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Co,memorações do Centenário
Ruy Barb'osa

de Concerto -em benefi
cio -das Missões

No salão do Oolegio Catarincn
Revestiram-se do maior brilhan- dades na Assembléia Leaíslativa do

� se reolizar-se-á amanhã, às .20 ho-
tismo as solenidades com que nes �Estado, ras, um concérto em beneficio das
ta çapital e 'em todo o Estado se As 16 horas se realizou imponente Missões, po. Orquestra daqueleeomemorou, no dia 5 do corrente concentração escolar na Praça 15 estabelecimenlo de ensino, com-
o centenário do eminente hrasilei de Novembro para a inalH.!UI'lH.,'30 '

� posto de professores, ;.Hnnos e a-
ro Ruy Barbosa. apóstolo da ius- do busto de Ruy Barbosa, cscul.ri- migos do Colégio Catar inensc.
tiça e da liberdade. " do pelo' admirável cinzel de Bruno O programa é o seguinte : la!
No Tribunal Regional Eleitoral Giorgi. Discursou, na ocasião, o rir. parle: Grecting ouverture.

se realizou, às 9,30, sessão solene. Armando Simone Pereira,' digno S'E'- Franz :\1ahl Le secret-intermezzo
proferindo o juiz dr. Clarno Gol- cretárin do Interior, Justiça, Edu- Leonard Gautier. Si jé tais roi __
Ietti, bela oração sôbre a' persona- cação e Saúde, produzindo lapidar A. Adam. 'I'ancredo-ouvert.ure
lidade do insigne (latrício, tendo () peça. Orador fulgurante, S: Excia., Rossini. za. parle: Poutpo'ul'J'i
dr. Procurador Regional prestado nesse trabalho, ainda mais realçou Weber. Quar-teto integrado por Car
sua solidariedade à homenagem e seus invejáveis dotes oratóríos e melo Pri�co, violino - l\Ii'dào Vi
vocativa do-rgrande vulto nacional, intensidade- de cultura. Em próxi- lain, flauta: _ Mário C. Loureiro,
A sessão magna, no Tribunal d� ma edição divulgaremos esse dis- cello _ P. Armando Marocco S.

.Justiça, teve início às 10,30 horas curso por todos os titulas magis- J. _ piano. 3a parte: Norma -- ou

.com a presença do sr. Governador tral. O busto foi descerrado pelo vcrturs _ V. Beltíni, O moinho da
'00 Estado, Presidente da Assem- dr. José Boahald, Governador do floresta negra-indílio-Pich Filen
hléia Legislativa, Comandante do Estado. berg. Large Haendel, Poeta e _ca.m,�
5° Distrio Naval, altas autoridades Na Faculdade de Direito, houve, ponês - Sdppê.

I e numerosos conc1dados. O salão tia à noite, colação de grau ·da Turma AgTadeeemos a gentileza do con-

sessi)es estava, festivamente orna Buy Barhosa. Pelos bachal'Cbndos vile com que nos obsequio\! a dire
m'entado. O sr. Presidente dr. Dr- discursou, com felicidade, o' dr. ção do ColégIo Catarinense.
:pano Müller Salles, abrindo a ses- Nuno Lobo Gama .D'Eça e repre-
são, teve palavras de exaltação

af
sentando' o paraninfo dr. David

}{l1Y. Pelo Tribuna), o sr. desembar- Ferreira Lima, ausente por motivos

.gador Flávio Tavahes pronunciou especi3is, o Professor Othon D'E
JlOtáv-cl oração, que não só 'peJo; ça, eneantou uma audiência seletn
brilho da forma, cQmo ainda pela e numerosa, com o verbo.elegante oe

opulência de conteudo, a todos ar- br,ilhantissinlo.
rebatou. O dr. Victor Lima, clwfe 'Oportunamente também publica·
do Ministério Público, também (�.is- vemos a nothel peça oratórÍa do
cursou C'om alta eloqllêucia, 'incn- ilustre professor.
<rio tun. estulto conciso e eloquente Regisle-se ainda aqui a solid8rie
do grande brasileiro. Pela Ordem dade do po,vo 'à tOdas as solenid{lil('�
dos Ad"ogado,s, o desembargador enaltecedora� do vulto do emilll'l1,

,Alcebíades Valério -de Souza pr!)- te brasileiro.
feriu erudito trabalho. Foram trôs

Maria Felix vai tra
balhar na 'Espanh�
NOVA YORK, 7 (U. �.) ,_ A

atriz cinematográfica mexicana
Maria Félix partiu, a bordo
"Queen Elizabeth", com destino
a SputI�,?;..>nptOl'i, a. caJ;ninho da
EspanhÍt, ondf} fará vários fiL
mes.

magistrais orações que marearam

Os' festejos com honra de inteli.

gência e de eultura.
O Legislativo Catarinense se .!'f'U·

niu às 14,00 horas em sessão sole

ne, também instalando àquele dia

em uma ,de suas salas, a Bibliole,ca
Rúy Barbosa. Publicamos, em sepa_

rado, notícia -detalhada das solen�-

o Ministrô \ Daniel de Carvalho agradece
Do Dr. Daniel de Carvalho, Ministro da Agricultura, recebeu o

dr, Leoberto- Leal o seguinte telegTama:
Dr. Leoberlo Lea� Secr,elário Viação Obras Públicas e Agricultu

ra Florianópolis SC.
No 2801 Tenho prazer agradecer remessa anais segunda reunião

Economjco Agrícola Santa Catarina presidida prezado amigo pt' Cor
diais Saudações Danie� de Carvalho Ministro Agri.cüHur-a.

presentes.tência e, o seguir, outra dos srs.
• A BiblioLéca "R�lY Barbosa",

Raul Schaefer, Bulcão Víana, Lo-
conta j.á com 1.000 volumes, todas

pes Vieirá e Aroldo de Carvalho I

dispostos em artistíeos armários,
para assim procederem com os '

catalogados e numerados, e, t>am
SI'S .. des. Urbano Müller Salles e

(lo .hérn, jornais e revistas da capital,
Edgard Pedreira, Presidente

do interior e fóra do- Estado, sen
,Tribunal de Justiça. e representan-

do, não há dúvida, pela sua erga
te do Tribunal Rogional ,Eleito-

nizaçâo, digna dos mais í'rancos
ral, res�ecti"amente, sr, Capitão .

de Mar' e, Guerra Benjamin So- encomios.
.

d 'C' d t d �o Di t
.

t E, com essas so. lenidades, re-
re ,oman ant.e o (J s,rlo. ' .

.'. .

•
verenciou o Poder, Legislativo a

Naval, ficando, dessa forma, com-
"

d
'

lvid I b '1'memoria o mo VI ave rasi etro,
pleta a mesa.

11" d N
-

B -1'
'rn I

.' r ,

• gana a 1 açao raSl ell�a.
,

rsm ugares espectais, no recm-

to, achavam-se os srs. drs. Arman-
•

-'- _

do Simone Pereira e Leoberto

Leal, Secretários do Interior e

Justiça e Viação e Obras Públicas,
respectivamente, e, ainda, dos srs"

des. Osmundo '\Vanderley da No

brega, Flávio Taval'e's da Cllnl�a
Melo, �elson Nun'es' de 'Souza Gui

marães, Alves Pedrosa, os srs. drs.

José do Patrocínio Gallotti e Ar

no Hoesclll, Juiz da 'P e 2a Varas,
o sr. dr. Abelardo Gomes, Procu

radoT Sedcional da RJépública, o

sr. dr. lVlalberlo Tolentino de

Carvalho, Prefeito da Capital, o Mesa. 'rodonda DOSI', Capitão dos ,Porlos, o sr. Celso ti

Ramos e O\1tras autoridades civis Clube .t Z de Agostoe militares e jorna '.istas, .\
:\lunas� dc) Colégio "CoTação de Com a participação do reno�

,1.Tesl1S"i funcionarias públicos, C(O)- mado escultor patricio Bruno

mrn:ialJtes e indllsfriáeios,' ::'U:f.lcr- Giorgi e dos integrantes do

lotavam as demais �pencíeneias CAM será realizada às 17 �oras
do Palácio do Legislativo. dO clube 12 de Agô,sto, interes

de hoje, no salão da Biblioteca
:sante Mesa Redonda, onde se

debaterão problemlals artísticos

que interessarão especialmente
àqueles que fazem o Movimento,
Moderno entre nós.
Para a importante_ Mesa Re

donda convidam-se todos os'
.

simpatizantes.

