
•

•

Ministro 'Silvio ,Horon�aE,m florianó�olis, �es�e. ante·�ntem o sr.
s... excia .. ,. após recepção brilhante na Base' Aérea, �irigiu-se à. Séde do, 5° 'Distrito'

Palácio do Govêrno,. onde lhe leram tributadas homenagens. .- Jantar
intimo, ontem .. =Dades biográficos do' ilustre militar ..

. . .... '. ... . . .. Florianópolis hospeda, desde ano Aérea, Comandante da Escola rle
, •

tc-ontem, o sr. Almir-ante Silvio de Aprendizes .' Mar-inheir-os, do sr ..

Noronha, ilustre Ministro da ,;\I1ari- Armando Simone Pereira, Leoberto

nha, o qual, passageiro de um dos Leal e Othon Gama \d'Eça, Secreta,
aviões �la FAB, teve concor ida rios do Interior e Justiça, Viação e

recepção no campo da Base Aérea Obras Públicas e Segurança Segu
desta capital, S. éxcia., que se Iaz rança Pública, respcctivamcntc..
acompanhar de lúzida corniti va,

.

dr. Tulentino de Carvalho, Prefeito
composta cios 51'S. Capitão de Era- da Capital, Cel. Alves Marinho, Co

mandante da Policia Militar, e ou-'

tras autoridadés estaduais.
Ao desembarcar e após os cum

primentos, S. Excia. passou em re-·

vista a uma Companhia da Base
Aérea, que lhe prestou as cont.i-

�B,omeDagem {dO
-

sr, .Ministro SUvi,o de 200 morto.s Dum Bci
,No,ronb.a, ,hQj�. ao sr, 6overaatl.or �o idente Jerroviàrlo I.Ist"ado. almo.�o na sede do �. Distrito V_\"RSDVJA, 25 (0• .1<.:.) - Á 'noite, s. excia. foi alvo de ho-

B- " ..., L'rua infcrmação não of'icral mas menagenj, na séde do 5° Distrito
.Flór ianópolis hospeda, desde ..ant.c-ontem, '0 .sr. Almirante Silvio de digna de credito, revelou a exis- Naval, sendo-lhe oferecido, bem

'Noronha, Ministro da Marinha, que ora nos visita em inspeção aos esta- tênoia ele duzentos mortos num como á sua Comitiva, um jantar'
belecimentos subordinados àquele Ministério. -gnave acidente i�elTQvj;ari0 ocorrrdo íntimo.

S. Excía., hoje, homenag-eará o sr. dr. José Boabaid, preclaro GOI'CI'- nas proximidades de Nowy, a nor- '

EM PALACIO
uador do Estado.. com um' almoço no 'belo edifício -do 5° Dtstrãto Naval, desle de Varsovia. O numero de Ao sr. Almirante Silvio de Noro.,
.ao qual comparecerão 'altas autoridades civis e militares. 'O \ilustrado feridos é lambém ,el,evaUo. nha, que é hospede oficial do Go-
titular da' Pasta da ':\1arinha 110S .ehsequiou com um amável convite à 110-

.

b
vêrno do Estado, foi of'erecido : :'t

.meuagem, o quc, sensibilisados, agradecem'tls. Ba teu noma bom a [gata
:Murilo do Vale e Silva, Sl�b- noite de ontem, em Palacio, !.HUi

'Londres, (U.P.) 25 _ O navio Chefe do Gabinete', Capitão de Cor- : jantar intimo.

tO Itr. ,dr. Edmundo Acacto Moreira felicita sueco Ivor bateu nnrna mina sub- veta Afranio Faria, Oficial_de-Gabi.j'HOMENAGEM DA A.SSEiVIBl;�IA
.marina no Mar do Norte e foi ra, nete, Capitão Tenente Renato de A Assembléia Legislativa, por in-

rO sr..- 8overaador_ do Estado pela designa- jJidamente a pique, não havendo Paula e Silva e Capitão Tenente tenuédio de uma Comissão de là�r-
-

d d a IJ I N d B' ainda noticias detalhadas sobre o Hild-egardo' de Noronha Filho, aju- Iarncntares, composta dos srs. doC-

zeao a a· J)SCO ii ",' o ra�o do Norte destino da carga e da tripulação dantes de ordens, e, ainda, um [or- putado , Pedro Lopes Vieira, Biase

,Ao sr. dr. José Boabaid, digno Governador do Estado em 'Ull�a vez que Iorans enviados socor- nalista, um fotografo e um .cincgra- Faraco, Waldemar Rupp, Braz Al

-exercícío, dirigiu o sr. dr. Edmundo Accácio Moreira, o seguín, r08 'que �everiam chegar a tempo fista da Agencia Nacional, foi re., ves e Cardoso da Verga, apresentou
·te fonograma: j de salvamento. ccbido, naquêle campo de pouso ao ilustre visitante cumprimentos,

Fpolís 19 E' Ih f Iícít
-

,

D t· d
. pelos srs, Go vêrnador José Boa- em 'visita que se realizou ontem, no.,

- nvio- ie e ICl açoes peio ecre o enomi-
nando João Guimarães Pinho a Escola Normal de 'Braço do hai d, Comandante do 5° Distr-ito Palácio do Govêrno,
Norte rendendo homenagem a um homem ,público que prestou D tU t d 4·'

Naval, sr. Capitão de Mar e Guerra VISITAS DE INSPEÇÃO
relevantes serviços a Santa Catarina e trazendo, assim, estí- r.· 11!ew on

�
VI a Benjamim Sodré, que se fazia a- Durante o dia de ontem o sr. AT-

mula aos que procurem seguir tão salutar exemplo. Saudações De regresso da Amcrica do :\'01'· companhar de oficiais. srs capitão mirante de Noronha fez "árias vi
cordiais. Edmundo Accacio Moreira, te reassumiu a clinica. dos Portos, Comandante da Base Conclue na 3a. pág. '

Naval aoe

"
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i Gre'he, os «novos-
. I

I e os «velhos» I
:•••••••••••••-. •••••••••••••1

ÀLTINO FLORES

(Continuado da edição de 2.'; de Outubro)
SOJ'ia possível ao Brasll refugir semelhantes Ienóme

.nos? Claro que não. Disso é l}rova o caso da semana mo

del:'nista de 1922.·"A Semana da Ade Modermi" - escreye

A. L. �obre de Melo, - "inaugurada 'na terra bandeirante
'llrecisampllle em 1922, foi a deflagração da ofensiva contra
o 'pa;;sado, o 1)oulo de ruptura com a tradição, o comêço
de uma insubordinação sistemática ao,; Yelho� cânones,
�portados dos centro,; culturais da Europa. Hepudiava-se.
tudo o que não sign\f'ieasse moderno e Ludo <? que não fos
se nosSo. Estávamos como que poss'uidos de Ulll autêntico
tielíl'io nativista, que sub\'erlia a ordem estética e tentava
transformar a melancólica realidade brasilcira no cenLro
:{.1e gTavi tac·ão elo pensamento univrrsal. Foi a época do
pau.-brasileirismo de Oswald de Andra.de e do verde-umal-
1'el'ism.o cle Cassiano Ricardo. A vitória do movimento mo

d cru is La, avesar dos desvios inicialis ,o da resistência orga:
nizada VOI' parte da gerontocracia reacionária ainda do-
minante, foi conseqüência da nossa insatisfação social sem
'limitas e tradnziu o esfôrço coleLivo de lima geração, ho
llesLamente ell111enhada. na procura de um caminho ... Tu
do ,não 'tel'Ía 'passado talvez de Ullla "-inocente estudanta
da" - como diria Elói Pontes, J�O seu piLoresco J.Jngua-
jar, - se niio estivesse à. ltellte do movimento, eneol'ajan
do-o com a uutOJ'idade d� seu prestí,gio, a figura ifinâmi
ea, extremamente sedu.l.ora e enyolvente elo romancista cte
CanGü'" (Mundos 'mágicos, p. 134. ·e 130). A[lesal' de várias
incocl'('ncias, ôssp trecho, nos seLlS liilleamentos gerais, de
:fine c:om l:elatin\ fidelidade o acoIltecido.

!l111it.a gente fala na alil.ude de Graça .'\raub<l. qt1e
rompell. ·('sll'Ondosamenle com a' Academia Brasileira de
Letras, pal'a se alistar, aos eincoenla-e-seis anos de idade,1
entrr os rapazes mode1"llistas (ou Int.lll'islas): mas raros

.
são Os ,([lle allldf'm à 1'es1)osta que l11e deu' l\Iedriros e AI

bUCtllel'qlle, eu tão na presidêneia da Aca�emia, utl'a,:és do
rlisClll'sO pronllnciado em sessão cle 21 d� junho de 1921,
'(Ver: Homens e coisas da Acad. Bras, por Medeiros e AI

hlH[llCrque). �iío l'Bsistiremos ao desejo d� transcrever os

"S()gn:inLe,� IÜjJicos: "Onde est.á, entre os nossos [acadêmi
-cos] I1ma ol'ienla\:[tlJ l1nilateral. em tal ou qual díreção?
Não consigo (lescobrl-1:J ... .'iinguém diJ'l't que a Aeademi:.i
qUe acolheu Emílio de Menezes s,eja uma corporação Ie
cha�m ao espírito maís rc\'olucionário. ]i; dífíeíl achar qua
renfa homens-de-Ietras com of'i.rntarões mais eOl1lrasl a
das e JJnLagônlcas que as ·nossas. �o e�tanto, é natural. q�e,
como f'orporaç'ão, a Academia não �e faça pioneira de Ino_
lidades. Fma academia é um núcleo de eonsagrados. A

l)onsag'ração não vem na mocidade. A Academia Brasilei
ra., reconhecendo isSO, �Ô �tl'iri� mal se procurasse impe�

dil' o dC.3'envolYimento da literatura nacional em qualquer
direção. 'Essa é, porém, uma faILa ·que não lhe pôde ser

imputada. As academias SflO normalmente, na média dlls

�<Jue as compõem, a revresentaç-ã.o da mais alta mentulida
de da geração anterior i1quela ·em,cuja época estão vivendo.
Elas são o último degrau alingido até eerto moment,o. Que
outros sllham JI)ais alto - tanto mclhor! ]� o qúe esLa Aca
demia espera, é pelo que trabalha. Subam os moços; nós
aqui rstamos paJ�a lhes mostnar, não o, máximo, mas o mí
nimo a que podem atingir. O nosso confrade Gl'aG2 Ara
nha é nm estranho chefe 'tle reno\'ação literária. Pedé-!WS
ql1e nos renovemos, mas não nos dá o exemplo. É regra,
velha regra - CJue talvez'lJOr isso 'mesmo seja "passadis
la" - \lue os chefes de moyimenlos literários digam o .que

querem e dêem a amoslra disso nos seus trabalhos. VitOl'
Hugo 1'êz o pref�ício de Cl'omnvell. lVlaupassant fêz o prefá
cio ele PíU1'C ef Jean, MarineLti fêz o pref'úcio dos Poeti
{ului'isJ;i. Lê-se a notícia da orienta\ião nova e tem-se ime
diatamente noção do qlle ela é. ;VIas o· Sr. Graça Aranha
nos !:liz: "Renovem-se! Sejam futuristas! Sejam naciona-

listas!" Dá-nos alguns conselhos que nós - eu, pelo me

.nos - n.ão entendemos: "o futuro da arte 'é o objetivismo
dinâmico ';! De nada disso, entretanto, nos fornece nenhu111
exemplo. :Seu pl'imeil'o livro, Cwwü, é nltidálnenLe anU})ra
si).eiro. Seu segundo livro, M.alazurle, I: baseado no folclore
� e folclore é' seml}re -essencialmente uma estratificação
.do passado. Sell terceíro livro· achou ineio de incluir' a

idéia da confelleração luso-hrasileira. Portugal, êsse Por
tugal que o' SllJ'. Graça Aranha pl'oclama moribundo, êle o

q lleria ligar ao Brasil, 'amarrando-nos, portanto, ao, que
(11e - êle e não eu - acha que é um cadáver. Séu último
trabalho P Ludo quallto há de mais passadista: a biografia
e a correspondência de dois escritores: :vlachado de Assis
e Joaquim Nabuco. O Sr. Graça Aranha, no meio das suas

violentas contradições, me lembra aquêle poeta que, pro
tesLando contra a ereção da estátua a, Casimiro Delavigne,
acha"a que há mortos que seria prer.iso matar: Il est des
morts, qzz'il {aul qn'oll tue. Mas ,alg'uém lhe .replicou que
os 1ll0rLos que êle matava conlinuavam a passar muito
bem: LeS mOrls que vaus tuez, se pOj'tent assez bien. Os

nências de estilo, rumando, em se

guida, para a séde do 5° Distrito

Naval, onde lhe Iôram prestadas
as homenagens a que tem direito
pelo elevado posto na administra
ção do País.

