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Presentes 30 srs, deputados este

ve reunida, ontem, a Assembléia I.e

gislativa' sob a presidência do sr.
Pinto de Arruda c secretarias dos

srs. Protógenes Vieira e Alfredo

Campos. "

A ata foi aprovada e lido o expe
diente.

O Problema da Tuberculose
O SI'. Biase Faraco, do' P. S. D.

prosseguindo em suas explanações
sôbre o problema da tuberculose,
reportou-se a fatos que considerava

auspiciosos, e que demonstravam o Regime de urgência
interêsse coletivo por uma luta sis- Projeto de Lei n- 70/.49, do Govêr-

e temática contra a peste branca, CO� no do Estado, abrindo o crédito es

mo sejam o inicio do recenseamen- pecial de GOO mil cruzeiros, pana

\0 toráxíco entre os 'escoteiros do cumprimento do Acôrdo Unico e

Padre Itamar, a atividade da Socie- Florestal com a União - Aprovada
dade de Amparo aos Tuberculosos, a redação final - Projetos de Lei
a recornendação expressa do Car- n. 125/49 e 126/49, do Govêrno do
deal Jaime Câmara aos sacerdotes Estado, aprovando Acôrdos com a

no sentido de difundirem' a prática União - Aprovada a redação final.
do B. C. G. c a iniciativa da Socic-, Em seguida a sessão foi encerra-

.
dade Catarinense de Medicina de da.

conicctu-.

. .apresentar como tema oficial de
ral que os russos podem ter dcci- , . . _

.

�'d
.

_

,

suas prOXlmaS I'eumoes o empr"godido essas eportaçõcs por causa d t t
..

t b J. •.
a es 1'ep omlClna na u ercu ase·

de experrencias atômicas ou de R f
. .

d d I
grandes manobras do exército so- H 'te -erLJt�-bse ata projeto o elPutl�c �
., . ._

. elor 1 era o, para o qua so IC!-
víétíco, nessa regiao, que faz fron-

t t
_ .

d
t

.

T' I
ou uma a cnçao aprrmora a de Teve sua «delinrance» a bordoeira com a urquia e o ran.. vv'/

seus colegas, no sentido de que o de um «Consteüation,
assunto fosse votado serenamente Shannon, 18 (D. P.) Um
e após um estudo criterioso e irn- "Constellation" da American Over
parcial, dizendo que a tuberculose seas Aírlines partiu de Nova York
não respeitava iniciais partidários, com 38 passageiros, ontem, e che
salvo o partido do B. C, G. gou aqui hoje com 39, depois de ter
Comentando o mesmo projeto perdido a corrida com a cegonha .

guinte a nota do PSD entre-
apresentou algumas sugestões mo- A senhora Darink Parker, de Nova'

gue aos srs, Prado' Kelly e Ar-
dificativas, afim-de serem debatidas York, esposa de um soldado norte-

. nas Comissões técnicas .da Casa. americano em serviço em Wiesba-"Em face da exposição fci-
Ordem do Dia den, na Alemanha, deu a luz a umta: pelo dr. Nereu Ramos sô

A matéria de hoje foi a seguinte: menino, pesando 4 libras, no com-

Aprovada a redação final dos pro-' partimento da t r 1 p u I a ç ã o do
em tôrno do problema da su-

jetos de Lei ns. 57, 59 e 110, que di- "Constellation", a 640 quilômetroscessão presidencial, o Conse-
lho Nacional do Partido Soei-

zem respeito a normas para o uso de Shannon. Acredita-se que ôst-e

al Democrático ratifica a deci-
de veiculas oficiais; fixa subsidias ·tenha sido, o p'rimeiro nascimento
dos Prefeitos provisorios e o nlti- 'ocorrido num vôo transatlantico.
mo á abertura de crédito suplemen- Dilas horas e meia depois, mãe e fi
tar de 20 mil e 500 cruzeiros á ver- lho internavam-se no hospital do
ba 04-0-1. aeroporto, "passando bem"· O pas-
Pagamento a herdeiros de um sageiro Fred Henschel fez a parto

Militar auxiliado pela aero-moça Mary Ja-
Projeto de Lei n. 90/49, mandan- ne Hinckley, A criança nasceu pre

dú vagar aos herdeiros do 2° tenen- maturaruentc, com 7 meses e meio.
te 'Fernando Rnulino, a quantia de Após o parto, a senhorita Hincklev
c-s 1.493,00, falecido na Capital Fe- comunicou o fato aos paesageíros,
deral em acidente � Em ta discus- que coletaram 2G dólares para o

são foi, aprovado passando à 2a. I garoto. O parto foi normal e sem

Eleva subs,idio do Prefeito de S:ío complicações, embora êste seja o

Francisco do Sul primeiro da senhora Parker,

--
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Depertee, a ,Rússia, do Caucase,
outros habitantes não

WASHINGTON, 18 (D. P.) - o

Departamento de Estado diz tcr re

cebido informação oficial de que a

Russi� deportou l�ráticamente tô-

,

da a população estrangeira do Cáu
caso soviético" que, segundo alguns
[crnals europeus, foi cenár-io da ex

plosão atômica soviética. Segundo

25° aniversário de morlé
de, Hercilio Luz

o O.N V T T FJ
A Comissão Executiva convida as autoridades, os parentes, os ami-

gos, os admiradores e o povo em ger-al para. assistirem amanhã, ás ho
menagens de saudade que serão prestadas à memória �IO pranteado esta
dista Hercí lio Luz, assim programadas:

Às 9 horas - Missa na Catedral Metropolitana.
Às 10 horas - Romaria ii. estátua de Hercilio Luz, onde se acham

depositados os ossos do ilustre morto. Falarão, ncs
.

sa oportunidade os drs. J. J. de Souza Cabral e

Abelardo Luz.
Às H horas - �essão na Assembléia Legislativa dedicada a memó

ria de Hercilio Luz, onde se farão ouvir represen
tantes de todos os partidos com assento naquela
Casa,

- 8essão magna no sano de honra da Faculdade de
Direito, discursando o dr, Rubens de Arruda Ra

mos, Deputado Antônio Carlos Konder Reis e Aca
dêmico Renalo Ramos da Silva.

Às 20 horas

A Comissão Executiva está convencida de que o nosso ·povo se as

sociará a todas as manifestações de saudade acima enumeradas. O sau
doso estadista HeroílíoLuz foi r-ealmente um grande impulsionador elo

jrrogressc do Estado de Santa Catarina p, porisso mesmo bem que me

rece, quando da passagem do vigésimo quinto aniversário de sua mor

te, a gratidão e o reconhecimento da gente harr lga-Verde.
Flot-ianépolls, 18 de outubro de 1919. "

Presidente '(!� Horn-a - Ptof.• \nlc)}110 ::'lâneio da Costa.
Presidente - Dr. Paulo Fontes.

Vice-Presirlente - Coronel Lopes Vieira.
Tesoureiro - Capitão João Câncio de Souza Sique'ira.
Secretário - Jornalista Zedar PerfeiLo da Si1\'a.

E' possivel que a Russia
se refire da ONU

LAKE SUCESS, 18 �o. K) - o [I,·t, m [, ('omentar ao mesmo Il'm·

ministro do Exterior �i)viético, se- P:.·. 'I I ( I <:ia de que a nHssia p'ldC'·
gundo se espera, tral""'á, em seu r,:; ,1l!m':H;ar. retirar-se ,la 0.N.1J,
�s)erado ,discurso <la aca10' fl'!" caso a ':'lgoslávia sejn a·.mütidll. 30

(jw'stão da camlidatu:';1 iugoslava Conselho uu sub<;tituiçiio à Tche
li') C<.,nq·,úo- d,e Segurança, cosli)vl\"l'ia, que é o <':tJ ndidato lIUP
Os l'epresentantes ru:,<'os aq"-' se tem o� fa-vores de M03�OU.

1 7 mil gregos
soviéticos,

o Departamento de Estado os de

por-tados são cerca de n,ooo gre
gos e outros habitantes não sovie-
ticos, em sua maioria pequenos
agricultores, comerciantes e arte

zãos.
Os meios informados

A nota do PSD
RIO, 18 (o. E.) - É a 1;:('-

tur Bernardes:

bre os últimos e�tendimen.tos

são, já unanimemente assentada,
de que o candidato à Prest
dência da Republica deva ser

partidário; e, considerando que.
nos últimos pleitos, o PSD con-

quístou maioria no Senado ('

lia Câmara Federais. nos go·
"1'1'110'; dos Est,lrJOf e respec

tivas Assembléias Legislativas
bem como nas Prefeituras e Câ-

maras Municipais,; entende: a)
que deve sair de seus quadros
o call,didato comum à Presidên
cia da República; b) que. na es

côlha dos candidatos comuns à

Presidênçia e Vice·Presidência
da República, cumpre obser

var o processo de audiência !e

todos os partidos, legalmente
.

registrados, consoante a de

·claração .de 28 de Julho último

aprovada e subscrita elos emi

nentes presidentes 40 PR, da

UDN e do PSD".

Projeta de Lei n. 105/49, elevando
o subsidio e a representação do
Prefeito de São Francisco do Sul -

Aprovado enL,.,1a�disCllssão, passan-

Subvenção
Indicação n. 283/49, do sr. Heitor'

Liberato, do P. S. D., sôbre apêlo
ao Chefe do Poder Executivo' no

sentido de ser aumentada para mnis
5 mil cruzeiros a subvenção do aos
pital Santa Beatriz, de Itajai
Aprovada..

Primeiro nasci..;
mento DO ar

.......................e e :

I Gre_he, os ((novos) ·1• e os «velhos)) . •

1.............. . ,
ALTINO FL6RE8

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO

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

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

DIARIAMENTE.
. ....

Entretanto, ilusflO é supor tenham sido os jovens poe
tas que, por si ,sós e 'em prazo fixo, ren ovamm, da base ao

<cume, a iiteratura alemã. Haviam já os dois úIlimos sé·

enlos adubado .Q terreno para a seara fecunda. Em tôdas,
as literaturas ocorrem semelhantes movimentos, em pe

ríodos -rnais ou menos afastl}dos, apresentando três fra
ses: preparação, fastíg'io e declínio ( ou transformação).
l)ioneiros dos grandes renascimentos são os escritores ge

niais, legítimo.s desveladores dos llmfcjs· caminhos do pen'
samento. Já um cl'Hico ponderou que COl'neilIe, Shakes

llenre, ltsquilo, escrevendo, não pensavam em fundar uma
lileratura. À sua passag'cm/ ficaram rastros de luz.

.

Não se diga, p�is, tenha s'ido o Slw'm und Drang uma

linha ríg ida traçada pelos jovens escritores entre a velha
e a nova literatura al.3mã. Vem a talho fie foice l.lqnilo de

Franeisr-o 8al'cey: "Recordo-me de que uma coisa que
mais me aclmirn.\'a, na minha infância, era que em rlia de

tem[)oeal a gente niío SE' adíasse nunca no limi!e exato

onde acabava a chuva. O �ell sonho cra vil' a t.er um

ómbro molhado e on1ro sêco. Só mais tarde é que, refle

tindo, percebi a impertinência do meu desejo. As
-

coisas

n1\.o -eome(:.am nem acabam nunca num l'i'pente' nítido e

iPl'eciso." (alJu,d Júlio Lemailt-e: Les contempol'ains, série,
II, p. 24lt-245).

o que grandemente favoreceu a renovação elas lelras
germânicas foram as vitoriosas campanhas de Frederico
II na Guerra dos Sete Anos. �isso não há paradoxo. JtÍ.
HerdeI' observara que "tôdas as coisas são, ,no mundo,
o que podem ser segundo as circunstâncias de tempo e de
lugar, Nada é isolado, nada é arbilrário. A história é,
assim, uma seqüência de relações, um encadeamento eui
,.

.

e tudo depende de tudó, e náda é' absolutamWlte sacri-
ÍCaclo" .

(Continuado da cdiçeio de 18 de Ottt.)