As homenagens ,do Legislativ,9 U8S- come
morações de centenario de Ruy Barbosa

,

��r" :

Part.ici pando das homenagens nalisía, ã1'Carícall'Jo'-' ao finalizar;
0111 que a i-lação Brnsi le iru reve- aplausos .ge1·ai's: "', i

enciou a mcmorla ele Ruy Barbo- Terminados os trahalh,o�f a, Pre-

a, no transcurso, sáb.do último, sidência comunicou o alo solene »

do centenál'o de seu nascimento, a segui!', com a inauguração da

a Assembléia Lcgislaliva realizou Biblioléca "Ruy Barbosa" e do>

sessão solene, às 14 horas, que retrato do seu patrono.
foi presidida pelo sr. Rui C, Fler

schuette, 1° Vice-Presidente, e

secretar+ada pelos srs, Pinto Ar

ruda e Alfredo Campos.
Após l-eitura e aprovação da

ata, o Presidência deu oiência da

finalidade dos' trabalhos do dia,
íodos . dedicados às homenagens ao

grande brasileiro, designando, en

tão, Comissão dos SI'S. deputados
Nunes Varella, J. J. Cabral e Braz

Alves para acompanhar à Mesa
o S1'. Governador' José Boabaid, o

que foi f�ito sob palmas da assís-

O ORADOR OFICIAL •.
Foi o sr. dep,\ Fernando FerreIra

de Melo; d,a baneatla da U. D. N" O

orador oficial da solenidade, o

qual, da tribuna principal, em l,on
go discurso, estudando a vid,a e a

o:tJra do grande Ruy, i'ocalizando-o
como politico, jurisCClusulto e jor-

A l�AUGURAÇ�iO DA. BffiLWTE
CA "RUY BARBOSA,

'ALo contínuo, as autorrdades

presentes à sessão solene, dh-igi
rum-se à uma das salas do Palá
cio do Legislativo, no andar supe

rior, onde "se precedeu a solene

inauguração, con'forme prcgra

ma, da Bibli otéca t,Ruy Barbosa".
bem como do' retrato do seu pa
trono, sendo êste descerrado pelo-
51" Governador' do Estado, dr.

José Boabaid, sob aplausos dos-

ComuDistas' ,presos
em Buenos Air.,s
Buenos AIRES, (7) - O presi

dente do Pa\rtido Comunisf,a
da Argentina- 'e mais de mil co...

for'am pres\os esta noi
te quando comemoravam o 32G

aniversário da Revolução Russa.

A reunião foi considerada clan_
destina pelas autoridades·

(Continuado da ediçao de 5 de nov.)
-o mais engraçado é quando Lal poésia, desejosa de

'atestar a :m� "novidade", a sua "atualj.(lad�", o selr "mo-
'

-dernismo ':, atira com os sinais de pontuação- às urtigas.
-Mantêm alguns ainda, pudibundamente, o ponto' fina!.. E

que a completa nudez_ lhes repugna; daí, cOl1se!'varem
aquela folhinha de 'parra ...

Seria truismo demonstrâr a -útilidade do sistema 'ou
,arte de pontuCt1' na escrita, e na música_ Se qUiserd'é.." cal
cUlar o valor nisso, cancel'a� á pontuação musical, ou, 'pelo
menos, deslocai-a, em qualquer partitur,. Vereis' o que
1',esta: _

'

Nenhuma "originalidade", porem, realizam os poetas
"novo-s, ou "novíssimos" com essa espécie de depilação
dos 'seus poemas. l� ,ato purílrmente imitativo. Os falangis
tas de' quase todos os lsm()s poéticos do primeiro quartel
dêste século já faz�am aquilo. Antes dêsses e em meio, de

outros, já havia tido igual proeedimento o nebuloso !\ful
larmé, que "déconcertait paI' les trapes impl"évllS, les

s'yllepses clél'autantes, les incid.entes qui n'en finissellt
w!;us, et iJiel1 d'autres chose.� encare". (AllLheaume e D'ro

:inard, obra cit., p, 527). Êste - digamo-lo em respeito à

venlade - foi lógico na sua exLravagâ.ncia, poi.s aboJ.iu

,até o ponto final. Senão, rep<Ul'em, por exemplo, neste so

lleLo esfi.ngético, colocado à entrada da sua tradução dos

poemas de Edgar Poe:

LE TO}lBEA,U D'EDGAR POE

Tel qtt'en Lui-même. en/in l'éternité le ,change r i
Le Poete suscite aUee un glaive nu

San siecle épouvanté de n'avaia' pas connu
Que la Mort iriomphait da:ns cette voix étrange

.',
j

Eu;; comme 'an vil Slt1'Saut d'h-ydl'e oyant jadis l'ange'
j)onner �m sens plus PU1' aux rnats de la tl'ibu
Proclamerent ires !taut le sortilegc bu
Dans le {loi sans homteur de quelque nOi1" mélange

;1

A prevalecer tal critério" teríamos arvol'ado em padrão,
cle;tsLüo liter-ário O prosaismo -cios r'elaLóríos burocráticos.

Gerall11�nte, em matéria de parcimônia de adjetivação; es
corrimento e ellxugo, aquilo é o ideal. Os estimados e 1a-
lJoriosos 8nrs. Diretores de Repartições, sem ,o saber, es-,

taria'm, assim, a pr,oduzir, .com os seus relatórios de fim

de-ano, os mais puros monumentos das nossas letras ...
Por maÍs que estimemós a inteligência dos jovens

que, sob o rótulo de "novos" ou ",novíssimos", assomam à.

rampa ,das letras de hoje com o tácito ou declarado desíg
nio _de substituir vantaj&samente aquêles que lhes abriram,
() eap1inho e a quem êltes,� gratidão, chamam "velhos";:
muito eníT)ora reconheçamos que mere.cem a,caLadas Lôdas
as inicl1ativas mocas, _ excepto, é claro, a de cortar de
maneira absoluta a corrente -da Lradicão culturaJ., pois tão,

legítima'ó esta como a da evolução na ordem natural, -'(�
impossível deixar, já não dizemos sem protesto, ma,s, ao·

menos, sem uma palavra de lástima, a poção primá.ria e

prejudicial que se pretende inculcar acerca da arte de es

crever.

A "adjetivação abundante" não é peculiaridade "aca
dêmica". :É gôsto ou mau gôsto que pode caracterizar in

dividualmente qualquer es.critor. Em.Santa Ca�ari11a, por
exemplo, ninguém a levou a tão delirantes exüessos como'

Cruz e 'Sousa. E Cruz e Sousa. embora morto há mais de
meio século e sem embargo da.quele defeito, consegue e11-

viscar as simpatias dos "novíssimos" ...
Por onde s.e vê que a sua dOll,tJti_na deles não é lá mui'

to coerente: ..
Mentirfamos aos mais elementar,es principios do "ar

tesanato literário" e à lealdade exigida .de todos quantos·
'manejam a pena, mesmo modestamente, com intenções,
culturais, .se, pelp' fato de tão erradas concepções estétieas;
estarem sendo seguidas por moços, lhes prestássemos apôlo
,-e as pa;lmeás/iemos festivamente.

':É justamente para que êsses moç,os não calejem no,'
êrro, que nos afoitamos a fazer-lhes estas restrições;

(Continuará em pl'óxirna erl�ção)

.........·....·...........····..········..

I�J Grejhe, OS «nOVOS) ,

I �..�S ('velh(!�!! i
ALl'lNO PL6RE8_

I

Du sol ei de la nne postiles ô g'I'ler
Si notr'e id.ée avec ne swlpte �m bas-rclie{
Dont la t(Jmbe de Poe 1blouissanie s:'m'ne

Comme bloc iC"i-bas chu d"un désasire ObSClll'

Que ce granit du moil1s mOl1tl''e à jamais sa bOl',Ile
Anx noil's vols du Blasphérne épars dans le futto'

..

,

Em assunto de "modernismo", êsses poetas "novíssi-
mos" recuam ao mais l'emoLo "passadismo", visto que,
suprimindo a pontuacão, l'etTocedem aos tempos anterio·

res a Aristófanes d.e Bisâncio, que, como se sabe, passa
por ser o inventor dela, duientos anos antes da llossa

e1"a, ., Portanto, o que há de "originai", neles, não é a

Blla poesia, mas o estranho lJrazer de se fossilizarem, dês
se rr�odo, sob a grossa esLratificação dos sécu.!;os .. :

Consistirá nesbs caprichosas superficialidades a

exeelência dos artistas ."novos"? Propen.demos a crê-lo.
]'el0 l11i1nos' de alg'uns., Senão, falai-lhes do devêr, que ao

eseritol' assiste, de conbecei' o seu idioma com segurança
tamanha quanto l)ossível, com um senso estético bastante
,para tirar dele os necessáriós efeitos de coloridq, musica
,lidade e nitidez, - qualidades, essas, sem as quais não é

possível haver arte de escrevei', - l êles' vos responderão
que não precisam disso, porque isso é "técnica acadêlI)ica",
é "retórica inexpressiva", bastando-lhes, para a sua pro
sa e 'a sua poe.sia" uma f?rma.. sub-adjetivada, "e�corrida"
e "enxuta".

•
/

,/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TERÇ.A.!I'EllIU
Autp.Viaçlo catartn",n.e - Peno .&.1.