JANTAR INTIMO

mortos que o Sr. Graça Aranha vai matando - Portugal e

a Academi'a - vão bem, muito obrigacJo.,. Chefe que
lH'ega sem dar o exemplo, o nosso ilustre eonfrade podia aG

lllenos dizer com clareza o que deseja ... O nosso colega
'nos fala, porém, citando mui.lo Platão, um cavalheiro que
"ivell há 2.271 anos. no ." objetivisl1lO dinâmico". Simplf's
pala\'ras, puro psitacismo, Mas o chefe singnlar, que não
sonbe dar nos seus escritos uma amostra do que desejava,.
citou ao menos onze modelos do que lhe parece a orien-
taç'ão moderna. Caso singular: desses onze, dois já protes
taram contra a sua inclusão na lista; cinco são premiados.
da Academia! Estranha Acadcmia, esta, que se opõe ao pro
gresso e anima os que são a"pontados como mais progres
sistas! Entre os nomes enumerados pelo nosso coleg1a s6
há um parentesco: é que as respectivas certidõe� de ida
de oscilam entre vinte�e-poucos e. quarenta-e-poucos anos.

Mais nada. Um deles, grande poeta que a Academia pre
miou .por um belo livro de v,ersos, publicou depois disso"
alguma coisa cubista, futurista, dadaista? .Não. Publicou
um volume de canções gregas', imitação do que se fazia há!
mais 2.000 anos! Que estupendo futurismo! No fundo, tô
das essas declamações são simplesmente pl\erís. A arte se'

fêz para dar emoções aOS que a apreciam. As emoções fun
damentais da natureza humana variam com extraordiná
ria lentidão; são mais ou menos hoje o qUe eram há l[ ou'
5.000 anos. Para susciLar essas emoções, os homens-de-le
tras empregam durante cerLo tempo alguns processos. No"
Jirn de um elado pra'zo, êsses processos, já gastos, já sabi
dos, já excessivamente conhecidos, não produzem mais
efeito algum. j� preciso renová-los. Olham-se as mesmas

coisas,' d� ângulos .di ('erentes. Para isso, entretanto, se ra
bi'ioam teorias complicadas. OnLem, o romance devia no

tar todos os pormenores qLle cel'ca\'am os p�rsonagens. Ha
via enumerações longas e minuciosas. Era o Natnralismo.
Veio depois o romance. psicológict), que já não faúa caw'

algum da ambiêneia. O que os escritores nos descreviam
era tudo o que se passava no espíriLo dos seus perilona-·
gens: não só as Ruas palavras, como eis seus pensamentos,
as suas intenções, as suas tentalivas de intenção... De
po.is veio o romance simbolista ... Devois virão outros ...
Para quê? Sempre para o mesmo fim: modas transilórias
que reno,v'am apenas os processos para desperLar emoções'
sempre idênticas. Os teor!stas da estética sentem sempre'
uma profunda indi.gnação, quando alguém lhes diz que as

snas SOle)le8 dOl1trinas são apenas modas. Cada um julga'
ler apanhado afin[\l o definiolivo, o absoluto".

"St é aí, algnns cios agudos, justíssimos conceilos do,
peregrino espírito que .roi Medeiros c Albuquel'qpc.

(CrwlinIlGl'(í. em próxima edição) ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 \ o ESTADO-Quarta 'el'a 26 a. Outubro a. '94,)

SERVICP 'MILITA-R
o Comando da Guarnição :\1 ilitar vico, Os que se apresentarem' por'

ele Flor-ianópolis, avisa aos cida- üÚimo terão preíerências para in�

dãos da classe de 1931, que as ins- corporação e aqueles que uJ.trapas�·
Ficam convidados os srs. cotis-

1 f
-

lt M'!}'peções de saúde para os res ident e., sarem a (ata, so rerao mu a J-
tas da Scrraia Pinho' do .�arl'eiro em Florianópolis, terminarão írn- lar d� acórdo com o artigo 128 d3.'.

Limitada, y�ra a assembl�Ia }Cral preterivelmente em iO-XI-!'9, lern- Lei do Serviço Mili tar.

e�lraordll1arla que s� realizai <1, no
brando que convém aos

il1tC'J'eS>la-1
PAULO GONÇALVES WEBER:.

dia 31 do c�rre?te, as 8 ,horas; e�l dos a �p['esenta��ão antes da data VIEJH.A DA ROSA - Ten. Cel. Co-
sua sede SOCIal a Rua Fehpe Se,�:Ul-

t
fina! para ev itar acumulo de sel'- mandante.

.

dt, 21 - Sobrado, nesta Capital,
__..::._ ' ...;.... _

com a seguinte ordem do dia:

a) - Alteração do contrato soo A T ENOl, Ã 0, G A R O T A D A!

ciaI; Acaba de chegar o 20 numero da

b) - Eleição da nova diretoria e G A Z E T A I U V E N 1 L

c) - Assuntos de interesse 50' Posto de.V,enda Café Rio' Branco
cial.

roMlP>�rru� 'Ii)
_. ACCIDENTES D'O

PO�ÍrO AlÊGiE

BELlEMAI
para erupções do �

ECZEMA

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

SERRARIA PINHO DO BARREIRO
LTDA.

RUA VOL(JNTÃRIOS DA' PÁTRIA N." 68 • 1.° ANDAR

C.... IXA POSTA�, 583 • TELEFONE 6640 • TELEGRAMAS! .PROTECTORA.

Agencia Geral para 8t8. Catarina
IJua Felipe Schmidt, 22 - Sob.

. Caixa Postal. 69 - Tel. "Plotectora" - FLORIANOPilLIS
Florianópolis, 12 de outubro de

1949. '

-' ...

Cirurgia· Clínica .'Obstetrícia
Dr .. Antônio Díb Mussi

(a.) José Elias,
ciaI.

diretor-comer- '

DR. FRANCISCO CAMARA
�ETO •

Advogado _

. Escritório: Rua Felipe Schimidt
2'1 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraiso")
Residencía: Rua Alvaro de Caro
valho, 36

Médico efetivo do Hospital de Caridade
Servi �o especializado em Doen�as de Senhoras

Modernos métodos de tratamento
Horários

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

Hotel La Porta
FlorianópolisConsuJt6rio:

Rua Tiraden teso 9 ............ ,.. -�.- .

e: R

Pomada não gordurosa, antís

sética, 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 pró
ximo, queira escrever para a

Caixa Postal 687, Rio.

ANTES

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garántia para transporte de auas mercadoria t,

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

Ouçam diariamente, das 9 àslJ13 e das 17 às 22 horas

RftDIO TUBA' ZVO 9
1530 kilocielos ond?s: médias de 196,metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

VENDE-SE por motivo de mudança
Grande área de terreno jà' cultivada

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros .

... _

Area (de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo tiBNHOHITA!
6 casas de madeira e uma de material. A ultima creação em relei-

I TRATAR: gerante é Q Guaraná K!,!OT
FLorianópolis - nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves EM GARRAFAS GRANDES

Barreiros - com o proprietário Mathias Iha. Preferindo-o está
Buímenau - com o er. Christiano Knoll, no- Hotel Cruzeiro.

L _ acompanhando a moda •

ilSCRITóRIO IMOBILIABIO A. L.
ALVES

Encarrega·se. mediante eomíssão,
compra e venda de imóveis.
Rua Deodoro 35.

.
"

Arvores frutiferas
Arvares Frutíferas enxertadas e plantas oeaamentare nu

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura, .

li. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam eatalago gratuitamente.

Serviço de luz e Forçai
AVISO.

A Diret�)l'ia de Obras Públicas - Serviço de Luz e FO�ç!l -, avisa que:·

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

modelação das rêdes de distribuição, não atenderá pedidos de ligação de :

energia para força motriz.
.

Diretoria de Obras Públicas, 15 de Outubro de 1-949.

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO
OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO
- HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE. PRIMEIRA

, QUALIDADE

Ubaldo Brisigbelli
MISSA

Maria das Dores Lisboa Bri

sigheli e suas filhas Romilda e:

Sonia-Eeatriz, convidam aos,

I parentes e pessoas de suas re

lações para assistirem á Missa
do 2° aniversário de falecímen
to do seu saudoso esposo e pai
Ubaldo Brisigheli, que se cele,

I
brará na próxima sexta"ifeira
dia 28, ás 7 horas, no altar do.
Sagrado Coração de Jesus, na

I Catedral Metropolitana.
Desde já, manifestam seus:

agradecimentos á todos que
comparecerem a êste ato de fé..

ACAgonta
da lsma
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita

- Mendaco - começa a circular llO

sangue, aliviando os acessos e os ataques
da asma ou bronquite. Em pouco tempo
é possível dormir bem, respirando liVI"E' e

facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo

Que o mal seja antigo, porque .dissolve e

remove o mucus que obstrúe as vias res

piratórias. minando a sua energia, arrui
nando sua' saúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho. Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece COU1 a garantia

. de dar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo alfvio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça
Menltlaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa rrarantia é a sua maior
proteção.

�-

, ••11 ...

Mendaeo A�a��mc;.m
. I .. ,

Faculdade de filoso- : Dat!lografa
fia de Santa Catarina i dlplomad'!

COjl/VOCAÇÃO . I Oferece seus serviços.
Afim de reformar os estatutos da: Cartas a Murio: Inês

Faculdade de Filosofia, em organi- :. Ferreira.
zação, convoco uma assembléia ge- •
ral exíraordínar+a para o .eIfa 20 do : Caixa Postal 55.

corrente, ás 19 horas e 30 minutos, : eec
a' realizar-se no-Instituto de Educa-

VE DE-SEcão "Dias Velho".