Hderlnelo-�e á vitória obtida por FredericO! II contra.

os Jh'anceses, em Rosbach, eSCl'eveu Macaulay: "A .vitória
de Rosbach foi menos honrosa, do :ponto-de-vista mililar,
do que a de Lenthen;-, as fôr(;as contrúrias eram cons-Litui
das por um exército desorga,nizatlo, sob o comando de um

general incapaz; mas o efeito moral que produziu foi

imenso. 1'odos os >Interiores triunfos ele Frederico haviam
,;ido eontra Alemães e não podiam excitaI' o orgulho na

cional entre o povo alemão. Não era possivel_que um Hes

seano ou um Hanoveriano sentissem entusiasmo patrióti.
'co ao saber que Pomeranos haviam chamado Morávio.s,
ou que bandeiras saxônias, capturadas, haviam sido ex

posl.as Jlas igrejas de Ber�ill1. Com efeito, apesar de a re

pulação m'ililar dos Alemães estar nessa ocasião altamen

(e colada pCl'aIlte Ó mundo, não se lJodiam êles orgulhar
ele nenhuma grande vitória exdusivamente deles, em con

junto, como Azincourt. ou Bannockburn. A maior par! e
elos seus triunfos \inha s�do de uns contra os' outros; e os\
seus feitos mais esplêndidos contra estrangeiras, haviam
nos êles conseguido sob o comando de Eugênio, que erá,
também, estrangeií'o. Por isso, a notícia da batalha de

Rosbach agi tara o sangue de tôda a grande população des

de os Alpes até ao Báltico e desde os limites da Curlândia
à Lorena. A Vestefália e a Baixa-Saxônia haviam sido

inundadas por imensa hoste 'de estrangeiros, cuja Jala
ininteligível e cujas maneiras J.icenciosas haviam provo·
cado os 'mais fOJtes sentimentos de desgô'sto e ódio. Mas
aquela grande hoste fôra posta em fuga por pequeno ban
do de guerreiros alemães, conduzidos por um príncipe de
sangue alemão pelo lado do pai e da mãe, e dístinguido,
pelos cabelos louros e daros olhos. azuis da Alemanha.
:\'unca, desde a dissolução do império de Carlos Magno,.
g'anhara a ràça tentônica uma batalha assim contra os

Franceses. A notícia da vitória suscitou .g·eral explosão' de·
a'.egria e orgulho em tôda a família que falava os vários'
dialetos da antiga língua de Armínio. Começou a fama 'l'le,
Frederico a suprir de certo modo a falta de um g'ovêrno,
comum e de uma capital comum; tornou-se o ponto de·

convergência de todos os verdadeiros Alemães, assunto de

congratulações tanto :para o Bávaro como para o Vest.efa-·
liuno, assim para os cidadãos fIe Fra,ncoforte como para
os' d� Nuremberga. Tornava-se evidente, pela primeira,
vez, .que os Alemães eram na verdade uma- grande nação;
pela primeira vez se patenLeava aqilêle espírito patrióti
co que, em 1813, realizou a libertação da Europa Cen
tral ... E nem os eleitos produzidos por tão célebre vitó�·
ria foram sàmente políticos. Os grandes rhestres da poesia.
e da eloqüência alemãs siio concordes em que, apesar de
o grande Rei não prezar e quase não compreender -a sua

Hng'ua !latal, de reputar a França. o único centro do gôsto
e da filtOsofia, contudo, sem se aperceber, contribuiu para'
emancipar o gênio dos seus' concidadãos do jug'o estran

geiro; €i que, com o fato de derrotar Soubise, estava des

pertando, embora sem o querer, o espírito ,que em breve

começaria a contestar a precedência literária de Boilean'
e cIp. Voltaire" (Ensaios hislóricos - tra'Ó.. bras. - Y •.

H, p. 23Q-238).
(Continna em próxima edição)

<

./

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o 88TAD•..::.Qparta-'elr. t 9 ele Outubro e. '949
�----------------------------------------------------------------------------�----�----------------------------------------------------------------

Infurmilçoes
-o-ESTATi5Õ�

.

Horarió das empr;
, I!ed.��: ,:,:n�.••

,•• Í sas. rodoviarias
Diretor: RUBENS. A. RAM(i)S

QlGUND.A-nlllU

Proprietál'io e Dir.-Gerente l!lxpreuo ao et.tóvAo - LG/I'_
7 horaL

SIDNEI NOCETI .Auto-ViaçAo luJa! - It&JaJ - 11 )to.
!'ali

�.IO BruaQu_ - 1Irluiiiu -

1" boru.
Expresso BrulQueJUPt - NOTa 'll'entc>

- 16,110 boru..
.Auto-VlaçAo Catu1.nellM

.

- .JoU1TllA
- • hor:;.a.

Auto-VIaçio Catat'!iIlClloH - CUr1t4ba
- IJ noras,
RndoTi6rla Itul-BlruU - Nrto AI�.

�
., 8 horaa.
Rápido 8,'JH3raslleira - Jolnv!le

ll! horas.
Rfpido Sul-Brasileira ..;;;. CUritiba -

6 horas.
TERÇA-J'Enu -

.Auto-Vl.açAo Catar1neIlH - P&r1.o AI.

cre - 6 horu.
Auto-Vlaç!io CatarlIlcn.. - .CUritiba

Rua Felipe de Oliveira; 21 -

- Â�t!W:çIo C&tar1n_ _ .JolDT1le
.

8° andar - • horas.

Tel.: 2-9873 _ São Paulo Aufu-Viaçlo C&tu'I.Il4mIH - TIlb&lrla

- 3 horas.

ASSINATURAS Expresso lUo on.tóTAo - LaJ<u.!a -

Na Capital
7 �:;�8a Gl6r1a _ � _ ''*

Ano Cr" DO 00 • 6'A1 horo.
• • • • • • . • • • • • • ..., lC::r:preuo BrwtQu_ - BMlM1ue -.

Semestre " e: • • • •• Cr' 45,00 UI hora•.

Trimestre ..•...• Cr' 25,00
"'\to-Viaçlo ItajaJ - ltaJaJ - 11 a.o

M�lI .••.....•..•• Cr' i,oo r·�ápidà Sul-Brasileira - JoinvUe-

N
13 horas.

ÚIDerO avulso .. Crf 0,50 Rápido Sul-Brasileira - CUritiba -

/
No Interior 6 horas.

QUART..t.-J'IlRÂ
Ano •........... Cr' 100,00 Âuto-Vl.açlo

.

C&tlf1'1neIlH

Se tr C• 80
- IS horae.

mes e r", ,00 Auto-Viaç4o CAtaIl'In.rulO

Trimestre Cr$ 35.00 - • horas.

Número avulso .. Cr$ 0.60 •
Âuto-Viaç4o C&ta1'lDeIlH

f
- 6.110 horas.

Anóncioamediante contráto. Rápido Sul-Brasileira - C'Jl'ltlba -

6 horas.
'

.lI origlaaia, mesmo não Râpído Sul-Brasileira .- JOinv!le-

publicados, não serão 13 horas.

dno�dos.

i 117
�::S80 Slo Crtato?1.o - .Lacuna -

A direclo alo se respon-
EXPTeseo arulQuen.M - 81'\u1Qu. -

lIabillza pelos conceitos
I 18A�f':�laçlo lt.aja! _ ItajaJ - 1. ao-

emitidos nos artigos i'·�reBBO BrulQu_ _ NOTa 'l'n1to

assinados.
- 16,30 horas.

---T--T

Rodovltiria Sul BramI - � AI..,re
-�---, .._- �_._- .. - I bor...
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RAUL CASAMAYOR

Viação Aérea
Horário
Segunda-feira

-TAL" - 13,Oq - Lajes e P.....
, Alegre
PANAIR - iO,40 - Norte

VARIO .:_ 10.40 - Norte

PANAm - 14,05 - Sul
�RUZEIRO DO SUL - ta.51 _

l10rte
T.,.ça-f�tN

' �_�
""TAL" - 8,00 - Joinville _

Curitiba - Paranapi
- Santos e RIo.

1'.\ �1\lR � �O,'O - Norte
0fH1ZEIRO DO SUL - ti.'" -

Pmtt!

I
VARIG - t2,30 - �u.

I PANAIR - 14,05 - Sul
I Qua1"ta-feira
'"TAL" - 13,00 - Lajes e l'ôrto

Alegre
.

PANAIR - 10,40 - Norte

CRUZEIRO DO SUL -- H,OO

f{otte
VARIG - 1UO - Norte

I. PANAm - 14,05 - Sul
,

Quinta-feira
-TAL" - 8," - Joinville

Carl"'. - ParaDagaá
- s..t08 e Rio.

� PANAIR - 10,&0 - Norte

PANAm - 14,05 - Sul

.
VARIG - 12,30 - Sul

ORUZEIRO DO SUL - tS,fii
.um

,
CRUZEIRO 00 SUL -- U;SO

Sul
Sezta-fetra

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

Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7.10

tlorte
PANAIR - 10,40 - Norte

VARIG - 11,40 -- Norte

PANAm - 14,05 - Sul
Sábadol

-TAL" - 8,00 - Joinville

ICuritiba -:- Paranagd
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul

CRUZEIRO DO SUL - UI,fil5
1J/'1l1.fo
PANAIR - 10 40 - Norte

i PANAIR - 14,05 - Sul
Domi1lQO

PANAIR - iO,40 - Norte

I ORUZEIRO DO SUL - U.OO

! PANAIR - 14,05 - Sul

utet«
•

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSIU :.\IUSSI

e

DR. A:'-iTô:\TIO DIB l\IUSSI

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

�
•••••••••••••

" • • • •• • ••••••
Q.'

.
..

i
i
•
•

I
•
•
•
•
•
•
•
•

: ,

Datilógrafa
diplomada

QUINTA-J'EIRA.
.A.uto--Viaç4o C&tarlnenK

Alllll"e - 6 boro.
Auto-Viação Cata1'meILH

- li horae.
Au'to-ViaçAo Catarln_

- • horu.

All!to-Vlaçt(l C&tar:lnenH - Tuib8rio

- 6 horas.
A'Ilto-Viação C;1l� - LquU

- 6,80 boras.
Ex2,resso São CrI8toTlo - L!JCuna -

7 haras.
Zmpr�sa Glocla - Lacuna - • l/I

• 7 1/2 horas,
Ilrpresso Brusquen.. - BrulQuo -

1. horas.
Auto-Viaçlo Ita;ld - naja! - 1. boo

nu. .

:Rãpldo Sul-Brasíleíra - 'JoinT!le -

13 horas.
Rápido Sul-Bras!lelra - CUritiba -

• hora..
'

ampresa Sul Oeste Ltda - XApeel) - II

.� - • horo.
I 8EXTA·lI'E�

RodoTiArla Sul - BraB1l - P61'to AIep-e
- 8 horas.
Auto-VLaçlo CatarlnenH

- 5"horas.
Auto-Viaçlo catulnfilH

- • horu.

Auto·Viação C!!_liIleILH
.

- �
- 6,30 hora•.
Expresso São CdltOvAo - r...cuna -

7 horas.
I

Auto-ViaçAo Itajat - Itaja! - 1/1 boo
ra..

· .

Expnsso BrnlQuenh
16 horlLll.

. Rápido Sul·Br�slle!ra .- JoinTUe-

13 horas.
Rápido Sul-Brasileli'a - CUritiba -

6 horas.·
SÁBADO

Auto-Vlaçto Catar1nen.. - CUritiba
- li horas.
Rápido Sul-Bras!lelra

13 horas. ,

Rápido Sul-Brasileira
6 horas.
- • horu.
Auto·ViacAo Catarmense - JoInY1Ie,.

- 41 horu.
Âuto·Vlaçlo C&tarlllleM - Tub&rlo

- 6 horas .

Elror'lBIIO Mo OrúrtoTlo - � -

7 haras.
E�resao Brutlquellft -

I aru-Que
_.

1� horas. \

Autc-Viaçto ItaJaJ ""\ Itaja!
- II Jae>..

ras.

Expresl!O BrnlQuen.. - NOft Trato
- 9,110 hor...

, Expresso Glória - Lactma - • l/J
• 7 1I� horo.

·DOMINGO
Rápido Sul-Brasileira - CUritiba -

6 horas.

C>.u1t1ba

CUrlUba

JolnvUe

CUritiba

. FRAQUEZAS ,EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Serviço , comps=to e especialisado das DOENÇAS DE

SE:\'HORA1> com.modernos métodos de diagnóstico e tra

tamento. .

.

.

COLPOSCOPIA - mSTERO - SALPINGOGHAFIA - ME

TABOLIS�lO BASAL

Hadioí.erapia por ondas c urtas-Elctrocoagulação

Raios UlLra Violela e Jnfra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO i, 10 anelar - Edifício

do Montepio.
Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Mussi.

Das 15 ás 1S horas - Dra. Mussi,

Residência - Rua Santos Dumont, S, Apl.o. 2.

Hospital de iCaridade.
Servico de transfusão d� sangue

o Banco de Sangue do Hospital de Caridade neces

sita doadores. Qnalquer pessôa que deseje doar ou ven

der seu sangue poderá procurar os técnicos encarre

gado'Sj do Serviço entre 8 e 10 horas. 'l'erão os doadores

gratuitamente exame clínico e exames de sangue.