Ir" - 6 hora•.
.Auto-Vlaçao C&tann_ - CIlir1Ubr

_ II horas i

.Auto-Vlaçto Oatti'ln_ - Jo�
- • ,horo.'

,

.Aula.VlaçAo catartn_ - T1Jba1'tc
-.3 hora I.
Expresso 110 on.tóvlo - LquIIa -

7 horas.
Na Capital Emprén Gi6rta - Lq'\I!JI&' - ,. ..

A C• "" • 6'n1 hor... .

no ..•.•..••.••• r", ..",00 !Ilxpr_o Bru.lqu_ _ .....'11. _
Semestre •• r • • • •• Cr, 45,00 til hor... '

\
A -,to-\Tlaçlo ltaJal - lia.sas _ 11 Jao

. Trimestre ......• CrI 2{i,00 raBo

M.... Cr' .. 00 Rápido Sul-Brasileira -

.

Joinvlle -

ç.. ••••••••••••• .., 13 horas.
Número avulso .• Cr' 0,50 Rápido Sul-Brastleíra - CUritiba -

N I
. 6 horas.

O nteríor QU.A.RT....-FJllL&
Ano ••.......... Crf 100,00 AUto-Via�o catmnen.ae _. curtUba

_ II horas.
Semestre •.....•. CrI 80,00 Auto-Viaçlo C&tu:ln_
Trimestre •...•. ". Cra 35,00 - I boras .

.Auto-Viação. catubwnM.Número avulso .. CrI 0,60 ._ !l.30 horas.
Anúncio. ...mante contrito. I Rápido Sul-Braslleira - O.lritlba -

, 6 horas.
e8 origIJuWI, mesmo não Ráp:do Sul-Brasileira _ Join.Ue-

bl' d
-' - 13 horas

pU lca os, nao serao
. ExpresllO Slo crt.ftO.ao _ LquDa _

dIYohidos. \

17
horas. '

I
A directo aio se respon·' ieE:!.r:s� Br.usqU_1 _ �U. -

sabill... pelos conceitos
,

r.,:utl).ViaÇ!o ltaJ,at -,
ltaJaJ - 1. !J.o.

emitidos' 'nos artigos ExPre8llO Bru.qUeJlN - Nem 'l'hIlto
.

d
'- 16,30 horas.

assma 08.
. Rodo.lária Sul Brull :_ l"ertQ .&.1..-

-�","",..,..,&-&.........._ .._._._.....&- - I bar...
QUINTA·!I'EIlU

Auto-Viação CatarlnenM
.Alflli'l'e - 6 bar...
Auto-VlaçAo cata.rtnellH

_ II horas.
Auto-ViaçAo catu'1nenM

- • hor...
"TAL" _ 13,00 -_ Lajes e Plne, .Au�ViaçAo catum_ - 'l'ubuIo

Alegre - 8 .Qor�,8.
- .Auto-VlaçAo C;..t&r'Inena - Lquu,

PANA,IR _ 9,25 - Norte - 6,30 }.)oral.

VARIG _ 10,40 _ Norte Exn,reSllO Slo CrL&to.ao - Lquna -

7 haras. .

PANAIR - 14,35 - Sul Dnpr�sa GlMia - Laprna - e 1/1
• 7 1/2 horas,

GRUZEIRO DO SUL - t3,5& _, Expresso Brusquense - ��' -1. horas.lIorte .Auto-ViaçAo lta;l&1 - najU - ii 110-
r...
Rápido Bul-Braaíleíra _ Join.,.Ue-

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira - CurItiba _

• horu.
B!npresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - la

- • horaa.
, SE�A-FElRA.Rodonária 1ft'lJ Brasil - PÕl'tCI .&.1ean

- 3 horas. ,

.Auto-VJ.açAo Catu'inen..·- Curitiba
- lI�horas..
.Auto-VlaçAo Catu'm_

- • hor...

Áuto-Viação (;}a'tu'men.ae - �
- 6,30 hor.,•.
ExpresllO SAo Ol'illtôvlo _� _

7 horas.
.Auto-Viaçto ltajàJ - ltaJli - I" 110

r&.I.

Elxpr:eS80 Bru!lqUeIlft BrwIqu. _
le horas. .

Rápido Sul-Brasileira - Join.Ue-
13 horas. ,

_Rápido Sul-Brasileira - CUritiba _

6 hora�.. I

SA.B.ADO
Auto-ViaçAo catairtnenae "":' OUIi1UbI

- IS horas.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

6 horas. -

- • horas.
Auto-ViacAo catar�Jljje - Join'rile.

- • hor...
Auto-Viação C'ata.r1n_ - Tub&rtv

- 6 horu. .I
ExDrp.8so 810 ert.to.ao - Laa'uI14 _

7 horaa. '

Expres.o BruaQu_ - 8rwIqu. _14 horas. .

Ãutc·ViaçAo Itajli - lUja.f - 11 ho
raso

ExpresllO Bl"WIClu_ - NOft '!'raw
- 9,30 horu.
ExpresllO Glória - Lac'uniII - • UI!

• 7 112 har... '

DOMINGO
Rápido Sul-Brasileira _ CUritiba

IS horas .
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ASSINATURAS

VE DE��SE Jovem - Brasileiro'! Serv� tua,
Autpmovel Chevrolet, 1948, ,Pátria _: como perequedtsta

importado' diretamente dos Es- Acham-se abertas até o dia 29 de outubro, as inscrições para ma--

tados Unidos Fleet-Master de. 1ricula �o Curso B�sico da E�c?la ele Para-quedistas.

L_uxe, com .a�enas 5.000 milhas'l' , ,Os m�eressados ��le deseJa:'e�n prest�r se:-",<:o à suá Pátria �omo>
Pintura origiaal preta, qua-

Par a-quedistas, dever ao procurar a Sect etar-ia do 14.0 R C., (huoa-

tro portas, equipado,,, molejo mento, das 8,0.0. ás 11,30. hs. e das 14,0.0 ás 16,30. hs., .onde poderãó Ijb�

de fábrica.
/ ter as informações necessárias.

Tratar com PLINIO MOREI. Jovem brasileiro!... Inscreve-te e presta teu serviço militaI' a

RA no Tribunal Regional Ele1.
PáJLria como Para-quedista.

toràl. (

. .,/
Rua ConseHíeiro Mafra, 54 - Co ixo Postal: 37 - End. Tel.: 'PRIMUS"

Tel.. 1658 - Fl:ORIANOPOllS .,- Sto. Catarina

Viação Aérea
Horário
Segunda-feira

TtIf'ça-fetN
-TAL" - 8,00 - Joinville ,.....

Curitiba - Paranap'
- Santos e Rio.

PANAIR - 9,25 - Norte
,�tttO 00 SUL - ti," -

lIIorte
VARIG - t,2.30 _; !!!Iul

PANAIR - 14,35 - Sul
Quarta-feira

I -TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

Alegre
PANAIR - 9,25 - Norte

CRUZEIRO 00 SUL - H.OO
aorta
VARIG - U,40 - Norte
PANAIR - 14,35 - Sul

Ouinta-feira
-TAL" - 8," - JohlTilIe

Curltib. - Para;napá
- .at08 e Rio.

'I PANAIR - 9,25 - Norte

PANAlR - 14,35 - Sul
VARIG -.12,30 - Sul
CRUZEIRO DO 8UL - 13,51

"om
CRUZEIRO DO 3UL - Ui,30

lul
Seirta.fetra

"TAL" - 1-3;00 - Lajes e Pôrto

4,legre
. RUZEIRO DO SUL - 1,10 �

,. ·t,&

PANAIR - 9,2j - Norte
ARIG - 11,40 -- Norte

PA:'iAIR -< 14,35 - Sul
Sábado

-TAL" - 8,00 - Joinville·

ICuritiila - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIO'- 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL tUifi
.' ,..

PANAIR - 9,25 - Xorte
P \'l\'.UR - 14,35 ---. Sul
P_1X \IR -' 14,35 _' �ul

'lOm hOC
P -\NAIR - 9,25 - �orte

�.I. lJZEIRO 1.)0 SUL - B.OO -

,

)

,

. : i .

, Nãó espere que a doença vi
site a sua casa. Defenda a su
saude e a dos sey.s filhos, to
mando MALTEG� Frio ou gela
do, é uma delícia. É o maio

!ornecedor de vitaminas, e, po
ISSO, o melhor fortificante. .A
venda em todas as farmácias
armazens.

VENDEM-SE
,máquina ,fe' escrever e calcular

Vende-se uma máquina de escrever "Underwood-14"- e�'
uma de calcular, quatro operações, "triumphator", ambas.
usadas, porém �'m perfeitas condIções de funcionamento, '.:!uja,
venda s�rá ef�tuada mediante apresentação de proposta"!.

Os mteressados queiram se dirigir ao escritório da stan
dard Oil Company Of Brazil, Pedras Gr.'lndes.