Flor-ianópolis, 2i de outubro de
1949. \

01'HON DA GAl\iA LOBO D'EÇA
DIRETOR

Automovel Chevrolet, 194�
importado díretaments dos Es
tados Unidos Flset-Mastàr de;
Luxe, com apenas 5.000 mílhas
Pintura ,original preta, qua
tro portas, equipado, mOlej(ll
de fábrica.
Tratar com PLINIO MOREI·

RA no Tribunal Regtonal Elelo'
toral.o mucoso estomacai

fico' irritado e hiper
sensivel, exigindo o

uso de 'um a/calini
zonte como a Mog
nésio Bisuroda poro
protegê-lo e prevenir.
a hiperacidez. Mag.
nésio Bisurodo - em pó
e em comprimidos.

rô!UA YOLUNT"RIQS OA,PÁTRIA N .• 58 ......�N�
1;"\11" POSTAL.�lI3 .1El.EfOJ;E6{1,tO • n:U.G��Q.tE.Cr�

Agencia Geral para S. Catarinit'
Rua Felipe Schmidt. 22-Sob.
C. Postal, 69· Te!. «Protetora"

FLORIANOPOLIS

f Muitas felicid.d� ,elo ....el•••
·

to 4e íSeu filhinho!.

Mas, não esqueça. Que o atOUl1)
presente para o seu '"P.lMPOLBO�
é uma caderneta 110 CdU'
MUTUO PREDIAL.

M'agnésia
Bisurada
�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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da Assem't,léia

Fúlvio Vieira

(ePara uma vi·da me'lhor» Crônica
A vító ia pela e çeo

-vDia do AviadoT»,-Cumprimentos ao Sr, Ministro da Ma
rintui==Receoerà o Projeto 89/49 emendas até quarta
feira, sendo, ontem apresentadas , em plenário, 35. - Ur

Estamos na época da tuiuiâode.
gência para a Resolução 1'1, .1,

, O hO//W1/t que sabe ser ativo t' hoje dispuiodo, pois não há quem
Fez anos ontem o nosso bemquis., '

/lei/ue -sei« éle, dentre lodos, o eleito capaz das ações mais elevadas e Presidiu a sessão de ontem, vencímentos dntegraís a seus
to conterrâneo sr, Fúlvio Vieira ' ' I·, das que causum maior tuimircçõo. O sr. Saulo Ramos," estando I assocíados, quando aposenta-
categorizado funcionário do Tribu- t

'.
,

tí jRespeitamos, muito. vez, um indiuiduo sim.plesrnenle poro ue presentes 31 srs. depu acos. dos estes, por mo IVO e mo-
.nal Regional Eleitoral dêsre Estudo. 'IOS tenha tomado o que possuirnos, ali porque tenha tido éxií o onde A ata foi aprovada e lidos lestia contagiosa ou mcuravel

O ilustre aniversariante que á 1 aoiamo« fracassado, Todo homem decidido infunde-nos respeito, põr: vári.._ oficios e telegramas, a exemplo do que é f3tto com
,cativante afabilidade alia generoso que pressentimor o seu conirôle enérgico nos casos de emerqéncia e é Tôda a primeira parte da o funcionalismo punlíco. ef!lcoração, sempre solícito á prática 18[n v que lhe dá mil oportunidades e que o faz passar às páginas d« sessão foi tomada pelo popu- face do que dispõe c COf1Stl
.do bem, desfruta de marcante des-I história, Desde os tempos imemoriais, outro não lem. sido o cunho lista Cardoso da Veiga, que leu tuíção Fed-i aí, em seu artigo
,taque, quer na repartição onde

de-I carocieristico da supremacia social de un,l individuo: aperceber-se, longo e exaustivo trabalho em 191, § 3°,
.díca s,ua previ�egi,�a inte�i�ência, I' um instante, de uma situ�Çã� qualquer e' operar quase simullaJ�ca- tôrno do aumento e reajusta- Em vJ' aç,i ') � foi ° requeri
..qll�r em nossos mero, SOCiaIS que

t 'li/ente, arrostando as apQ1'enCIQS, os precedentes ou os preconceitos. menta do funcíonálísrno pú- mento em cansa aprovado,
mUlto bem lhe querem, Integrando I A o homem positivo acodem a coraaem, o espírito" a intuição, a blico estadual, / apresentando sendo a sessão encerrada a se

,:O COnJO I:edatorial da revista "�ul:', I 'I',Ol1lede,indô7llÍta, o :No 1'eligios�, e, o que � mais o _formidável poder emendas, No entanto ,cGnse- guír .

onde, amiúde, colabora, Q sr, Fúlvio ae concentrar nn)J� alvo e num [ini dados, todas as forças ela sua, men- guiu s. excia. alguns apartes -�.-i.-.-'-.-.-I-'.IIII""•••"
.�
lieira há se revelado um talentoso talidade. Tipos COllW êste são raros, e valón o seu pêso em 01l1"O: {a- de parlamentares, muito em-

,cultor doas letras, ZC'II1, iús I.IOS prêmios do mundo e conquisttun o favo?' dos deuses, bóra de pouco interêsse o seu

As muitas homenagens que lhe Io- Se uma graça te escapá, vê, entõ;o, como' e porque ela vai te?' às' volumoso trabalho sôbre a ím-
.ram tributadas pelo transcurso de nulos do homem ele ação, portante matéria.
tâo auspiciosa data, por colegas e 1 Com, estas considerações luminosas, o SI', E, E, Purisüon inicia o Exgotado O tempo da hora
.amigos, os de "O Estado" se asso- seu tun:o "A VITóRIA DO HOM.EM DE AÇÃO", cuja, leitura, sem dú- do expediente, o orador prome
.eiarn, embora tardiamente, envi�n- 1 ida alguma, produ.zirá benefícios incalcuuiueis a todos quantos dese- teu proseguir na sessão de ho-

_.do·lhe, um cordial abraço. .latem, uioer dinamicoruente. je.
Sra. Alicemar Dinger ORDEM DO DIA

J1a�:l�:�:' d�e:�1U��t::'a� d�n��:::!� I �i,O. �ilVi,� Nor�uba, Hoje no passado I�E�çlega l� \;���r;;�s
_Dinger, digna espôsa do sr. Mário'

sitas de mspeçao aos [,staj)e�Ccl-.. �6 de Outubro
"INTERVIVOS" CINE DIARIO

_Dinger, pessoa largamente relaciona- ,mentos do seu Ministério, laes co-
_ em 1.614, a expedição co-

Projéto de Lei da Assem-
-

.da nesta capital. Ill�,Ú .0 edi��ci�-sé�.e do 5" Distrito
mandada pelo . Capitão-mór bleía, do Sr, Lopes Vieira, vi- RITZ

:\J rval a apitania dos Portos 'i sando isentar do pagamento '_ Às, 5 e 7% hs.Às homenagens que lhe tributa-
" < , '_', , •

Jeronimo de Albuquerque, pa_Escola de Aprendize Mar inehirus de todos os impostos e taxas NUMA ILHA COM VOC:JlJ,râo, nós nos associamos, respeitosa- r� I d
., 5 iI "

ra combater os franceses esta-
r: sco a e Aprendi 'S "1 inl

, estaduais em operações de Iun- -- Technicolor -
.mente, '

i • Z� 11 arm reir os, belecidos no Maranhão, che-
U Hercílro 'Luz ColIaço'

..if.+!! e�la com sua construção cm conclu-
gou a Guaxemduba;

cionários civis e militares, es- _ com -

sao taduais, municipais e' Ie.terai-; Esther 'WILLTANS
Faz anos, hoje, o destacado des-

'
.

- em 1.637, a Capitania de A materia, em la discussão, Ricardo MON'fALBAN
portista conterraneo Hercllio Luz

O· REGRESSO Cametá foi doada a F'ílícíano
,

O e T d SE' it I foi longamente discutida, Ia, Pêter LAWFORD
-Collaço, residente na Capital da Re-

r 'g es�o e , JXCIa' a capi a Coelho de Carvalho, por Carta. I H bI d '1' lando os Srs. Osvaldo Cabral, Cvd OHAIUSSE
'pública, '

(a epu lca ar-se-a lOJe, no _régia de Filippe III; J

• 1 I ,-" "" ,- Estivalet Pires, êste apresen- Jimmy DURANTE
Fazem anos hOJ'e:

mesmo aVIa0 a sua luspOSlç'ao, - en1 1.794, nasceu em San-
,

TRAÇOS BIOG tando um substitutivo, ex ',,:--.- - No Programa-
,
_ O sr, João Moreira Fill10 (','dl'-. RAFICOS DO SR. to 'Amaro (Bahia), Miguel Cal-, 1_

'MINI •
- dendo os beneficios aos operá- 1) - O Esperto em Marcha-Na�

"cado ag'cnte de Polícia C1"'1'I')
STRO: mon du Pin e Almeida, mais '

d E t d d M
",

, , nos o s a o e o UlllClplO, cionaI.
\- O SI'. Ele'sba-o Leandl'o d S'I r

,Como Guard,a-Marinha recebeu o tarde Senador e Marques de \a • \a, p' 'G h J d E 1 ) Ab t f 1 d 5 d O
O relator do Projeto, Sr, IL 2) _ Metr'o Jornal

:,próspero com.erciante. ' \ remlO �een ag, a sco a Na- ran es, a ecen o a e u_
mar Corrêa, rejeitou-o sob o I _ Aiualirlades _

� 'O SI' Her ,}', V V' d' vaI, conferIdo sempre ao aluno '11His tubro 'de 1.865;rt' -, , Cl 10 az legas, o. ' , ,

"

_

- _

,
fundamento de que fére ,a Re- - Pr,ecos:

nosso comércio atacadista. IdAlstllltG.. Sua VIda na. Ma_rmTW fOI - em 1.821,' em virtude da 't P 'bl' t d S
t d d I

-

d P b 'b d 5 d
ceI a u Ica, en o o sr, au- Cr$ 6,20 --- 3;20

_ A srta,.JÚlia Medeiros, filha do
\ � a ,�comp eta dedlcaç�o ao, set'_ convençao O e e1'1 e, e e lo Ramos manifestado o seu "Imp. 14 anos",

;sr, João Medeiros, residente em Blu- .,v,ço',Encarregad,o de Arh,lllarta do Outubro desse m�smo ano, foi ,,'

d A t T
d M I 't J t P

",

d apOlO a emen a n enor a_. . .. .. .. " ...... " ., .....•

'

••••:

,menall. ;' l�t..V tencou�aça o lUas GeraIS, dllran- e eI a . a un a rovlsona o
vares, Em votacão fOl C' Pro- A HIENA DOS MARES

_ O menino Renato-Luiz filh� dd i
te llnutos anos a ��la ação foi acen- Govêrno de Pernambuco, ca-

jeto aprovado, passando à 2a, Alan LADD
nosso estim�do cont€rrâue� sr, Nor.lluada, firman,do pl'incífp4.os, numa· bendo a Presidencia a Gervá_ ,Também em re�:ime de ur_ Estbe'n DE-RNANDEZ

d d d sio Pires Ferreira,' - L L>

]Jelio Silva, '
Igran e capacl a e de tmbalho, Co- gencia foi aprovado, em la, ODEON:', "" i Imo Capitão de Fral!ata comandC:t! o - em 1.868, o então Tenen- d-

-

d '2aViajantes: � lscussao passan O a ,o pro- _ As 7% hs,
Sr, Adernar Garcia

Almirante Saldanha na sua viagem te-coronél Manoel Delododro 2d4�' jéto de Lei nO 104/49', do Go- TÚIitMENTO
inaugural da In2:l.ale:rTa para ° Fonseca com uma .a a o d E t d b' dProcedente de JoiuvHe, está nes·

�,
B t lh- d V 1 t'" vemo o s a o, a nn o o

- Technioolor
Brasil; Capitão de Mar e Gnerra . a a ao e o un anos e o 'd't

'