Doar sangue não prejudica, traz benefícios.

Oferece seus serviços.

Cartas a Maria,1nês
Ferreira.

Caixa Postai 55.

FERlDl\g, RE(JM�TISMO �

PLIlCAS SIFILITICAS ,

Elixir de Nogueira
Medicaçao ouxiliar no trotomente<

da .um.

" " " " .
� . " .. �.. " � .. .. . .

.

SENHORITA!
A ultima creação em retri

gerante é (l Guaraná KNDT

EM GARRAFAS GRANDES

Preierindo-o

acompanhando

está
a moda.

Dr. (L"RNO G.
• GALLETTI
ADVOGADO

Crime e ei".l

Conetituiçãu da Soei.dadal

NATURALIZAÇÕES
Titulo.·D.alarat6rio.

INDICADOR aZUL DO RIO GR4N'DE DO SUL
Um nome que se impõe pelos inestimáveis serviços que vem

\ prestando durante seus 15 anos de exístêncía ao comércio e

, industria

Já estamos angariando publicidade para 15a Ediçãó

Informações com o sr. João Pires Machado á rua Conselheiro

Mak� 156
I

Florianópolis
Santa Catarina

.... !"
"""... ..... "",,"

VENDE-SE
Automóvel Chevrolet, 1948,

importado diretamente dos E

tados Unidos Fleet-Master d

Luxe, com apenas 5.000 milha

Pintura original preta, qna

tro portas, equipada, molel

de fábrica.
Tratar com PLINIO MOREI

RA no. Triblmal RegIonal Ele

toraI.

Elcrit6rh • Re.idancla
'Ruo Tb:·adentlll. 41.

I!'ONE •• !468

. '

..... ,.. _ "............ ...." ,

o Muéus da
Asma DissolVido
Rapidamente
Os ataque� desesperadores e violen

tos da. asma e bronquite envenena.qz
o organismo, mlnam a energia. arrt',r'"

liam 3. saúde e debilitam o coração. �EJn-

3. minutos. Menda�o, nova fórmula

médica, começa a circular no 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 tomar 2 pastilhas de Mendaco

ás refeições e ficará completamente lh:,re
da asma ou bronquite. A ação é In lutO'

rápida mesmo que se trate de cR:'iOS
rebeldes e antigos. Mendaco tem tida

r,anto êxito que se oferece com a garaDtl�
de dar ao paoiente respiração livre e fá�
rapid�ente e completo alívio.do Bofr�
rnentO' aO. asma em poucos dIaBo peÇ

Mendaco, hoje nlesmo, em qunlq�et
farmácia. A nossa garantia é a sua majOr

proteçüo.
.

Mendaeo A�a:�rr'���

si é BAVER é bom

�tUU'7llaJ·3

I

Conf(wtav,el

Ver e tratar

mara,10;

Arvores frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e planta.. or.qamenta1s nal

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de

Flori e Pomícultura

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.

Peçam catalago gratuitamente.

Ouçam diariamente, das 9 àsvl) e das Ii às 22 horas

RIDIO IUaA' ZYO 9
· ,

.

Vende-se

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

DR. FRANCISCO CA
'NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schi I

21 (sobrado) (Alto da casa

Paraiso")
Residencia: Rua Alvaro de

valho, 36 ')
FlorianópoJJS

1530 kilocie1os ondas:.médias de 196 metros
.

.

TUBARÃO -- S. CATARINA

A vista, e a prazo
EnrolamelIlto de motores, dinâmos e transformadore••

Instalação de luz e força.

Venda de motores, rádios e acesso·rio&, outros aporelhos elé.

tricos, artigos eléti-icos, etc.

Representações diver1sas,
.

com exclusividade dos insupel'áveill

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCUR'Y".

A EL1!:TRO - TECNICA

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

lAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o SBT'ADO-Quart·a-fa.re 19 Gle Outubro (.1ft ��49 3 r

Aniversários:
Sr. Nilo Nocetti

Faz anos, hoje, o nosso conterrã
-neo sr. Nilo Nocetti, alto funcioná
:rio da Casa Hoepck S· A. - Comér
<cio e Indústria.

O benquisto natalicíante que a

.coração nobre alia espírito comuni

.cativo c leal, desfruta em nosso

-meío social de numerosas amizade',

.que, por certo, lhe tributarão ho

-menagcns, hoj-e. Cumprimentamo-lo
__auspiciosamente pejo feliz registo.

Desejamos-lhe feliz estada

Capital.
nesta

«(Para uma vida melhor» �oomenttlaariOpl1:tel·1'Snac�ona�ã8SAli\,])A PRACASSOS E VITóRiAS ti n ii'Vida eocial
Lssaear por AL NETO

A famíli-a só serve para atrapa-USA-SE NO RIO ._.

Já dissemos que as personalidades uerdadeiramenie heráicos seio
as que conhecem a arte 11Lá!Jic(� de transformar tôdas as experiencios
da vida - mesmo as mais trágicas - em vitórias nitidas e exemplo-

CINE-DIARIO

Ihar. ...

Em realidade,' o esp lrito fami

liar é complelamente incompatível
COI� o esp írito da revolução d<>
prol'etariado .

Este é o pensamento comunista,
expresso pelo escritor chinês Li

Lin em artigo que aparece no [or-,
,I

nal Wen Hui Pao, de Shanghai.
Atacando a instituição da í'amí

lia em nome elo comunismo, Li Lin
conta a história de um trabalhá
dor comunista da Mandchuria.

Na opinião de Li Lin, o trabaloo
dor em questão é o símbolo do ope
rário progressista.
Tinha o homem mãe e esposa.

Mas a mãe era velha, e portanto,
inútil. E a esposa nada era capaz
de Jazer en� henef'Icío do partido
comunista.
Nestas condições, o operár io-sím

bolo-comunista mandou a mãe e a

esposa às favas.

Sem amparo a�gu_!Il, asduas mu

lheres viram-se obrigadas a men

digar e a comer raízes para não
morrer ele fome.
Em compensação, o operário

tornou-se cada vez mais eficiente,
e em pouco tempo chegou a geren
te da fábrica onde trabalhava.
Li Lin aponta êsse exemplo aos

jovens comunistas com palavras
patéticas.
"Isto é grandemente encoraja

�or!" - escreve Li Lin, acrescen

tando:
"Tal é e deve ser a lealdade do

,proletariado para com a nossa re

volução";
O ponto de vista comunista só

bre a família, explica Li Ltn, é de'

que a família é uma instituição
reacionária.
A influência fóra' de moda dos

pais sÔbre. os filhos, afil'ma Li L�n,
é patriarcal e contra-revoluclO

nát'Ía.
"O chefe da familia - prosse�

'guC' Li Lin ..:__ impede quasi sem-:.
pre o progresso da juventude."
Entretànto, o escritor comunista

não diz que a família deve ser !lbo
lida. completa e imediatamente.

O que é preciso fazer é evital"
por exemp1.o, que os filhos percam

tempo com os pais.
Os pais velhos e doentes devem

Hcar -a cargo do estado.
Si os pais' não são mlfito velhos,

então devem t.omar conta de si

'Próprios, da melhor maneira que

puderem.
"Que trabalhem - 'escreve Lj

Lin - que produzam, e si estive

rem com .fome, que recorram aeo /

S·ovêrno.
Uma indicação de como os co

mUllis\as consideram a . família

pôdE' ser encontJ:ada também no

seguinte facto:
Os agentes políticos comünistas

que chegaram a Shanghai, depois
de vários meses de trabalho em 011-

tras re'giões da' Chi.na, não tive-

C.mi·•••; Gr.,at•• , Pilame f ram licença para passar a noite
M�ia. d......melboreli pelo. me com sua famílias.
Dare. preçe••6 o. CASAdlU8 . ü correspondente Walter &>1li
CELANEA - RuaO. M.rra yan, que está' em· Shanghai, conta

5 .de Fevereiro de 1788 e

falecido. I
que êles só- puderam. passar �ua�

em Lisbôa a 16 de Março de 1872.. horas com as resp�ctlvas famll��s.
., Resumindo a atitude comulllsta.

Governou ate 22 de Setembro de .

-'

f TI' Lin es-
1820 tendo repelido vitoriosamen- com reIaçao a aml !a, ... 1

te a' segunda invasão das tropas de
.

creve 'textualmente:. . nós"\ família é um peso par'a •

Artigas em Missões (1819) e a uI- r.. , 0" I' tOfios OS. ., .' "PreClsamo'S empr eoatllnà lIlvestlda de Jose ArtIgas com
.. ', ',' pa'ra livrar-nos

a vitória de Taquarembó em 22 de ,meIOS pOSSl\ eIS

Janeiro de 1820, pondo termo' ao dela.

dominio na Banda Oriental' do, U- "Só depois disso poderemos
marchar diretamente pe� estradaCortinas! Cantos;' ete. ga·verfles" escrevendo "Ul1lJ sécu· ru!!uai,'�

ela gI6ria,"Dire()io: MOZART REGIS. lo da nossa história militar ('0111 - em 1832, na Vila do Socorro,
_

Pl'fI�'O unico - Cr$ 4,00/ páginas d,e heroismo. resignação, Se1'gipe, naseeu Antonio Enéas Previsão do tempo, até às 14
... , .,

. disciplina e galhardia" de que fan- Gu�tava GaIvão, que veiu a soer Ma horas do dia 19
to nos ufanamos; rechal do Exército e Barão do Rio Tempo _ Nublado sujeito a
- em 1813, tomou posse como Apa; chuvas fracas.

e Governador e Capitão-general da - em 18G7, Caxias, viu aprovado Temperatura: Estavel.
Capitania ne São Pedro do Hi.o pelo General Mitre o seu plano de Ventos: Do quadrante Norte,
Grande do Sul, D. José de Castel- movimentar a Cavalada Brasilei- fracos - .

lo-Bl�anco Correi: e Cunha

�:Tase_on-I: r�
contra a do inimigo, em Humai· �empera�uras extremas ele

celas e Souza, Conde da FIgue1ra, ta; hOle: MaXlma 18,0 MiI;Lima.
nascido e111 Salvaterra de Magos a

•
André Nilo Tadasl'o 116,0

1 es.

Usa-se no Rio o cabelo tU1/. pouco mais curto ainda do que ,nos
mieses passados. 'Iréem-se nucas quase lisas, mas não é o corte "à la
,�JU1·çone". O petüeado "eti casque", [ormando capacete 011 touca, aaar
i ado a cabeça, ou os cabelos levantados, escovados para, cima, diiri

.. deni-se as honra« das madeixas ·Cl�rtas.

s. 7'.

Co:nforme descreve o escritor J. R. Mtille1', havia em tima região
(los Estados Unidos uma 'ál'uo1'e gigantesca às marqens de um. rio 711tt.!
/,0 profundo. Um dia, agitada pela impetuosidade de tremendo [ura
cão, tombou inapelanelmiente, mas, na queda extendeu-se até à outra

n�a1'gem do rio. O {ligan1e [ôra vencido. Uma derrota, oporentemente,
'insanável.

Com o passar dos anos, por u.m processo naturaL, ela se foi petri
ficando, olé que chegou a tronstormar-se mmw. ponte por onde cen

tenas de pessoas passam todos os dias. Primeiro a derrota; depois a

reabilitação. De pé, atraente; deitada, 'útil. Uma queda que foi antes
nnm trans�ig1J,l'ação do que ttma bomcarrota.

Sôbre ser um fato, essa á1'vore é um s·ímbolo. Há; .na 'vida, os que,

quando caem. o fazen't para sempre; há, também, os que, mesmo der
�'ubado's peta impetuosidade das [ôrças contrárias, ainda encontram.
meios de transiormor suas provações em benefícios .

São de H. B. Fosdick as sequinies considerações: - Ouvindo Ma
dame Scnunuum-Heink cantar !lOS seus dias de glória, muita gente
seria tentado a. refletir : "Com t�ma voz destas, seria imposs'ível não se

-iornar ctmtora. Nem todos sabem, enirettmto, que" IW início de stta

carreira, o diretor' da 6pem hnperial de Viena dissera ir. artista qu�,
(la não posslúa

\

nem voz, nem' apan1ncia tísica, nem personalidade
para tornar-se ttma cantora. "Compre usna máquina de costura e vá

.' er costureire",
É bom, pois, lembrormos daqueles homens e mulheres que, tendo

razões para dnnidareni de si, j'ecnsaJ'a1n-se a aceitai' o insucesso.

Transtiaurarom-nos,

Usa-se no Rio o vestido de noite, de janta?' principalmente, curto,
do mesmo couiprimetüo que os modelos que süo traiados durante o

dia. A linha é esguia, simples, apesor de esboçarem-se COlidas de pei-
· :�e.

