente exercício. '

constou de oficios e telegra- Em se g u i d a o sr. Raul
mras. Schaefer, sub-líder do P. S. D.,

'ESTRADAS DO SUL/ que se havia inscrito previa-
Ocupou a tribuna, em prt- mente, levou á tribuna, a sua

meiro lugar, o sr. Saulo Ra- resposta ao comentário do po
mos, lider do P. T. 'B., que 'pulista Cardoso da -yeiga, re

apresentou uma indicacão ao f.erentemente ao nao paga.
Govêrno do Estado, propondo mento de cotas devidas' pelo
que faça parte do plano rodo- Estado ao municípío de São
viário do Estado, a construção Bento do Sul, provando que,

, da estrada de Grão Pará á se- em havendo o encontro de

de do municipio de Orleães. contas, ficou pequeno saldo a

A RESPOSTA AO SR. CARDO- favôr daquela comuna, que foi
SO DA VEIGA! resgatado. O orador, com tio-

Outro orador foi o sr. Biase cumentação ás mãos, nisto
Faraco, do P: S. 1;)., que se re- dou os beneficios prestados
feriu aos problemas de São pelo Estado aquêle Munícípío,
Bento do Sul, entre os quais com o curso Normal Regional,
destacou os das estradas de Destacamento Policial, etc.

rodagem, sobretudo a ligação deixando, aSsiI?' de �xistir a

Corupá-Rio Natal, esclarecen- divida de 46 mil cruzeiros. De

do, ainda" algumas duvidas clarou-se satisfeito em ter 011-

surgidas no plenário sôbre' os vido, ontem, o discurso "do sr.

tributos a serem pagos pelo Daniel de Carvalho, ilustre
Estado áquela comuna..Pros- Ministro ,da Agricultura, em

resposta ao do sr. Govell1ador

Mi'·
•

t D
•

I José Boabaid, por ocasião do

BIS ro ,8010 churrasco que foi oferecido no

d C Ih Posto Assis Brasil, em o qual
8 ava O S. Excia. se manifestou satís-
Em aVIa0 especial' e em feito em verificar '3�" Santa

companhia de sua brflhan- Catarina, mercê da cooper�-te/ comitiva, regressou on- cão com a União, um dós 111aI:;
tein ao Rio de Janeiro ,o emi- >

d t d
nente sr', Ministro Daniel de previlegia os no erreno a

Carvalho, Ministro da Agricu,l. agro.pecuária, Após essa d:e-
tura e grande amigo da terra claração, O orador prO&SegUlu
catarinense.

'

na sua longa exposição, estu-
Ainda ontem S. Excia., de- dando a questão das cotas. á

pois de visitar algumas obras
luz da Ieí, cuia matéria estáde assistência da Capital, re-

'cebeu significativa homena- regulada.
gtm na Fazenda ASSIS BRA- O 'sr. Cardoso da Veiga, a

SIL, onde lhe foi oferecido I seeuír. ocupou.se do mesmo
suculento churrasco. Em no- o'_

tável improviso, 8_ Excia. o assunto.
sr. Governador José Boâbaid ORDEM DO DIA
"saudou o I ,preclaro" visitante, A matéria foi a seguinte:
dizendo d� alegria com que a APOSENTADORIA EXTRA-
gente' catartnense o teve, por ORIDINARIA _ Pr�ieto de
alguns, dias, entre. os seus, e

exaltando os grandes servi- lei n? 35/49 - Estabelece a

ços que o sr.' Daniel de Car- 'alp�senlta;à�!'i!a ieXtra'Úirdinár,lla
valho tem prestado à nossa aos funcionários l�pubHcos es-
terra. O titular da Agnicultu- taduais. Em '·2a e ultima dís,
ra, em paIavras eloquentes,
fartamente aplaudidas e in- cussão, foi apresentada emen-

terrompidAs, de quando em da pelo sr. Dib Mussi" voltan.
quando, por vibrantes a,poia- do O processo á Comissão.
dos, confessou-se grato pela NOVA REDACÃO: - Pro-
homenagem e encantado com

J'eto de lei nO 86/4,9, que alte-
o progresso barriga-verde, a

dcujos, governantes dedicou ra a redação da lei nO 22, e

expressões de admiração e 14 de novembro de 1947, que
respeito, citan,do os nomes ficou a&sim redigida: "Art 39,
de Lauro Muller, Felipe Sch-

_ Os Pref.eitos, cuja ill-omea�,
midt, Hercilio Luz, Vidal Ra-

G d
mos e Nerêu Ramos., ção cornjpete ao ' overna or.

Após a homenagem, S. Exa. serão compromissados e em-

dirigiu-se à Base, em cuJo passado perante' o Secr-etário,
aero pôrto tomou o aVIa0, ,da Justiça, Educação e Sa�.tendo então, recebido as des·

de devendo assumir o exerCI-
pedildas do mundo oficial. CI'O' ,do cargo' dentr'o de trinta'Em nossas próximas edi-
ções, com maior extensão. di. dias da data da posse. § 10 -

vulgaremos aspectos e repor- E'm seus impedimentos ou fal�
tagens de sua estada entre

Conclue na 3a. p�gnós_

Crônica

PARTIDO, SOCIAL DEMOCRATICO

QUALIFICAÇÃO ELEITORAL
SERÃO ATENDIDOS TODOS QUAN�OS DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A

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

DIARIAMENTE.

ideal de um oandidato do acôrdo, não seria digna outra con

duta nem esta se recomendarQa em f&c� das il11'prevÍve-is con-,

sequê�cias de acirrada� lutas p8J'tidárias, durante a camp.anua
eleitoral para o pleito do ano vin.douro. Tudo nos autonza a

, supor que os homens públicos responsáveis pela direção da�·
várias correntes políticas/e compenetra:dos do, dever de garan

tir a c.ollsolidação do regime democratiq,o-representativo que

adotamos, não estejam a buscar senão a melhor fórmula d.�'
conjurar a possível ronda de inte,rêsses contrários às spbrevl�'
vências da d,emocrácia nac.ional.

, .'

.�companhar-ll�es os esfo,rços.e as _atHudes c�m a max��
ma simpátia e acatar-lhes as dehberaçoes concoldes .,e fl

nais parece-nos o qüe melhor se nos aconselhe nas; atuaIs: oon·

dições históricas do Brasi�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Foi a eventualidade de serem as

vezes gravadas em varias Iinguas
as inscrições antigas q�� permitiu
fossem decifrados os hieroglifos e

a escrita cuneiforme dos babilôni
cos. Quanto aos primeiros, Cham-'
pollion encontrou a famosa pedra
de Roseta (no estuário do Ni

lo), com uma inscrição em

tres línguas: hieroglifos, demótí
co c grego. Para decifrar a escrita
babilônia, Henry Rawlínson, diplo

Omtfiba mata ingles a serviço da Pefsia, em

18,35, serviu-se de uma inscrição em

que Dario I fizera gravar a mCI11ó'
ria de suas guerras' em tres, lü!guas
persa, babilônia e assiria. Sem isso,
quase na:da saberianíos do passaOlw
remoto da humanidllde.' r

o nome de "Big-Ben", estrita-
mente falando, não pertence ao

grande relógio que 'adorna a tor

re oriental do ParJam�nto de Lon

dres, Imas sim ao seu grande sino
de dar horas, o qual pesa treze too'

neladas e meia, Era o apelido de
sir Bénjamim Hall, Primeiro Comis-
sário de Obras há noventa anos,
na capital londrina, -Significa "o

grande Bén", abreviatura de Ben-

CuriUba jamin.

SENHORITA!

Inf.irmações, uteís Variedades Irmandade do Senhor Jesus dos
_T..w.:r..T..T&T&T......wÀ,.......T.._..�=_ .

.

'
'

\ CURIOSID4DES Passos, e' Hospital .de ,Caridade

I P.açã��!�8�?U'. � Bo_ra/rlo das. el!lpr8- (Serviço da Ag�ncia Argus) O O'N V'" -I T �
J s!.U? rodOVlarl8S Bm ,l11at.ematica, chama-se "�ato- - �

Joãp PiDto n. 5 U11 rial" 'de um numero ao produto de De ordem do Irmão Provedor convido a, todos os Irmãos e Irmãs-

Diretor: RUBENS A. RAMQS PlGUNDA·W'IIIRA todos os numeros inteiros até che- revestidas de suas insigneas, e aos fiéis em geral a:

Proprietário e Dir.-Gerente
7 �� "o et.t6TAo '-� -/ gar a ele, inclusive. Assim o fatorial 10 comparecerem .à Igreja do Menino Deus, ás 7,30 horas de 16 do.

SIPNEI NOCETI Auto-V1a. ltaJaJ _ RaJaI _ la » de 5 é o produto lx2�3x4x5, isto é, corrente, para em procissão acompanhados do seu esthnado Capelão ..
Diretor de Redação: �.*' Bru8Qu.... _ ...ui-' _ 120, Os fatoriais chegamc-taciimen- Vigario Geral da Arquídiose, Reverendissimo Monsenhor Frederico' Ho--
GUSTAVO NEVES 18 bor'u. '

'

, te a numeres astronomicos. II",J'u bold seguirem até a gruta de Nossa Senhora de Fátima;
Ch f d P

. Expre880 BrutDquen. - NOTa TnIlto
�

e e e agínação: _ 16.30 boru. visto que o fatorial de 10 é 3.628,300, 20 assistirem, ás 8 horas do mesmo dia; defronte à referida gruta;
�NCISCO LAMAR.QUE .

_ "'iut,��o Catar:!.u:ue - JOlIlT.u.
enquanto que o de 20 e nada tucnos à Missa Campal que será celebrada em honra à Santa Mãe de Deus.

Chefe de, Impressão: C' 'tk. 8 d O t b I 1949
I

•

_ Auto-VlaçAo C&tRtnGH _ Cnriüba' de que 2.432, 1:02.008,1 ?6.640.000 (sal- onSIS 01'10, e u II 1'0 (e. '

lClAQUIM CABRAL DA SILVA - ��� 8ul-Bl'uU _ P6rto AI..,. vo êrro ... ) Não é atôa que o si- LUIZ SANCHES BEZERHA TRINDADE, Secretário
.Representante: . - 8 boru. 1 f d
A. S. LARA Rápido S�-Braalleira _ Jo1n..Ue _

na de atoríal é um ponto e ad-
13 horas. miração ( l). O imenso numero acima
'Rá.pido Sul-Brasileira - CurItlba -

6 horas.
' pode ser apresentado simplesmente

TlDRCA-J'JCUU ,·'?O f
Auto-V1a9lo Catarln_ _ Perto AI.

asslll1: - ,

'" - 6 horu.
AutO-Viaç.IO C&tarlII.eILII - CVJU))I

- li horas
Auto-VIaçAo C&tarln_' - oJoIa"nlt
- ,'hora.
Au&"VIaçlÓ C&tal'1nGM - 'hbU'IG

- ,8 hora•.
EJtprhllO 119 Cl'lfi6T1o - ....... --

1 hora•.
Empre.a Gl6rIa - � - 7'16

• 6� horu.
'

Expt'UIQ Bnuq_ - Ib'urlU. -.
18 horu.

A"to-VJaçAo ItaJ.. - ItaJal - 1. Il1o
raa. r

Rãpido Sul-Brasileira - Jolnvlle-
13 horas.
Rãpido Sul-Brasileira. - CurItiba -

II horas.
Ql1.lRTA·:r:mu

Au\ooVla.çto Cata'1nelWle
.;_, li hora,.,

AUJto.Vlaçio ca,tar:lD.eDiIe
- • hor...

• Auto-Vfà9lo 'ICatutlMHe· - lAC'ima

1-
6.30 horu.
Rãpido Sul-Brasileira '- C'.:mUba -

6 horas. J' "

Rápído . Sul-Brasileira - JoiriTlle-
13 horas. ,

'

Expreilao Slo on.to..ao - Lacuna -
7 horas.
� BnuQu._ - B.i"uQu. -

18 horas.
Aut.oQ.VlaçAo Ittajaf - lta,JaJ - 1. bo-

ru.
.

Exprell80 BrulQu_ - NOft Tnato
- 16,80 horas. ,

RodOTlâI'1a Sul Brull - � .A..1eC'H
..;... • bor&l, '

.