,

'JIlxpreuo ao Ct.t6vlo -' L&a'Ulla7 haru.
.Auto-ViaçAo rUjU - ItaJI,1 - UI liIo-

ruo
Exprell80 BruaQu_ -r 'llruti911!& -

UI bor...
Expresso Bru.que.na - No.a 'l'r9lltc

-:- 16,30 bora..

J.Auto-Vlaçlo ca� - J01Ii.u.
-. hor".

.Auto-Vlaçlo catu'm_ _;. CIlir1UlN

�
._ I bora..

'

,

Rodo.lArla Itul-BruU _ Nono .Alecr.
�- 8 hQru..
Rápido S:;u-BrasUelra _ Joln.Ue -

'

13 horas. ,

R€pido Sul-Braslleira
6 horas.

CUritiba -

FRAQUEZAS EM GERAL'
VINHO CREOSOTADO
"SILVEI'RA"

CUritiba -

. .;..

Jotn...u..

.Joinvile -

Dr. (L"ANO G•. ,GALLETTI
ADVOGADO

Crime e c[yal
CO!Ultituição de Sociedade.

NATUR,ALIZi\Ç(l)ES
Tituloi! Deolarat6rlol

Elcrit6rio e Ra idencia
Ru" ThaJ nt011 oSlo

,i:'ON:;;_ •• 1<68
E
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I SINOS DE NATAL - É A FESTA PARA O NATAL DAS CRIANÇAS. NOS DIAS 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO, NA PRAÇA GETULIO VARGAS.
GRANDE. QUERMESSE - SERVIÇO DE BAR - JOGOS - OFERECIMENTOS MUSICAIS

Vida E:ocial· Uina· festa nos estall!iros da «4r8Iaca»
/

Domingo à tarde, os estaleiros

f
ra desses amadores admlrúvels

da "Ar-ataca", entregaram ao sr. Ira g.ralll�e figura da vela ll�cional que vadiàm velas mares em teme-
.�L\'I\'EHS"".RIOS: gr ircs, desembarcaram 25 e em Leopoldo" Geyer, o barco da classe e o ínsniradnr da construção da li{lI'Ías competições apenas pelo

STI.1... RrBl�:\'S P. R.DlOS trânsito, 48. 11'1 kg de carga em- "Br-asi l", de nome CArRÜ Ir. para classe "Bras il ". E�ogiou o sr. Ma- prazer entusiasmado de navegar
A efeméride ele boje, .assi na la abarcaram, 744 600 kg desembarca- regalas de oceano,' que ôsse des- rio Nocetti, pelo esmêrocom que se sómcnle .

. .au iversár-Io natalício da exrna. sra, i-am e em trânsito, 1.17/1 kg. portista gancho aqui mandou COn5- tem conduzido na super-intendencia O sr. João Moritz - dd. Comodo
d. Mirzu Gheur Hamos, digna e�- - sr. dr. Rafael CnIZ Lima, ad- trun-, sob a direção Iécnica de Ma- dos trabalhos de" construção: ao 1'0 do lato Clune ríe Florianópolis,
pósa du nosso distinto e estimado "vogado nos auditórios desta Co- rio Nocettí. E para festejar o gran- SI', Dr. Aderbai Ramos da Silva es- com a palavra, ofertou a flámula
·..ronlPI'l'âneo dr. Hdbens Pedcrnci- marca, de aconlecimenLo, o sr. Geyer of'e- trndeu os seus agradecimentos pe- do seu clube, desejando ao "Cai-
,.ras Hamos, Procurador da Fazenda

. . . . . . .. receu aos operárins daqueles es- la valiosa colahoraçâo no 'sentido I� TI" e ao seu proprietário, as

.:Nacional. WALDIR MARGARIDA taleiros, um Ia rto churrasco com- dei engrandecimento da vela nu- fc:.icidades mais completas.
A {lama nataliciaril.e que, pejas Transcorreu, ontem, o aní- pleto, e saboroso, pois que lá tam- cional, afastando o impasse que se Quando o ágape se aproximava

.excelsas virtudes de coração, de vsrsárío natalícío do jovem hérn estivemos.
'

nos deparava, por isso' que naque- do seu término, chegou a emhaixa
,-espírilo e de edücaç-ilu,· conta, em Waldir Margarida.ativo e d il i, O "Cairú II" é o ter-ceiro barco Ia ocasião, nenhum outro estaleiro da dos velejadores ganches e, em

.nossa sociedade, com vasto clrculo gente auxiliar de escrítórír, da duma série de nove, que a "Arala- nacional, estava em condições de nome dos "Veleiros elo Sul", de
«Ie relações de amizade, ver-se-ri, Crédito Mutuo Predial. ca" entrega. ;\lcliculoso trabalho, contratar tão extraordinária e111- Porto Alegre, o sr. Hugo Lemcke,
hoje, alvo de expressivas hornena- Aos muitos cumprimentos que paciente, requintado e sorurnháti- preitada, O sr. Geyer também agra- entregou, umã outra flâmula para
,:g'ens, que lhe significarão a csl.i- recebeu pelo transcurso de seu co, como os lrabalhos de Iaborató- decen a presença.do sr. Comandan- que fosse ela pregada às paredes
ma e o aprêço de que goza. natalicío, juntamos, embora r ios, êsscs barcos tõm sido entu- te Sodré ·ào 50 Distrito Naval, e internas do altivo "Caírú II" que

Às homenagens qué lhe serão tardiamente, os nossos, com siásticamenle admirados, em- San- fez, finalment.e, o elogio dos ope- será, quinta feira próxima, oficial-
ipresuadas, "O Estada" se associa, efusão. tos, para onde os dois primeiros ráríos dos estaleiros da "Casa mente batizado.
respcitosamente. . " foram levados e aqui, por quanto Hoepcke". O "Cairú II" foi fartamente vi-
.................... . "VIAJANTES: os foram visitar.

•

Com a palavra, o sr, Cornandan- sitado sob os olhos embevecidos
fiRA.. O�DIV�LTlrNA CLTMACO IVO iVION'fENEGRO Durante o churrasco, o sr. Leo- te Sodré, agradeceu as referências do sr. Mario Nocetti e Leopoldo

l\L'\CUCO
.

Está em Florianópolis, o sr. Ivo poldo Geyer pediu a palavra elogiosas e situou no seu Iegfí imo Geyer que não disfarçavam afinal
Em São José, onde reside e c Montenegr-o, nosso valoroso corre- entre alegre c comovipo -, para lugar, a utilidade do esporte ela - um, o orgulho de o ter construi

.gr-aurlrmcu!e estimada, vI; trans-] ligfonár!o, diretor da Emprôsa Sul agradecer a llrcselloa de todos. vela, para a verdadeira reserva na- do, o outro, o prazer de possui-lo.
corre r, nesta data, seu aniversár-io Bras i lei ra de Eletr lcirladc, de Jo in- Elogiou o sr. Pimentel Duarte, GU- val do Br-asil. Hef'er.iu-se à br;]\'u-I ZURI·CUlVIlA .

. natalício a exrna, sra. d. Ondiva 1- vi I ',�.
.ríina Climaco Maçuco, virtuosa rs- O i lnsbre visitante lem � '""10 mui-.
;pàs'a do nosso prezado conl.errâ- to cumprimentado pOI" seus nu

neo sr. Wazíir da Luz Macuco, di- merosos amigos aqui res idcriles.
.gno Coletor Estadual naquela cí-

'

I
'

dade e nosso valoroso correligtonú- -C'I-NE-D.IAR=IO.r io.
Às hOlnenagens que forem p1'05-

fadas á natalicíatJ,te, "O Estado" se

- o dislinto jovem Arnaldo Se
'veri.no de Oliveira, filho do sr.

Alvaro Soares de Oliveira e de sua

exrna. F>ra·. el. Prederica S. de

Oli�1
--_..

veit'a. e aplicado aluno do Colégio Tn l·eQramaS ret'·dIU',Catarmense. {" 'j ""
- a srta. Aurea-TerezÍllha Si-l- Acham-se retidos, nos Correios e

veil'a, fí!.ha �o correto sargento da, Telégrafos, teleg1�amas para:
Poliria MilHar, sr. Arg>emiro Sil· I Empreza Amaral
"eira. Aleio Doho> ct'Avila

- PeJ;a T. A. C., durante 9 mês Alceu Philip-eski
de outllb,l'O, t'lHimo, embarcDam no Irinüu Simas
'aeruporto desta capital, 35 passa- Maria de Lourdes Pereira

I
r;
.,

!

.,associa.

l\lENli\'A C:f;RES MARB.