Usa-se no Rio a gola dos 'alunos de Elon. É a qola redonda, li
.gdira"1nente acmada em volta do pescoço, com as pontas tainbém. UNe

.âondoaas. A veJ'emos em blusas, vestidos e casacos.

Usa-se no Rio a longa corrente de ou'ro, .sem ser enrolada no pes
coço ou. em volta do braço. Desce. como dantes, formando um grande
"V" decorativo, dando a volta para enfiar: o relÓgio, razão de sua PT/{>-•

.. sença, no cinturão de COU"l'O ou no pequeno bolso do colete ou do casa

co do costume. Esta corrente de oW'O comprida é usada sem qual-
..quer outro broche O"It balanaondam. -

Usa-se no Rio a assimetria tuis saia�, pregas de um lado só
.bolso unico, nos corpos, tronspoesadoe de golas e decoles irrequ-:
Iares, A 1'16/' na lapela marca com uma nota graciosa esta predileção
.aa moda pela assimetriu.

Sociedade XX de Setembro

, & " " " � ..

Nair Teresinha
Faz anos hoje a graciosa e gen

'iil senhorinha Nair Teresinha Sou

-,$a, dileta filha do sr. Lindolfo Sc,u·
.. Sé, funcionário da Imprensa Ófldal
rdo Estado.

A Sociedade Beneficente e Recreativa XX de Setembro, tradicional

organização sediada à rua 'I'rajano 3í:i, em edifício próprio, e sucessora
-Ia antiga "Fratelanzza Italiana", empossará, hoje, quarta feira, dü

19 do corr-ente, sua nova' diretoria para o exercício soei aI 1949/1900.
Inteiramente reestruturada e de conformidade com a legislação nacio

nalista em vigor; a XX de Setembro conta; atualmente, em sua Di re

toria, com elementos acatados de nossa sociedade, que lhe e�tão ím

'J,ll'imindo feição nova ti ativa.
A Diretoria a ser empossada está assim eonslituict'a:

.

Presidente Eugênio Doiu Vieira (reeleito)
Vice-Presídente :_ Armando Cúneo
10 Se%retário - Rosato Evangelisla
20 Secre-tã.rio - Mauro Fausto Gil
10 Tesoureiro - Carmelo Prisco (ree.leito)
20 fl'esoureiro - Patricio Santana Borba

Para a sessíio de posse da nova adm.ini.stracão da Sociedade XX de

Setembro estão convidados os assoéiados e suas famiJ.ias. A Soleniela-
nrrz - Às ii e 7,30 horas. de terá o concurso da Ol'questra Juveni.l de FlorianQpolis, ,que apre-
Poucas mulheres viveram e aroa� � entará, entre outros números llTusicáis, a "Sinfonia Catarinense".

ram assiIri! Somos gratos pelo convite que nos foi formulado para essa festa

A hislól'Ía de .NORA PRE�frISS, ;;ocial.
a mulher que viveu nas sombras -:-:-:::-:-::-:::-�:::::::;_:::"_::::_;:__:::_:_;;:;::_:;:;;;;:;:::

H
SERRARIA PINHO DO BARREIROda. vida de um homem!, oJ·e no passad'o IA. SENTENÇA

-

LTDA. , -'
. Ficam eonvidados os srs. cotis�Com: Ann SERTDAN - Kellt

TAYLOR _ Bruee BENNJ:ij'J"l'.
\ 19 de outubro tas d!l SelTaia Pinho do Barreiro

À luz das g'aml;Jiarras ela eanta- A ·data de hoje recorda-nos que: Limitada paPa a assembléia geral
- em 1632, os holandeses fize- extraordinária que se realizarÍl, no

\"a". Parpcia alegre, mas na rea- , "

ram escaramuças nos arr-edores de dia 31 do corrente, ás 8 horas, emlidade sna vida era triste... um

I Recife, saindo (e rido o CapitãoJEs- sua sefle social á Rua FeUpe Schmi.-amo!' i.mpossivel a tOl'Íu.l'ava. �

tevão de Távora; dt, 21 - Sobrado, nesta Capital,No programa:
1) - Noticias da Semana - Nac. - em 1739, em Lisbôa, nas fo- com a seguinte 'andem do dia:

2) _ Nol iciál'io Gniversa� - .gneiras da illquisi.ç,ão, foi queima- a) - Alteração do contrato so-

ALualidades. ,do o poéta brasileiro Antonio .r osé ciaI;
Pl'ec,;os: Cr$ 5,00 e 3,20 da Silva, nascido no I·Uo' de Janei- b) - Eleíção da nova diretoria c

Impróprio até 14 anos. ,ro em 8 de Maio de 1705; no mes- c) - Assuntns d-e interesse so-

mo dia teve igual destino sua ge- cial.

"'Â�l�ru�tJfi'�'Rirz'�'ODÉÓN'" nitora Lourença Coutinho· e sua Floríal1ópoHs, 12 de outu]Jro de

WALLA.CE BEERY esposa Leonor Maria de Carvalho;

11949.em - em 1763, tomou posse como (a.) José Elias, . diretor-comer-
'\

A JLA pO rrE,SOURO Governador do Brasil o Conde d?". çi.al.
.. < .. ..,... Cunha (D. Antonio Alvares da

ROXY - As 7,30 horas. Cunha), exercendo at.é 17 de No-

OUERO-1'J<; JPNTO A MTM vembro de 1767. Foi o criador do
'. ciál'io. C;m: ErraI FLYN e Ida LUPTNO. Arsenal da Marinha e do Trem de

- a srta. Dalva Maria, filha do No programa: Artilharia (Arsenal de GÍJerra) e

: sr, José Bernardes Junior e de sua 1) _ A Marcha da Vida - Nac. foi quem expulsou do Rio Grande
"digna consorte, d. Maria Bernardes. Pre(;os: Cr$ 4,20 e 3,,2,0

IdO
Sul' os espanhois;

- o sr. Agenor Póvoas Junior, .

� ..
. ,

.

- em' 1816, o GE'neral João de
..'telegrafista. -

1MPERTO (Estreito) - Às 8 os. Deus Mel1na Barreto veneen o
- a sra. Ondina Pinto da Luz, Grande espetáculo de Variedades! combate de Ibiraocai, contra o co-

,.espôsa do sr· Arlindo Pinto da Luz, CARAVANA DE RITMOS ron-el José Antonio Bel'dum, do E-
-o sr. Alberto Bernardes Apresen�ando: WaldÍ?' Brosil - xél'cftO do General Artigas. Menna
- a srta. Jandira Pereira. Cora Nunes - Narciso Lima - Barreto comandava 510 soldad()"s,
- a menina Inês Carvalho, filha OS?1wl'i'l1a Monguilhol - Dan indusive 150 granadeiros ·de S3nta

,do sr. Sátiro Carvalho. Dl/ai,te - P-,.ocópio Silva - Hélio Catarina, contra 800 entrerianos:
- o sr. Manoel Mende's, ferroviá- [{osa - Aldo N. Gonzaga - Dião Os cat"arinenses eram canlandados

'- l?egional "Demal'ia". pelo então Major Camilo Machado
Grandes S llcesso" musieeis! - Bittencourt, os intrépidos "ban'i-

Sr. Osmar Cunha

NASCIMENTOS: '

Está em festas o lar do nos

so distinto patricio sr. Arnal
do Mesquita, figura de proje
ção em nossos meios sociais e

desportivos e de sua exma. sra.
d. Ivete Silveira Mesquita
com o nascimento" ocorrido
ontem, na Maternidade "Car
los Corrêa", de uma linda me

nina que será o enlevo do ven

turoso lar.
A linda criancinha e a seus

progenitores os nossos melho
res votos de felicidades.
VIAJANTES:

Ocorre, nesta data" o aniversário
'_natalício do nosso distinto conter

f',râneo sr, Osmal' ,Cunha, categoriza
rch

• do funcionário do �anco do Brasi:.l
.]
,e destaeado desportista no Estado

Abraçando·o efusivamente, solida-
··:rizamo-nos com as expr,essivas ho

r� ·Jmenagens que ,hoje, lhe serão pres
'bdas.

,

I....�......,..,._......_,.",._.""._.....•••...•....._..

..J

InamÍ Custódio Pinto

, Transcorre ,hoje, a efeméride n�

-talicia do jovem estudante Inami

�jntoz filho do distinto casal Emí·
lia e Inamá Pinto, da soci�dade 10-
,cal.

O jovem Inamí, hoje, será-', alvo
"de expressivas manifestaãões de

,simpatia de seus inumeros amigos,
"..ás {I1l3 is nos associamos

Fazem anos, hoje:
- as graciosas menin; Rita de

"'-Cássia e Maria dQ Rosário Frallzoni,
1\ :1:l'êmeas, filhinhas do sr. Wanderley

'Franzoní e de sua digna espôsa d,
.Ruth Vieira Franzoní.
- o sr, Cantídio Morais, cO'ner-

rio.

PASTA DENTAL
ROBINSON

- a srta, Rosa Paulino Cardüso,
· funcionária do "Banco Iuco"
- a menina Neusa Nair, filha df,

· sr. Artur Schiefler, funeionári\i es·
· tadual.

Viajantes:
Sr, Vitor Barcelos de Sá

Está -entre nós o nosso distinto
.. patrleio sr. Vi�or Barcelos de Sá,
operoso viajante comereial da ae!!"

iada fi l'J1la ImportadoTa Casa Al!ler
- to Gomes Ltda" do Rio.

DIPERIAL - Às 7,30 horas.
PEPITA JI:.\1ENEZ

Com: Ricardo MONTALBAN:
Rosita DIAZ.•

?\o lJrograma:
Cillelandia Jornal - NacIonal.
Preços: Cr$

.
.'1,20 e 3,20.

Impróprio até 14 anos.I

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1<-�gpPQSQntan tQS Q..x�llJsi\(bs papa o 6stado Fones: 1.324 é 1.388

. d 8 C)a n ta �a tapi ria
I

Florianópolis - Santa Catarina

Industria Comercio e Seguros KDol S.8. iiN-riE�S"E"·p·õr··iõii;;··d�"·mud;nçã
Praça 15 de Novembro, 20 - 2.0 andar

'

,Grande área de terreno j� cultivada

CASAS � TERRENOS
Possue V, 8. casas ou terrenos pUI

vender?
Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório ImoblUirk

1\.. L. Alves.
Rua Deodoro M.

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO,

-

N. 33)
ACEITA ENCOMENDAS

DE SERVICOS TIPOGRAFICOS
-

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL -- ENTREGA
RÁPIDA

CASA MISCELANEA dhtrl
buidora dOI :Rádiol' R.:C. li

Victor; Válvula. e Di.coI.
Rua Conselheiro Ma tra

Indus'tria de Maquinas Agricolas
Nardini Ltda.

A maior e mais aperlei coada Eabrica" de

Maquinas Igricolas, Tornos, Teares e
Artigos de Cutelarias

"-

Fabrica em Americana - Estado de São Paulo

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

End. Tel. KNOT
r=lopianópo \js \Santa @atapina

Reside no Inferíoro TESOURu

V S
.. I)

Da illi!trução est&. 'ao alcanM· vlaJ a r
de todos. Dá esse tesouro &0 tal( •• •

anugo analfabeto, levando-o a um I V. S. viaja .'1 Reside no Interior? Adauira um Catálogo de Moedas
curso da alfabetização no Grupo 'I Antigas

do Brasil e enriqueça depressa.
-

Escolar .,�ão �osé, na. ,l!;sooJ.a Indus, Peça em qualquer livraria de .Florianópoli�. Custo Cr$ 20,DO. Pelo
tr131 der-Florl.anópohs ou na 0&"- C�rrelO Cr$ 20,00; pedidos a Jose Claudino da Nóbrega. Rua General
drnl Metropohtana. Bíttencourt, 91, sob - Florianópolis.
- ------------------�.-------------------------------------

Aceita-se representante no i rrter-io r do Estado. Cartas p.ora
Caixa Postal 139 - Florion6poli�

------------------------

fIA,

·SERVICO MILIT-
ATE.Y('ÃO ClDAJJO]!"S RESIJJKVTES EJI PALlIOp

Os cidadâos da classe de .1931, residentes em Palhoça, deverão sen

iuspccir nados de saúde, para fazerem o serviço milítur em Hl�,O, no-

Quartr-! d o 110.0 B. C. '

.

Pala isso. serão encaminhados pela Prefei ttu:a ;\1uillcipal daquela:
cidade a partir de 17-Xr á 26-XI-19,í9, em turmas.