QUINTA-J'EI!R.A
AUto-Viação Catartn_

.Al�e - 6 borat.
Àuto.VlaçAo caurm_

- li horas,
ÀutG-Vlaçlo C&tar1nenM

- • hor".

Auto-VIl1Ç1o C&tI1'ln_ - �bUIo
- 6,horas.

.A.:uto-ViaçAo . C8.tar:Itn_ - LquJla
- 6.30 lIor&l.
�re!!SO SAo Cr�io"'o - Lq'una -

7 horas., ( .

lIlmprêsa Glórta r Lquna - • 1/2
• ,� 1/2 horaa.

.

� J:lxpresso BrullQu_ - B1'uIqu. -

1. horas.

" T�Ca-'et,.. ._' ,-,,;C ruÀuto-Vtact..o Ita;l&:i - !talai - 11 110-

"TAL" _ 8,00 _ Joinville i!""iI l3�g::. Sul-Brasllelra
-:' JolnTlle

- A ultima creação em re/ri
,Curitiba _ ParaDaga. ,Rãpido Sul-'Brasileira - C1,u1tlba - �erante é o Guaraná KN01
,_ Santos e Rio.

• ����sa Sul Oeste Ltda _ Xapecó-ú EM" GARRAFAS GRAlJDES
'

'NAVIO-MOTOR "ESTELAR

,

lIl1'\lR _ 10,40,- Norte '1 - o homo Preferindo-o está
' maxima rapidez te garantia para transporte de !luas mercadoria 1)1

"'nUZF.lRO DO SUL il- IEXTA-l"EIR.Á acompanhando' 8 moda. Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.
',j

\
-

"""I - RoooT1úi. Sul BraB1l - ,PÕ\'tCI .AlecTe ••• _ ••••• ••• •••• • •••••••

porte
- 3 horaa.
Auto-Viação C'.etarlnenH ' OU&-lt1ba

VARIG - U.30 - !Sul - 5,.. hor8.ll,

PANAIR _ 14,05 _ Sul _ "'iu���o Cat&rm- Jolnl't.W

Quarfao.reira Auto-Viação �u.rlillellM - �
�

- 6,3() horas.
"TAL" - 13,00 - L�jes e Porto

I
Expresso SAo OfilltOvlo - LaarIma -

Alegre 7 hora.s, .I

Auto-Vlaçlo Itsj.aJ _ itaja! _ 1" ho- iVwna das teses que apresentou
I'ANAIR - fO,40 - Norte ral, na Conferência de Araxá - àpro-',
�UZEIRO DO S,",T _

� ',00 _ t'6�horreasll.80 Bruaq/UflnlHl - Bl-uaqUCI -

UH o..JO:U.... vadas todas e constantes das con-

.;worte- Rãpido Sul-Brasileira Jolnvile - L
-

11'1 13 horas. C ltS'oes esrpecificas dfl histórica
VARIG - 11,'0'..,.. Norte Rápldó Sul-Brasiletl'a CUr:ltlba - reunião c(as classes produtoras do
PAN'AI'R ._ 14,05 _ Sul

6 horas.
"AB'""",.. � pais - o sr. João A, da Costa Do-

O.'in'ta-f·z·ra Auto-Viaçl.o C&tIIIrl.nen. - OuriUba
.

d' d'
.

.."
_ 5 horas. 1'10, z1'eloÍ' a E.mprêsa de P1'opa-

-'lIAL" - 8,H - Joinville Rápido Sul-Brasileira Jolnvile - ,ganda Standard, e delegado da Fe-lS horas.
CurlUlta - ParaDagaá Rápido Sul-Brasileira CUr:ltlba _ demção das Industrias da Estado
_ --.t08 e RI·o. 6 horas, l S

-

P L.. _ • horas. � e ao ati o ao certame, encare-

PANAIR - 10,'0 - Norte Auto-Viação CatB�Dse"":' Jolli'Y1le. ceu a necessidade de se adotarem
PANAIR - 14,05 - Sul

- A'ut���'t:'ç1.o c.tarl.nellillll pro,vidências urgentes no sentido
VARIG -: f2,30 - Sul - 6 horas.

- Tu�() de ser' intensificado 9 turismo em

CRUZEIRO DO "UL _ AS,"'I
Ex'[m�sso ,81.0 OrWtovAo - Lacuna - '

'" .. u 7 horas. �.'
, ,nosso pazs, umq v,ez q�le, como

IIJll.orte' 14E��::o .tft"UlQuenee - Bru.tque. - provam os falos, verificados em

CRUZEIRO DO SUL - U.SO A'Utc·V1açlo l'talll1 - ttaJaI - 11 ')10. outras naçõe$, é essa uma fecunda
, ru.

hl Expl'eSlIO BrlliIIque1lIH _, NOft '11Nato fonte ('& reIlClar que em muito' po-
- 9,30 hor., ' cl ' .

b f'"Expresso Glória _ � _ • 111
er'a Vlr ene ZClar nosso balanço

• 1 1/2 hor.... de pagamentos. O sr. João Daria'
DOMINGO ."

RápIdo Sul.Brasll91ra _ CurItiba suge1'zu a respeito urna 1'ecomen-
IS horas. dação no sentido' de que o govêr

no federaL enca1'eça ao Congresso
o carateI' de urgência 'com que de
ve ser transformado ém lei o pl'O
jeto de criação da Organização Na
cional do Tw'isrJ10' e do· Fundo de
Turismo, q'ue lhe foi encaminhado
a 4 de jrtlÍto de 1947. C�1;W se sa

be, o tur'ismo' rendeu ao México -

e aqui está um exemplo expressi
vo � em 1948 mais de oitenta mi
lhões de do lares, quantia quase
igual aos pagamentos atrazados do
Brasil nessa moeda. À. oportuna
proposição daquele publicitário
inclui-se, como se vê, entre as me.

I,
didas indicadas' pq,ra elevar a en

irada de clolal'es - "moeda forte"
,,_"m"_.....__...,""""....,.IIIIiIÍ.....,........__.....__"'_J - no pais.

Turismo-Fonte
de Dólares

FRAQUEZAS EM' GERAL
VI�HO CREOSOTADO'
�'S I L V ,E I R· A "

I;\Ull Senador Dantas, 40 _ 1°
anda!'

Tel.: 22-5924.....,. Rio c.'e Janeiro
RAUL CASAMAYOR

Rua �felipe de Oliveira, 21 --

\ 8° andar'
Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano .• , ••..•.•.•• Cr'
Semestre ..••..•• Cr'
Trimestre ...•.•• Crf
Ilfa • � •••

'

• . . • • • •• Crf
Número avulso'.. Cr'

No Interior
Ano ••.•...... ,. Crf 100,00
Semestre .....•.. Cr$ 80,00
Trimestre •....•.. Cr$ 35,00

,

Número avulso ., CrI O,Clo
Anúncioa�nte contrito.
.. orilbuda, mesmo não
publiCados, não serão

I
A dir:':ds':·respon_ Isabillza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados.
_�",,""'''..''.olP&T_T_ \.- ._"..........w.."IiI'II

Viação Aérea
.1 Morá.rio ,

Segunda-feira
-TAL" - 13,00 - Lajes e P'.rte
Alegre
PANA�R - 10,40 - Norte
VARIG - fO.40 - Norte
PÀNAIR - 14,05 - �ulORUZEIRO DO SUL - f3.lil

ifol'te

, Sezta-fetra
"'TAL" - 13.00 - Lajes e parto
Àlegre
GRU�IRO DO BUL - 7.10

i1m'te
!PANAIR - jO;40 - Nort&
VARIG -- H,40 -- Norte
PANAm - 14,05 _..:. Sul

Sábado
'"TAL" - 8.00 - Joinville

ICuritiba - Paranaguá
r - Santos e Rio.

VARIG - f 2,30 - Bul
CRUZEIRO 00 SUL - IS fi5
�

.

PANAIR - 10 40 - Norte
PANAIR - 14,05 - Sul

lJomt1lfJo
ttANAIR - fO,40 - Norte

I OOUZEIRO 00 SUL - 11,00
i �ANAIR' - 14,05 - Sul

\

Dr. (L.RNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime .; cível '

Coa.tltulção li. Socledad..
NATURALIZAÇÕES

, Titulo. D.alal'at61'Io.

arvores . fruliferas
)

Arvor.es Frutiferas enxertadas e plantas o'I''lamentus DU

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

\
.

E.crit6rio e Re.idencia
Rua Tll'adente. 47.

.fONE • -
' 1468

H. J. Cipper.
Corupá,
Mun. de Jaraguá Estado de' Santa
Peçam catalago gratuitamente.

Catarina.
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a'
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Cirurgia- Clínica - Obstetrícia
\,Dr, Antônio Dib Mussi'
Médico efetivo do Hosoital de Caridade

Servi ço espeCializado em
•

Openças de Senhoras
.

Modernos mét'odos de tratamento
Horários

Das 10 ás 12 horas e das 13,30 às 14,30 horas
Residência:

Hotel La Porta
CO{lsuItório:

Rua Tiradentes. 9
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Participacão

•
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Uffi!iJrJl «Par,� uma �i�da melhor)
I Berolsmo

Aniversários:

SRTA· NAZA:RE

Seu filho

"

" I \

rais; pOIS que em arte não se cogita de, tal. O que há são diferentes .JJ1.0�
dosde veJ' os temas -'ê estes sim é que [azem. com qU€ o tema seia uma

oriuina], d'eSC?'CVieU, coisa ali outra.
-

'

,Cm ex-emplo elo que dissemos é a peça de J. Cocteau: "O Pecado

Original". Jl1l itos acharão o tema escabroso; outros dramalhão de ci

tiem« arçerüino . No entanto é.a vida com (� visão artieticardo autor que

ai-está diante de nós com todas as suas mwnces, suas tiradas poieticas
ou cômicas - o cômico do trâçico. lv'ós, o vem-os todo dia, se im.pondo,
se interpondo entre nós e nossa visão. Nós na nossa eterna ceauira ou:

incapacidade é que não queremos 01L nâo podemos compreéndê-to.
Na péça ele Cocteati o drama

é

visto com perieita intensão artística.

A compreensão e hurnanidade do autor, sna visão um tanto môrbida de

um mundo caôtico, :midos a um gl'ande uirtuosismo, a sna tremenda

capacidade de teairoloço l}ue sabe [oçar com, as cenas e os personagens,

nos dão lima péça belíssima e de grande ualor, O tema vai num crescen

do constante à medida que a péçu. se desenrola, vai tomando vulto, do
minando tudo _ e o auior tem. coragem e »iqor parç: conduzi-lo até o'

per- [inal.. sem esmorecimentos nem conceder nada. Os personagens jogados
lia peça vivem seu clima mórbido, se. alimentam dele, vão de, queda em

qnedà. mona decadénciatie pequena burguesia qit.e não quer se cantor
mm'. Mas que tem conciência ele que a extinção totalvirá. Partindo dai
todo o desespêro, Cocteau etiipreça com éles aquela sua maneira toda

própria, a nm passo sempre do ridículo, exigindo dos artistas profunda
atenção e estudo, Cocteaú é um estiiizador ela bonalidade, do mediocre

,-- [azetuio dôle uma arma prrrpri« e que só éle sabe- usar. Lidando com

cinco personagens apenas e com um tema pe1'Í(iosissimo e fascinante,
capa: de a qualquer falha descambar para o riâiouio, o A. constroi nma

l,·êça sólida, de çrande valai' e imp01·tância n(O teatro ?node?,1w.
Os cinco personaaens são todos êles bem cq;racterisados, vivendo

por si sós, mas cada qual dependendo e completando os demais. São

presos uns aos outros assim como por uma es'pécie de fatalismo, su.as

údas entrelaçadas, profundamente t?'ágicas. Cocteau, tira de um tema

qllf facilmente desabaria' se não tmtado com p?,6f'undo sentimento (lI'

astico, uma péça belíssima, com um pl'ofundo sentido do p;ético e tra

yico que hJá na... v'ida. Ele capta as mÚlOres emoções, os menores senti-

1nentos e os oferece ao espectadol'. ]i_) como são dolorosas aquelas vidas!
Nos prendem à cadeira e nos faze1'n p{/1'licipa1'.