1 d C $
,

,�a capital o nosso distinto conterr:L então Tenente-coronél 'Dibur-
cre 1 o especta e r. ."", _ .com -

,

fI � comandou (l enc�llraça,do Millas 8'2 557 20 paI'a pagamento de
'

DO'UU'I 'Sneo e :tÍl' uente proccr pessedIsta cio de Souza com uma ala do
' , , Melvyn '

' -'-'"

n 1 M
",

I Gerais e o Comando NayaJ de Ma- "Dividas dos Exercicios Fin_ I"osall'nd I'USS'E"LIafiue e UlllClplO ,oue e, com ela- 16" de Linha, derrotaram os ' c\. �

I,' 'd' 'd D'
to Gr9sso, hoie flO Distrifo Naval, dos", Sem debate passou à 2a,

_ No prog"rama _,.11'1 encIa, preSl e o lretódo do paraguaios emboscados em
Pal't'd S' 1 D ' , Ainda nesse l?ôsto, quehrando tl'a- dÍ(��llssã;o, Cl'uel'andl'a Jornal1 o ,0Cla emocratIco, sr, Vuelta de Angusturra, no pes_
"d G' d'

dicional praxe, foi eleito Presidente �A MARCHA DO AUMENTO
- Nac, -1\ emal' arCia, 1 lretor da Emprê- tilento Chaco; ,

S do Clube Naval, Foi essa uma de- - Prosseguindo em disêussão p'Sa ,uI BrasiJ,�ra de Eletricidade - em 1.876, em São Paulo, _ reço:
'<'IA Illonstraçiio da mais alta expressão O ProJ'eto de Lei nO 89/49 que O (U' )�.Jo.) • I' ) faleceu. o Conselheiro José Bo- Cr$ 3,2 ! DICO •

D' Ih f I'
,ele seus pares, pois, até enl50. essa 'f" d A d d S'l

aumenta e reaJ'usta os venci- ',"I,lUp. 1"{ anos":'eseJamos_ e e IZ estada em nI aClO e n ra e e 1 va,que
nossa cidade. ,

Presidência só era exercida por AI- foi Senador do Imperio, gran-
mentos do funeionalismo pu_ . , . , , .....•• :

Sr. Victor Buhr
mirante, Era adido Naval em Was- de orador e poéta, tendo nasci-

blico estadual, fôram apresen- "'Á�):l��hã'�'lliTZ' - ODEON
hin"tol el "9"4 "f' tados mais emendas dos Srs, l.' ERS, Vindo de Rio do ,Sul, ondh e' pI'es-
"'] n i , , quam O 01 pro_ do em Bordeus a 8 d� Novem- • George dAND I, , _ em -

- '"

'd C t f Antonio Dib Mussi, 1', Estiva- AÇ-O"tigioso Presidente do Diretório do
movI o a ,on ra-Almirante, Re- bro de 1.'827, Filho de Martim HOMEM SEM eon k

.'Partido Social Democrático, está
gressando ao Rio, coube_lhe o Co- Francisco e neto, de José Bo-

!et Pires" 1; SaulÔ' Ramos: 3; (Bel-Ami)
mando da Esauadra, 111,IITI,a dl'f'l'c,'! 'f" C ld' d A d d

' Wigando Persl1un; 1; Artur
llestá capital, o influente pl'on"r

� nl ac.IO a eIra e n ra a e ' , , , , , "
",."",' "", ......•.

...... r d ,-

d
. Muller, 1; Aroldo Carvalho, 2; R' Zpêssedista e concel'tuado l'ndllstl,!'al

use e orgall1zaçao o apos quer- Silva, o Hatriarca de nossa In-' Sabado 11'
D

'

d O 'praso para apresentação C I'MQUEDO'l
.. Victor Blllll',

"a, aI ascen eu á chefia do Esta- dependencia, nascido em San_ VOCÊ ESTÁ N ) BH. ",, .

1 M de emendas terminará !ás 18
';\ SS. o nossos votos de poas viu-

(O i aior da Armada e, finalmente, tos a 13 de Junho de 1.763 e Donald O'COl'\='l"EH.,

das,
'lO Ministério, com o adv('nto do re- falecido em São Domingos, Ni- hOlas /�.e r�e, -

d Al ROXY
:{ime democrático, Sua ação no ele- terói, a 6 de Abril de 1.838;

o . ma a sessao o r, .-
_ As 7% hs.

;;:ado cargo t.em sido eficiente, nã'O _ em 1.917, no Governo de
fredo Campos, do P'. S, D" f€-

_ Ultima Exibição -
feriu-se a um apêl0 da (' lma_. UQUEZA,6 no prosseguimento· dflS obras \Venceslau Braz, o Brasil acei- AS 'PEROLAS DA D

/

, ra Municipal, de Pelota.s, pro-' .

iniciadas pelos seus antecessores, tau o estaçlo ,de guerra impos_ -Technicolor -

pondo se dirija, a Assembléia
na parte de construç'ão naval, Fá- to pela Alemanha, Motivou, por vià telegráfica, ar,,] Sr�"
brÍca de Artilharia e Torpedos, co- além de outros incidentes, o Presidente da Republir[t e Mi
!1l0 grande desenvolvimento ao en- afundamento de 5 navios mer- nistro do Trabalho afüb. de'

P t-
- -' I sino naval e na reorganização de cantes,

que os diversos Institutos e

A ,ar IClpacao IV�l'iOS serviç�s importantes da Ma- André Nilo Tadasco Caixas de (Aposentadoria dêm,Soma Maria e Izete Maria parti- i 1'1nha. O Alnurante Silvio de Noro
>Clpal11 aos par:entes e amigos de nha é filbo elo saudo50

I

Almirante
:Seus pais Ulma!' Sal'dá da .Silva e! Jólio de Noronha, que foi tamb�m
"Maria Stela Viríssill10 da Silv�, o I, U111 ilustre Ministro da Mal'inha,u rentes e amigos de seus pais Erna-
.nascimento de sua irmãzinba L�-I lUlvendo ?resta�o ás nos��s For- ni CamisãO' de Ávila e Zilma. VieiLIA MAlHA, ocorrido no dia �2 I,as NavaIS assinalados serviços', ra .de. Ávila o nascimento de seu ir
:deste mês, na· Matemidade "Car- I inclusive o primeiro, projeto' de re- mãozinho ERNANI CAMISÃO n13,los Corrêa". :Jovação d::l ,esquadra, modificado, ÁVILA' ,JúNIOR, ocorrido no dia'
FlorianópOlis, 25-10-949, ilepois, pelo Almirante Aléxandrlno 23 do, corrente m�, na Maternidade
------------__ . de Alencar,

Par1icioacão
CHARLES EDGAR MQRITZ E

SENHORA
partiCipam aos parentes e pes
,�oas de suas relações o nasci
...llento de sua filha NF.LITA,
Ocorrido na Maternidade "Dr,
Carlo) Corrêa", em 19 do cor
Tente,

,

lssacar

- Passag€Íros ,el1lbarcado� nesta
'capital, em avião da T,A·C" Trans
'Portes Aéreos ,Catarillenses S/A"
'para Lajes, no dia 21, Zilda S, Ne·
ves e Maria Higorozzo.

Particioação
Tânia Regina participa aos pa·

"Carlos� Corrêa",

Florianópolis, 25-10-949,
,

P,essoalmente o Almirante Silvio
(lq Noronha é um homem (l� encan_

tadora simplicidade, d�plomata e·

mérito, profissional de grande cul
turno deixando sempre urna aurrola
(le intensa simpatia onde quer que
pare,

............. _ _.

MALTEG, contem malte,
ovos e mel - os grandes for
necedores de vitaminas, É
melhor complemento alimen
tar llara criànças e adultos.•
VClldl'l pn,_ todas as farmácia.;: .

armazens. j,) ",,;!it§..�,.i�U"'- I

PA!'1TA OENTAL
ROBINSON

�-;.').

:.i

-, ,com

AnJ1e ZIEGLEri.
Wobs,ter BEOTH

- No Programa -

Marcha da Vida
- Nac.-

_ Pr�cos: -

CI'$ 4,20 - 3,20
ulmp. 1/1 anos",Homens Rejuvenesddos

porTratamentoGlandular
Freqüentes Ievantad&8 011 miCÇ�8 no

tt1rno.f!, ardêm�in., reafduoB esb:snqmçadd'1i1
na urina, dôr na base da cspt_nha dorsa�,
na ingull, nas pernas, nerVOSIsmo, debI
lidade perda de vigor, podem ser eau-

811dos 'por uma enfermidade na pl'óstata..
Esta glilntlula é u'm,dos mais importante. '�

órgãos �\asctilinos. Pa.ra cOll,trolar êstes
/

traustôrnos e restaurar ra.pl..damente a. .

eaúrle e o vigor. siga o novo tra.tamento

i
cicntHico chamado Rogena. 1\1eemo. que '

.eu sofrimento seja antig? �arantnnoB �

Que Rogena o aliviará, reVIgotlzando sua

glândula prostática e {aze.n�o com que

V. Be sinta muito� anos maus lovem. Peça
Rogena em qualquer farmác�s, No.... ga
rantia é a sua nlelhor proteçao .

'mi
- indicado no tra .....

&'4hogen,a tsmento de nro·ta-

tites. ureLrites e cistites.

... , ,
.

,

'D��ir�go - RfTZ _ ODEON

Dana ANDREWS 'J 1\Ierle OBE

REN - em/-
MELODIA -DA NOITE

DlIPERTAL
_ Às 7% lIs,

TH.AUICO ALIEI
- com _

�ina FOCH
- No Programa _

Noticias da Semana
- Nac, _

.. , ..... .,.. ..
- Preço:

Cr$ 3,20 (Unico),
Imp, H anos"

.•. :Ci'.._ _.3
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Comentário Int�rnacional
Florins e marcos

Por ÁL NETO
O novo tratado comercial

teuto.holandês marca o 'início
de uma nova éra na economia

européa.
NOS BASTIDORES dêste

tratado existe a determinacão
norte-americana de incremen
tar o comércio inter-europeu.
Ao· concordar com a assina-

tura do tratado comercial en
tre a Holanda e a Alemanha,
os Estados Unidos cortaram as

amarras que prendiam o mar

co alemão ao dolar.
.

_

Até agora, as autoridades
norte-americanas na Alema,
nha exigiam que quaisquer
saldos no comércio exterior
alemão deveriam ser 'pagos em

dólares.
Pelo novo acôrdo entre a

Holanda e a Alemanha, o ba

lanço comercial deixa de ser

aferido em dólares, sendo que
os pagamentos poderão ser

feitos em florins ou em mar

cos.

O resultado imediato do
novo tratado será o aumento
do comércio entre a Holanda
e a Alemanha.
As vantagens que o acordo

representa para os holandeses
são evidentes.
Ao referir.se a tais vanta-

gens, Q jornalista Sydney Gru-
VII origtl!UWl, mesmo não .-

f. publicados, não serão
son a Irma que, com a. próxí-

I
n:a independe,:n�ia

da

Ind,oné-!
A dire::��ds:S'respon- 1SIa, ' () comercio com a' Ale, sabíllza pelos oonceítos

manha é "uma questão de vi- .

I
da ou morte" para a 'Holanda.'

emitidos nos artigos
assinados.