ATEXÇÃO CfJJAJJÃOS RESIDENTES EM BlPUAÇU
Os cidadãos da classe de 1931, residentes em Biguaçu, deverão ser

I inspecionados
de saúde, para fazerem o serviço mititar em 1950, nu

, Ouartel de HO B. C.

I Para isso serão encaminhados pela Prefeitura Municipal daquela
cidade â partir de 28-XI á 2-XU-19li9.

'

lo.

I

.....................................................
I'"'

DR.

A. DAl\'lASCENO DA SILVA
ADVOGADO

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 - 2° an"

(Edifício Pérola)
I

(Distante cerca de seis quilometras da capital-Bairro-Barreiros:
A rea de 142 metros de frente por l.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de materuii.
TRATAR: I

Flor'anópolis __; nesta 7'ec'a�ãn ou Escrià-u: 1. de A L. AI'l:es"
Barreiros - com o proprietário Mathiae lha.
Blumenau - com o sr, Christiano Knoll. no Hotel Cruzeir<t.

Eficaz �ratámento �a
:e: bem conhecido do mundo médico e farmacêutico o vator

terapêutíco da Aminofllin3. ASTHMAN contém além deste sal,

outras substâncias de comprovada eficácia. tornando I assim ·0

ASTHMAN' o mais completo e eficiente p repa rad o para o trata

mento da asma. bronquites 'asmáticas, b ron qu
í

tes crônicas ou

agudas· e tosses rebe ldés. AS'l'H:'.lA>T combate ràpidamente a.

asma em tôdas as suas rases. Nas d:'oDaria� e farmácias .

.--_._-_•._----

SEDE SOCIAL:

po�ro ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS OA PÁTRIA N." 68 1.0 ANDAR

CAIXA POSTAL, 563 • TELEFONE 6MO - l'ELEGRAMAS: .PROTECTORA·

Agencia Geral pa��a 8tH, Catarina
ijua Felipe Scnm:dt. 22 - Sob.

Caixa Postal. 69 - Tel. "Prntectere" - FLORIANOPGLIS
��------------------------�--------------------

CURITI6A TELECRAMA: PROSEBRAS

Serviço de luz e Força
A V, I S O

A Diretoria de Obras Públicas - Serviço de Luz e Força - avisa que

a partir desta data e enquanto estão sendo executados os serviços de re

modelação das rêdes de -dístribuição, não atenderá pedidos de ligação d"

energia para força motriz.

Diretoria d� Obras Públicas, 15 de Outubro de 1949.

I
I
I

I

!"'V

f) t."; t,. •

WETZEL INDUSTRIAL-JOINVIL:LF; (Marca' re� ,

/TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
----------��---------------------------------------------I�'-----------------------------------------------------

!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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para Ec.zematide Infantil
Pomada não gordurosa, antissé
tica, que combate as coceiras e

erupções da pele. Não mancha a

roupa e não requer ataduras.
.

Se V_ não encontrar BELZEMA
em seu fornecedor mais próximo,
queira escrever para a Caixa
Postál 687, Rio.

Esta dmômico
�---.�.-----------------------------------------------------------------------------------

CI esp ír i Lo humano parece haver rompido- os es: J.·ci! os 1i111i tcs

que o con tinham, penetrando os domínios do iní'imtamentc pequeno
-e do inf'ini lamente grande. As utopias de ontem são realidades de ca-

.da ins:an!.t:.· ,(
A I estão ôsscs gigantescos transatlânticos que singruin os mares,

"êsses estranhos peixes de metal, em cujo bojo os homens atingcru as

prof'und ezas do oceano, essas mostruosas serpentes de Ierrn que se

';nsinuam por entre as ga rgantas das montanhas, êsses mageslnsos
.:pás�aros de aço que cortam o azul celeste.

:\0 domínio das comunicações e lrausmissão do pensamento rea

'Iizam-sc veidadehas maravilhas, O hO]11C'm moderno, através elo

. le).r1'one, cio rádio, da televisão, Jala, vê e ouve de um com incnte u

outro. Transmitem-se .totograf'ias, através do espaço, e a Imprensa de

-outro cuntí ncntc as publica minutos depois.
A ciência moderna sujeitou a matéria, acumulou recursos, levan

'

..VilI rábr-ícàs e encheu cle máquinas a terra, Mediante cálCL:1,JS mate
sempre tem compradores
terrenos.

Rua DeoJ,oro 33
máticos, C[lC'gOLl a precisar -a exístõncía elos elementos e a sua relação
>periórlic3. Analisou a .jlatlll'pza l' a constituição ela matér-ia e rI,u 'cner

.gia. Desi utegrou o álomo.
Dirse-ia que o' próprí a morte "ai cedendo Iericuo anie o gen;o ela

I-ciência moderna. O homem vai disputando-lhe terr-eno, pauno a vai·.
:1l10. As E'11I'l'l'midades' endêmicas e epidêmicas, outror-a, flagelos invcn

cíveis, estilo sendo vencidas. Extasiamo-nos ante. os mí lugres da ci1'I1:--1;g18 mod-nna.
Levando-se em conta que essas descobertas produzem,

nr.lural-lmente, consequências de oaral er suci al. I'ul'ç'a é concluir que a nossa •

época está sendo fortemente influenciada pelo seu dinamismo. Ê.1.e

já está rlctcrrninando as linhas ele uma nova ordem social.
,

E é porqüe êsses fenômenos exercem protunda in tluõncia SI)]JI'r;
as in�Li.Ll1ÍC;,Õ(,S 80ClalS, que os sistemas políticos, económicos, jut-ídi
-cos, educativos, procuram amoldar-se ao dlnamísino ela era em que ,'i-
-vemos. Os velhos sisteruus pol iticos, as velhas doutrínas econômicas,
as velhas orgauizaçõcs jurídicas, as velba;' formas educacionais vão

passando 1101' uma reforma, porquanto. uma lea dinâmica exige pt-ln-
-cípios dinâmicos e ninguém hrí que pretenda ser um desajustado.

Xesl a linha de pensamento, surgiu-me uma pergunta : - qual a
' , - _ - .

.religião que se presta para esta época dinâmica'?
Nesta idade experimental, os homens sofrem forte tendôncia de

valorizar apenas os fonômenos palpáveis 'aos sentidos, deixando de

I'lado os fatos de ordem 'CSIli:,it.L�al. Rencvaru-sc im�esti,ga\�ões, I'eex.arninam-se meticulosamente as ld('I�� do passado. Nao e de se admirar.
-pois, que o homem moderno queira por iJ prova as premissas básicas
da filosofia religiosa. Haverá' U111a ·relig·jão que sobreviva a esta pro- :'�:.:�:;::�=:E.-::.�':::;;:=
va de fogo? Sobl'ev.Í\erá o Cristianisrno ?

Agencia Geral para S. CatarinaHá um Crisl ianismo car-icaturado que jú perdeu sua Influência Rua .Fefipe Schmidt. 22--Sob.
-sôbre o homem rnodeino, mas o Oristian ismo puro, o dos Evangelhos, C. Postal, 69 - Te!. «Protetora»
,êssc Lrrá seTllpre uma valavl'a clar,a, 'intemeraLa, orientadora, quais- FLORIANOPOLIS
-(Iuel" qL1e sejam as circllnstâncias .. Palauas de fé, de esperança, de

_ _ .

nmor, de salvaç;'io. .
.

Militas felieidaaee ,el sei...
Uma era dinâmic.a exige uma religião dinâmioa. O CrisLianismo I

to ele !Seu filhinho!
é ess'a religião. Há nos Evangelhos 1.ili) conjunto de principios morais'l Mas, não esqlleça, que o .eUt.:
,que, ap'.ic.ados !1 condllL�, ,pr?eluzol1l �.ers?nalielad.es vigorosas. Trans-! presente para o seu "'PIMPOLHO'
formam em cnatura:o clmumlCns e nLol'losas, VIdas outrora írac,as- é lima eadernC!lta cio CUDIT(I
'saclas e perdidas. ,

I MUTUO PREDIAL. .

"O E,yangclho ?O Cristo. é. o Doder. de D�\ls_ ]1ara a sa]\'31;[\0 ele
todo aql1c'.e que cre". D CnslHlnIsmo c a rellglao d'e poder. r:;j

Aliás, ató cienListas há cUle que ['C'conhecem que o Cristianismo 1/;,..".integra <a personalidade huma!l:w, solucionando-lhe os conflitos Ínti- � I.
mos e dando-lhe harmonia inlpl'Íor. Há, também, 05 que al'il'mam

_

. que, sem os ]lrillcí.pios mOI'ais elo Sermão da Montanha, Cfualquel'
-conqllisla da ·ciência será de pequeno valor vara o melhoramento ria

-espécie 11 Llmana.

1<; os pl'iQ.cípios do Evang,ell1o podem ser experimenLu(los no labo�
l'a!ório da "ida.

A']le�a [' tIos recursos da Lécnica nWclel'na, (I homem ainda 1)ão

\ (onsegu'iu u fplicidadé ambicionada. Torna-se, cada VPz mais llesu

jusLado, vi\'enrlo a debater-se DO." ll'emedais da cmo,ção.
Haverá uma explicação? Sim. ]� que não houve, ao laclo elo ])1'0-

. gresso cientiJic(I, llTI! progresso moral cOrL'esl)ondente; a:iSenhol',ean
do-se da matéri!l, .0 homem matel"ializou-se no cl1110 à matéria; crian
do a máquina, escravizou-se a ·ela; julgou qlle iloderia p�'eseilldil' da
l'eligiilo e perdeu a harmonia espIrilual.

]�sse o diagn�stico. Qual ',a trral)(\lllica? O, nosso Inundo pl'eeisa
"oltar üs fontes dil�amizadoras da religião, pois, aqueles para
quem a religião tornoll-se realildade vital, são os que possuem a "\.'1'

. riaclei ra harmonia llsicológie'a.
'

. Foi o dr. Harl['iplel, noLáYel vo;iquiatl'a '�a JngJ.aterra, que disse;
"Estudioso ela '\)sicoLel'apia, não len.do .C01110 tal, relações com :1 L('o
Jogia, esLoll convE'Jlclclo que a l'digiiio cl'Ístii c�erce lima !.las mais
rorlerosas influ(\ncias no "rntirlo de f'siabel�cOl' harmonicameútp Q paz
de espírito e a confiallCa interior tão ncce�sários à cOllljuista da
saú(]l' e cio "igOl' ".

- ,

,

Eu nilo diria mai:;; naela para provaI' que, na realidade, o Cristia
nIsmo· ri a l'C'ligiiio para pst.a era dinâmica. Escl::ll'ec('ria al1ena� qUI'
essa I i'ligião se enconlra !las p,iginas cristaDnas e dinâmicas do
EY<1r: c'lho. ele l�ri:>(o, llndlT de 1 }('llS 11<11'<1 li sal\ ação do mundo.

I'

Vivemos numa era dinâmica.

Isaar Camargo

Náo espere que a doença VI

site a sua casa. Defenda a su

saúde e a dos seus filhos, to
mando MALTEG. Frío ou gela
do, é uma delícia. É o maio
fornecedor de vitaminas, e, po
isso, o melhor tortttícante. A
venda em todas as farmácias'
armazens.

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

oO oO

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

ESCRITóRIO IMOBILURIO A. Lo
ALVES

Encarrega-se. mediante eomíssão, Gt

compra e venda de imóveis .

Rua Deodoro 35.

................... - f .

COMPRADORES PARA CAS� •
TERRENOS

o Escritório Imob1l1ário A. L. AlTes
para cuu •

Levànfadas Noturnas
En\'elhecem os Homens

Freqüentes levantadas ou micções no

turnas, ardência, resíduos esbranquiçados
na urina, dôr na base da espinha dorsal,
lia ingua, nas pernas, nervosismo, debi
lidade. 'perda oe v igor , podem ser cau

sados por uma enfermidade na prôstata.
Esta glândula é um dos mais importante.
órgãos masculi noa. Para controlar êstes
transtôrrios e restaurar rapidamente a

saúde e o vigor, siga o novo tratamento
cieutffico chamado Rogena. Mesmo que
seu sofrimento seja antigo, gnrantimos
que Rogena o aliviará, revigorisando sua

glândula prostática e fazendo com que
V. se sinta muitos anos mais jovem. Peça
R·ogena em qualquer farmácia. No••" ga-
rantia é a sua melhor proteção.

.-

Rogen'él
- indicado no tra
tamento de proata-

'�ite5. uretrites e cistites .