Inegavelmente que uma pr:ça' assim exige uma ext1'(wrdinária ca

T.'Qcidacle a1'i-isUcn e direti1'(l para ser encenadã. T1ld� deve se?' medido,
7:,esado cm'"inhosamente. As menores coisas t?'atadas com o maior cuida
do. O clima da péça deve ser -percebido, as personag,ens tmtadas de f�r
ma adequaela, o conjunto precisa estar áfinado, com wna profunda
unidade de equipe ...

E é por' isto qlle cabem os maio?'8s elogios aos "A?'tistas' Unidos" e

muilo especialmente a Madame H. Morineau. Tanto pela coragem da

l'éça -

com pela' maneira porque -foi levada à cena. O Úabalho de H. Mo
nneau tanto na dil'eção como na màrcação ela péça, e especialmente na

eumplexa Yvone foi magistral. ,Não tememos mesmo,�em dizer que SttO

interpretação de Yvone foi a maior de toda lLma tempomda cheia' de
f}1'andes .interp.ret�'i\6es. Ela viveu com p1'ofunda �on-vici;ão, com ve'r

dade o tlPQ morbtd@ e profundamente humano em sua complexidade de
Yvone. Suas reações, a máscuN! fisionmnica, toda a movimentação em

cena, (1 voz e suas nuances onde até nos esquecemos- do leve sotaque, o

Jogo das mãos ... Sim, especialmente o jO{lo das mãos, Ah! as mãos de

k!:. Morineau! Mereceriam nm capitulo -à parle. Pois elas vivem por si

tjf;, vib?'am, são um poema de emoção e senti?nento, nàs dão as selisa

ções ntais d'iversa.s. Exprimem, ódio e amôr, l'eiiúncia e sofrimento
Ir-isteza e alegria, Yvone na tnteT<pl'etação de Hen1'iette Morineau vai
crescendo de áto p?-ra áto. Uma interpretação soúel'ba, mantendo' sem
í:?'e o mesmo cli.:rna, sem qu,edas; trabalho de lima artista. plenamente
conc'ie1!te de sua.� Po.ssibilidades e que soube compreenda todo o pa
liel, traçar com vtgor toda a I ragetória, todo o tipo psicologico do per

w.nage'Jn. M. Morineau não interp?'etoV sómente; criou lona Yvone no

!wlco, nma Yvone qué sofreu. e fez sofrer.
iIlm'garida Rey na soltetrona tia Leonie é também ontm coisa' sober

ba. É só o que conseguimos dize?' de sua inte1'pretaçi'ío. Não ficon em

11ada inferim' à sua mes!ra e foi di{lna dela. Fez um trabalho ótimo',
;'I�tm papel q'ue lhe oferecia ótimas oport!;lnidades. Qúe ela como ve1'�

dadeÍ1'a. _at)'iz sottbe bem aproveitar. Movimentando-se muito bem- em

cena, com tuna voz belíssima e que la. sàbe usl1r, muita nat?"I/l'alidade
teatml, M_argarida Rey sonbe criar o papel, lhe dar vida. Naqnela sol
teirona fria e métodica, complexa, que Js vezes nem a sí mesmo COrJ'i-

Newton Thibes de 'Almeida e se- l·ree_ndia, cujas reações éram p1Ír-amente de 'acôrdo com a maneira dlJ

nhora parlicipam ás pessoas .amiga.s �er de Jm'ge, lIl. Rey teve também, a nOsso ver, seu mais importante
e familiar-es o nascimento de seu trabalho. Leonie é um desses tipos que,'a (lente não 'esqu�ce.

Manoel Pera nllm papel mnito dificil e não muito adequado vara

file, saiu-se bem. Não repetiu. pO'l'ém, as pe?'far'mances de "A Gover;�n
ta" ou "Uma RIta Chamada Pecado". Seu personagem' ressentiu-se de.
urna certa vibmlilidade, em duas Ott três cenas nos pm'eceu mt:smo bas-

15 de 0utubro de fante deslocado. Em regra {leml porém esteve sóbrio.

Dm.c-y Reis um bastante bom lI:li{luel. Num papel complexo, cheio de
,nuance.s, o jovem alar se saill bem. Es,pecialmente no 'lJrimeiro e tercei
ro átos. No se{ltwdo stta interpretação decain}_ sem c;ntudo prejudicar.
A penas algumas 'inflexões de voz não nos convencel'am. Aliás Darcy Reis
tem contra êle uma voz que o impede de representar certos papeis.

Dinorâ Pel'o, infeliz no segnndo áto qne é o qu.e lhe ofetecia rnaio-
1;es possibilidadefi; especialmente 'nas cenas com Jo?'ge onde não chegolt
Il convence)', com cei·tas tiradas verdadeiramente de novela de ?'ádio.
melhol'a bastnnte no terceiro e se' redime. Compõem cenas com Jorge
Cinde-não chegou a convencer, com certas tira�as 'vercladeÍ1'arnenle -

àe
novela de rádio, melhora bastante no terceiro e se l'edi{le.- Cornvõe ce

nas sóbrias e belas, dentro de um texto belis$imo, auxiliando o final da-

;',éça, ?nde se notam tôdas as fô�ças do artista que é -Cocteau.
.

Foi em síntese nm belo espetácnlo que nos ofereceu Ji[. H. Morz

neau, onele vim!)s verdadeiramente bom teat-ro dentro de um sentido,

'constJ'utivo, pois _miO só a péça on' as inle?'prÚações .mas tttdo o mais

(file conser'ne a mn bom espetácnlo estava constru_ido com' ca?'inho, so
!J1'iedade e qôsto.

Pecado Ori íiinal»
o

•

Pai Rodrigues ele Melo _qne, numa poesia
iombcm de foi-ma oriçinat, .o heroismo.',

A eferaéride de hoje consigna o Nessa poesio; vemos' urn. menino apl'ox;in1C(;1'�se ido pai e per-
.aniversário natalicio da, gentil se- t.7m1w:-lhes "Papai, o que é_ llm tieroi? Eu pe'l'g'lInto' porque dese
.nhorinha Nazare Costa, fino 01'- JO ser herói também. Será que eu posso ser lierái sem participar
namento do nosso nllí.ndo social, e de 1lma auerrd, sem odiar us homens e sem matar alguém?"
.alta funcionária da Assembléia Le- / Aqnêle homem que ,iá sofrera as mais rudes aflições, "que já
.gislativa do Estado. jJClSS({1'a 1}01' decepções amarças. que já uira de perto a mais feia

A gracrosa nataliciante que, a miséri«, pois lutava contra a' aridez de uma terra infecunda para.

uma, incomum distinção ,alia catí- que ao lar não [allasse o alimento, e parece -que, Jlor' isso mesmo. fá
- vante afabilidade, quer na Assem- 1,erdaa as mais luimildes ilusões, aquêle homem, ao ollvir a ;;e'r
.hléia, onde empresta sua desvela- uurüa do filho: "Papai, o que é um nerói?"; nada pôde dizer, na·,
da dedicação, quer na sociedade lo- da soube explicar. Tomou de uma peneira e, cantando, saiu, outra

cal, onde, por sua irradiante sim- 'r e;:" a semear.

-patia desfruta de selecionadas ami- ema. grande resposta. A melhor que poderia ter dado.

:zades que lhe admiram as qualida-
.

É um estimulo para qualquer um de n6s. É lima nova lição de

des, será alvo' de expressivas horne- seucrança.

nagens, ás quais, por justas, nos!, Nos também podemos ser. heróis. Mas, para isso, é preciso que sai-

<solidarizamos', formulando-lhe os! uamos ser mais fortes do que o iniortunio, superiores à adversidade.

'melhores votos de felicidades. " _ ,.Na hora do ab-a,timento, qn�nc�o parecer que tôdas as portas nos

Sra. Alfredo Tl'ompoiusky ,

estão fechadas, quando parece?' q1J,e já não há mais esperança, esta fra-

Def�ll.e, nesta data o anivers�r�/) I
se pódflguiar-llos: o lierói é aqnêle que, mesmo vencido, ni'ío desanima.

��;�l;��r:�i,exd���asr:�ns��,t�eCl��, HOJae no passad'o ICrônica da .

Integro desembargador sr. dr. Al-' I
· fi.

5redo
.

Trompowsky, _:m, g.ôzo de I A data de hoje recoÍ'da-ll.os. que: tas serão substituídos n� }or�
merecida aposentadona. I _ em 15G5, quatorze canoas com ma do art. 130, desta lei. -

Dama de excelsas virtudes cris- ,soWados saídos do acampamento' Aprovado. Apresentada emen

tãs muito relacionada e admirada de Estácio de Sá travaram comba- da -pelo sr. Raul Sc.haefer"
-na 'sociedaele cat-arinense, terá, na- I te com G4 'canô;s trip�l1l:d�s por voltando à Comissão.

-tural-mente, a oportunidade, hoje,' rramoios na Praia Vermelha no
- Projeto de lei oriundo da

,<le aferir o gniu de estima em que Rio;-'
, 'Comissã-o de Finanças isentan-,

-é tida.' I - --em 1817, o destacamenLo ele do a Hercilio Luiz Soares" de

Os de "O EsLado" se prevalécem 'São Bernardo, nas Missões (Uru- impostos e�taduai:s sôhre ta

do acontecil�lento para, por sua guai), composto de bra5ileiros co- bacos e derivados, bebidas aI··

-vez render-lhe expressivas e h0117' mandados pe',o Furriél Antonio ,coolicas, e industrias e profis_
ros�s homenagens. I José Jardim foi derrotaelo por tro- sões, no exerdcio de sua atual

Tte. Narbal Barbosa de Sousa· pas de corrientinos de Artig'as( atividade comercial em Itajaí,
Faz anos, hoje, o sr. Tte. Narbal! _ em 1823, Belem, Pará, deu-se vist? se achar sofrendo de ce

·.:Barbosa de Sousa, competente con- ,uma sublevação popullar e militar; guerra. Aprovado.
tador ela nossa Policia Mil�t�r. I _ em 1845, em ,Florianópolis, A DIVIDA DE ARARAN_

,Sua operosielade: seu esplnto de ainda Desterro, surgiu o jornal .
'G;UAI,

,.

classe, seu desempenho nas arduas I "Relator Catari_n,ense" com a fina- \ ':DermInada a maoona
_

des,..
.

funções, o credenci.am á admiraçrw llidade ,(lXOlusiva de descr'ever os sa segund� parte d� sessa'), a

,dos seus inumeros colegas. festejos em bonra do Imperador ,e Casa defenu requerImento .do
Às homenagens que lhe serão' Imperatriz do Brasil, tendo sida sr. Raul Scha�fer no. s.entIdo

-triblltfrdas, hoje, por justas nós nos publicados dez llumeros;
de ser transcrIto o OfICIO nO

:associal11os� I
_ em 186ft, realizou-se o consol'- 14.�92, de 16-11-48, do Tesou-

Srta. Te1'e,ziníl,a 'Schaeffé?, I cio da Princeza/ Iza:be-l- Chrislina ro do Estado,' ao Coletor de

A efeméride de hoje consig'na o i nascida em 29 de Julho de 184G n� Araranguá, determinando' o

. .aniversario natalício da gentil se· PÇllácio de São Christovão ,(Rio), paga:o:,ento, à Prefeitura, a

nhorinha Terezinha de J e s u S
_ com o Principe Luiz Felippe Gas- quantIa de Cr$ 65.669,10, da

,

':Schaéffer fino adôrno da nossa so- 'ton d'Orleans, Conde d'Eu; cota "do �:o:pos�o relativo à9-�e-
cied,ade e dileta filha do nosSO pre- I - em 1875, ,em Pet.ropolis, nas- 1e e�e:r-cIClO, fIcando condl,clO

zado conterrarieo sr. E w aI d O ceu o PJ;incipe do Grão-Pará, D. Pe· nado o pagamento de Cr$ ,.

':Schaeffer, valoroso correligionário dro de Alcantara, t'iJ.ho da Prince- 82.214,30, ou pelo meno,') d�

Desfrutando ein nossO meio 80- za Imperial D. Izabel; Cr$ 65.,66.9,�0, referentemente

.aial de inumeras amizades, a gra- '_ em 1893, assumiu o comando ao seu deb'ito parla CO� o E�
-ciosa aniversariante terá, hoje, a da Escola de Aprendizes -Marinhel- tad9, e provemen-t:_e de mdem�

:saLisfação de recolher as multiplas' ros, em Florianópolis, o G,atal'iften- zaçoes, manutençao de
.