De acôrdo com o novo tra- ..__...:·v..........__w.....-r_ ._. .,............,.".

tado, a Alemanha Ocidental V·
-

'

'" '

eliminará o sistema de quotas
' laça0 aerea

que. vigorava até agora, com Horário
respeito as importações pro- Se(/unda--feira
cedentes da Holanda. "TAL" - 13,00 - Lajes e Pihu

"" Apenas alguns produtos ho, Alegre
landeses estarão sujeitos a res- PANAIR - 10,40 - Norte

tríções de importação na Ale- VARIG - 10,40 - Norte
manha. PANAIR - i4,05 - Sul
Ainda assim, essas' restrí- CRUZEIRO DO SUL - 13,1i& -

cões permitem ampla margem torte
de lucro para os holandeses.

'Exemplo é o caso dos vege, .

tais.
Pelo novo tratado, os ale-

mães poderão impórtar vege
tais da Holanda até o limite
máximo de 15 milhões de dó
lares por ano.
Como. indica Sydney Gru_

son, êsse I lim�te representa
mais ou menos o que a Alema

Agostinho - Rua Conselhei" nha importavil em. vl2getaisi
holandeses antes da guerra.

Os alemães, por sua vez, tam
bem tem muito a ganhar com
o novo tratado comercial. 'orte

E�tipula o tratado que a Ho- VARIG - U;'O - Norte

landa deve comprar 'na Ale_ PANAIR - 14,05 - Sul

manha 32 milhões de dólares Quinta-feira
de produtos manufaturados "'TAL" - 8,e. - Joinville

até 31 de agôsto de 1950. Cu.ritlha - Faranaguá
Entre êsses produtos; existem - &nto8 e Rio.

alguns que a Holanda . não PANAIR - fO,40 - Norte

compraria si não fôsse o novo PANAIR ___: 14,05 � Sul

acôrdo. VARIG - f2,36 - Sul
Tal é o caso dos brinquedos, CRUZEIRO DO SUL - 13,1i5

'Cl.ma tradicional industria ale- Rorte
mã que precisa exportar para ORUZEIRO DO SVL _ U.30

poder expandir-se.
Finalmente, aó incrementar

o c.omércio intra-europeu. '0 no_

t

I
vo tratado tento_holandês re

presenta um passo mais em

di�eção á recuperação econô_
l}llca da Europa Ocidental, que
e o ideal do Plano Marshall. "

.

I

I A Sífilis
Ataca 'todo o organismo

SIFILIS OU REUMATISMO

MÊSMA ORIGEM?

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

da Sífilis e Heumatismo, da mesma origem.
Inofensivo ao organismo, agradável como -Iicor.

\

Coletivos

DA

. .

Transportes
SRS. PASSAGEIROS

PARA
ITAJAf - JOINVILE e CURITÍBA

OS novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ore
recém o máximo em

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

.

H O R A R [O S:
Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro de Fpolís, a Joinvile nos dias úteis: Partida às. 13

horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se-

guinte ás 6·horas.
.

Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven

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

I @@@@@@@@r#lélêêêêêêr: I

I

I r'#Jr#Jr#lêê@iêêêêêêêêê@F

Departamento 'de Saúde Póblíca
Mês de Ou'ubro-Plantões·

23 Domingo - Farmácia Noturna _:_-R1l1a Trajano.
29 Sábado - -Farmácia sto. Agostinho - Rua Conselhei

ro·Mafra..
3D.Domingo - Farmácia sto.

ro Mafra.
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias sto. An

tônio e Noturna, sitas ás ruas João P;nto e Trajano n. 17,.
A presente tabela não poderá ser, alterada sem prévia au-

torização dêste Departamento.
I

Departamento de Saúde Püblica, 26 de setembro de 1949.
. Luiz Osvaldo d'AcâmpOl'a, farmacêutico-fiscal.

.....� .
"

_ ........._��."...�.;

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI

Médicos,
Oirurgia-Clínica Geral-Partos'

Serviço completo. e espccialisado das DOENÇAS DE

" SENHORAS, com modernos métodos de' diagnóstico e tra
I
tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

'l'ABOLISMO BASAL

•. .' Rj,diolerapia .jior oridas. ourtas-Eletrocoagulação
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultór io : Rua 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 Dumont, 8, Apto. 2.

DR.

A. DAMASCENO 'DA SILVA
ADVOGADO'

AÇÕES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ani.

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388

Florianópolis - Santa Catarina

TllOG FIA
(onespondenci J

Comandai
Confere
Diploma'

DIREÇ.ltOI
Amélia M Pigozzi

• METODO:
Moderno e ,Eficiente

Rua General BUtencourt 48
(Esquina Álbergue Noturno)

PASTA .DENTAL
ROBINSON

. . . , ." \. . .

Vende�se
Confortavel casa com quintal.
Ver e tratar à rua D. Ja<Íme Ca·

FERIDI1IS, REUMllTISMO e:
PL !\CAS SIFILITICAS .

Elixir de Nogueira
M$dicaçêío auxi!iC1r no tratomentc

dQ .HUi.

l

(nformeições
ftL�..

�
..

&-r&ESTA·ÔO"'" Hórario das empre
I "'da'�ã: p�!:n:,.' rua t sas rodoviarias
Diretor: RUBENS A. RAMOS

GGUM>...·nIIRA

Proprietário e Dir.-Gerente 7 �:��'JO liAo Oátóvlo' - LquaIa

SIDNEI NOCETI Auto-V1$ç6o ItaJIt1 - � - II �

Dir�tor de Redação: t'UÊX'll"'i'>8l11) �u_ - JlrilÍiô-
GUSTAVO NEVES UI OOr:rll.

.
Expre880 Bru.qu_ - Nova naU!

- IS.SO boru. .

Auto-Viação Ca� - JofD·�

I-·nor....
.

I Auto-ViaçAo Cateit"tn_ - curl.WIIt
- IS norae. •

RodoYiária 8ul-BraaU ..... !'&rrto .AJ.-.rc
· - Il horu.
Rápldo S:ü-Brasilelra - Jolnvlle-

111 horas.
Répido 8ul·Brasilelra - Curitiba -

6 horas.
TERÇ...·F.IllDU

AUW.VlaçAo C8tarln_ - POrto .A.I..
sre - 6 horaa.
A.utó-Vl� catarm_ - cuntlibil

'- li horas
.

"'uto-V� C&tu1:I1_ - JoIa�
- • horas.

Áuth-V1ação C&tarlneDJH - TlIbUIo
- II noras.
Expresso lUa Cr1Irt6vlo _ L&auDa -

7 boras.
Emp�!!á Gl6r1à - lACIIII& ,- ,�

;I I)'ia horu.
IIlxpreuo BrurIq� - IIrwK'tU -

le hora•.
_. 'lU>-Viaclo ltajllll _ ltaja1 - l' _" .

raso

Rápido Sul-Brasileira _ JolnvUe-
13 horas.
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba, -

6 horas.
QU.ART,Á• .I'JlRÁ

4uu>-V1aÇ'io C&tarInenH - Cul"W1IIIt
- li horas,
4uto-ViaçAo ca·taG:1n_ - .Jo�

- II' horas.
.. Âuto:-VlIlção CatartMnH - l.oaIrUD&

,- 6.30 horas,
Rápido Sul·Brasileira - O'mtlba' -

6 horas. .

Ráptdo Sul·Brasileira - Jolnvile-
13 noras.
ExpreliSO SIlo OrtstoTto - I.IIeuDa -

7 horas.
Expreno BruDQuen.M - Bru.cqu. -

l� horas,
.A.ut.(l.VlaçAo ltaja1 - lta,Jal - 1. )lo.

ra,s.

Exprell80 Brusqu_ _ Nova �tG·
- "6,3Q noras.
Rodo'f'lár!a Sul BrU1l - l">IIrto �

- • horu,
•

QUINTA-FEIRA.
',A,uto-Vtação catll1"1ILeIlM - P6rIto

Alfllj'Te - 6 horu. I

Auto-Viação Catartn_
- li horas.
Auto,-vlaçAo CAtu'm- - ,Jó!nvUe-

- • horu,

Auto.ViaçAo C&tarin_J- TubUlo
- li horas.
Áuto-Viaçto Cttarmeu. - JAsWI6

- 6.30 ooru.
EXR,reSSO Sêo CrtstoYto - � -

7 horas.
I:mprêsa G16rl.& - Laca- - II 1'"

.. 7 1/2 boras.
lt."Xpresso BruIlQU..llIIII - IIruMlwt -

1.. horas. ,

Auto-Vlaç$.o lta:Ja,i - naJa! - 11 110-
PU

.

Rápido Sul-Bra!!1leira _ JOIn,v1le
la boras.
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

• hora.
�pre'VI Sul Oene Ltda - Xapeeó - b

.
- " hol'U.

8EXTA-FEBU
ftod.o"f'1Arla Sul Br.,!!1l _ P6Tt6 A.Jecft

- li horas.
ilorte Auto-Viaçto C&tannenH CU.r1ttb&

VARIG '_ f.2.30 - �uJ

,-A�t!���O CIltarlneDiH.,... ;iotn'riIs

PANAIR - 14,05 - Sul - CI horas.

Quarta--feira Auto-Viação CIIrtarlin_ - t.ItcuDa
- 6,!O horas, .

"TAL" - 13,00 - Ll!.jes e Pôrto Expresso Sêo Cr1rm>vlo - LaIfUlllll -
7 horll8.

1

Auto-Viaçto liaJa1 - lta,fai - li be-
ra•.

Expre!lao Bl'UIBquenM
16 horas.
Rápido SUl·Brasileira - JoinvUe-

13 horas.
,Rápido Sul·BrasileIra - Curitiba -

6 horas.
SABADO I

Auto-V!açao C&tadn_ - CUr1t1b11i
- 5 horas.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas. í
Rápido Sul·Brasileira -/ Curitiba - '1

6 horas.
- • boro.

Áuto-ViacAo cata1'1neua. _ JoInY1le:.
- 8 horas.
Áuto-ViaçAo c.tarilli_ - Tubar.o

- 6 horas.
EXDrp,S80 SAo Qr1$tovlo - � -

7 horas,
Expresao BrrullQuenM - l!llrwIQu. -

,l� hOil"as. 1
Aut('·Vlaçao ltajaJ _ [taja! - 111 .,.

ras,

Exp:re&1!O BruIÍqUreruilft - Nova �
- 9,30 horas,
Expresso Glória - LIlCUiIla - • l/II

• 7 1/2 horu.
DOMINGO

Ráp!do Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.
_____�· ma __

Chefe de Paginação'
FRANCISCO LAMAF..QUE
Chefe de Impressão:

.JOAQUIM CABRAL DA SILVA

Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas, 40 - iO
-t

• andar
Tel.: 22-5924 - Rio t'e Janeiro

RAUL CASAMAVOR
Rua Felipe de Oliveira, 21 -

80 andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
.

Na Capital \

Ano Cr'
Semestre .. ,..... Cr$
Trimestre Cr$
M�8 ..•.....•..•• Cr'
Número avulso .. Cr'

90,00
45,00
25,00
s.,oo
0,50

No Interior
Ano . . . . . .. Cr' 100,00
Semestre Cr' 80,00
Trimestre Cr$ 35,00
Númer.o avulso .. c'r' 0,60
Anúncio. 10ediante contrito.