CHER

NAVIO.;MOTOR "ESTELA"
.maxima rapidez e garantia para transporte de euas mercadoria _

Agentes em· -Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

GRAFIA

uando ..lguém, ta! como o O&ftIo

IhelM da Uust".oilo lIr<lima. C>ÍGJ>,_
lhe. em o.mé.vel gasto. um cállce do
excelente ..peritlvo KNOT. Ism�
... V. Sis.. de a.crescentar. ao a.grad&>
c." • gentileza.:EST.EE lA'I1-

DATIL
(orrespondencll

.
(omercial

Confere
Diploma

" BEl.., O NEY APEiUTiVO
w 1'11&/)/1.:10!

DIRf:çAol
Amélia M PigozZi

METODO:
Moderno e Eficiente

Rua General Biltencourt, 48
(Esquina Albergue Noturno)

�--------------

Transportes Coleii"JJ'os
SRS. PASSAGEIROS

PARA
ITAJAf - 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 PuJIDan

H O R A R lOS:
Carro direto a Curitiba: parto 6 Rs.
Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias .úteis: Partida às 13

horas, podendo prosseguir de ·J:oinville a CUritiba no dia se
.

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

dendo-se passagens.
Aceitam-se despacho de encomendas.
Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silveira nO 29

••••••••••••••••o•••e••••••••••••oo•••••••••a••e••••

I' AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO

I OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO
.

I
- ,HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

.

QUALIDADE

Com,i.u}tório:
Rua Tiradentes. 9

14,30 horas
Residência:

Hotel La Porta

Cirurgia-Clínica - Obstetrícia
Dr .. Antônio Dib Mussi
Médico efetivo do Hospital de Caridade

Servi ço especializado em Doenças de Senhoras
Modernos métodos de tratamento

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\

6 08 H'ADU- Quarta te!f. 19 de Outl;lbro 018 \9.�

Figueirens-e x Paula Ramos, o

seguiment«
sensacional encentro de �omiDgo
ao Campeonato de Profissionais

"

TEN.lS
Figuras e falos duma reuniãe

de tenís
Conforme estava progl'arnado, realizou-se, sábado e do

mingo, em /tajaí o torneio das melhores raquetes de Santa
Catarina. Tomaram parte, as representações' de Lajes, Joinvile,
Florianópolis, ltajaí � Blumetuiu;

A graciosa laço: "Cidade -âe Itaiai", foi espetacularmen
te arrebatado pela equipe de Blumenau, capitaneada pelo extra

ordinário canhoto Bernardo Hering, acompanhado por Nebe

Lunq e irmãos Otte. Em segundo lug-qz', conquistando a taça
"Genésio Lins", colocou-se a equipe de [ta}m, tendo, ã trente,
Mazinlio e Lila, velozes como entilapes e diobõlicos como Ma

quiauel: Helio, Ada e Marcos são as três jovens promessas do
-tenis itaiaiense, cujas exibições são o prenúncio de f'tt/llms
sucéssos.

Em terceiro lugar, desempatando com l/ajaí, numa extra

final-íssima, resolvida num 'Único "sete" pela' chegada do cre

púsculo inoportuno, colocou-se Cl equipe, 'do Lira Tenis Clu

be, assim constiiuidu: Beck, Arnaldo Mesquita, José Santos
e' Dr. Guerreiro. Beck foi a [iqura impressiosuuüe dessa equi
pe, lendo jogado - incrivelmente! - 156 "games"! Ioinoile,:
embora integrada pelos irmãos Capareli, tão simpáticos
quanto vivazes; tão ágeis quanto "venenosos", pois que suas

bolas lembram brasas brancas que queimam. a quem. as reba

te, - conseguiram um 4° iuqar -nãc, menos lumroso, Colín eri

biu-se mal, não lembrando, absoluiamente, oouele Colin. oue
temos vistos noutras competições, quer em Ioinuile, quer aqui
em Flcrianápotis, Darcy Cubas é o desejo ele vencer feilo im

prenisto, i!: um dos mais extraordinários dos tem.peramentos
esportivos que já 'vimos, Entra na cancha não acreditando na

.

possibilidade de perder - por isso, ganha. É qãrdo, uaieo,
bl'aços curtos e não é menino. E' tudo isso é admirdoeimente

.'Superado pela vontade de derrotãr o "az" que tioer a bravura

de comparecer ii cancha.
_Ern quinto luçar, aparece a equ'ilpe-- de Laies - muito no

vinha. e-muito entusiasta. Realizai" a 'V'Ulgem de Lajes a ftaja:í,
para tomar parte n1lrna competição em que as lJer--spectivw;
eram mínimas, já é alguma coisa digna, P01' isso, por iniciati
va do "Marcilio Dias" (seção de tenisj; foi-lhe ofertado ele

gante bronze a que o sr, Abdon Fôes teria chamad� o "bron-,
ze da renúncia e da solidariedade".

O resultado pois, dêsse acontecimento desportivo, foi o

"seçuinte: 10 lugar, Blumenau, com Sele pontos, Em 2°, Itajaí,
,com se-i.s pontos. Em :;0, Floriatuipolis, com cinco pontoS'. Em
40 Ioimrile, com três pontos e em 5°, Lajes, cO'ln zé'l'o ponlo.

O programa, muito 'extenso, estava mal organizado, Os

jogadm'es que chegassem (Js finais, clwgal'iwn co'mplelamen
te ,exgotados. Os descansos {oram pé-ssirnamellte observados.
E a prova, foi a paq'tida fi'rUi_{, desempatando 0$ segulldos ltt

gw'es. Lira e Itaja:i conqu;islam e empatam com cinco pon
tos cada um. Uma dupla _- Mazinlw e LUa 'vel'S'u,s Bec-k e .José,

'

1'ea[izararn o- feito do empale, Cinco pontos para cada clube.

Todos os quatro jO{JadOj'es estavam fatígadíssimos. Até aí,
Beclc h'avia jogado, nada. llienos que.155 "seles"! É incl'Írel!

Mas, o tal programa rezava assim: "caso haja empate, em

qttalqueI' das colocaçõe.s, êsse empate será resolvido com ou

tra partida de melhOj' de três e por' dupla". Lrígo, o Lira tinlza.
de jogar 'inais uma dupla COlUra os il'mÍios Heusí. Nessa altu

ra, o nosso querido desportista AcioU, lança, a nosso vel', uma
proposta extempol0,nea: que o desempMe de..vel'ia efetuar-se,
,segunda-feira, dia segu,inte, por is,so que o Beele não estava

mais em condições de prosseguir, Ora, corno era lógico, o

"jUal'cílio Dias, lIão concordou. Ho'u,ve uma troca amável, de
.amáveis ponderaç:ões 1'ec-ípoc-ras e, porque o (Tep"Ú-sculo vÍ11'fw
chegando, ficou, deliberado q'u.e Mazinho e Lila. - Beck e Jo
sé - desempalfltlulo o segundo lugar no torneio, jogassem
4Penas ll'In "sete". Nêsse "sele" o ltajaí venceu por 6 ,x 2 a

du.pla José e Beck.
A maneil'a amigável e (!legante COln qlle f01'a l'esolvido o ,

'tÍ,n'ico i'rnpasse surgido, apenas nos vem_ mostrai' q-ue 't:ado P,

fácil quando a polidez asswne a iresidêncict dos ajustes. É que
as C1'eatums do tenis se entendem, muito bem e não Izá pl'oble
mas que_ o bom se1lsO( não seja p1'esente. O tenf,s, de fil,to, e o

,esporte das elites - não temos mais dl'ú'uidas -c, gl'�cas aos

Deuses. Po')' isso,' lnminado o torneio, lodos se abraça�arn de�
-sesperada:rnente e COl're1"a'nl ao Hotel Itajai onde se realizou

u'm jantar clwlllado de "confraternização". 11-111ita comida,
muito bom humor, muUa bebül� e lntlilo discurso, Tudo 01101'

lWI,íssirno; entretanto. E devidarlwrl-ie al,irnentadas, sOl'1"iden

,tes, felizes, as eml/Uixadas rumaram à Sociedade Gu,araní,
onde ttm Sal'au se iniciava e'li. louvaI' do grande a,conlecÍ1nen
to desportivo.

Especialmente cónvidados pelo sr. Alvaro Acióli de Vas- ,

cancelos, esta reportagem compareceu (ci!) ,àquelas festas te

llísl'icas. Fomos hospedados no mesmo hotel, comemos na mes

nza mesa, dormimos no mesmo quarto. Acompmzlwmos de

perto I adas as desassomUl'ada$ -atitudes e todos os J'wrnu'n{J'Os
sulís, Vimos ludo e t'udo anotamos. Por isso, vámos fazer aqui,

I

ATE\.tnu A ESQUli'\A DA H!}A BARAO DO RIO BRANCO O CA,L-.

ÇAJ\lfEN'1'O
FACULDADE DE DIREITO Felizménte a Ma vontade do se. Prefeito aliada ,á cooperação das
DE SANTA CATARINA indústrias hrusquenses, tomaram a peito a iniciativa d.e calçarem
CENTRO ACAD�MICO "ín-totum" a principal artéria de nossa cidade.
XI DE FEVEREIRO Hoje, alguns meses após, já outro aspecto i lumina Brusque pelo

ASSEMBLÉIA GERAL EX- seu cartão de visitas. Está completamente calçada a Avenida Consul

I TRAQRDINARIA . Carlos Renaux, antiga João Pessôa, num atestado eloquente do dina-
_ , De ordem do Senhor Presi- misco e do espirito ernprendedor dos homens publicos hrusquenses.
dente, fica convocada, na for- Aíngiu agora a esquina da Rua Barão do Rio Branco" fazendo va

ma dos Estatutos, para o
-

dia lêr o cumprimento da palavra do Prefeito Bianchiní refletindo .em

19 do corrente, às 17 horas, na todos os seus munícipes satisfação e alegr-ia pelo maior progresso e

Faculdade de Direito, Assem- embelezamento da cidade.
bléia Geral Extraordinária do
Centro Acadêmico XI de Fe-

I vereiro, para deliberar sobre a

seguinte ordem do dia:
-

Reforma dos Estatutos
Secretaria do C. A. XI de

Fevereiro, em Florianopolis,
17 de outubro de 1949.

Waldir Campos
Secretário

PASTA DENTAL
ROBINSON

o PRECEITO DO DIA
UTILIDADE DA GELADEIRA
O calor favorece o desen

volvimento dos micróbios nos

alimentos que, por isso, se tor
nam perigosos para a saúde. A
geladeira conserva os alimen
tos, impedindo que êles se es

ti:aguem.
Evite que os alimentos fi

quem estragados, com

prando ou improvisando
- em sua ��sa uma geladei
ra. _;_ SNES.

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

, �

proximo, em. pros-

NOTICIAS DE BRUSQUE
(Do correspondente 4cy 8evaerd)

PROCESSO IVO RENAUX
Conlido em 300 folhas mais ou menos, o processo do rumoroso

caso do grande industr íak- hrusquense, foi entregue esta semana com

vistas ao Exmo. sr. Promotor Público de, acusação.
Diante dós comentãríos surgidos na: cidade e da duvida levantada:

quanto o pedido de prisão preventiva que seria- pedido pelo Promotor

nossa reportagem procurou algo de oficial ouvindo o representante
0.0 Mlaistério Público. , l

S. S. limitou-se a declarar a nossa reportagem que, só decidiria
� sobre o assunto, após estudar minuciosamente o processo, quando eu

tão formará a denúncia dentro da mais pura e sã justiça,
Ficamos na é,.xpectativa de' qualquer boa nova para informar-mos

com exatidão aos leitores.

RECAMBIADO O ,"SE.cRETARIO MALOGRADO"
Há a1.gumas semanas esteve em Brusque a Cia. de Comédia Joã-o

,RiM, trazendo consigo um Secretário improvisado' de nome Antonio

dos Santos Madruga,
"Acolhida carf nhosamente pela população local, a Companhia ob-,

leve bons resultados, sendo que, a única nota destoante da temporada
foi a autacão do secretári� Madruga.
•

T� que "o "pirata" após vender várias asshraturas no valor superior
a três mil cruzeiroã empreendeu sensacional madrugada, levando con

sigo ioda a ímportancia; mais uma caneta parker 51, pertencente a U1l1
..

"amigo" .

Tão l.ogo se teve conhecimento da "fuga" a policia providenciou.
a captura do seu Madruga e, não foram em' vão as derige�cias, pois, em
qualquer lugar da capital paranaense o' sr. Madruga foi "pescado".