C'ur�

homenagen. s que -lhe. tr.i1butarãO I s:
Dorval Melchi.ades de Sousa, en- s�s compí�I?entares, destaca-

','Seus' a,dmiradores e amlgUlnha� e. tHO 10 Tenente da Armada; mel!-to poh?IaI,_ etc;
,das quais compartilhamos com efu-, - em 1921, foi fundado eni Flo- Em explH�açoes pes.soal fa-

,são, 'rianópolis, o Clube Recreativo "15 lou O sr. _cafr�oso ,�a fVIlga.
Fazem anos, hoje: de Outubro"; A sessao 01, 'apos a ar o sr,

_ a sra. d. Lucí Nunes Glavan, _ esta efeméride é consagTada Barros Lemos, encerrada,

-Virtuosa consorte do nosso preza- como o "DIA DO PROFESSOR".

,do contel'l'aneo sr. José Soares André Nilo 'l'adasco'

_ Glavan, figura de destaque em nos

-,sos meios sociais e comere,iais,
o sr. Antônio Ribeiro ele Le

-mos, do alto comércio' local.
_ a int.eressante JlW.nete Tere- terrenos.

Rua Deojoro 36
'_zinha Rita; filha do sr. João Rita.

_ o menino Arí Laerte Cunha,

-netinho do sr. Esniridião Gracilia-
-110 da Silva.

_ a sea. Maria Tereza Leal, pro-

fessora estadual em Pôrto Esca�va

"cio.
_ o sr. Emílio Gazaniga, sócio

COSTA

\ .

.,da Garage Rex.
Nas c ime.__n tos :

ll{enino Júlio Ces,r

Hejubila-se o lar do nossa pre

'zado conterraneo sr. Newton Tlú

\bes de Almeida, categorizado fun

ICi(mário elo Banco do Brasil, com

'o nascimento, ontem, na Materni

dade Carlos Correa, dê um robusto

-pimpolho, que na pia batismal, se

'cbamará Júlio Cesar.

Felicitamos seus pais e deseja
mos os melhores votos ele feJicida

-des a JÚlio-Cesar.
Viaja:ntes:
Pref. Hilário Bleyer

]!:.ncontra-se entre' nós o nosS()

'distinlo conterraneo sr. Hilário

Bleyer, dinamico e operoso PreJ,ei
'to de �-;i.o Joaquim e influenl.e pro-

O Escritório Imob!llárlo A. L. AlT",
sempre tem' compradores para casaa"

c�r pess,edista naquele Município. J'ulio Cesar

Ao va 101'0-80 corre'lig'ionArio, os ocorr1d9 na Maternidade Carlos Co

nossos votos da-boas vindas. rêá em 14-10-49.

SI". Osv:_aldo Bossle Florianopolis,
Proceqen\e de São Joaquim, on- 1949.

de 'é conceituado industrial, está
nesta capital Ó sr. Osvaldo 'Bossle,

•

p�ssoa largamepte relácionada r: ......
admirada naquele próspero Muni-

, ci-pio.
Abraçamo-lo cordialmente,

jando-Ihe feliz est,ada nesta
tal.

dese
capi-

,

Major Joaquim Oliveira

Florianópolis hospeda o sr. ma ..

jOl' JoaqLÍim Oliveira, p,ertencentc' S/O". Cata'rl·nens"" deao ai Lo comércio de Urnbicí, onde \I V
desfruta de incontestável 'PrestIgio. Belas ArtesEnviamos-lhe nosso abraçá ê vo- ' 11
tos de feliz permanência entre nós. • CONVITE

Sr. Iria &.1't01' De ordem do Sr. PresidenLe co'n-
O sr. Iria Sartor, próspero co- vido todos os membros da Direto

merci-ante em Rio Rufino está nE'sta ria desta Sociedade para uma reu

cidade. Para nós o registo de sua' nião a realizar-se hOje às 15, 00
visita nos traz imensa alegria e horas.
também a seus ,numerosos amigos José R. Fernandes - 10 secretá-
que reside nestà capital. rio.

,
,- \

CURITIBA TEl.ECRAMA: PROSEBRAS

\

/
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Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegeI
Fazei hoje uma .inacrlção
o ·Credi!o Mutuo ?redie

Confecção
/de GRAVATIS'

Aceitam-se encomendas para
qualquer quantidade

'
.

Rua Anita GcHibaldil 58
,

FLORIANÓPOLIS
Santa VatarÍn8

.............. ............ "

Clube' -X)o_e 4e ... Ã8�$t�·
MOONUGHT IN ACAPULCO OU LUAR EM ACAPULCO, EIS A NOITADA QUE LHE' OFERECERÁ o DEPARTAMENTO FEMININO DO C: A. XI DE FE"
VEREIRO, NO CLUBE DOZE DE AGOSTO, NO SABADO PROX!MO, 15 DE OUTUBRO'. NOVAS 'CRIAÇÕES DE AGpSTIN LARA E XAVIER -CUGAT.
DON FABIAN, MARGARITA E ERNESTO LEcuANA. INTERESSANTES CONCURSOS .E, SORTEIO DE PREMIOS SOB UM LINDO CÉU MEXICANO NU-
MA ENCANTADORA PRAIA AZTECA� RESERVA DE· MESAS NA SECRETARIA DO CLUBE.

.�

Comentário Internacional.

NOVIKOV e a bombo
russa
Por,ÃL NETO

Quando se anuncia que os cien
tistas russos estão' realizando ex

periências atômicas, é oportuno
contar a -historia de um cientista
russo.

Este cientista russo chama-se '�VIi

chaeJ Novikov.
Novikov chegou a ser reitor da

Universidade de Moscou. '

" , .

Neste momento, Novikov acha-se

.ref'ugiado nos Estados D.nidos.
�

Os trabalhos cientificas � Nóvi-
kov foram sempre considerados de
alta relevancia.

'

Á frente da Universidade de �10s:
cou, Novikov realizou uma obra de

-coordenação científica cujos efeitos
ainda hoje permanecem.

,

Mas Novikov era. e é um homem

independente.
Nunca pode ele' compreendeu que

a ciencia precisa estar á serviço do
.Partido Comunista.
Por isso, Novikov foi incluido na

lista
..negra do Krelim.

E teve que deixar a Bussia.
Corno naquela época a Tchekos

Iovakia ainda não era governada
por comunistas, ,Novikov encontrou

guarida em Praga.
Nas universidades de Praga r

Bratislava; Novikov organizou sis

temas de pesquiza eientifica seme

lhantes, ao que havia organizado
na universidade de Moscou.
Deixando a Tchecoslovakia, No

vikov foi contratado 'Para ensinar
na Universidade de Munich, na. zo

na norte-americana de ocupação na

Alemanha:
. Finalmente, por intermedio dr)

bispo Ivanov .Seraphírn, do monas

teria da Santíssima Trindade; de

JordanviJl.e, no estado de Nova

York, Novikov conseguiu permissão
para entrar. nos Estados Unidos.

Fazem ainda poucas semanas qui
Novikov acha-se em terras -norte-

,
.

americanas.
Novikov não fez grandes decla

rações aos jornalistas. Mas .chamou

a atenção para o fato de que o Par-
.'

tido Comunista represerga apenas
uma parte do povo russo-

"Existe um grande numero I de

l'USSOS - disse Novikov --: que não

são comunistas". '

Novikov acha-se nos'Estados Uni

dos coni toda a familia.

A' historia de Novik�v é simhó

Hca.
Esta historia retrata a 'situação

da
I C'Íenciá na Un'iã'o S\lvietica.
.f: na,União Sovietica que 11111

cientista da estatÍlra de S. D. Anti

pin vê-se atacadd pqrque 'suas des

cobertas não conuordam com' os

ideais do Partido Comunista.
Antipia é chefe do departamen

"lo de Biologia do Instituto MédÍ'ro

de KishiI).ev.
O caso de Antipin, que está seJl<o

(lo acusado de reacionário, sublinha
.

. a historia de Novikov.
"

A conclusão não é difícil.
Até hoje, na historia do lJl1uúdo,

a eienc'ÍÇl dos homens livres tem

vencida a ciencia dos g'l1é estão a

serviço de uma ideologia.

Muitas felicida4ee pe.Ao 1lI11se1.tlS

-to de !Seu filhinho!
Mas, não esqueça. que o lDel".1

presente para o seu "PIMPOLHO"
" uma . caderneta do CUDI1'(1
M�Q PREDIAL.

Agencia Geral para S.Catarina ESCRITóRIO IMOBILlARIO .( Lo
ALVESRua Felipe. Schmidt. 22--Sob. Encarrega-se, mediante comissão,

C.' POJtal, 69 - Tel. «ProtetQrs»' compra e venda de imóveis.
FLORIANOPOLIS Rua Deodoro 35.'-
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GANHE DINHEIRO COMPRANDO ;� SRS. PA��EIROS
.�. . �.... ITAJAf,-- JOINVILE e CURITIBA
: NA / .:. Os novos MICRO-ONJBUS do Rápido Sul-Brasileiro ofe-
.... .... recem o máximo em
.:. CASA PERhONE. _ . ....,�::..� K ..;_.", CONFORTO E BONTUALIDADE
·t .... Carros para 14 passageiros _:__ Poltronas írídívíduaís Pulman
.... 5 d I d d' � H .0 R A R I O S: ..
� eu tipo e ca çe o quase e graça ••• ,

t
.

íb t 6 H�t" .... Carro dire 0--3. Curítí a: par; s.

.... P-or que não a visita pára vêr? ..�. Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13,

.+.. : horas, podendo prôsseguír de Joínvílle a Curitiba no dia se-

·i· ti' realmente
I

espantoso ! ::: gl\�n�a�St:m��r���f-egO mutuo' a' São Paulo e Londrina, ven-
.:_"+ -

I ..t. dendo-se passagens.

:!: Pare" entre e compre .!. ACeitam-se despacho de encomendas. .

'

..
J .1. Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silveira n? 29

i Rua CODselbeiro Mafra n. 17 :f=_.........-=-.L_.:::...f) --'-_

: '
. ....

!
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Tronsportes
/

. .

199�jo ALEGru:
�UA VOLUNTARIQS ,DA pATRIA N.- 68 • '.,..ANoM
CA,IU. POSTA&...� ·1.ELEF.Q�E 6&4Q ·.tEU:GIIANA&. """IQJECTObi>

CINEMA
,(Serviço da Agência Argus)
CRITICA DE "ENCANTA
MENTO"
Esse filme da Rko Rádio e urna

hüstóría terrtvelmsnte senti

mental sôbre um amor aciden
tado. No conjunto, o f i 1 m e

-agrada J porque não descamba
para o rídículo. Direção e in

terpretação boas. Moralmente
dá- margem ia dntarpretação
errada da" parte de I espíritas.

.

Os artistas principais são 'Da

vid Niven e . Theresa
r

Wright,
mas é uma pelicula

-

que deve

'ser vista, tratando-se de um:
.dos melhores filmes da sema- I

I
I

, SEDE SÓC1At....:

POlt{10 ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DÁ PÁTRIA N." 68 • I.· ANDAR

CAIXA I"0STAL,.683 - T�LEFONE 6'640 • rÊLEGRAMAS: .PR,OT�CTORAo

Agencia' .Geral 'para St8., Catarina
.

Sua Felipo Schmídt. 22 - Sob .

Caixa Postal. 69 - Tel. "Prutactera" - FLORIANOPOLIS
. '

Ouçam diariamente, dás 9 àsv13 e das 17 às 22 horas
Ina.

,RIOIO TUD'A' ZYO 9"NA COVA DAS SERPEN

TES". é o filme que veremos

brevéme:p.te e que deu a Olivia
de Havilland o prêmio dei me-:
lhor interpretação no festival
de Veneza.
Informan de Holywocd que

acaba de ser escrita o último
capitulo da' carreira de Denna
Durbín na Universal Filmes.
Píeture. Na última semana a

ct.a;tilqgmfa daquela . -émpresa
certou o nome de Dennn da
folha de pagamentos, depois de
13 anos de serviço e 21 filmes
para á Universal, onde apare
csu,' pela primeira 'vez, na pe
IícuIa, "TRES PEQUE:N;AS DO

BARULHO''', em 1936. Mesmo
dural)te os uIt'1mos anos de de-

c.adêncii:!- em sua carreira em H te4 H te4 �..te4 � .