Terça-f.'''' --..i',

"TAL" - 8,00 - Joinville
Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

""\lR.- 10,40 - Norte
�H i.JZEIRO 00 SUL - tl,o. -

Alegre
PANAIR - 10,40 - Norte,
CRUZEIRO DO SUL - H,OO

Se�ta-,etra
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7.10

l�-e
(

PANAIR - 10,40 - Nort�
VARIG - H,40 -- Norte

PANAIR - 14,05 _:._ Sul
Sdbado

"TAL" _ 8,00 _: Joinville

ICuritiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - f8.1i&�-
1�

PANAIR - 10,40 - Norte

PÀNAIR - 14,05 - Sul
Dom'noo

liANAIR - 10,40 - Norte
ORUzEIRO 00 SUL - H.O!)
PANAIR - 14,05 - Sul

uteí«

OJrit1!b&

Jotnvile -

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Dr. (LARNO G •

GALLETTI
ADVOGADO

Crime III civel
OoDlIltitulção ri. Sociedade.

NATURALIZAÇÕES
Titulos D.olarat6riolJ

Eaicrit6rio II Rellid9t\cica
Rua. Tiradent". 42.

�ONE •• 1�S8

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,:1· DR.�:�N��OD�TO '�
: Atendé, diàriamente, no Hospital de .Carida�e �
�'I:

...-",;-r......",._-........- .......- ••,.,._-.-............-.-_-•••-.- -.-.-.-..........-.-.---_-_ '.-.-_-_w.__......
;-

�'

'iOr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente

'IJIlvelra, 29
Horário <jie consultas: 9 ás 11

_.
Báb,ados: 14 ás 17 hs.

Dr. Guerreiro da
Fonseca
Especialista

Médico - Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: FeÍipe Schmidt, 1J9

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

Dr. M. S. .Ca'f"caatl
C1inica e""clu8ivamente d" eriançu

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M, 73:1,

'Dr. Milton Simone
Pereira

Clínica Cirurgica
Molestias de Senhoras

J.H. POLYDORO ERNANl DE S

THIAGOCIRURGIA GERAL
1$)0. Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragíbe No-
10

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

Rua Fernando Machado, 10

Médico e parteiJ'G
Hospital de Carídade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

roencas dos órgãos internos, es �e,

cíalmente do coração e vasos

rcencas da tiroide e demais glan
dulas íaternas

�l1nlca e cirurgia de senhora. -

Partos

nSIOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BAS�
!ORARIO DE CONSULTAS: -

. .Díàríamente das 15 às 19 ho-

DR. LL�S NEVES
Wlretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

•

�ll)i&gnóstíco, controle' 'e tratamento

_pecializado da gravidês, Dístur
Ibioa da adolescência e da menopau
.u... Pertubações menstruais, I 'l�1,\.

,.mações e tumores do aparelho geuí
:tAd feminino.
;Operações do utero, ovários, trem
f...... apendice, hérnjas, varizes, etc.
�gia plástica do perineo (ru
�u)
.1'..sSISTENCIA AO PARTO E O�E-

RAÇõES OBSTETRICAS
t'!Doenças glandulares, tiroide, ovâ
�OII, hipopise, etc.) ,

imbturbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.
"Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
tt,,461

Besíd. R. 7 de Setembro - Edil.
('Cm. e Souza - TeI. 846.

caso

CONSULTóRIÇ>:
Rua Vítor Meireles n. 18

Foi'Ie' manual 1.702

RESIDENCIA:
Avenida Trompowskl tl2

Fone manual 7t11!

DR. NEWTON d'AVILA

<Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras _; Proctologia
Eletricidade Médica

-Consultõrío: Rua Vitor Meireles n.

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

... ,de das 15 horas em diante

Hesidência: Rua Vidal Ramos Íl.
185 - Telefone 1.422.

DR. Â. SANTAELA
(l"ormado pela Faculdade Nal�lo'
nal de Medlçlna da Universidade

do Brasil)
a.fédlco por concurso da Asslstên·
cía a Psicopatas do Distrito

Federal
flX·lnterno dr Hospital Psíqutâ
trtco e Manicômio Juclicié.rlo

da Capital l'ederal
!!:X-Interno da San ta Casa de Mi·
serlcórdla do Rio de Janeiro
OLíNICA M1:DICA - DOENÇAS
/ NERVOSAS
oonsutterto: Edifício Amélia

I'feto - Sala 3. '

Residência: Rua Alvaro de oar
..alho, 70 .

Das 15 às 18 hora.
Telefone:

Oonsultórlo - 1.208.
Residência - 1.305.

T

Dr. Mário Wendha.seri
ClIIIiea médica de adulto. e eriallÇU
,Oonsultórlo - Rua João Pinto. 16

Telef. M. 769
eolUlulta da. 4 ii 6 bOTai

llaidência: Felipe Scbmidt a. li.
TeJef. III

Dr. r••lo 'oatc'
, Clinico e operador

.dCalUultório: Rua Vitor Mcirele., IS.
Telefone: 1.405

<Coaaulta. da. 10 ás 12 e da. 14 à.
''IS m. Reaidência r Rua BIUIIleIllIll,

22. - Telefoue: 1.620

Ed.bli'l"t:>L:.
< ISi'�Q

-,--------

!

•

Transportes regulares de cargas dop8rto de

SÃO FRAN'CISCO DO SUL para NOVA YORJ
Informaçõe. como. AGente.

fl'lorienóPohl - Carlos HoepckeS/A - C[ - Teletone b212 ( En L t e leg,
São Francirco do Sul - Ce�lo8 Hoepcke S/A -CI - Tele)oae ó \!')O � �MACK

Dr. Lindolfo 4.8..
Cifras do Balanço de'1944 Pereira

CAPITAL E RESERVAS c-s 80.900.606,30 Advogado-Contabilista
Responsabildades ...•.• •...... Cr$ 5.978.401.755,97 Civel -- Comercial
Receita ....•...•....•... Cr$ 67.053,245,30 Corl.tituiçõea de aociedad••

At' 'C • 142176603" • 89rviço. corel:lto., em geral.IVO •••••••• •••••• ••••••• ••••••••• rc> •• ,00 �Orgonizaçõ85 contabei•.
Sinistros pagos nos últimos 10 anos.... Cr, 98.687.816,30

I
Regi.troe e maTca., di"pondo,

Responsabilidades .•.... .... .•....... Cr$ 76.736.401.306,20: no �io, 'de corr..pondente.
Diretores:

'1
Eacl'itól'io: Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43,
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá, Da. 8 (til 12 horaa,
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José AbTI."Il. Telefone 1494

-�·Bõ�tl\jEGOCTo·� 1
.

CIRU�;AR�!��� �O��! CI. Carros para o interior' do Estado
, llURGA - MOLIJ:STrAS Dl!; sz. áNHORAS _ PARTOS o hor rio dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

Formado pela l'aculdade de' Mecll· firma FI'U a L' .. I
-

é"
•

t
lÜIà da Univeraidade de Slo Paulo,

Z una e; rmaos, o segnm e:

_uae foi assistente por várioi anal do EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente _:_ Brusque
Serviço Cirúrgico do Prof. Allpll!

'Contia Nete et excessão de sábado r
Cirurgia do estômago e vial circula· EXPRESSO BRUSQUENSE 2a Aft 6ft f'
""O, intestino. delgado e grOllO, tirai.

-

., � • e • eiras

de, rins, próstata, bexiga, utero, Nova-Trento
ovário. e trompas. Varicocele, hIdro.

ceie, var izes e bernas. ,E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - S·. e 68• feiras
Conaultas: Das 3 á. 5 horas, , rua

Felipe Scbmidt, 21 (alto. da Cata
Paraiso). Telef. 1.598

Ife.idéncia: Rua Esteve. Junior, 170:
Telef. M. 764

.
,

-,M.! ---.· ---,-----.--·'- a- -
..-_.._.-.-.-.-_-_-_-.-..- -.- ....,.._- .,

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlDA"
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INC�NDIOS E TRANSPORTES

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
o.rta de 10'/. ao ano com recebimento de juros mensai•.

Informações nesta redação

,-( - -,-----,-,�

QUER VESTlR·SE ()M CONFORTO E ElEGAMCIA 1

AlfaiaiàriãE
A

Mello
Rua Felippe Schmidt 48

16 horas
14 horas

16..30 horas

- 42.10 hora

LOJA DnS CASEMIRftS
Especlanzada em artigos para

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA' HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS z.' �w�
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-

,

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

,Tudo pelo menor preço da praça
Faça uma visita à nossa Casa e verifique

DOSSO'S preços e artigos

j

Vende-se
Um rádio, 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 Ní,
colau Vieira __:, íuncíonárío da
Escola Industrial.

Liga Operaria 'Bene
flC�ente de floria

nópolis
EditaL de Concurrência

Aviso aos interessados que a

Diretoria da Liga Operária Be
neficente 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 os sócios da Liga Operária,
como também pessoas estra,
nhas ao seu quadro social.
As propestas 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.
I ALCIMIRO SILVA RA�S10 secretárro

.. .. .. .. . .. ..... ....... ... .. �. .
-

.... ......

o VALE D8 ITllAJ
Pro�m �.. Agêllfl"

ProgHS8O,
LIVRARIA 43,�

R08.A

Fabrlaant. e distribuidores da. afamadall conDI?

facçõ•• -DISTINTA- e RIVET; POIIUIS um grau.
de lIortimento d. aatlemiral. !!I1.cado.: bl'inl
bona e bal'ato8. a!godõ•••�mo!'lD. e ""Iam.ntoft
para alfalat... que recebe dll'Qltamente da�

Snrea ComeI'GI••t•• do lnterlol' no .entido d. lhe fas.rem· ll\mQl
f'laIl'Ion6poU., =3 FILIAIS em Blumena1.1 e Lajell.

{•• t';'50C �E\ Ç'APã'Y}t';L- ahua'It::: ti 't:',!:o!'!!jdo doe
tU't'tI""" �., "h,.l"\h·''!'I\l�'� a'iHC11 l'l.vmpll' ... re 'f-lí,�TR!Z om

wr==e==�5.BDan�Bm..mm�Bmsa�aa..�m=3B==-==_wmMm.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Calcula-se que existem, não a-.

proveitados, no mundo, perto de
quinhentos milhões de cavaJ�s-va
por de energia hidráulica. A ener

gia utilizada atualmente não é, suo.
af'irn perior, talves, a vinte e cinco por

cento do total que, noite e, dia, as

quedas d'água estão produzindo,
Secretário Além disso, há uma enorme soma.

G-ra-nd-ios-o-Re-cit-al-de-G-ill-es-'G-Ub-erl '��it��:�::�' ���e����é:nt: l1a�e�:;���
Angeles, Budapest e Changai, tendo O catálogo de telefones de LaR
sido aclamado como virtuose em dres, dividido em 4 secções, con

Berlim, Madrid, Paris e, agora, por tém 822. 982, registros, em 3.584 oá- •

toda a América. ginas. Pesa cinco quilos e duzentas
hI'V' -.- -.-

gramas. Foi feita uma tiragem de

PRI111a>ITO DO DIA quatro ni.ilhões e trezentos mil volu.,Chegandu a Florianópolis Gil- IlU1i
N ". mes, com o peso total aproximadohert procurou o sr. i\ecrecul'lo da TONICOS.,DE VERDADE

rle 5.560 toneladas.
Educação, dr. Armando Simone Para combater a anemia,
Pereira, de quem teve a melhor nada como a vida ao ar livre,

As antigas dificuldades de comu

acolllfda. O exercicio, os alimentos ricos n�C'ação ap�·esen�avam , c�nsequ�n
Assim, quinta-feira 11 noite, o em ferro e cobre. Espinafre, eras, por vezes trreparàveís. Assim,

Público florianópoJiLano terá o cn- alface figado rim e O'ema de na guerra de 1812, entr·e os Esfa-
, , l:> Id' U'd

seja de aplaudir um dos maiores ôvo são dos melhores neste' o� UI os e a Inglaterra, a bata-

pianistas ,do mundo, na interpreLa- particular. Valem muito mais lh,� de �ova OrJ.�ans foi travada.'