Faz anos, lloje, a interessante
"-Céres Mal'ia, filhinha do sr. ",'ril_
son' Chaves, assistente técnico da

'Becç.ão Agrícola da Penitenciária.
'

Muitas amiguinhas d,e Céres Maria
:aIluü'ão á residência de seus pais
iPaJ'a féstrj'ar a ans'piciosa data e

cumprimentá-la rllido�amente.
-

À
festinha de 00 aniversário nós 110S

.associamos ,enviando-lhe melhore,
votos de felicidades.
,.... . ... '" � . , . �

DIL NICOLAU DE OLlVElRA

Natalicia-se, nOJe,
.

o nosso dis
tinl.o conterrâneo dr. )iicolan de

. Oliveira,. Promolol' Púb'.ieo de 85.0
,.Joaquim.

Culto e lhano, reune o natalíci
: ante em nossos meios juridico� e

sociai3, lIumerosos amigos EC' admi
radores que o homenagearão p010
-transcurso de s'eu anivel'sár-;o. ho

je.

FAZEM A]\'OS, HOJE:
- o sr. Cândido Salvador n'Odri-

:gues,
.

competente
Lontras.

professor

Compleloll onlem o 130 an'ivel'
SlÍrio dl' fltl1<úi{'lía o JJepal'tamenLo
Estadual de Estatística do Esta
do.
Fundado ·em -/936 pP-lo então do

vel'l1adot' Dr. ;rel'cu. Ramos, é llm
MORREM úl'gão que semp·l'c tem procw'ado

servir à causa jJ7íú[-ica destacando
se como exemplo cntre os súnilu
'l'es r40 paIs.
Serviram COll�ú Db'etMes até o

dia ele hoje os 81's: RllJidio Lins,
José do Carmo Flor'es, Anlànio P.
'l'eixeim de Ji'l'eilas, Virg'íl'io Gual-

i
bel'to, Lourival Cal/tul'a e Roberto
Lacerda.

Con(Jl'atulamo-nos com u D·ire

ção - Ge1'al do DER e com o Go
Vé1'lW do Estado, sob cujo amparo
tanto se tern feito pelo desenvol
v'Ímento da Estal·ística em Santa
Cata1'ina.

COMEMORAÇÃO DO 10 CENTENA
RIO DE NASCIMENTO DE RUY

BARBOSA· EM PALHOÇA

- Às 7% 11.;. -

ZIEGFELD FOLLms

13- 8niversàrio
do D. E. E.

Conforme fôra 'anunciada foi

DRA. WLADYSLAWA .WOLOWSKA ,MUSSI

- Technicolol'
Fred ASTAInE
LucilIe BREMMER
Gene KELLY
Esth or WJ.LLIAMS

-,- 1'\0 Progl'ama -

1) - O ]!:sporle,em Mareha
,

- Nac. --

2) -- �,Jetro Jornal
- Aluà11dadés

- Preeos:

Cr$ 5,00 __" 3,20
"lmp. 1'[ anos".

L\fPERIAL .

- Às 7% hs.
- CILima Exibição -

O:'-iDE AS P :\..LAVRAS
com

Henrique l\IUINO
- No Prognama -_

Cillelandia Jornal
- Nac. -

- Preços:
Cr$ 4,20 - 3,20

"1m!? 1't anos".

executado um bem elaborado pro

gTama COm que se c·omemorou a

memorável data do llrimeiro crn

tenário do nascimento do inolvi-'

dável ,juriscunsullo e estilista HUY
BARBOSA, nesta cidade.

.

À hora aprazada, no vasto s'alão
do Teatro Municipal, com a pÍ'e
sença ele Autoridades civis e ecJ.e

siastica, Escola Normal Rcgional,
Grupo Escolar com seus �:lun03

,uniformizados com rigor, todo o

Corpo docer te ·e reguloa]' aS,"lsten

da, a Mesa presididn respectiva
l1l,'3nte pelõ M. M. Juiz de Direito
da· comarca, Dr. José Tavares da C.
.:vIelo e Sr. Prefeito Municipal, D['.

I Ivo Silveira, 'foi daelo inicio á so-·

lenidade.
Fizeram uso· da palavra, produ

úndo vibrantes oracões, os se·

nJ:l(,lre� Dr. Juiz oe Dirci�o:, Prefei
to Municipal. Escrivão do Crime e

Anexos, sr. Hélio de Oliveira, Prof.
\VaJe! ira Borges e pro feS"f'JTanda
Use Koruel', esta decliamando um

belo f'o!lelo. E P{).f' fiju 0 Prof. A1-

·e
DR. ANTóNIO DIB MUSSI

Msdicos
Cirnrgia-Clínica Geral-ParLos

Servico comp�8>to e especialisado das DOENÇAS DE ,

SENHORAS, com mod-ernos métoelos ele diagnóstico e tra

tamerrLo.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME-.

TABOLISMO BASAL

em

Radiolerapia por ondas· curLas-Eletrocoagl].Iação
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua, Trajano, nO 1, 10 anelar - .Edificio
do Montep.io.

.

Hoeário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Muss'i.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Residência -:- Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

êêêêêêêêêê@êêêêêE

I

!'
.
I,

BARCO
� Tenente Teseu

com ótimo motor
Bocaiuva 79.

vende
de popa.

.um

A seg'uir, em felir. imrn'oviso,
falou o sr. PromoLor, De. Hélio
Rosa.
Todos os oradores foram farLa.

niente aplaudido.'i.
E, digno de nota e aplausos a,

maneira garbosa com <lUI' �e con

-----------"!'"'---. duzil'a111 os alunÓs' dos nOS'S�IS edu

candários, sob Ia dil'eção li'! Prof.
Dilgnberto Silva, o.s quai'3 10ram
bem 'ensaiados· pekos seus dedica
dos Professo"res.
E assim foi realizada J�ssa wl.e

nidade, que d,eÍxou a todos os pl'e

sentes magnifica impressão 1

Palbai}a� -em 5 de llovmeJ3r& .:1e.
HH9.

(Do -Corre5polllte-nte).

fl'etlo Xavier Vieüa .. inspeiQT C3-

colm:, o qual produziu ürn Í:1'lteres

sante -e e�Q(Iuente discurso, desta":
cando a parte referente à CONFE

RÊ)iCIA inl il.ulada "CRUZ VER

MELHA BR.,-\SILEIRA", realizada

no TEATRO SEABRA, na cida-de
de Petropóli,s. em 1917 pur Ruy
Barbosa e aSsist.ida 13elo menciona
do orlHl<tr.

Jee]) WilIYR, tipo
6 Rio de ,T ,,..'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. PROGRAMA PARA ,O MÊS DE NOVEMBRO'
DIA 6 - DOMINGO - "SOIRÉE" EM HOMENAGEM AOS ESTUDANTES DE JOINVILLE� - DIA 12 -SÁBADO - "SOIRÉE" COM INICIO ÁS 22 HORAS.

DIA 20 -. DOMINGO - GRANDE PIC-NIC À SAMBAQUI, POR VIA MARITIMA: DIA 27 -' DOMINGO �-"COCKTAIL" DANSANTE DAS 9 ÁS 12 HORAS.

40.

Transportes
. SRS.'PASSAGEIROS COMBATE A TUBERCULOSE

PARA tonificando as vias respí ,

ITAJAí - J"OINVILE e CURITIBA ratórias
Os novos MICRO-ONIBUS. do Rápido Sul-Br:asileiro ore- A Bronquite é uma porta ab-rta

recem O máximo em .

I

CONFORTO E PONTUALIDADE
ii graves enfermidades. Corte (' mal

pela raiz tomando "Satosin" - poCarros para 14 passageiros _:_ Poltronas índívlduaís Pulman deroso antissético e

desconge:;tio'lH O R A R iI OS: nante da traqueia, bronquios I' p,]l-Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs. mões, "Satosin" tem efeito rapido.Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13 Fluidifica o catarro:diminue a tos
horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se-

se e torna a respiração livre e ü
guínte ás 6 horas.

ciL Nas Bronquites asmáticas, cro-
Mantemos trafego mutuo a São Paulo e LOndrina, ven- nicas ou agudas "Satosin" é o seu

dendo-s� p�ssagens. remédio de confiança. Peça ao seu

, AceIta!ll-se despacho de enc?mendas. .. I farmacêutico "Satosin" _ o dorni-
AgenCIa: Rua Deodoro, esquma da Tenente Slfvelra.n° 29

riador das gripes, tosses e hronqui-

INDICADOR AZUL DO RIO 6RAN'DE DO sUll tes., \ '

i

Um nome que se impõe pelos inestimáveis serviços que vem Terr'enoprestando durante seus 15 anos de exístêncía ao comércio e
industria

Já estamos angariando publicidade para 15a Edição
Informações com o sr. João �ires Machado á rua Conselheiro

Mafra,1'56'

1
l

Eis o·que
você precisava!
Um dispositivo práiico,
para guardar o Qparelho
e as lâminas GHlette

:Já se acha a venda Gillette-Pedestal,
notável dispositivo criado especial
mente para guardar o aparelho e as

lâminas Gillette novas e usadas.