Esta semana, após uma viagem pouco agradável, com várias esca-

las, o st-, Madruga chegou a Brusque recambtado.
-

Após a enlrega da caneta, única coisa que sobrou, além do melian

te, foí·ábúto iÍl{:iii"éi�tcí paraser novamente exportado Antonio Santos'

Madruga.
Vale '3. ,pena lembrar agora aquele velho adágio :

'

"Mais vale quem Deus ajuda, .. do que aquele cedo madrugar,

a. nossa obsernaçiio serena-, a respeito da conduta da equvpe do

do Lira Ténis Clube.

"Galêgo" Beck foi o mártir do torneio. Um ,eslJol'lista,
por mais treinado e por mais jovem que seja, não, pode prati
cm', num- dia e meio de tenis, Ui6 "games", Entretanto, foi
êle, a fifinra n. r do Lira, E felizmente esta-va êle, num de

seus grandes dias, Em segttndo plano, pOJ'to1L-se o Dl'. Guer

reiro.
José Souza e Arnaldo Mesquila, se não comprometel'am,

andaram lJcla tangente da culpa.
Fazendo dupla com (}IIC1'reil'0, Al'naildo esteve h'l'econhe

civel. ,Yel't'oso, intolerante co.m iod(1s - as fatalülades do te;üs,
Al'nnldo IOTtw'a1H{-se e tOl'!:u.rava os 011.tr03. 'rodas as bolas

que perdia, a culpa ou era da quadra: ou da ,sua mquete mal
clwol'domia. Na Ó, simples" cont-ra lI1aziriho, 101: wn ina.dapata
do, do pdme'Íl'o saque até ao úl/;ímo lance. E nós que acompa

nhamos a p')'epar-ação cnidadosa da, equipe da' capita.l, apenas'
lmneniamos qu.e o sr. Arnaldo assim se tenha conduzido, por
isso, qlle já o vimos em grandes -momentos. Ontra inesp-ressi
va {ig'U)'a da equipe do "clube da col'ina", fo'í o SI'. José Souza.'
Fazendo dupla ycom C; "galêgo" Beclc, quasi qllP. é "carcegÇ1-
do" lJOe este, Be.c" esfalfou-s(5.

José também se revelon um gmnde "reclamador".' Nem
sa.cliva direito! Todos conhecemos às Sttas vil'tudes teIlísticas,
entretanto, eWtamos encorajados em, segredw' o seguinte: o

S1' • .Tosé s6 realiza hôa,\' pel'fórmances nas canchas do setl clu

be. Nas canchas estranhas êsse tenista se lJertlll'ba e não rea

Íi::;a nada positivo. Contra Hel'ing e 'Nebehtng, as pl:imeú'as jo
gadas do 'sr_ José pressagiaram para Beck, o seu trabalho do

brado., Na dupla contra os irmãos He'usit" a coisa áillcla -pÍ01·Oll.
A maior'ia dos lJOntos para os adversários (sem desmerecer
a vitm'ia dêles, ,é claro), foi traballlO ele rebatida deleit1wsa do

sr. José. Dois destinos t'inham as suwr jogadas: fóra, ou l'êde.

E assim, foi dU'I'ante todo o torneio. E a prova, é contagem fi
nal para o Lil'a.: Bec!f, s'ózinho, coilqni!;J1.;lJu, quatro pontos. Os

o-utl'os companheiros de equipe, apenas conqwistararn juntos,
urn 'IÍnico ponto... ,

Nada. (lis�o, a nosso ver, empana o bl'ilho das competições
de .Itaiaí, If �wil:o menos, o valôr' 'técnico do tellis que se pl'a-'
i'iC{t ern PtM'ianópolis, Conhecemos os nossos tenistas e sab�
?nos das suas possibilidades. Apenas anotam05 êsses detalhes

a cuja crítica não nos podemos furtar. E ein esporte a coisa é

assim mes'mo: "um dút ela caç,a" o outro, do co{:adol',. E já
que (1., F;deração de Tenis está fundada, a t,w'éfa é a mesma:

tl'einal', treinar; lreinw' sern(ln'e, cada vez mais,
ZURI CUNHA.

)

l

----,----

Ministé'l'io da Marinha

Cepitenia dos Porto, do
Estado de S..nta (.ttrina

EXERCICIÕ Dl$ 1949

Editei,

I
De ordem do Senhor Capjtão (te

,
Mar e Guerra da H. Rm., Plinio da

i Fo�s-eca Mendonça CabrâI, Capi
tão dos Portos do Estado de �anta:
,Catarina e de �côrdo com o ráctio
02409 de 2012 41 da Dirt;toria Geral

f,' de Marinha Merca'nte, e artigo 102
do Regulamento para as Capità·

Illias de Portos, faço saber a qUCJl-r

I
interessar possa, que para execil.;ão

!
de obra puublica ou particular, sô
bre água, em ten'enos de marinha

I e mar'ginais dos portos, rios, lagÔas
c camns, deve ser previamente ou

vida a Capitania dos Portos,..por
meio de oficio ou petiçto do inte
ressado dirigida ao Ministro da
Marinha, devidamente instrniflO-.
expondo a espécie da obra que de

seja realizar:

Capitania dos' Portos do Estado

ele, Santa Ctarina, em Florianópolisr
12 de outubr-ü de 1949.

-

.

Nelson do Livramento, Coutinhor
Escrihtrário da classe "G" - Se
cretário.
e 9 •• •••••••••••••••• • •• " .

MALTEG, contem malte.
ovos e mel - os ,grandes for
necedores de vitaminas. É
melhor complemento alimen·
tal' para crianças e adultos.' '
venda em to((,as as fannácias

-

armazens.
CI •• til: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • .

PA�TA DENTAL
:l[�_.Al"" ROBINSON '.�t�·f1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, díàrianíente, no Hospital de Caridade

,......,._-.-_-....._....
- ....- ..- ..-",....-J"'....-.-.-.-.-..........-_-_.....-.-.-_-_-w"__.-.-M-....._ .-.....

Dr. Alvaro de Carvalho'
Doenças de Crianças

Consultoria: RUa Tenente

.uvelra, 29
Horário de consultas: 9 ás

lU.
Sábados:, 14 ás 17 hs.

Dr. Milton Simone
Perelra

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
09. Serviços' dos Professores Bene

ticto Montenegro e Piragibe No

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

Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

.

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle-.e tratamento
. ,"pecializado da gravidês, Distur

!Moa da adolescência e da menopau

<II" Pertubações menstruais, i.1�1,\.

mações e tumores do aparelho geuí
·W feminino.

Operações do utero, ovários, trem
..... apendice, hérnias, varfzes, etc.
.cirurgi!l plástica do perineo (ru
'«Iru)
ilSSISTENCIA AO PARTO E Oi'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS

Doenças glandulares, tiroide, ová

,nOl. hlpopíse, etc.)
'Dfsturbios nervosos - Esteríltdade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 -- Tel,
t.481
Resíd. R. 7 de Setembro _ Edíf,

!'a'n.I e Soma' -- Tel. 846.
,

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: Ás 11,30 horas e à tar- I

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

15 - Telefone 1.422.

.

Dr. Mário Welldhaaell
OfaIea médica de adulto. e cria_
OOnBÚltório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Can.ulta da. 4 .. 6 hor..

...Idbeia: 1'elipe Schmidt L II.
Telef. III

Dr. r••lo Foat..
Clinico e operador

(lnlultório: Rua Vitor MeireIetI. le.
Telefone: 1.405

CeDaultaa das 10 áo 12 e daa 14 ,.
II brl. Residência: Rua Blum_,

22. - Telefone: 1.620

nr. Guerreiro da
Fonseca

Transporte. regulares de cargas dopôrto de

sIo FRANCISCO DO SUL para NOVA VORI
Informagõe. como. Agentes

F"lor'f1DÓPOI18 - Carlos HoepckeS/A - C[- Te!etone 1.212 ( Eo 1. t eleg,
São Fr8Dcilco do Sul - Carlos Hoepcke S/A -CI - Telelone õ MOO'� �MACK

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

I
!
•

,

-------�.-

Dr. Liodolfo A.6.
Pereira

AdvOlTado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.tituiçõe. de .ociedade.
e servigos corebtos, em geral.
�Organizoçõe. aontobeis.

Registro. e marcos, di.pondo,
no Rio, de correspondente.
Eacrit6rio: Rua Alvaro de

Carvalho n. 43.
. Do. 8 àa 12 horas I

Telefone 1494

7

Especialista
11 Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS -- NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmídt, 99
Telefone: 1.500

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

.Jtt. PO�YDORO ERNANl DE S

THIAGO
Médico e partei...

i() Hospital de Caridade de- Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

loonças dos órgãos internos, es oe

cíalmente do coração e vasos

ioeneas da tiroide e demais gían
dulas internas

!lutea e cirurgia de senhoras -

Partos

'ISIOTERAPIA - ELECTROCAR·

DlOGRAFIA -_ METABOLISMO
BASAL

mlURIO DE ÇONSULTAS: -
Dlàríamente das 15 às 19 ho-

-as,
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n. 11

Fone manual 1.702

RESIDBNCIA:
'-fenida Trompowsk.J 6:11

Fone manual 7!111

Dr. M. S. C.nlcull
Clinica exclusivamente de crianÇUI

Rua Saldanha Marinho, 10,
Telefone M. 7 Ja

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Na,�1o
na! de Medicina da Universidade

do nrasn) ;

Médico por concurso da Assistên·
ela a PsIcopatas do Distrito

l"ederal
h-Interno de Hospital Pslqulà
trlco e Manicômio Judlclãrio

da Capital Federal
h·intenlo da Santa Oasa de MI·
sericórdla do Rio de Janeiro
OLíNICA IAl!:DIOA - DOENCAS

NERVOSAS
oonsuttm-io: Edificlo AmélJa

!feto - Sala 3.
R·esidl\ncla: Rua Alvaro de oar

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Oonsultório - 1.208.
Residência - 1.305.

- 14 horas
16,30 horas Aviso aos interessados que 1:1

, Diretoria da Liga Operária Be-
12.10 horas nefi:cente de Florianópolis rece

berá propostas para a venda
dos prédios de sua propriedade,
sitos às ruas General Bítten,
court, 123 e 125, Conselheiro
Mafra, 91 A e Pedro Soares, 18.
Desta segunda concurrência

poderão participar não somen

te lOS 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 informações pode.

rão ser obtidas na sede, á rua

Tiradentes, 20, a partir das 19
horas.
Secretaria da Liga Operária

Beneficente, em Florianópolis,
28 de setembro de 1949.
ALCIMIRO SILVA RAMOS

10 secretário

._-.-.........,.............-.-.--....,...._-_-.•-_...........- -.-_.,._-._.·.-_-.·...-.-_.._,.......-.w.... _ • J

COMPANHIA "AUANÇA DA BAlDA"
Fundada em 1870 - Sêde: BAHIA

INC1lNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanç« de' 1944

CAPITA� E RESERVAS Cr$ 80.900.606,30
Hesponsahildades '. ....•. Cr$ 5.978.401.755,97'
Receita . ...•........... , Cr. 67.053,245,30
Ativo .•.... Cr$ 142.176 ..603,Ho
Sinistros pagos nos últimos 10 anos.... Cr' -...._ 98.687.816,30
Responsabilidades .......•. Cr'. 76.736.401.306,20

1Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio MSS8Grra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

Vende-se
Um rádio, marca Phílípps,

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 Ni
colau Vieira - funcíonárlo da
Escola Industrial.
•••• ,. ,. •• ,. •••••••• #> •• ,. •••

�
••

Liga. Operariã Bene
ficente de Floria

nópolis
CIRU��iAR�!��� ,�o��: CIo Carros para 'o interior do Estado
'RURG�HOR�O�sj,.r:-iT&E S� o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada
1'ormado pela Faculdade de Medi· firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:

liDA da Universidade de Slo Paulo,
onde rei assistente por vário. aDOI do EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque _ 16 horas
Serviço C\rúT!(ico do Prof. Allplo

. Correia N.. , cl excessão de sábado
Cirurgia do estômago e m. circ:uta· EXPRESSO BRUSQUENSE 2a 48 6a f'
rei intestiuos delgado egresso, tirol· r -.,. e . eIras

d'!, rins,· próstata, bexiga, utero, Nova-Trento
ovários e trompas. Varícocele, hidro-

ceIe, varizes 'e hernas, E. A. VIACÃO ANITAP,Oill - sa. e 68• feiras
Consultas: Das 3 b 5 boras, • rua

Pelipe Schmidt, 21 (altoo da Cata
Paraiso). Telef. 1.598

Iteaidéncia: Rua Esteve. Junior, 170;
Telef. M. 764

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
'uta de 10'/. ao ano com recebimento de iuros meneai»,

Informações nesta redação
-_ -�-�------'----

QUER 'VESTIR.SE COM CONFORTe E ELEGAMCIA 1
PROCURE A

Alfaiataria Mello
,RlJIQ Felippe Schmidt 48

EspeCializada em artigos para
homens

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM· GERAL - CAPAS, CAMISÁS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo.menor preGo da praea
Fava uma visita à nessa Casa e verifique

nossos preços e artigos

Edital de Concurrência

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

o VALE DO I'.rDn
-

Proeuem .. J....eJtI
Pl'ornaso,

LIVRARIA ••,�
R.08A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis hospeda, desde au

te-ontem, a Embaixada "dr. Elpidio
Barbosa" integrada de alunos, da

-;._------------------------- .. '- '--.- ,4:1 �érie do "Curso Normal Regional
d� 1949 Nicolau Pederneiras" .anexo ao

"Grupo Escolar professor Lapagês
se" da cidade de Crisciuma,
Os estudantes prosseguirão via

gem até Brusque e, possivelmente,
visitarão outros municípios do Vale
do Itajaí.
O sr- Addo Caldas Faraco, Prefei

to Municipal de Crisciurna, é o 'pa
trocínador da excursão e também
acompanha os estudantes em todo
o percurso.