Cão rle famosos anLores clússicos e do. que �aropes fortificantes e' qlU�ze c;t_las depOIS de haver sido

con1 emporaneos c entre êsles o nos- outros preparados, asslllada a paz entre O!l beligerantes.
so Villas-Lobo. ,Faça uso constante de porqn·e a noticia da cessação das

GtI'les Gilbert, Cjue se apresenta- alimentação capaz de for- hostilidades não tinha chegado a

rá no Alvaro de Carvalho, sob ó talecer O sangue e não to- Andrew Jaksou, o general ameri-

patl'ocÍuio da Secretaria de Educa- �e conhecime�to de me-Ieano. Pense-se agora nos �[ue mor-

ção, é um nom.e j:i consagrado in-l dlcame'?t?s 'apre1fo:ados reram, desneeessáriamente, nessa:

lernacionalmeilte. Fez seus est.udos como tOlllcOS e fortlflcan- batalha.

musicais em Paris com o maes.ro

\
teso - SNES.

Vicente cl'lmi1y e mais tarde eom �j.a.··
..

Gravata.," Pilame� "Levar bons livros a vossos fi
Ricardo Vilies. Meiu d�,·melhoreli pelol mfC lhos pequenos é levar-lhes al('g�ia.

. '-
Atuou como soli81a na::; Orquesc Dore. preço. 116 na CASA. rtMI'

e também, dignifica-los moralmcn-
Santa Catarina tras Sinfônicas de Varsóvia, Los CELANEA _ RI1QC. Mafra tc,

$po�te$
Direção de PEDRO PAULO MACHADO

TEN'IS
\

a visita do Graciosa Contry Clube
Cumjn-iurlo a sua insaciável determiuarão de "jogar sornpre", tJ

se. Alvaro Acioli de Vasconcelos, nos dias �. e 30 do coerente, verá 6s
,>'ellS pupilos, frente a poderosa equipe .do "Graciosa COLl11Í_I'Y Clube",
de Curitiba.

.

Prepara-se, encarniçadamente, para as renhindas lutas daqueles
rijas próximos, o 'que temos de me(hor em teuis, Beck, Carmelo, José,
Carinha, Guerreiro., Santaela, 'Walter e Mesquita.

Já conhecemos os prováveis tenistas que nos visilarão. E entre

nc�, vamos, rever, Henrique Cardoni, Aleixo Krausen, Junqueira,
Haul e Arno, Epaminonas e Borges.

Serão jogadas 12 partidas: oito simples, e quatro duplas, Lodas em

o isputa do troféu "CO:\TTHA ALMTItA�TE .A:\f'l'ÃO BARATA".
Cada partida terá um' padrinho,' e êsses padrinhos serão creatu

la" gratas ao Lira 'I'cnis Clube: antigos tenistas, ou antigos batasha
(tores Ida grandeza do "clube da colina". São handeir'antes esplêndí
rios que se fatigaram na tarefa gigantêsca de plantar num morr-o ári

r'o, um clube fér.til. Recuados, vohmtárramenle, para o fundo sileucio
so do exíl-io desportivo, nem por isso a nova geração dirigente do Lir-a os

esqueceu. Com saudade dêles e respeito à obra que empreenderam e

cujos fruías saboreamos agora, o Departamento de 'I'enis do Ltra co

locará em cada uma 'daquelas doze espetaculares partidas, um daque-
les nomes queridos.

I

Bela homenagem í.. .

:\Ta série de festejos progamados, cogita o Lira, realizar um pas•

.seio marítimo pelas nossas duas baias .(! um almoço no "Coqueiros
Prala Clube". A entrega da be'la laça, efetuar-se-á à noite, Dum sarau

souóro, elegante e festivo.
ZURI CUNHA.

Missa do Fucionário Publico
OONVI'TE

OS funcionários católicos, em regozijo ao DIA DO FUN
CIONÁRIO PÚBLICO, farão celebrar no próximo dia 28, às
nove (9) horas, na Catedral Metropolitana, MISSA EM AÇÃO
DE GRAÇAS, para a qual 'Convidam os demais colegas, as au

toridades eclesiásticas, civis e militares e o povo em geral.
A Oomíssâo

t A�n�o Ligõriu. de' .Assis
Mtssa de 7� dio

Alice Carpes de Assís e filhos, Pedro Moacir de/ Assis e

família, Armando Valéria de Assis e familia, José Afonso de
Assis e familia, Adolfo Herthal e familia (ausentes), Augusto
Rêgo Barros e senhora (ausentes), João Assis e familia, Gus
tavo Assis e familia (ausentes), Gastão Assis e / familia, -
agradecem as manifestações de pezar recebidas pelo falecimen
to de seu querido esposo, pae, irmão, sogro, avô, cunhado e tio
Afonso - e, convidam os seus parentes e amigos para a missa
de 70 diá que será celebrada na Capela do Colégio Catarinense
às 7,00 horas do dia 28 (sexta feira).

Guerra· 'ao Picolé 8

.. , .. Com vistas ao Departamento de Saude Publica
De. um nosso constante leitor recebemos a seguinte carta:

Sr. Diretor,
<, Ninguem ignora 6 terrível mal que representa para as cri

anças e mesmo para os adultos o uso e abuso do picolé, o tal
'Sorvete de pausínho. Feito com qualquer água, talvez sem o

menor requisito de higiêne e a uma temperatura baixissima,
porque êsse produto não é mais-do que uma barrinha de gelo
temperáda com assucar e um pouco de essência, representa êle
um verdadeiro atentado à saude publica. Ainda domingo ulti
mo, nesta Capital, houve vários casos de doenças febris, e isto
em várias ruas da cidade, É que as crianças, atraídas pelo cons

tante 11Uzinar das malsinadas carrocinhas, se lançam numa

corrida doida atrás do picolé,' portador de tantas doenças gra
ves, Ainda no ano passado, os vários casos de tifos havidos nes

ta"Capital o foram provenientes desse produto gelado, O De

partamento de Saude Publica, sr. Diretor, devia agir afim de
resguardar a saude das crianças. Da mesma forma os pais de
viam advertir e proibir seus filhos de uso do picolé, e achamos
até que nos estabelecimentos de ensino devel'-se-ia prevenir
aos escolal'es menos precavidos, que ás vezes compram o tal
sorvete, à carrocinha ali perto estacionadas, quando ainda can

çados e suados nos seus folguedos na hora de recreio.
Certo de sua publicação firmo-me leitor atento.

'INore4DOR aZUL DO RI.o 6R4N'DE DO SUL
Um nome que se impõe pelos inestimáveis serviços que vem

vrestando durante seus 15 anos de existê:'J.cia ao comérció e
.

industria
Já estamos angalial1do publicidade ,ara 15a Edição

Informacões com o sr. João �ires Machado á, rua Conselheiro
o

Mafra; 156
Florianópolis

:

•

neu �
1;" !l!f�.. ;:P1·0 . f6tf��

:!�.
lVL::..quinas

de picar carne para
Engenhos para cana indústria e aç.vueues

Motores elétricos

Torradores para café Moinhos para café

Enchedeiras
p""a linguiça Motores a gasoÚna Tratores agrícolas

________________,l. �--------------�-- -

.����

___c_el_fa_d_e_Jr_as__ ._.;I__B_o_m_b_a_s_p_a_�a__ág_"_la_,__c_o_rt_ad_o_re_,_d_e__fn_.o_s_·.I;... p_a_�a_il_i;_�d_r�_�_·a_s-,--.
Conhecida d.esde 1912 - 6 marca m''i!o"LILL.'\" c ons itúi - na indústria

,

mecânica nacional - absoluta ga- < �
rantia d'! utílí 1ade, resistência,

I
V

f:' J '''nhos e
durabilidade e economia, em uma rodas de borracna

linha de máquinas que �e espalha _--'- _

Máquil'las
{::ara ma+ar

.

formígas

pelo nosso pais e por outra- na

ções do Continente. Sabendo que
a bôa qualidade de um produto é a

sua melhor recomendaçào, a CIA.
"LlLLA" DE MÃQUI�.'\S - IN

D(JSTIUA E COl.\'lÉRCIO é hoje,
mais do que nunca, solicitada

pela preferência de agricul
tores, comerciantes e industriais.

Alé'n âa» rnáql(!Wl� acim.a,
LILLA oferece outras má.
'q!t!I,as mais, para j'ins co

m e r c i a i s, in
â

« s t T i a 1: s e

ag1"Ícola.s. Consltlte-a.

13Fi!JJltIRft'fí.'_ INDÚSTRIA e COMÉRCIO.

Fundada em 1918
RUA"PIRATININGA, 1037 - CAIXA POSTAL, 230- �ÃO PAULO

OFICINAS E FUNDiÇÃO EM GUARUlHOS - SÃO PAULO
--------------------------------------------------------------

1788 . Arco-Artusí

Irmandade do Senhor J. dos Variedades
Passos e Hospit.al de Caridade VURIOSID40f,S
Fundada em 1765- Missa de Finados
De ordem do Irmão Provedor, desta Irrnandande, convido os

Irmãos Irmãs e exmas, famílias, para assistirem a Missa de finados,
que será celebrada quarta feira, 2 de Novembro proxírno vindouro, às

!) horus, pelo descanso eterno de nossos Irmãos falecidos.

Após 'à missa, a Irmandade incorporada irá ao Cemitério,
de proceder-se a benção dos Iumulos.

Consistór io, 25 de Outubro de 1949

(Serviço da Agência Arqus)

Luiz S. Bezerra Trindade

F'lor.iauópo lis hospeda desde on

tem um dos maiores virtuoses que
o mundo contemnoraneo conhece,
o Jamoso pianista francês Gi lles

CiilberL

.i
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Tentativa revolucionária sufocada

Florl.n6pollsl 2S «Se Óuhlbro df! 1949

o MOMENTO

Sacando contra o futuro

l'

ji
1
"
"

O sr. Adolfo Konder, sacando contra o futuro em polí
tica - ao contrário ele que já recomeudára de público aos

seus correligionários de San la Catarina - acaba de Jazer de

clarações a uma folha do Rio, as quais, quuli íicanrlo-as de

incisivas, o "Diário da Tarde" ante-ontem transcr-eveu. Asseve
rando que "o P.S.D., não honrou os seus compromissos", desde

logo se excede e põe de manifesto as suas reservas à\ côrca
das verdadeiras cansas da crise, ovidentemente provocada
pela U. D. N.,/desde os numeras vet-if'icados em tôrno da can

didatura do brigadeiro Eduardo Gomes.
,

O certo, porém, é que é cedo ainda para puhlfcar a h is
téría verdadeira dos acontecimentos que vieram ameaçar de
fracasso os 'entendimentos interpartidários. Todavia, na hi-'
pótese dêsse malogro, seria de justica reconhecer que ao

P. S. D. não cabei-ia nenhuma culpa no caso, desde que, U11-

-sistante algum dos trabalhos ela comissão elos tres, deixára o

,partido major-itár-io de sustentar o mesmo ponto-de-vista
que tem servido ultimamente de pretexto 1)a1'a os amúus
(facciosos da U. D. �. I

Sabe-se que vários Domes, sucessivamente oLjeLos de

consideraçâo dos partidos como candidatos potenciais à
Presidência da República, foram impugnados pela 'U. D. N.