Fabticado com matéria plástica, em
lindas e variadas côres, Gillette-Pe

destal está sendo vendido com um

aparelho TECH do último modêlo
e 10 lâminas Gillett=-Azul. Gillette

Pedestal conserva o aparelho em

posição vertical, protege as lâminas,
mantendo o conjunto à mão, pronto
para ser usado. Gillette-Pedestal é
um objeto útil e um adôrno original
para o banheiro. Gillette-Pedestal
torna um prazer a hora de fazer a

barba, completando a comodidade
dos que gostam de ter as suas

coisas em ordem.

Um estojo
GILLETTE-PEDESTAz..
com um apCLrelho TECl-.r.
do último mod lo e 1011i

minas GILLETTE AZUL,
custa apenas Cr$ 25.00

ft Sífilis
Ataca todo o organismo

rEM SIFILIS ou REUMATISMO DA

MESMA ORIGEM'!

USE O POPULAR PREPARADO

da Sífilis e Reumatismo da mesma origem.
Inofensivo ao organismo, agradável como licor,

I'

.·RI
aINTlR AMERICANA

-

A vista e. a prazo
Enrolamernto de motores, dinâmos � transforma.dore..

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessor ios, outros aporelhos elê

trícos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperável.
receptores "SARATOGA" J "INDIANA" e

-

"MERCURY".
.

A ELÉTRO - TÉCNICA

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

Coletivos

Florianópolis Santa Catarina

.

' O g,hio

GILLETTE SAFETY RAZOR co. OF BRAZIL

Caixa Postal, 1797 - Rio

Ru ii General Bílte"cou,t, 48
iEvau in« Âlb=r üu» Noturno)

DATILOGRAFIA
Conrere
Diploma

DIREÇAol
Amélia M PHJozzi

METODO:
Moderno.e Eficiente

-_.�------------------�----------------�--------------------------------

(orrespotl t � '1 cl I

Comercial

. Vende-se um, com 10 metros
de frente por 33 de fundos, si
tuado à Avenida Maliro Ramos
n. 305. A tratar na rua Cris
pim Mira n. 85 .

,

I; St>.PÃ� yff!:CtAf
,1 ESPECiÀtlr.tJ}E�

. WETZEL,. INDUSTRIA.L-JOINVILL �� iMarclJ re)(

TORNA A "lROUPA BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Boas 71ovas! A méd'ia da vida humana
aumenta cada vez mais! (Entre os roma

no! era de 23 anos apenas!)

o perigo oculto: Os sintomas, incl11sive

dÔTes, tomam-se muitas vezes menos evi

dentes, com' a idade.

V. não precisa afastar-se da vida ativa.

Aos 60, suas fôrças são apeJlUs 15 0io meno

res do que aos 25!

Sua saúde é mais sólida aos 60

que aos' 16? Em geral, é! Uma

pessoa idosa pode 'suportar, quase

sem inconvenientes, uma doença que
seria 'fatal para o seu neto. Mas es-

.Iteja em guarda contra êstes sinais

de perigo: falta de ar, tonturas, pés
ou tornozelos Inchados, cansaço:..Ao
primeiro sinal, visite o seu médico,

Ele lhe prescreverá urna dieta bem

equilibrada, capaz de conservar o rado e distração farão com que

seu corpo em bom estado. E obser- você se conserve alerta e ativo.

ve o seu pêso. O excesso de gor- :a.ixe que o médico dirija sua dieta

_�çl.1U:'" ;�brecalTega o (,ol:aÇc.J,.J\,�",-�yas atividades físicas.'
._ ......

-...._.

/

Como pode V, prolongar sua

vida? Ê cada vez maior o número

de pessoas que atingem uma ida

de avançada. E, o que é mais, go
zando de saúde razoàvelmente boa.

Não obstante, estudos feitos mos

tram que 'milhares de pessoas estão

encurtando a vida sem necessidade ...

por não saberem se precaver contra
as doenças da velhice. Entretanto,
exames médicos periódicos revela
riam prontamente quaisquer irregu
laridades, poupando sofrimentos e

acrescentando anos de vida., ,_
<,

,-,I"

1

'1."

i

.' voce verd o nome SQUIBB nas prateleiras de sua farmdda.
Nas receitas do seu médico também. Porque SQUIBB é um

dos maiores fabricantes do mundo, de penicltina, estreptomt
eina, vitaminas, anestésicos, hormônios e outros medicamentos
,.eceitados pelo seu médico, para restabelecer ou conservar sua

saúde, Desde 1858 os Laboratórios de PesqUisas SQUIBB têm

descoberto, aperfeiçoado e produzido medicamentos para
melhorar o padríio de saúde e alivia,. o sofrimento humano.

Qual é o segrêdo de uma vida

ativa aos 75 anos? Muitas pes-
. soas, depois dos 50, receiam ver

declinarem suas fôrças mentais. No

entanto, os fatos provam:' as fôrças
mentais (llÚnentam até os 60 anos.

Cervantes completou seu "Don Qui
xote" aos 68. Goethe terminou

"Fausto" aos 90: Stradivarius fez

violinos até os 93. Trabalho. mode-

'.�

SQUIBB
PRODUTOS F�RMAC�UTIEGS

DESDE ta58

_lOuça tôdas os terços-Feiras - "PÓR UMA VICA MELHOR», a histórig dos gênios da ciência, o drama dos I.homens de bronco I Às 21 horas no Rádio Nacional do Rio. Às 21:'30 horas na Rádio Tupi de São Paulo.

VENDE-SE por munvo de mudállça
Grande área de terreno jà cultivada I pr�:�tenã:a;:q:e!e-;' ;�;�::;�

�Distante cerca de seis quilome�tros da capital-Bairro-Barreiros é uma caderneta «lo CRJ:DI'"nl
Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo MUTUO PREDIAL.

6 casas de madeira e uma de material. , ,.

TRATAR: ESORITóRIO IMOBILIARIO A� Lo '

ALVES

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO
OS MELFIORES ESTA;BELECIMENTOS ,NO GENERO
HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE

1'I Para o Figado e; Prisão de a- Ventre
PRISÃO DE VENTRE

• PILULAS DO ABBADE MOSS
As vertigens, rosto quente, falta de ar, vômitos,
)nteiras e dores de cabeça, a maiôr parte das
vezes são devidas ao mau funcionamento do
aparelho digestivo e consequente Prisâo de
Ventre. As Pílulas do Abbade Moss são ír-dica
das no tratamento da Prisão de Ventre e suas

manifestaeções c as Angiocolites Licenciadas
pela Sande Publica, as Pílulas do Abbade Moss

são usadas por milhares de pessoas. Faça o seu tratamento
com o uso das pílulas do Ahbade Moss.

"

\

,;f'lorjanópoli� '_-nesra reca-ão ou Eecrué-íc J. de A L. Alles
Barreiros - com o proprietário Mathias lha.
Blumenau - com o sr, Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro,

Re-vilaliie
S�'1IS Rin$
E 'SG Sentirá e Parecerá Mais Jovem

Nada envelheee tanto as pessoas.
corno o 'funcionamento deficiente dos
rins. Faz sofrer de freqüentes levan
tadas noturnas, nervosiemo., tonteiras.
reumatismo, dônes nas costas e nas

pernas, olhos empapuçados, tornozelos
inchados, perda de apetite, de energia,
etc. A razão está em que os r[ns de
vem eliminar os ácidos e toxinas 'e se

Hão I"ealizam esta função permitem que
êsses ácidos e toxinas se acumulem
orn seu organismo.•Em pouco tempo,
ç-ystex: elimina os germes dos rins,
fortalecendo-os, Peça Cystex em qual
quer farmácia sob noese garantia de que
o aliviará rapidamente. Experiniente-o
hoje mesmo e verá como se sentirá melhor.
Nossa garantia é sua mai- .. proteção.

Cystex ';W trata��IO de:

CISTITES, P,ELITES E URICEMI ..

Mnital!l felicidades pelo lI.l!IeI•••
'o de seu filhinho I

Encarrega-se, mediante comíssão,
compra e venda de Imóveis,
Rua Deodoro 35.

s .P
Recebemos uma pcqueza �messa de peças para Jeep Willys, tipo

militar. Pedidos para: SOREL Ltda. Caixa Postal 2276 ,Rio de Jar.c iro.

Datilógrafa
diplomada

Oferece seus serviços.

Cartas a Maria Inês
Ferreira.

Caixa Postal 55.

FERlD/!l.S. REUM!\TISMO E:
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
MedioaçQo auxiliar no tratamento

da .ma•
• • • ., ., .. .. .. • • 1

, .. l'cune som ... acabamento ;

solidez... 110 piano perfeito!
Além de vártos modêlos para
pronta entrega ... êste maraVl

lhoso piano pode' ser seu hoje
mesmo, através do plano da

pagamento a longo prazo!