Holywood, Deann,e Durbin foi
bem compe!l)sada financ,eira
mente. Deanne ganhou nos

últimos três .anos, 300 'mil dó
lares por' ano, incluzive no úl
timo ano, ,durante Ü' qual não

fez filme algum.
\ Gregory P'eck está a e e o m

bToso em i'TWHLVE O' CLO
CK HIGH" reoem terminado
na 20th cen'tury Fax. Outros no

.

elenco são Dean. jagger, Hugh
LarIewe, Dn Nicks, Millard

Mitchell, Lee MácGreger, Ro
bert Arttur e Rbert Patton. A dire-

1530 kilacielos ondas. médias de 196. metros
TUBARÃO 5.' CATARINA

VENDE-SE Dor mntivo
-

de 'mudança
Graní1e área de terreno ià ,cultivada

(Distante cerca de seis quilometras da' capitol-Bairro-Borrevros
A rea de 142 metr,os de frente por 1.850 de fundos, incluindo

,

6 cq,sas de madeira e uma de material: \

TRAl'AR: I

FLorian5pQlis -,- nesTa redação oú Escritório I. de A L. Alves
Barreiros - com o proprietário Mathias lha.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel,Cruzeiro.

)

•

Ã. DAMASCENO DA SILVA
ADVOGAqO

AÇõES, CíVEIS E COME;RC�IS

DR.' 'J.

Práça 15 de 'Novembro, 22 - 2" aneL -

.'

(Edifício Pé.,rola)
t •

Fones: 1.�24 e 1.388
, .

Florianópolis - Santa Catarina

ção é de Henry King.
'

.

......................................,••••••••••••····1
A vista e i1' 'prazo

, Enfolameihto de motores, dinâmos I e transformadorea.

Instalação de luz e f<?rça.
Venda de motores, rádios e acessorio&, outros aporelhos elé· \"

,

tricos, artigos :elétricos, etc. �.
, Representações- diversas, com exclusividade dos insuperáveill

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e' "MERCUR;Y". """i
A ELÉTRO - TÉCNICA i

Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Post�l 193 - Fone 793.

, IV��de·�·s·�·····:·
Confortavel casa com quintal.
Ver e tratar à rua D . .Jaime Ca

mara, 10

iI'

t
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DIA 16" DOMINGO, ÀS 20, HORAS, DEMONSTRAÇÕES _FOLCLÓRICAS EM· HOMENAGEM ,AO, MiNISTRO RENATo' Da ALMEIDA - DIA 22, SÁ
BADO, AS 21 HORAS, GRANDE SOIRÉE ORGANIZADA PELO CENTRO ACADÊMICO 22, DE JANEI,RO DA FACULDADE DE FARMÁCIA E ODONTO

LOGIA. DIA 29, SÁBADO, SOIRÉE DOS COMER.CIÁRIOS.

, ,

I êêêr'#J§Té!§lr#Jet=lsr=Jr#]ê@Ê#Jf#-11
DRA. WLADYSLA'V:� WOLOW;;;KA,MUSSI I

e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI
Méd,.icos

Cii'urgia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE
SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico, e tra-
tarnento.
COLPOSCOPIA _ HISTERO _ SALPIl\'GOGRAFIA _ ME

TABOLISiVIO BASAL;�
f

Radiolerapia ,por ondas curtas-Eletrocoagulação
Raios- Ultr� Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rtla Trajano, nO 1, 10 andar _ Edifício
do Montepio.

Horário; Das 9 ás 12 horas _ Dr. Mussi.·
Das'15 ás 18 horas _ Dra. Mussi.

Residência _ Rua Santos Durront, 8, Apto. 2�

I Igreja e o comunismo
Os comunistas do Brasil foram, com as necessidades das popula-

!buscar lã e sairam tosquiados. ções ...

" •

Em realidade, o movimento comu- Na opinião de Monsenhor Ligut-
mista não conseguiu. impor-se às ti, tal como a exprime George D1'.
snassas brasileiras. gan, o principal problema na Amé

Esta é a.opinião' do monsenhor L. rica elo Sul é fazer o povo COTIlIJl'':'--
-G. Ligutti. ender as relações entre o lado téc-

Monsenhor Ligutti é secretário da nico e o lado espiritual da vida.
Conferência Católica Nacional de "Uma vez que se estabeleça ela-
-Vida RUI'al dos Estados Unidos. ramente _ diz Monsenhor Ligutti

, A Conferência Católica Nacional � a ligação apropriada en!re a sal
-de Vida Rural foi fundada em 1922. vação da alma e condições sanitá-

O objetivo desta organização é rias aceitáveis, a batalha estará
1'ortalecer a Igreja nas ár-eas rurais, vencida",
:promovendo o bem-estar geral das Lamenta Monsenhor Ligutti rrue

populações do campo. _

o numero de sacerdotes católicos
Monsenhor Ligutti acaba de pas- no Brasil não esteja em proporção

-sar vários meses na América Lati- com a população.
na, inclusive .no Brasil. -,

"Numa população de 4()1 milhões
Ó jornalista George Dugan, ao re- de. católicos _ diz Monsenhor Li

:gistrar as declarações de Monsenhor gutti - há apenas seis mil 'padres".
'Liguttí, interpreta-as como expri
mindo "o fracasso dos comunistas OH.. .l<'RANUISCO CAMAR.8

NETO
Advogado

Escritório: Rua Felipe Schímídi
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraiso")
Resídencía: Rua Alvaro de Car
valho, 36">

'3lo Brasil".
Entre as causas do fracasso co-

.munista no Brasil, figura em prí
-meíro plano a Igreja Católica.

"A verdade _ diz Monsenhor Li

',guUi ._ é que a influência da Igreja
.

'Católíca, aliada à profunda consci-
-ência religiosa do povo, representou Floríanópolrs-
:::a maior barreira que os comunistas :..

• •.•••.•

})O��I:a��e es:�o��::�:�ência na Arné- 'V<ENDE-5E .

-rica Latina, Monsenhor Ligutti rea-' _

.

.

'Iizou várias sessões especiais de
. Automovel. Chevrolet, 1948,

-educação rural com educadores 10- Importado dIretamente dos �s·
�ais. tados Unides Fleet-Master de

Monsenhor Ligutti acha. qne a Luxe, 'com apenas 5.000 milhas.

Tgreia Católica tem desempenhado Pintura origlnal preta, qua

�un papel de progresso social na tro portas, equipado, molej(l
América Latina. de fábrica.

Tratar com PLINTO MOREI·
RA no 'l'ribuP:aI RegIonal Elei·
toraI.

.

"Çonvem lembrar _ diz Ligntti
---'- que qualquer liderii'nça relig.iosa
-acha-se sempre influenciada pelas
'condições economiaas -e sociais da
-r'egiãü anele se desenvolve.

Monsenhor Ligutti faz uma refe
'rência especial aos padres brasilei-
"l'os.

,

"A Maioria dos sacerdotes nas

�idos no Brasil _ afirmiJ, Monse-

Após uma estadia na Inglaterra,
Merle Oberon tenciona passar suas

férias na .Italia, aonde acaba de

chegar. "Tenuiono tepousar .em

Veneza" disse ela aos' jornalistas
que a entrevistaralll, e isto foi o

suficiente para fazer circular ru

mores, que correram na precedente
viagem de Merle á Itália, segundo
'0 qual a "estrela" anglo america

na dever-ia contrair núpcias' com

Giergio Cini, um milionário ita

],jano. É com efeito, em Veneza, que
Giorgí Cini possui um magnifico
castelo ...
Um artigo do [prnal dominical

"Observer" assegura que a indús

tria cin'ematoSTáflca britânica per

derá seu mercado na América do

Sul,' se não melhor-ar sua publici
dade antecipada dos filmes britâ

nicos. O correspondente de "Obser

ver-", .I. Halcro Ferguson, em des

pacho de Bogotá, diz: "Na Argen
tina, Brasil, Bolívia, Chile e Perú,
apenas vi anúncios � peliculas a

mericanas. É certo que necessita-se
de algum tempo de puhlioidade
efectiva e prévia, �ara que .os fil
mes ingleses sobrevIvem aqui.

Os árabes foram os primeiros a

usar a letra 'X para designar uma

quantidade desconhecida. Duran

te a Idade Média, os cientistas ára

bes aplicavam muito a algebra e

usavam a palavra "shei., que se

modificou para "xei" e, mais tar

de, para "ex" donde veiu o "x",

Êste "x" nada tem com o X dos ro

manos, que indica dez.

O arminho, ao <contrário do que
-

se supõe, nem .sempre é branco.

Tem êsse animal a propriedade de

variai' de cór, juntamente com as

estações do ano. No verão, seu pelo
é pardo-avermeThado. Só no invêr
no é que se apresenta completa
mente branco, como a neve, com

exceção da cauda, q�18 permanece
preta.

.

O primeiro embarque de 'qui-
•__:. _._ _ __•••_ -_- -_- -_ _ _-_- - _-_-_-,.,. nhentas toneladas Jde cobre ch'ile-

-
.

.

. no para a Alemanha, desde 1940, a-

"TRANSATL4�TIC.o DE LU�O" .1 :
•••••••••••••� caba de ser feito por intermédio da

"Transatlantwo
.

de luxo". nao e •

-I
'

f de um cargueiro da Grace Line,
apenas o ,melilOr filme, de Jane i: Dat. ogra a faz parte das compras do plano.
Powell, sorridente �'estrelinha" que I ..

I
>

Marshall.
"Hom�rfce no ��xico" r�velou. B ! dlp omada . Num inquérito feito por uma re-

também a reumao perfeita, pela. '-. vista norte-americana, entre 2.350 ,

história, música e cenário, dos ele-. Oferece seus serviços. maridos, cêrca de dois mil contes-
merríos para a realização . do "fil- :. Cartas a Maria Inês saram ajudar regularmente as es-
musical". Não aparecerá quem I Ferreira. põsas rios Ú;abalhos domésticos.
torça o nariz a "Luxury Linor": : Num jornal de Jerusalém, apa-
uns o ,l.eval'ão á sério mais do qúe : Caixa PostaI' 55. receu há. POllCO tempo um anúu-
os outros, mas. �odos gostarão. de :......................... cio"em que se pedia um cavalheiro
Ludo quanto o. filme proporciona, fERIDAS. �EUMATISMO t: que falasse hebreu, inglês, francês,
'Ao lado de Jane Powell aparece PLACAS SIFILITICAS italiano, espanhol, português, ru-

Ge'Orge Brent, 'Frances Gifford, UI·lx·lr de N·ogue·lra meno, holandês, alémão, húngaro
Lauritz Melchior, Marina Kochetz, UI

e todos ós idioma.s eslavos para
Xavier Cugat e Slla orquestra e vá- Medicaçõo auxilieI' no tl'atarnento

Sél' ... porteü;o de um hotel.da ·.iflJi. .

.

rios outros elemento.s, inclusive os

conhecidos Pied Pipers.

TI
TI
,TI

ínter-Contmentat. 2

�ospital de Caridade
. SerVivo de transfusão de sangue-

o Banco .de Sangue do Hospital de Caridade neces

sita doadores, Qualquer pessõa que deseje doar ou ven
der seu sangue poderá procurar os téeníeos enearre"

gadolS( do Serviço entre 8, e 10 horas. Terão os' doadores;
gratultamente exame clinico e exames de sangue .

Doar sangue não prejudica, traz benefícios.

-

FLAGRANTES DO CINEMA NQ
MUNDO

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

INDICADOR AZUL DO'RIU GRAN'DE DO SUL
Um nome que se impõel pelos inestimáveis' serviços que vem

prestando' durante seus 15 anos de exi!tê:lcia ao comércio e'
industria

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

Mafra,156nhor Ligutti _ possuem uma alta
consciência social, e preocupam-se . Flor�anópolis

Eficaz Jratamento �a ASMA
.