' Nesta capital, no dia
17, a embaixada visitou o Grupo Es

,
. colar "Lauro Müller", no dia 18, o

1 (r. diretor do Departamento de Edu'

cação, o sr. Governador do Estado.

.lor'en6poll't 19 -ele Outubro

o MOMENTO

o P. S. D. e o acôrdo

.,
"

A nota que o Conselho Nacional do Partido Social Demo
crálico fez publicar, ontem, no Rio, a 'propósito das suas deli
berações da manhã, pôs em têrrnos precisos e ctaros o pon
to-de-vista da organização majoritária em relação ao projetado
acôrdo inter-partidário para a solução do problema da suces
são presidencial. Nada de mais, além do que lhe cabe de direi
to, em normas democráttcas, pretende o P . .8. D., dos .demaís
partidos políticos interessados nos entendimentos. Aliás, !1l1I1-

ca se cogitaria, a nosso ver, de estabelecer como processo ten
dente à consolidação do regime um critério diverso daquele
que resguarda a posição de fôrça majoritária que compete ao

P. S. D. Nem seria de esperar que, da parte elas outras corren

tes, viesse a suscitar-se uma contestação a tal inviolável direi
to, fóra do qual não poderá existir um sólido respeito ,10 prin
cípio majoritário:

A nota pessedista não poderia, portanto, ter sido ruais coe

rente com a, própria razão-de-ser dos entendimentos, que evi
dentemente não visavam à inversão elas posições eleitoralmen
te expressas lia situação de cada um dos partidos representa
dos na comissão dos tres.

Acentuando que, nos últimos pleitos (e não teria incor
rido em exagêro :;e dissesse em tôdos os anteriores) o P. S. D.,
"conquistou maioria .110 senado e na Câmara Federais, nos go
vernos dos Estados e respectivas Assembléias, Legislativas,
bem como nas Prefeituras e Câmaras Municipais", a nota
dó Conselho Nacional pessedista não excede das estritas li
nhas do panorama político-partidárto do país, nesta nova f'a
se de reBiJne republícano. Ali estão verdades incontestáveis, que
se radicam no pronunciamento popular, sob a égide da Justi
ça, que lbes assegura inteira e insuspeitável verificação.

Lógicamente, nenhuma estranheza haveria no fato de rei
vindicar o P. S. D., dentro do acôrdo com as demais correu

, tes partidirias, o respeito à própria posição majoritária, ca

bendo-lhe assim dar o candidato à Presidência da República.
De-resto, sempre. foi essa uma condição geralmente pa

cífica em todo o curso dos entendimentos inter-partidários e,

pois, fundamental ao êxito idas conversações. Se íntransígen
cias houver, carreando embaraços aos esforços feitos em tôr
no da expectativa nacional por um pleito sereno, não prece
de� do P. S. D., nem se nutrem de ambiciosos 'propósitos dos

dirigentes pessedistas, aos quais não assistiriam as prerrogati
vas de invalidar, por uma sorte de concessões desarrazoadas,
a expressão da vontade de decisiva maioria eleitoral do país.
Isso significaria, mais do que uma capitulação inexplicável,
uma quebra das únicas norma-s que se coadunam: com o rígido
·princípio democrático das maiorias.

Convém, todavia, observar que o P. S. D., fiel às intenções
que lhe ditaram, até aquí, as atitudes no seio da comissão dos
tres e através da conduta de seu grande e nobre Presidente,
"r. Nerêu Ramos, se acha perfeitamente integrado na sua íun
cão de defensor da estahilidade do regime. Sem profundas in

compatibilidades que não as que possam derivar da íntolerãn
cía de adversários menos ponderados, a pujante organização
político-partidária que reune a maioria dos Brasileiros não

perde a confiança no patriotismo superior dos quc lhe reco

nheçam as razões e lhe não neguem os direitos de promover,

por todos 05\ meios Lícitos de que disponha, a desejada pacifi
cação dos espíritos

-

em tõrno do pleito de 3 de setembro do
ano vindouro.
I

I

1P!�!!g�t��J!�f�o. E.)
Ilse Koch, a mulher de cabelos ver·

melhos, conhecida COmO a "Senho
ra de Buchenwald", foi novamente

Roma, 18 (O. K) - Dona Rache- prêsa, logo após ter sido posta em

1e Mussolini, espôsa do Duce, pu liberdade pelos norte-americanos,
hli;:ou uma d('cli''i·.-tção, por inter- .hoje, depois· de haver passado au

médio do seu advogado" desmentin- gum tempo recolhida á prisão �e
elo flue o corpo de Mussolini esteja Landsberg.
panl ser devolvido a familia. A de, Ilse Koch, viuva do comandante

daração acrescenta que a famllia de Buchenwald, foi imediatamente
nem sequer sabe onde foi sepultado entregue as autoridades alemãs e

ü corpo de Mussolini. O clitador fas- conduzida para a prisão de mulhe
"ü;fa italiano foi capturado e exe- res de Alchbach, pert.o de Munich,
cl.tado por guerrilheiros italianos, onde permanecerá até ser julgada
tllmndó fugia para a Suiça, (!1ll por um ti"lbuna'l germanico, sob
principio -ie 1945. O corpo do Duce acusação de crimes praticados con

foi �eputado em lugar secreto pe);) tra nacionais alemães em Buchen-

'gúvêmo italiano. wald.

linlDem sabe dos
restos mortais
de Mussolini
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Está Désta capital. desde ante-ontem, a Caravana «Dr. ElpídiOi
Barbosa», integrada de estlJdantes de Cresciuma \ .'

nores, o Hospital Nerôu Ramos e a

Assembléia Legislativa do Estado.

Amanhã, às 7,30 partirá para>:

Brusque, ond-e está sendo aguar-Ia-:
/

da.

o sr. Secretário da Educação e Saú
de, Educandár-io; Santa Catarina,
Colônia de Psicopatas e Leprsoàrio.
Hoje, a caravana "Dr. Elpídio

Barbosa" visitará o Abrigo de Me-

A mcís sensucíonol
conquísto da cíêncío

01"iginal de Mat·y Bromberger
Tradução de João Sem Terr<l

«Continuação do número anterior'
A hunumidrule parece não ter aprendido as tições que II·;; aaialhas

sucessivas Llie tem proporcionado .

Qnando tudo indica que o mundo irá' entrar lllun periodo de bo
nança e de compreensão, surçem. os desentendimentos, as violências e"

as traições.
Como uerdadeiros animais selouçens, lançam-se os homens á lu-'

ta.i com a ú,ni.ca preocupcção de eliminar o ..� mais fracos,
Tratados e palavms nada mais representam. diante 'das poderosas:

máquinas de destruição,
.

A lei é a do mais [orie. O mais POelC1'OSO será o senhor, enquanto-
qu e o mais. [raco mio passará de escravo.

I

Respeito e dignidade iá não mais existem!
Parece que a pilha. dos séculos, de tão alta, está perdendo o pT'U

mo e ameaça desabar a cada instante!
É que Oi homem se deixou. dominar pela ambição. "-

Quando alçuem. disse que a terceira guerra Íá havi,a começado".
, r

61'rOll.

Errou. porque ainda nem a primeira foi terminodat, pois (1' ver
dade é que pelos séculos afora, a Iuutumidode vem trauando uma lutri�
contínua e fatal.

.

'

As mesmas ambições que domitiarosn os "cesares"; os "tzares" e'

os "napoleôes", dominam os homens de hoje.
Pensa-se, exclusivamente, no dominio e na fôrça, enquan,Lo esque

ce-se que a miséria e a dôr clamam. por proteção nos quatro contos da
terrat

Luta-se, destroi-se e extermina-se, sempre, porém, com resultado:
negativo.

É que a palaora; ésse douu. sublime. que Deus nos deli' pora que nos'

comoreendessemos e nos aproximassemos, foi sufocada pela vo;; pos-:
sanie dos canhões.

Prefeito-Ado Faraco

Encontra-se em Florianopo
lis , o nosso distinto' conterra
neo sr. Ado Faraco, operoso
Prefeito Munícípal de Crisciu
ma.

.

.

O ilustre visitante tem sido
muito cumprimentado pelo
vasto circulo de' amigos desta
capital.

Nossa Senhora da Boa
em Saco dos Limões

Festa de
Viagem

Deverá realizar-se em Saco
dos Limões, nos dias 22 e 23
do corrente mês a tradicional
Festa de Na. Sra. da Bôa Via

gem, que se revestirá do maior
brilhantismo.
Naqueles dias, haverá gran

de queima de fogos de artifi-

cio e barraquinhas, com valio
sas prendas.
A comissão encarregada dos:".

festêjos pede, por nosso inter-
médio, aos clubes náuticos e

aos srs. proprietários de em-'

barcações, acompanharem a

procissão por via maritima.

«Curso Bíblico»
Está sendo muito concorri

do .o "Curso Bíblico", organi
zado pela Juventude Católica
desta cidade, no salão paro
quial, diáriamente, às 19,30
horas.
Êste Curso é habilmente di

rígido pelo Rvemo Frei Seve
rino, que está se revelando de,
muita competência e' erudição.
O auditório mostra-se aten

to e compenetrado. É interes
sante notar, a exposição de li
vros, quer sobre o tema em fo
co, quer sobre outros temas
religiosos e profanos, para
adultos e para crianças.
O Curso terminará com um

t�el·tame biblico, ao qual con
correrão todos os que acom
panharem o mesmo. As condi
diçôes .exigidas neste certame,
serão a frequençia e a disser
tação sobre temas expostos
préviamente. Os concorrentes
terão direito a um sortéio, cujo
prêmio será um novo testa
mento, no valor de Cr$50,00.

Jovem Brasileiro! Serve jna,
Pátria como paraquedista
Acham-se abertas até o dia 29 de outubro, as inscrições para ma-

trícula no Curso Básico da Es-cola de Para-quedistas.
•

Os interessados que desejarem prestar servsco à sua Pátri-a corno

Para-q uedistas, deverão procurar a Secretaria do 14° B. C., diaria-:

mente, das 8,00 ás 11,30 hs. ·e 'das 14,00 ás 1·6,30 hs., onde poderão ob-r
ter as' informacões necessárias.'

Jovem bra�iIeiro 1. •. Inscreve-te e presta teu serviço militai' $.

Pátria como Para-quedista.

Telegramas retidos
Acham-se retidos, nos Correios e

Telégnifos telegramas para:
Rodrigues, G�neral Bittencourt, I

.Tosé Santo. Gisela Aragão� Manoel
Rocha Ribeiro. Olivio Nóbrega. Eu
gênio Luz. Henrique Setinke. Pedro
Ricardo da Silva. Alfredo Lamarca

Corria ontem peja cidade, que ó acôrdo interpartidário
estava em estado 'de coma. Como não' ouço rádio, não s'ei se tu

do o' que corre por aí é verdade ou mentira.
O fato é que, inegavelmente, as noticias, ou boatos, cio fim

do têrmo do acôrdo não causaram alegria aos mais declarados
,e pQsitivos adversários do sr. Nerêu Ramos, nesta capital,
Também isso parece mentira, mas é ve:rdade verdadeira. E a

explicação é fácil: o fim do acôrdo, para esses, significa uma

irr.emovível barreira caida na estrada que os levaria ao sr.

Ademar de Barros. Enquanto o caminho esteja obstrUIdo. es

tá acontecendo uma coisa tremenda ·para os cripto-ademaris
tas: os pessepistas escolhem os seus dirigentes 3m Santa Ca

tarina.
Muita gente vai chegar tarde .••

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

iAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