Sultwartzm'aOD
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A
Cx. 134 :_. Tel. KNOT

Florianópolis
........ � o. .. .,-1

DR. FRANCISCO CAMAR�
NETO

", ...
�

:t-

.

_. -�� .... '-cl�J!Í'el!aúõ
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraíso")
Residencia: Rua Alvaro de car
valho, 36

J. '" :':���������1S
,

SENHORITA!
A ultima creaçao em retri»
gerante é " Guar�ná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

la Jean
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direção de PEDRO PAULO MACHADO '

o CACHOEIRA NAS REGATAS
DO DIA 15

É enorme o entusiasmo que
domina nas rodas náuticas do
Estado em torno da grandiosa
regata do dia 15 do corrente,
nesta Capital.

A@ que a nossa reportagem
apurou, o Clube Náutico ca.

Ichoeíra, uma das maaores- ex�

pressões do remo [oinvilense,
telegrafou aos promotores da
Competição ' remistica do dia
15, manisfestando o seu intento
de concorrer á mesma com vá-

'o BrC)DZe «Amizade» Dutra vez

vencíde pelos' catarínenses
Realizaram-se, sábado passado, as d lias regatas programadas,

entre as Federações de Santa Catarina e a do IUo Gr�nclc do Sul, em

disputa do l'aJHOS.o ln-onze "Arnizade".
rcsse bronze, ínstítuido em 19"3, foi disputado, sábado,' pela qa

'vez, Lendo os barriga vei-des ganho duas regalas contra duas dos gau
rhos ..

Nas competições de sábado, a noLa saliente, o detalhe empolgan
te, foi a performance do sr. Ademar Nunes Pires. Podou-se como um

.auténl ico "az" do timão. Aliás, a sua tama como grande corredor
individual, não é maior, absolutamente, da que desfruta coruo corre

<101' ele equipe. E nós preferimos ve-lo correndo em equipe, porque
�- acredite quem quizer -,' ati'> os seus companheiros audarn mais
ligeiro!

,

'I'orlas as suas exibições nessa espécie ele oorrídas, têm 'sido per-
leitamente íguaís : renuncia êle as primeiras colocações e, à manei
ra dum -p irata irrequieto sái o sr. Adernar na perseguição elos adver
sár ios mais temíveis 'afim de obstruir-Ihes o caminho, dentro, natn-; JOGARA NESTA CAPITAL O
ralmente, elas regras ind.eruacionais de regatas. Foi assim no sábado,

.

"FIVE" DO TIETÉ, DE
lem sido sempre assim. Os primeiros Iugares não .Ihe interessam: êle SÃO PAULO
quer é pelejar em favôr dos companheiros retardatar íos e nêsses 1110- Informou-nos 'o dr. Osmar
mentes, 'quem' conheoe um pouco de vela, não 'tem outra coisa a fa- Cunha, esforçado primeiro
.7.e1' siniio rir entusiasmado.

, mandatário da Federação Atlé-
Continurá, pois, em Florianópolis," para nosso orgulho, o cohi- tíca Cat.arinanss, que j á foram

,çarlo bronze "AMIZADE", que mor::). COllOSCO dêsde 6 ano passado. concluídos os entendimentos
Santa Catarina pócle orgulhar-se ele possuir esplêndidos correrlo- para a vinda a este capital do

1'('S de vela capazes de competir com os melhores nacionais, famoso "ríve " de basquetebol
Está de parahens, o sr. Paulo Menezes de .Mendonça, pela maneira do Tieté, de São Paulo, para

hl'ilhante com que dir igiu a festa náutica da sua Federação. Conhe- uma série de partidas, a partir
cernes, :bem de perLo, as difícuklades que tev,e de contornar. Conhe- de 14 do corrente, frente aos
cemos as sérias atribulações que povoaram a sua jovem cabeça: sabe- mais credenciados "teams"
mos das angústias 'que lhe invadiram a alma - enfim, sabemos quão cestooolísttcos da c i d ade.
Ir ágíco ainda é,' em Florianópolis, a realização dum espetáculo des= ] Aguardem a temporajda de um
])ortivo da cnvergadura

'

dôsse que acabamos de assi stir. Ainda somos dos clubes de major expressão
nobres demais, para afagarmos essas temerârías ambições!... da terra bandeirante.

z. C.

I agradando a gregos e troianos

dii:i'g.iu -,

o
.' prélro u

- con .... Í:'it'1t<}[�, i
árbitro joínvüense Artur Paulo
Lange.
Os quadros: jogaram assim

formados:
AVAí - Adolf'inho, Honduras

e Danda; Quido Boas e Jair;
Augusto, Nizeta, Bitinho Nilti
nho e Benteví·
PAULA RAMOS _: Vadico,

Chinês e Naldi; Nenem, Verzó
la e Ivan; Garioni, Lázaro,
Mandico, Fornerolli e Cal1eca.

Os melhores no quadro ven-'

cedor foram Jair (o melhor do

gramado), Boas, Quído, Adol":
finho, Danda e Nizeta, No ban
do vencido salientaram-se Chi
nês� Ivan, V;a!dico, Verznla,
Lázaro e, Fornerolli.
A partida preliminar, dispu�

tada pelOS quadros de aspi::i'an
tes, foi vencida pelo Paula Ra�
mos por 6 a, 1-
A situação dos concorrentes

aO certame citadino de profi:s
sionais é a seguinte por pontos
pel:didos: 1° Avaí, O; 20 Figuei
rense 6; 30 Paula Ramos, 7; 40
Bocaiuva, 8; 5° Atlético 11.

rias guanníções.
Esperacse. por estes dias no

vas adesões, Inclusive dos ciubes
Atlântico, de Joinville e Ipíran
ga e América, de Joinvílle.

------------------------�--------_._----

Crédito Mútuo Predial
RESULTADO DO 27° SORTEIO DO PLANO "B", HEALlZADO NO DIA!

2 DE NOVEMBH.O DE 19"19
CADEB.NETA N, 38.989

PR.E:1VITO MAIOR EM MERCADOHIAS NO VALOR DE CH$ 0.000,00
APROXDIAÇõES SCPERTOHES Al t_\dXliVIA(.:õES lJ:\FEl,rC\HES

E.i\'I '.MEHCADORIAS NO VALOH DE "YIEHCADOnIAS �O YALOH.
DE Cr$ 1.000,00 CADA UNIA D E Cr� 500,00 CADA UMA

CADERNETA' N° 38.99D CADERNETA N° 38.988
CADERNETA N° 24.734 CADERNETA N° 24.732
CADERNETA N° 25.139 CADEHNETA N° 25.137
CADERNETA N° 22.470 CADERNETA I N° 22.4H
CADERNETA N° 5·024 CADERNETA N° 5.(j22

O PRóXIMO SORTEIO REALIZAR_SE·Á NO DIA 30 DE NOVEMBRO
O

.

resultado acima, é dei sorteio do mês de Outubro, extr-aído dos cinco.

primeiros prêmios da Loteria Federal, realizada no dia 2 de Novembro
de 1949.

Flor-la nópolis, -4 de Novembro de 1949.
Rita de Câssía Nunes Pires

Oficial Adrn, "H"

Colégio VUlarinenS8
Edital de exemes

Inscrição: dias 15 a 30 ne novem

bro.

1lWlK.4-M00ES-P -

SOMENTE
KOlYNOS,
ASCOMBATf

destesD modf!S
r

,
NWTRPUlftNDO os ACIDOS

•
DA BOCA
Ao entrar em contacto'
com Külynos. 08 ácj.dos
da boca. causadores das
caries, siio imediatamente
neutrali�ados.

2 ' �!;�����e!�r�ift��!I!Sde
92% das bacterias da boca.
Este efeito dura horas!

Pedo Fiscal .de Clubes de mercadorias int,

Conselho 'Regi(lnal de Engenharia
e Arquítetuee da 8a .. Região

-

- fdifal
Pelo pr-esente Ed ila', tórno público que o Snr. LUIZ NOVT:<:LLJ.

requereu a esle Conselho Regional de Engenhar-ia ;, Arquitetura uma

Iicença a título prectiiio, pum o exercicio profissional de CONSTRU
TOR no Municipio ele TCHVO, Esl ad« de Santa Catarina, de acôrdo
com o � Único do Art. 50 do Dccréto N. 23.569, de 11 de Dezembro de

1933. Ficam, pois, couvidados tis proflssíonais interessados, já regis
irados neste ·CHK-\., a se pr-onunc iarem a re-speito, para o que lhes é

facultado o prazo de 30 (Iriuta ) di as a contar da data da puhltcação
do presente Edital.

Porto Alegre, 2 cle Se[,(�In!lJt'O de 1949.

,Ellg: \L\.LTER BOF.'Tl L PI-tESIDE?\TE.