,

� bem conhecidó do mundo médicó' e farmacêutico o valol:'

terapêutico da AmiRofiliRa.
\ ASTHMAN contém além dest� sal.

outras su.bstâncias de comprovada eficácia, tornando assim o

ASTHMAN o mais comp.leto e eficiente preparado para o tl'a�a
mento da asma. bronquites asmáticas. bronquites crônicas ou

agudjls e' tosses rebeldes. ASTHMAN combate. ràpidampnte a.

asma em tôdas as suas fases. Nas drogarias" tal-máclas.santa Catarina

"VI'RCiEM. ESPE(IALIDADÉ'�
,-f'IÂ� WETZEL\ INDUSTRIAL-JOINVILLE

. .

,

TORNA A ROUPA BRANQU�SSIMA
,..1-.,.....

(Marca L reg 'r

...

: I
�l'�

i
,

(
'P - SPIS _... ' -
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Direção de PEDRO PAULO MACHADO.

riado:

gueirense e o Bocaiuva, o podero
so conjunto avaiano, Lécnicarqen
te dirigido pelo sr, Antônio Sa

lum, irá a campo para dar mais :

uma demonstração do seu pode
rio, defendendo a sua invencibi

kidade.

Polariza as, atenções do nosso

publico esportivo o match que a

manhã será disputado no estádio
'da ,F. C, D. entre os quadros -do
Avai e do Bocaiuva, em prossegui
meiito ao certame citadino de pro
fissionais.

Para ambos os
/adversários o

compromisso é dos mais impor
tantes .. Como leader invicto, com

4 POlltO,S de diferença sôbre os se

gundos colocados, .que são o Fi-

o Bocaiuva tentará mais um

feito meritório, achando-se todos
IJ

os seus defensores' em excelentes
condições técnicas

ES-
f

e fisicas.
..

JOGAM AMISTOSAMENTE
TA 'fARDE COLEGIA1.

ARSENAL
Em homenagem' ao sr. Nelson

Nunes preliarão hoje á tarde no

gramado do Colégio Catarinense
as equipes da Associação .Despor

" Iiva Colegial e do Arsenal em d is

j\llÍa de 11 bclissimas medalhas

. gentilmente oferecielas Dela ho

menageado. Trata-se da finalís

sima da sér'ie de três tJartidas. Ê

'interessante salientar que a [aque
'ta do Arsenal é identica a do fa
moso clube. inglês que recente

mente esteve em 110SS0 pais.
Ambos os quadros' degladianles

de hoje esperam brindar o publ i
co com uma partida ele extraordi
nárias proporções.

lij I

IPIRANGA .

X OLIMPICO
Realiza-se hoje, no estádio da

F. c. D. a penultima i-odada do

20 turno do Campeonato da Se

gunda Divisão (Amador), de

frontando-se os conjuntos do Ipi

ranga e do Olimpico:
O prélio entre os dois vice-li

deres do certame vem sendo espe

'fado com grande ínterêsse visto

a rivalidade que existe entre os

"pir-iquitos" do Saco . dos Limões

e os "diabos rubros" do Estreito.

Na. peleja do primeiro turno, dis

putada pelos mesmos, foi vence

dOFO Olimplco, pelo apertado es

core de dois tentos a um depo ts

de um combate cheio de movi

mentação e sensacionalismo.
O jogo está' marcado para ter

inicio ás 15,30 horas, fazendo a

preliminar os quadros de aspiran
'tes, com inicio ás 13,30 horas.

CLUBE ATÉTICO
NENSE

CATARI-

Av!sa-se aos Senhores as-

. socíados do Clube 6 de Janeiro
e Os do Clube Atétíco CatarL
nense, que a soírée dasante
prevista para o dia 15 do cor.

rente sabado, foi transferida

para'o dia 29.x-1949, por motí
vo de fôrça maior.
Avisa-se aos Clubes que to-

.marão parte
.

no I festival des-

portivo do Unidos do 140 B,C., A Diretoria de Obras Públicas - Serviço de Luz e Força - avisa que

,que o mesmo s�I'á realizado' a partir desta data e enquanto estão sendo executados os serviços de re

,dia 16 do corrente, solicitando- rpoéUllação das rêdes de distribuição, não atenderá pedidos de liga,çãõ d�
·se O pontual comparecimento élergia para força'motriz. -

.

. .

,tla,s equipes e:rhp(nhad:t�.
'

Diretória de Obras Públicas, 15 de butub�d d,e 1949.
'Alberto dos Santos Li,ma Fajardo,
'Preside,nte.

João Kuehne e família, A1exandre Nogueira Mimoso Ruiz e familia e

Oswaldo Leite da Silva' e famHia, ,respectivamente, genros, nora e

'<NU1'RIÇÃO E DENTES DE LEITE
netos d�

O aparecimento dos' dentes de
,:leiLe faz-se, com certa regularida- \

, de, desde o sexto mês de vida, com- í'a'.ecido a 10' do corrente, com a idade de 62 anos, vêm, pelo �resente,
; pletando-s'e em tôrno dos dois anos. externar seu profu�ldo reconhecimento aos ilustres I e caridosos facul- Sirnultaneamente
As perLurbações da nutrição po- tativos sn1's .. drs. Agripa de Castro Faria, Alfredo Cherem e Percy BOT- Às 4 e 7,30

.

,dem retardar o aparecimento dês- ba, pelos cuidados ,dispensados ao extinto, durante vários flrios, agra- Programa Espetacnlar
.ses dentes. Idecimento extensivo ás dedicadas e pied?sas Irmãs da Divina Providên- 1) - Cinela.-Jid'la Jornal _ Nac,

• Se, aos seis meses, não
I
co- da, enfermeiras e demais funcionários dos Hospital Colônia Sant'Ana. 2) - Uma verdadeira fabricft

mcçan'& a snrgir os dentá de Agradecem, também, de coração ao Revmo. Ulrich Sch.Iiemann as de g,argalhadas! Um filme que i'a

sen {i'lho consuÚe o dentista e palavras d� confôrto pràferioas no sepultamento,......qem como as 'inum.e- rá eslonrar de lanto rir!

() médico de crianças. - SNES. �'as ma�lifestações ele pezar rt?cebidas. MACAQUINHOS NO 'SOTÁü

SEJA SOCIO ,DO AVA I, (') GREMIO MAIS'POPULAR DE,SANTA CATARINA'

PRECEITO DO, 014

TEN'lS
..

.Em Itajaí os tenistas' do Liro
Seguiram hoje, em automóvel, os quatro azes da raquete

florianópolitana: Arnaldo Mesquita, JOSI:', "galêgu" Beck ,e
Dr, {iuerreiro - chefiados' pelo sr. Acioli cle Vasconcelos,
competente diretor cio departamento de -tênis do' Lira .

Como, noticiamos ontem, vão êles [)reliar com os melhores
tenistas cata ríuenses, reunidos naquela cidade, para a -disputa
dum torneio em que só aparecerão as raquetes nO 1 de Iíajai,
Blumenau, Jo invile e F\orianópolis.

•

Em Itajai, veremos, por exemplo, os Heusís, em suas es

petaculares exibições, Veremos os irmãos OLte e 03 Caparelli
- de Blumenau e Joinvile, respectivamente. "Galôgo Beck,
com a graça sábia das suas atitudes de genuíno atleta, ha-de
encantar a sempre numerosa assistência que costuma. afluir
35 quadras de Itajaí.

.

Pela provável homogeneidade das partidas - planeiadas
inteligentemente pelos diretores do' torneio, de hoje ,� do ama

nhã _:, talvez se possa pressagiar para o espetáculo, um ine.Ii
+isrr;o extraordinário.

Embora, em tenis, o ír'enezí da torcida tenha de ser dis
ciplinado até que' lerrnine completamente a jogada, .Iuvida

damos um' pouco que QS l�ê['vos. da latínídade acotovelada na,
canchas do'"Marci lio "Dias" contrôJe-se totalmente, É que,

. nas multidões, sempre há temperamentos indomáveis. - e

para êsses, é marUrizante a "'exigêllcia técnica que recomenda
o aplauso para três crias depois deles se terem sacodido pelo

I entusiasmo expontàneu vivido numa fração de segundo, dum
lance formidável! En fim .". a nossa reportagem, que seguirá.
hoje à tarde, já está devidamente instruída: só baterá palmas,
ou soltará extertorantes grunhídos de entusiasmo, segunda
feira, à hoite, quando já todos os tenistas estiverem recolhidos

. aos seus leitos repousantes : gozando uma vítórãa trabalhosa,
ou, amargando uma derrota inesperada.

C'INE'·DIARIO

• /

Departamento de Saúde Pública
..Mê_s de Oufúbro-'Plantões
15 Sábado - Farmácia Catarinense - Nua· Trajano.
16 Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
22 Sábado - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
23 Domingo - Farmácia Noturna - 1111ia Trajano.
29 Sábado - -Farmácia sto. Agostinho - Rua Conselhei...

ro Mafra. .

30 Domingo � Fà;r;mácia sto. Agostinho _._ Rua Conselheí-
roMa�� • '

O serviço noturno será efetuado. pelas :li'{irmácias sto. An

tônio e Noturna, sitas ás ruas João Pinto e Trajano n. 17,.
A presente tabela não poderá �er alterada sem prévia au<.

torização dêste Departamento. ,

Departamento de Saúde PÜblica, 26 de setembro de 1949.
Luiz Osvaldo d'Acâmpora, farmacêutico-fiscal.

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

ZURI CU.iVlIA

\

COfl$eiho Regional d�

Engenhara e A�quitetur.
RITZ _ Às 4,30 .e 7,30 horas.

�I' da Oitava RegiãoUm drama s�nt:lnenlaf -e nu-

EOITALmano!
Um poema de amor, sacr.itici o

I Pelo-presente Edital ,torno puhli-
e renuncia! co que o Snr -. IVO D'ALMEIDA MA-

RICARDO MONTALBAN. _ )
I CHADO, requereu a este Conselho

"astro, de FES'fA BRAVA __;_ em Regional de Engenharia e Arquí-
PEPITA JIMENEZ tetura uma licença a titulo precárío,

Com: Rosita DIAZ/ para o exercício prof�sional de

Uma llJistória que fioará para PROJETISTA nos murucrptos de

sempre em seu coração! ARARANGUA e TURVO, no Estado
No progra'ma: de Santa Catarina, de acordo com

1) - Atua1iidades em Revista
o § Unico do Art. 5° do Decreto nfi

_;_ Nac. 23.569, de 11 de dezembro de 1933.

2). - Fax Airplan News Ficam, pois, convidados os profis- I

Atualidaes. sionais interessados, [á registrados
Preços: 'Cr$ 5,00 e 3,20. nesta CREA.) a se pronunciarem ii'

Livre' _' Crianças maiores de respeito, para o que lhes é faculta-
5 anos 'poderão entrar às 5 noras

do 9 prazo de 30 (trinta) dias a

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

contar da data do presente EDTAL .

IMPERIO - 7,30 horas
,

'1"
Pôrto Alegre, 30 de agosto de 194��

- ,SENTENÇA Eng. Walter Boehl - Presidente
AN� SHERIDAN , .

.-

ODEON' -_:__. , 'TEÁ1;R�' .

AiVÀRO C8';1li••a,.,'Gravatsl. Pijaine I
Meta. da.'melhorei; pelol me

DE CARVALHO - Às 8,30 horas
acres preço••6 na CASAdMIS

"OS ARTISTAS UNIDOS" CELANEA _ RuaC. Mafra
apresentando ,

u _ _ ..

HENRJETTE MORINEAU. Com: JOE E. BROWN - o no.

com ca Larga
• MANOEL PERA Rfr. '. Rir... Rir., ..

na brilhante- peça em 2 atas e 5 RAMON ARMENGOD _ o "as-

quadros de ANDRÉ JOSSE'l' I tro" de PECADORA, - em:

ELISABETlI .:DE INGLA'TERRA PALAVRAS DE lrlULlIER

'fraduç;ão de Bandeira DUARTE ) InSiPirada na linda canção de

Preços: AUGUSTIN LARA)
Cads numeradas .. ,... Cr$ 8�,0l) I

Com: Virgi�ia SERRET - Car-

Locals. avulsas Cr$ 20,00 meu MOLINA - CheIa CASTRO

Camarotes .-.. Cr$ 175,00! 4.) - Continuação do espetacu-

Impróprio até '18 ano'!. lar seriaelo:

Ingressos à venda durante todo CáVALEJlto VERMELHO
o dia no "ha11" do Cine Ritz. Com: Peter COo.KSON - 90. e,

FIGtJElílENSE F. C.
Á VISO

O sorteio da Geladeira em beneficio da construção do es

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

mes,

Serviço �e L,uz
A (v I S o

e

AGRADECIMENTO

LUIZ KUEHNE 10° episódiOS. • ,

5)
-

- Inicio do esoetacular se-
,.