A insistência sistemática com que, um após outro, êsses no

mes foram sendo afastados ao sabor dos interêsses udenis
tas não deve ser esquecida como uma elas causas mais ponde
rosas dos desentendimentos que a-final, explodir-iam quando
ninguém mais duvidava de que a U. D. N., tentava apenas
sacar sem rundos contra a boa-fé doP. S. D. e do P. n. ",

A história, se ti ver de ser contada em seus pormenores
íntimos, há-de mostrar que a insinceridade do udenísmo, a des

peito de haver-se dissimulado em falsa e inconsistente cola

boração oferecida ao Presidente Eurico Gaspar Dutra, não

lograria insinuar-se sob a solércia de alguns remanescentes
da velha polil.icagern, atdvés da austera conduta elo sr. Pra
do Kellv, à altura de cuja interpelação frontal estaria" em

todos os momentos, como esteve no último, o caráter ilibado e a

firmeza ele ânimo do sr. Nerêu Ramos..
O sr. Adolfo Konder não, péde ter dúvidas a respeito e

essa circunstância muito lhe acentua o desacerto dos juizos
que tão prematuramente externou. •

Aliás, 11C111· somente preraaturas, senão incongrucntês são

as suas alegações a compromissos que tenham de ser honrados
,

por qualquer das partes.
'Manifestando-se aparentemente pesaroso lJC1.o ., impasse"

a' que idiz ,terem cbegado os entendimentos inteepariiclários,
o político da U. D, N., quer fazer supor que sempre desejon
e prestigiou o acúrdo: No 'entanto, o fato é bem outro, quan
do se verifica que, sendo proprietário de um jornal que, 'en
tre nós, nunca deixou de hosLilizar a pessôa do si'. :\1el'ôll Ra
mos, aLacando-o at,é na sua dignidade pessoal, o 81'. Adolfo
I(onder não tem nenhuma parcela de autoridade para Jalal'
de honra a compromissos assumidos na esfera da polHica
federal pelo P. S. D.

O que é incontestável é que, enqllan'to o sr. Prado Kelly,
em nome da U. D. N., l)rOCUrava o sr. Nerêu Ramos para,
com o apôio do ,sr. Artur Bernardes, ,estudar a fórmula .('0-

mum, o sr. Adolfo Konder não tivera uma só palavra de desa

provação - e com isso implicitamente estimuláI'a - a mais
injusla e chocante agressão à pessoa do ilustre Presidente
do P. S. D....

\!
1,
"

-'.

I.,

JI
"

�i

.,

No Tribunal Regional Eleitoral
Reeleitos o Presidente f' o Vice-Presídente

Realizou-se, ante-ontem, no Tribunal Regional :Eleitoral, sessão,
de foram ree1.eitos' presidente e vice-presidente do Tribunal Elei to

raI de 'Santa Catarina, re$pectivam�nte, os srs. desembargadores Gui-
lherme Abry e José Rocha Ferreir,a Bastos.

.

Ladrão, atenção.)
Ao ladrão sem' vergonha que há tempos atrás roubou do meu

.Jardim mais de 100 bonitos Lirio$ dou 2 dias de prazo para que se

::;presente a mim, porque hOje já é de meu conhecimento qriem foi o

tlutor do roubo. Si não se àpr.esenta� darei parte do mesmo à policia.
.Frederico Deutsch - Tecnieo Aposentado

•••

Preta Arno Bau�r /

,APMZ-n,O(� registar, ho-

,je, a efeméride natalícia
do nosso prezado amigo e

digno oorrelígtonárío sr.

·Arno Bauer, operoso Pre,
feito do Municipio de Ita

[ai, eleito sob a legenda do
Partido Social Democrá
tico.

Figura proeminente não ,

só na sociedade Itajaien
se, mas na do Estado, o

ilustre nataliciante se

impôs, de há muito, á
consideracão dos seus con;

terraneos, por sua invul

gar operosidade, retidão
de carater e por seu belo
coracão.
El{l os meios comerci

ais do Estado, SS desfruta
de consideravel projeção
e' de destacado conceito.
À frente do executivo íta,

[aíense SS vem pugnando
na concretização dos ide,
ais da laboriosa gente da

quela Comuna que o ele

geu em memoravel pleito.
Administrador' dinamico,
clarividente e probo, o

.

benquisto aniversariante
será alvo, pelo transcurso
de tão auspiciosa data,· de
homenagens que mais
lhe enaltecerão a perso
nalidade, às quais se soli,
darizarão, por certo, cida
dãos de 'todos os recantos
de Santa Catarina, ínclu-

I

.síve nós de "O Estado"

que, fraternalmente, lhe
enviamos cordiais abraços
com os melhores votos de
felicidades.

. I

pelo
"-

governo Bóliviada
liberais e conservadores; nu' 'Luar'

La Paz, 25 CU-P.) - Foi sufoca- foram mortas 52· pessoas, O gover
da a tentativa revolucionária cau- no comunica que a ordém 'foi 111an->-

sada pelo choque entre elementos tida e a .vigilância coutinu«. I

Posto de desmteccéo de
" ,

Vagões de, Pôrfo Iínlão-
No 'próximo dia 29 do cor; samente, em meia. hora apenas,'.

remte será inaugurado, em uma composição de 10 .. gaiolas ..
Porto União, O Pôsto de Des ín- COl1l0 prosseguimento I da' cam-

fecção dc Vagões; obra de gran- panha de combate ás epjzootiag;
de valia nos serviços. de preser-I e defesa da grande riqueza aní.;

vação da riquesa pecuária ca- mal catarinsnse, serão inícía->
tarínense. das, ainda ést.e ano, as .obnas '. do

O ato Inaugural será presidido Pôsto de Desinfecção de Tuba
pelo Dr. Leoberto Leal, secreté, rão.
rio da Viação, Obras Públicas Para o exerci cio vindouro já
e Agricultura, e Gel. José Macha- está planejada, a ccnstruçãó- dó",

do Lopes, Diretor da Rede Via, Pôsto de Joaçaba.
ção Paraná-Santa Catarina. Pr.osseguem, desta forma. '

O referido Pósto é mais uma com eficiência e presteza, os

das recaltzações devida ao Ser- serviços de defesa samtáría a-'

viço de Defesa Sanitaria Aní-: nimal em terras catarinenses ..
mal, sob a, competente ,e prof'i- N!I(,tal/ dos ,Pob',res'cua administração -do Dr· Alui- II<
sío Lobato Vale, e que em nosso A Comissão encarregada de
Estado trabalha �m regime de ,angariar donativos para a rea
Acordo com a, Secretaria de -Iízacão êste ano do "Natal dós.
Agr-icultura, orientada com efi- : Pobres'" e que �stá integrada
ciência pelo Dr. Leoherto Leal.' das exmas. senhoras D. Edith
É Inspetor Regional do Serviço .Ramos, Itamar Souza Varella,
de Defesa Sanitária Animal Dulce Carneiro da Cunha Ca, .

em Santa Catarina o dr. Altamír ; bral e Maria de Lourdes Bas'-
Goncalves de Azevedo, sob cuja tos, esteve', ontem, em 'visita,
direta� supervisão foram efetua- aos Srs. Governador do Esta
dos os trabalhos do Pôsto a ser do, Secretários d Estado e à',
inaugurado. Assembleia Legislativa.
Este empreendimento represerr

ta um beneficio incalculável aos

criadores,
'

principalmente co

mo defesa e proteção contra

a disseminação da peste suína.
A obra teVe um custo de .....
Cr$ 350..000,00 e tem capacidade
para lavar e desinfetar rigoro.,

Terreno"
Vende-se um, com 10 metros" .

'de frente por 33 de fundos, si-·
tuado à Avenida Mauro Ramos
n. 305. A tratar na rua Cris-·
pim Mira n. 85.

Expressivo agradecimento do sr .. Ministro da Agri-·
culíura, dr. Daniel de Carvalh», 80_ sr .. Governadcr'
do Estado pela a.colhida que lhe, {oi dispensada

quando de sua recente 'estada neste Estalfo
Rio, 20 - Reitero ao prezado G?- d?res de Govêr�o, pelas atenções dável. �erl11anên:ia nesse. Esnídci.

vêrnadbr meus melhores agradecI-ldlspensadas Q num e aos

cOlllPa-lcordlals saud,açoes;
� Daniel ele

mentes extensivos a seus colabora- nheiros de viagem durante a agra- Carvalho.
--------------------------�

Academia. CU,tarineo'l Afonso LI·górl·o
nimidade de coração alütc1.as á 'lha-'-

L
neza 110 Ü'ato Com seus semelhan-'''

se de e Iras dA· tes e d..istinção incomum me gran-,

e 881S 'jearai11, e·m vida, em nossa socie-.,

A Academia Catarinense de, Consternou profundamente nos-
: dadc, a estÍma e a aelmiracão dos

Letras recomeçou o seu tra- sa capiual, sábado úlLimo, a. notí- que conviveram consigo, unânimes"

balho com a vinda, a convite cia elo repentino faLecimento do em lbe eledicarem fraternal ami-

seu, a esta Capital, afim de fa- nosso bencruisto conterrâneo sr. za:de�

lar' sobre o folclore na musica Afonso Ligório de Assis, que, du-' Seu sepuHarnen,lo se e,fetllou do- '

brasileira, o escritor e diploma- rante anos', com dedieação e zêlo mingo, saindo o féretro de sua 1'e--

ta dr. Renato de Almeida. inexcedíveis, inLegeou o quadro do sidência para o CemitériÓ da Ir-

Na realidade, a primeira funcionalismo estadual, vindo" a man�daele de �sso Senhor .Jesus',

conferência do ilustre homem' morle encontrá-lo eln gôzo de 1I1e- dos Passos com extraordinário a-

de letras e folclorista, realiza- recida aposentadoria. comJ)allhamento.
da no Salão Nobre da Faculda_ O pranteado extinto deixa oito À família enlutada, nossos votos

de de Direito, foi um.. belo reL filhos seguintes: dr. Armando V'a- de pesar.
nicio de atividade cultural.)- léria de Assis, diretor da Assislên ..

Fez a apresentação do con- cia Municipal e lider da 'maioria
ferencista O sr. Othon d'Eça, na Câmara Municipal, dr. Fran'eis- SERVIÇO DE METEOHOLOGIA

presidente da ,Academia. co de Assis, José, Pedro Mo!!eir, Previsão do tempo, até 14 horas,

Esperamos que a nossa mais Berlladele, Nicia, Maria de Lourdes do dia�26
alta instituição c uI tu r a I Herlal, casada com o sr. Adolfo Tempo Instavel sujeito a chuvas,

proporcione à sociedade de Hertal,' residentes em Curitiba e Temperatura: Estável.'

Fl0rianópolis uma nova reu- Alba Rego Barros, casada com \ o Ventos: Do quadrante Sul fr�scos.
nião como a da memoravel sr. Augusto de Rego Barros. I Temperaturas extremas de hoje':
noite de 17 do corrente mês. Sua eXLl'ema bondade e' mag'na- :Maxima 22;1, MinÍ1na 18,8 .

•��>4IIIIH��.............. e .. .. .. .. .. .. .; �

,

VENDE-SE OU ALUGA-SE
O prédio sito à rua Blumenau n.

28 - Tratar com o sr. Cap. Améri
co, na Políeia Militar.

, I

.' >\ j
,

Tudo quanto ia�er publicada .aqui, por falt� de

espaço, foi transferido para outro dIa, se Deus qUIser!
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