·ROXY·····,·
.. ,

'iMPERI'Â{'
AGUTA BRANCA"'-

Com: BUCK JONES (o Re'i dos

Cow-Boys) /'
Aventuras ... Lutas ... Muita

ação!. ..

Preç(i)s: Cr$ 11,20 e 3,,20
Impróprio' até 10 anos.

/
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-�-��,:;:.-."-... I·
H'� _. RAIOS 'x I

DR. ANTôNIO MODESTO, � ·1
Aténde, diàriamente, no Hospital de Caridade � ;

�""""'�._""��."."."."..�.....- ..-.�-.-..-��-.....-..- ..-..-.-.......--.-....,................01"................
- ....-..-.-....... I

'Dr. Alvalo de Carvalho Dr. 6oerreiro,' da i
Doenças de Crianças !

Consultorio: -Rua Tenentie Fonseca I
.'fe1ra, ,29 Especialista I
Borârlo de consultas: 9 às 11 Médico

-

Efetivo do Hospital de
.... Caridade

Sábados: '14 às 17 hs. orrvrcos - NARIZ e.GAR-
GANTA ,

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmídt; 99

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

,
I

� 'R�DIOTERAPIA

/

.n. ,POLYDORO ERNANl DE S

TH1AGO

Dr., Milton Simone
,Pereira

.
Clinica Círurgíea

Mole8tias de Senhi»ra.

CIRURG,IA GERAL
Poa Serviços dos Professores Bene-

\
Médico ,e parteiro _

atido Montene�rQ e Píragihe No-
'10 Hospital de Caridade de

guelra (Sã,o Paulo)
\ rianópolis. Assistente' da

Oon8ultaB: Das U ás 17 horas . Maternidade
Rwt Fernando. MachadQ, 10

)Oenças .dos órgãos internos, eaje-
DR. LINS NE,ES eíalmente do coração e va�s

Diretor da Maternidade e médico do Joenças da tiroide e demais gían-,
Hospital de Caridade dulas internas

CLINICA, DE SENHORAS - q.. :linlea e cirurgia de senhora..�
.

RURGIA PARTOS I Partos

Diagnóstico controle-e tratamento nSIOTERAPIA - ELECTROCAR
..pecializad� da gravídês, Dístur-} OIOGRAFIA - �ETABOLISMO

.

Ida. da adolescêncía ti da menopau-
.

BASAL

... 'pertubações' menstruals, 1 'l�',\. 1l0RARIO DE CONSULTAS: -

�ções e tumores do aparelho geui- Diàriamente das 15 âs 19 ho-
taI feminino.
Operações do utero, ovários. trem
.... apendice, hérnias,· varizes, etç.
:cIrurgia plástica da' perineo (ru
lnras)
�SISTENCIA AO PARTO E Ot'E-

ijAÇõES OBSTÉTRICAS.
J)oenças glandulares, tiroide, .ová-

(doe, hípopíse, etc.) _

Illllturbios nervosos - Esterilidade
,_ Regimes.
COnsultório R. João ?into, 7 - Tel,
tAU ,

Resi.d. R. 7 de Setembro - Edit.

Grus e Souza - Tel. 846.

caso
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles a, 13

Fone manual 1.702
RESIDÊNCIA:

Avenida Trompowsld 62

Fone manual 715ft

,DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral � Doenças de Senho
ras - Proctologia
Eleirieidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles' n.

28 - Telefone 1.3t}7
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar . I

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

15 - Telefone 1..122.

Dr. M. S. ,Cu.lc..tt.
Clinica ex.cJu.ivamente d,e criançu

R"1a Saldanha Marinho, 10
Telefone 14, 73:1

Dr. Mário Welidlt...eli
CHaiea médica de adultoa e criança
Oonsuit6rio - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
-COn.ulta da. 4 ás 6 hora.

...Id�ncia : Felipe Sçhmidt .. li•
.
TeIef. III .

. Dr. '••10 'oatu
Clínico e operador

o...lultório: Rua Vitor Meir�Jee, 18.
Telefone: 1.405

Ca,,"nlta. da. 10 .. 12 e dai 14 ...
II bn. Re.idência: Rua Blum_,

22. - Telefone: .1.620

,
,

I
"'"

•

Tran.porte. regulares de carga. dop6rto de
I •

SÃO FR-ANCISCO DO .SUL para NOVA 10RI
Informagõ•• como. Agente. .

FlofISOÓpo". -. Carlos HoepckeS/A -0(- Telefone 1.212 ( Eni. t eleg.
São FraocifcC) do Sul-Cadoa Hcepcke S/A -C(..,.. Teleloae 6 \400�8:MACK

._-'�'--

------------�,--�.............�------�--.....------.....--.....-----.

-_'!_ -

�_-.- .__-.-.- -.- -_.,..-.-..-_-.-.,.-..."!'.-.
-

_
- _-.__�;"... _-•• '_ w-w _ • ....,.

. Dr. Lindolfo A.8.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.Ut\Íigõe. di. locildodl.
I ....viga corlbtol, Im ge�(lI
�OrganiZQ!i1õI. �ontQb"i•.

R.giltrol. morca., di.pondo,
'1\0 Rio, d. corrl.pond.nt•.
Eacrit6rio: R\1a Alvaro di

�Carvolho' n, 43,
Da. 8 àl 12 hora••

. Telefon. 1494
.

. r
-

CIRU���A��!��� �O��'CI_ Carros para o i.nterior do Estado
l!URGA - MOLltSTIAS DE SlIt-, O h á

-

d d '.

NHORAS ...,.. PARTOS or rIO os carros e que é agente, nesta capital, a conceituada
Formado pela. Faculdade de Medi- firma Fiuza Lima &: Irmãos e' D seguinte:

íiDa da Umvenldade de Silo Paulo, '

ouqe foi assistente por vário. anoa do EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
Serviço CIrúrgico do Prof. Allplo

/
- ':.> áb dCorr�. NeIIIi c excessao ue 8 a o

Cirurgia do estômago e 'ria. eire.ula· EXPRESSO BRUSQUENSE _ 2,8., 48,. e 68• feiras
re. intestinos delgado e gro••o, tíreí-
de rins próstata, bexiga, ntero,'

.

Nova-Trento
I)'fárioa e

J

trompas. Varicocele. hidro-

ceie, varize. e bernas. E. A. VIACÃO ANITAPOLIS, - 88• e 68• feir8'S
Consultas: Das 3 áa 5 hora., l rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Ca..
• Paraíso). Telef. 1,598
Ileaidéncia: Rua Esteve. Junior, 170;

Telef. M. 764

EspeCializada em artigos
DR-:-A�ANTAELA homens

(Formado pela Faculdade Nado- RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NAnal de Medicina da Universidade
do BrasU) ClONAIS E INGLESAS PARA. HOMENS E SENHORAS.

M�1!COa Pp����pna_���sodga D1�:�{!n.. MANTEM PERMANEJVTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS
h-Interno tede:;;�sPital PSiQu1à-1 PARA

"

HOMENS
.

tríco e Manicômio' Judiciàrio \ ARMARINHO EM GERAL _:.. CAPAS, CAMISAS GRAVA-
da Capital Federal 'TAS PIJAMAS CH'APEUS

'

ltx-intenlO da fi:anta Casa de MI- _ ,.., , ETC.

lJ=::::rfu�d��;���::::a
.

Tudo pelo menor preço da praça'
::J�,idi��53R:a l:vh::aade

oar-

i
Fa�a uma visita à Dns�a :CaxH_ e verifique'

�.��I���1��e� ::;g:' I 008868· precos e artigos
.

Aviso aos interessados que a
Diretoria da Liga Operária Be

,- 12.10 hora. neficente de Florianópolis rece
........----........--------............----�--------------------�---------- berá propostas para a venda

LOJft .on·s c.nSEMI.RI'S dos prédios de sua propriedade,
sitos às ruas General Bítten,
court, 123 e,125,. Conselheira
Mafra, 91 A e Pedro Soares, 18.

para' Desta segunda concurrêncía
. poderão participar não somen

te os sócios da Liga Operária,
como também pessoas estra,
nhas ao seu quadro social.
As propostas deverão ser. a

bertas pela Diretoria, perante
os interessados, às 20 horas do
dia 27 de outubro próximo vin-
douro.

..

Melhores informaçqes por"
tão ser obtidas rra se�e, ?
Tiradentes, 20, a part ,.

horas.
'

Secretaria da Li!

Beneficénte, em
28 de setembro d"
\ ALCIMIRO S .

10 ISecretán

•

, '

COMPANHIA "AIJANÇA DA BAlDA"
Fundada em 1870. � Séde: BAHIA

INCANDIOS E TRANSPORTES

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... \

, Vende-se
Um r.ádio, marca Philipps,

com 7 válvulas, 7 faixas am

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

nos, 28,· fundos, com José NL
colau Vieir� - íuncíonárío da
Escola Industrial,

FIo-

Cifras do Balanço de' 1944
CAPITAL E RESERVAS Cr'
Responsabildades ...... Cr'
Receita .••.•• ..•.•• • •..•....• ,...... Cr'
Ativo .. • ,....... Cr,

I
Sinistros pagos DOS últimos 10 anós Cr'

.

Responsabilidades •.•. ;. .... ••.....••. Cr$
Diretores:

Dr. PamphUo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Si. '

Anísio MaMOrra, 'Dr.' Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

.......
-

� .

Liga Operaria Bene
Ucen'te de Floria

nópolis
.

Edital de Concurrência

o VALE DC.
Proearem .'

� 'Propesa
• LIVRARIA 41, 1,;

ROSA

..

.80.900.606,80
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,Ho
98.687.816,30

76.736.401.306,20 y

-��····�BÕ�NÊGõCfõ���·-
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
o.rta de 10'/. ao ano com recebimento de iuros mensai•.

Informações nesta redação

Fabrlaante e di.trlbuldore. da. afama
fecgõe. -DISTINTA- • RIVETtPó••ue un

d••ol'tlmento
-

de aa••miral.' �1.cGdo••
'

, 1â"I.llor•• fdbl!'f,,(1�: A I.)c.lJa "A Ck\PiITAL"' .)lama 01 ·,-jJt��Gao doy Bn�'WJ. Com.��I••�::�d:I::�:!::� ft�u:-.;t���b�.1�:tf�r:t9·:'.t,
,l.lta cntli!!l1t 'dI) ..f�f::uo!l'em QJuam oampl'Q.lII: MATRIZ Mm F'1@rfairi6poU•• 3 F�L,AIS em �lum.nau ii Laj •••

____+Iii-IIIINiIII1lII iiiiíilil.__

II'JIlI--"
_;@M'5& &AS

e� .

& iiWfi&

-;IEI
...--

V�STIR.SE ·(OM CONFORTCt E ELEGANCIA 1
·A

Mello
QUER

PROCURE

alfaiataria
RUl'J Fehppe 'Schmlil:t 48

16 horas
14 haras

16,80 horas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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seis -toneladas de bombas' explodiu
solo. Os 1·2 tripulantes pereceram
kenheath para' efetuar um bombar- truiu as [anelaj, de numerosas ca-

deia de exercicio em Heligoland. sas e' abriu brechas nas paredes. A
,

'A explosão abalou tôda a vizi- visibilidade era limitada em virtu->"
nhança, derrubou um ciclista, des- de. da densa neblina reinante ..

Florl.!'6poll'í '15 de Ouh.bro ' d� 1949
I

Dr. Rena'o
de Almeida

o -avíãe, ',com
de encontro ao

.....

, Islheam, Inglaterra, 14 (U. P.)
Um bombardeio E-50, da fôrça aé

rea' dos Estados Unidos, com carg;
completa de seis toneladas de horn

bas, espatifou-se de \encontro ao

solo e em seguida explodiu; Os do

'ze tripulantes do aparelbo perece
ram no acidente-

.

,

O bombardeiro precipitou-se ao

solo ás 9,25 horas, poucos minutos

depois de haver levantado vôo da

base aérea .norte-ámericana de La-

ve.

Estamos , em vésperas de um

.grande acontecimento cientifico';
o Instituto Pasteur se propõe pu

blicar os resultados de dois anos

de experimentações com o soro de
Bardach, o Bogolometz de Fran

ça.
Ante a iminência desta publica

çã,o, reina certa angustia nessa pe

quena cidade de laboratórios que:
'0. margem da Rua Vaugirard; reu

ne, por metro quadrado, a maior
soma de grandes investigadores.

Ma.s há um temor: o de que os

resultados obtidos apareçam como

demasiado sensac ioâais; e pôr

üm,a
parte que a Incredulidade

re�1sista a,'admitir . esta panacéa de
tão amplos beneficios, como real
mente eficaz, e, �por outra, que

_muitos pacientes vejam nela u

ma possibilidade-de cura imediata.

Pois, o soro de Bogolometz e ô
do Instituto Pasteu:r, dois soros

primos _ irmãos, não são somente
elixíres de longa vida, dos quais
se tem falado tanto, e nem sem:
pre' com acêrto. São medicamen
tos cujas- diversas apkicações se'

está em vias de descobrir, e que,
ainda embora em, etapa experi
mental, se anunciam como muito

prometedores.
Entre o lristítuto' MeLchnikoff

em Moscou, e (} Instituto Pasteur,
em Paris, se esta'beldceu uma dis

puta bdlhante, que não é, em su

ma, smao uma colaboração dis
simulada; ambos exploram os des
cobrimentos do russo Metchnikoff

que viveu sua vida inteüa dentro
do edificio da rua Vaugirard. E
é urp sábio francês ,de origem rus-

'\ sa, 'Bardach, ,quem, dis:cipulo' em

Adão Mi'rôndá 'Troca de mercado-','

:rias eatre a Alema-
nha ee Uruguai
Franof'or tí

ã

(Q. E.l A Alemanha
e o Uruguay acabam de assinar
um acôrdo comercial, 'no sentido de

troca, de mercadorias, envolvendo
somas que atingem um totalde 280:-

, I

milhões de dollars em mercadorias;

O, prazo_-é de dois ·,anos.
.

A convite da Academia Catar-i

nense de Letras, do lnstitnto Histó

rico e Geografico e da Sub-Comis

são Catarinense de Folclore, deverá
chegar a esta. ,Capital, .no próxima
dia 16, o exmo. sr. Ministro Rena

to de Almeida, figura de pr-ojeção
nos' meios ínteleotuais e díplornáti
cos do pais.

S. Excia. que ocupa a Secreta

ria Gerál da Comissão Nacional

.de Folclore (orgão da líNESCO),
realizará nos dias 17 e ,18 do cor

rente, ás 20 horas, no salão d,: Fa
culdade de Direito, duas confe

�ênci�s subordinadas aos temas:

'O NACIONA:LISMO NA lVIUSI.cA

BRASILEIRA e O FQLCLOR'E E

A EDUCAÇÃO.

.

A mnís sensacional
conquista da ciência

o iginal de Mary Broinoerqer
Tradução de João Sem Tér1a

'

{� soro ele rejuveneoimento, ex-j-Paris de �Ietchnikoff como\ Bogo�
perímentado pelo Dr. Bardach, do lorneíz o e em Moscou, se apre

(Instituto Pasteur de Paris, pro- senta agora c01110 o rival ao céle

.longaria nossa vida até uma ida- bre ucraniano.
de que pode variar desde os 120 (Continua {/W próximo numero)
aos 150 anos. As informações ex

trá-oficiais afirmam que muito
breve se atenderá á procura mun

dial e, seus resuJ.taclos forem efi

cazes, começaria uma nova épo
ca de gr-andes esperanças para a

humanidade.
Entregue' já aos hospitais de Pa

ris, o será. ao publico ao ano pró
ximo. As observações do Dr. Bar

dach, rival, do Professor Bogolo
metz, serão publicadas em bre-

RIO, 14 (ARGUS). A noíte
passada foi 'a mais movímsn
tada destes ultímos tempos de
!tio. Os acidentes de transito
foram numerosos: cinco vei-

euros .cnocaram-se espetacu
larmente na Avenida Brasil;
no Russel Vlll caminhão colheu
um bonde; um "[eep" foi esmaga

do, morrendo 0- soldado do
Execito que o conduzia; um ta
xi caiu no Mangue e houve
ainda seis atr.opelamentos de pe
destres.

Para as cítadas conferências
são convidados todos quantos se

interessam pelos proh'emas bra

sileiros de ordem cultural. 'Homenagem ao sr.
Antonio P. Pereira

Os amigos do nosso prezado
conterraneo SI'. Antônio Pádua'
Pereira vão' homenageá-lo com

uma churrascada : a realizar-se
no dia 23 'do corrente mês, do
mingo, na residência do sr,

Egídio Amorim, no Estreito.
A Livraria Moderna está de

posse Ida lista, de adesões,' on
de Os interessados poderão
inscrever-se.

A entrada será f'rauca.:
................................... o.

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA

Previsão -do Tempo, até as 1,1,

horas, do 15: Tempo Bom, passan
do a instavel
Ventos: Do quadránte Norte, fruo

co

Temperatura: Estavel

I :�mperaturaS' _ e�t1'emas ,deMáxima 2.3,6; Miníma 18,4
hoje' :

TEATRJ"

«o Pecado Original)
s. M.'

É' um.a verdade, velha como o mundo essa de que em Arte, qual-
quer que seja ela, o que,menos importa é o tema, saber qual seja éle.
Ess-a preocupação e1l1 procurar o; grandes temas 'é absurdo, porque

qtta.zqu�r tema é grande,' o autor é que o faz grande. .

, O qu� lrrporta é .s�be� ti'alar os. t:e�ws, pais eles .são dign�s e b.O!lS
quando Vtsto.s com slIlce-rzdade e dzgmdade. O qtte tmporta e' Q vzsão

própria do artistrj., !a contribllição que éle dá, as suas, reações f1'ell.te a� Imunelo e as reaçoes que lhe sngerem, o modo como ele as transmtte. E

preciso saber transmitir - se o caso é uma péra - ao espectador tndo _

aquilo que êle sente, que êle tem dentro de si em estado latente mas in

capaz de ser (01'mttlado. É preciso fazer o espectador acreditar, viver,
participar compreender as coisas. Eis a nosso ver a função mais im�
�'Jortahte do artista: a, de nos mostmr, nos fazer "ver" as coisas que nós
vemos toelo dia.

Nfí_o há ternas dignos 01.1, indignos, bons 01.1, máus, morais ou imo-

Cont' na 3a.. página

Não haverá este
-

anunCIDU

Repelido
\"onal'es 14 (UP) - O primeiro

Clement �ttlee anunciou
têrno Trabalhista não- con

ções gerais 'para êste ano.

'licado, baixadó da resi.-

eleições ano na Inglaterra',
Aitlee

o

•

, o ((premler»
desafio, de,/Churchill

dustria e o esforço nacional, da COI!'

tinuação da especulação em) torno
de' quando serão realizados as, elei

çÕes gerais, o primeiro
'

p1i�sfrl)
julga ser dir'eito informar/o pais de
sua decisão de não aconselhar Sua

Magestade a dissolver) Parlamen-

to, êste ano-". .tl,(

Assim, Att!ee rejeitou categotica:
mente o desafio de WiÍlstQn Chm
chil e dos conservadores de com'o

car as eleições geraís para êste ano.

Essa iniciativa de surpresa de At
flee yeio imediatamente depois da
reunião plen,a do gabinete e vem

pôr têI1mo a semanas {de especula,
ções e incertezas.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS',
I N F l A M A çÕ E S�
COCEIRAS,/
F R' I E I R. AS,
-ESPINHAS, ETC,

(

Hoje, os da classe, se rejubi-
131m com o aniversário do jor
nalista conter ranee Adão Mi·

_ "randa. Fora dela também. O

natatieiante ê, antes de' nada
,mais, popularissimo e amigo de
todos.
Sua atividade em prol dos

interêsses coletivos, onde belo

coração, dirige uma pena vibra

til e sincera a favor dos menos

privilegiados, sua jovialidade
'cativante, sua presteza no fazer
favor e sua opernsidade' eotrta
giante, .fazem-no ,admirado e

-quer ide. Mil'itand'o em, nossos

jornais há anos, desde tenra [u-:
ventude prenunciadora de ma

turidade experimentada, Adão

Miranda há pelejado em' ca)"
panhae memoráveis com inex

cedivel brilho e impressionan
te combatividade.

Suas crônicas parlamenta
res, diáriamente publicadas
neste matutino, são um ates

tado insofismável de sua inte-,
Iigêncía e de sua' fidelidade ali

que se' passa na Assemhléia Le

gislativa do Estado, Como ado
'mirristrador do Hospital'Ner êu
Ramos, seus serviços, muito, o
recomendam ao respeito da di

reção daquele estabelecimento,
e à simpatia dos doentes in

ternados lá.
Seu nataliçio, .naturalmente,

dará oportunidade para que
lhe manifestem, em e�pressi
vas homenagens, apreços e es-

'

timas gerais, aliás justíssimos.
Tanto assim que, auspiciosa
mente,' 120S associamos à ale-

'gria da classe ,e lhe enviamos
< um amplexo fl'aternal.

'

Pari icipando das comemorações,
da "Semana da Cr-iança", #a Igreja
Presbiteriana Independente f'arú .

realizar, hoje, ás 16 horas á .rua,

't
João Pinto, 37, uma reunião

SOCial.,-No programa, haverá exibição
de filmes educativos, concursos,
com distribuição' de prêmios 8'
bombons' á 'Petizada.
Tôdas as crianças que, desejarem

comparecer, serão, indistintamente"
recebidas de braços abertos. Essa'
reunião, não tem caráter religioso;

Oal. José Inacio
Veríssimo

'

Deverá chegar hoje a esta

capital o sr. Gal, José Inácio

Verissimo, Cmte., da Divisão
de Infantaria da sa R. M.
O ilustre visitAnte que será.

hóspede oficial do Estado; via
ja por via terrestre,

A lia,lia, sem,

'jornais, Roma, 14 (U. P.) - à Itália con

.tínuou sem jornais, hoje, ao entrar'
'em seu terceiro dia a greve dos:
trabalhadores gráficos

'

A Confederação dos Trabalhado
res dominada pelos comunistas.;
I
f'

.'
dcon irmou, num comunica o, que a'

greve terminará' ás 18 ho-ras de ho

je, porém advertiu que êsse 1l1ovÍ-'
menta deve ser considerado como

um protesto preliminar, caso não

-seia concedido o
-

aumento de salá
rio solicitado pelos trabalhadort'S",
em artes gráficas.

CASA \ MISCELANEA, diltri·
buidOfa dOI :Râdiol R,':C. A
Victori Válvulal e DitlcOI.
Pi,,. Cnn'.,.l�,.;"n M<lt....

. :

Para que"nuo digàm, por aí, que vivelnos por aqui - a es-
_

:"

crever conceitos inconsentâneos à realidade, transcrevemos'
abáixo uma crônica da A Mallhcí, do Rio, de ante-ontem:

"FICARIAM FALANDO SOZINflOS
rremos obsel�vado que alguns elementos da U. D. N., caso

o candidato surgido do Aeôrdo não seja do partido, ou, pelo
mellOS, extra-parLidário, estariam prOjpensos a se rebelar. De

alguns ouvimos, inclusive, que em hipótese alguma votarão em·
,

candidato do P. S. D.
,
Trata-se, como é ev.idente, de atitudes 'isoladas e que nem

se admite viriam, realmente, a ser mantidas.
"--

Porque a �erdade é qüe o sr. Kelly �stá ;redenciado pelo
partido para tratar do assup.to e as figuras mais autorizadas
da U. D. N. estão firmes ao lado do Acôrdo.

A se confirma�em, porém, tais atitudes', não resta dúvi-'
da ,que aquêles elementos, ficariam fa�a'ndo ,s?z.inhos ...

"

• Esse pensamento, como se vê; é generalizado no Brasil.
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