Hoje no passado
8 DE NOVEMBRO
em 1660, o povo do Rio de

Janeiro, tendo a rrents o Capi
tão Jeronimo Barbalho Bezer
ra, depoz o Governador Tomé

'Correia de Alvarenga;
- em 1812, no Rio de Janaí

'ro; 'niiêet�Justiníano José da

Rouha, prjm�aà�UFa
sileiro, falecido na mesma cida-
de em 10 de Julho de1862;

- em 1822, o Exercito Paci

ficador foi vitorioso no Comba,
te de Pirajá, na Bahia" duran
te a guerra! da Indapsndencía:
- em 1826, chegou a capital

desta então Provincia, o Mare
chal Felisberto Cáldeira. Brant
Pontes, Marques de Barbacena,
por ter sido nomeado coman�

dante em chefe de nosso exer

cito em operações de guerra nas
Provincias do Rio da Prata;
- em 1853, por Decreto nr.

1266, foi criada a Colonia Mili
tar de Santa Tereza, entre São
José e Lajes, ne,s,te' Estado;
- em 1854, em Caxias, Ma�

l'anhão, nasoeu '0 poéta Teófilo
Dias de Mes'quita, vindo a fale-,
cer em São Paulo a 29 de Mar

ço de 1889;
- em 1863, em rtajai, rfeste

Estado, nasceu o Dr. Laura Se�
veriano Müller, vindo a falecer
em 30 de Julho de 1926;
-em 1884, entre Itajaí e São

Fralncisco, naufragou o navio
ingles "Scheld and Rhyn", ten-Ido pel'ecido um dos tripulan-
tes;

.

em 1885, desabou forte
trovoada sôbre -Joinvile, tendo
uma faisca fulminado uma crL
ança de seis anos;,
- em 1889 foi feita ai demar

cação de limjtes entre Brasil e

Argentina;
- em 1942, tropas ameriCa

nas e britanica5' desembarca.
ram nas pocessões frajncesas

:
_ da Africa no Norte, durante a

segunda grande guerra.
ANDRÉ NILO TADASCO

•••• OI • • .. • •• • oo C •

Vende-se
úi)I1fOl'ljwe I casa com quintal.
Ver e lraLal' à rlia ». Jlj.íme Gil

mara, 1Q

Documentos: Certidão de idade

N:a tarde de dmingo, no está,
dío da rua Bocaíuva, com a pre
sença de grande público, de,
frontaram-se os aguerridos qua-

, dros do Aval e do Paula Ramos,
lider invicto e více.Itder, em

,continuação ao Campeonato da

Divisão Extra de Profissionais.
Da árduá porfia, cujo desen

l'olar podemos tachar de bom,
.saiu vitorioso o alvLceleslte
pela expressiva contagem de
d.ois a zero tentos de autoria de
Nizeta e Bitinho, aOS 4 e 21 mi

nutos respectivamente
Duas fases distintas presen

ciou o público. No primeir\,) p<::'

riodo notou�'se domínio técnico
do onze paulaíno,/enquanto o

seu adversário, aparecia apaga
damente, mas, entretanto, não

deixando de oferecer forte re.

sistencía aos ataques dos co

mandados de Mandico. Em
duas bonitas e bem articuladas
inve'stidas logrou o pelotão de

Nizetal dois bonitos tentos, per_
. manecendo o escore de: 2 x O
até o apito final· Ná' segunda
fase o Avaí acertou as suas li�
Ilhas, prinCipalmente o trio SANFORD DISPOSTO A IN

médio, passando a exercer CO!Tl- GRESSAR NO- BOTAFOGO

pleto dominió técnico e tel'l'itú- Divulgam os jornais de Curi-
Tial :sôbre o seu leal opositor, o Divulgam os! jornais de CUl'i-

q,ue bem demonstra que sínce� tiba que o player catarinense
rn.rnente mececeu os louros do Sapford, presentemente defen
tr�unfo. dendo as cores do Coritiba, da

V:encendo (' emocionante eB- capital paranáense, e que há

tejo. o "teame" azurra �aiu muito vem sendo, assediado por
lhlé.i50 de mail:; uma pelej� rJe Clubes do Rio e de São Paulo,
>l:;" 'de imp._lriárw!a,. consoli_ está disposto a se ;transf.erir
<I findo, assim f" seu valioso ,ti- pa�a o futebol carioca, ingres
tu Co de lid.e1: invlctó e campeâO sando no Botafogo que
da cidade desde a vit6ri'a sôbr� muito luta pelo seu concurso.

o Atlético. Domingo o Av.aí fa- O popular médio esquerdo é

:;rá a sua despedida do Campeo.. apontado como Um dos mais

nato, enfrentando o, seu maior completos em I�ua po'Sjção no

rival: o Flgueh"8nse, que, com Paraná e sua presença no sele
a der,rota do trieolor passou pa-J cionado paranaense. que dispú
ra O' segundo post.� tará (} Caropeona;to Bra;sileüo

Com e'Xeclente desefl'lpenhü, ele Futeb�l está l'l1aticamellrte

3. UMPmo PERfEITAMENTE
A ddiciosa espuma de

KoJynos remove as partí.
cuias de alimeutos, deixa
08 d,'nt�s polidos e l'etar

d.a a fOTm�ç' o rle mucina.

com firma reconhecida. Atestado de
sande com firma reconhecida,
Atestado de vacina com. firma re

conhecida.

Os documentos são todos isentos
tir·s'elos.

O Hequer-imento para inscrição �.e

rá feito na Secretaria !lOS dias 15
ti 30 ele novembro.
Taxa do inscrição: Cr$ 30,00.
EXAMES: Matemática escrita dia

1° de dezembro; ás 8 horas

Português escrito dia 1° de
•

zembro', ás 14· horas.
Oral ,em todas as matérias: dia 2;

de dezembro. Inicio ás 7,30 l101'a5".
todos venham com caneta t)aI':I:

os exames elo dia 10 de dezembro.
4·11-1949.

( ,",m'i••• , Gr8vatll., Pitam e <I

Meia •. d.....melbore.� pelol, me
nore. preiol .6 D. CASAdMlflr
CELANTiA - RUGO. Mdr.}

�l

" ',!:, ';

, •• ;" p" c'
- I

1{%iC �,.

J! '(.f!'{r� z

•

'-, t111". .

\ n_'"i<> &ll:uém. tal_ &__

lheiro da iluBt",,* ...nm..�
lhe. om amavel � um aaUioe·cs.
excelente &peritlvQ ,KNOT, lte��
... V. Sia. de &erescen.ta.r; &O 6.g'l.&&,

. ...� .. gentilaa:EfTGE rM-
BFI!1 O NEY APERITiVO

� PREDilETO!.

Methoro!? resul':ados !:·â. �.,:;,n�<.:
escovandc -56 os dentes �om

Kolynos, depois de ce.·do rereíç;:"

1t1lA.VOl.UNT.4RJOS·OA PÁ1"R.A N." 51! .....",..
�AP'O:IrNo.J.....tnVQtl'Ii"",·.��

t..fQIi :t�C� I:
lIl'f IWQ8UTO DA KItOTU..llYiI••C'O/'f. � fMI/ROI

.

.

.

ITU..." _

AqénCia.Ger.a1�ra S. Cat.arina
Rua Fehpe Scliiriidt. 22--Sob.
C. Postal. 69- TeJ. «Protetora»

FLORIANOPOLIS
--��TA--DENTÁL�.----

ROBINSON
\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'RADIOTERAPIA' -I-RAIOS X
DR. ANTôNIO MODESTO �

Atende, diàriaBlente, no Hospital de Caridade �
"".........-.·.·__· .....-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.....·.·.........-....-..............- .....-._-.-01 ._- - -_ �

I

Dr. Guerreiro da'
Fonseca
Especialista

' I
Efetivo do Hospital .de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GÀR·
GANTA

·Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmídt, 99

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

Dr. Alv.aro de Cerva lho
Doenças de Crianças\

Consultorio: RUa Tenent�
IItlvetra, 2'9
Horário de consultas: 9 ás 11 Médico

....
8ãbados: 14 ás 17 hs.

Dr. Milton Simone
Pereíra

Clinica Círurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
I)oa Serviços dos Professores Bene

tlicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
CoD:sultas: Das f4 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

Viagnóstico, controle' 'e tratamento

..pecializado da gravídês. Distur

!tia. da adolescência e da menopau

.u. Pertubações' meristruals, .i 1�1,\.

mações e tumores do aparelho geuí-
� feminino.

'

Operações do utero, ovários, trem
pu, a,endice, hérnias, varizes, etc.

Cinu'gia plástica do períneo (ru
tIU'aa)
6SSISTENCIA AO PARTO E Ot-'E·

RAÇõES OBSTÉTRICAS

Doenças glandulares, tiroide, ová·

ria., hipopise, etc.)
Ilhlurbios lIlerVOSOll - Esterilldade
- Regimes.

.

f'..oD8ultório R. João Pinto, 7 - Tel,

(1.481
'

Besíd, R. 7 de Setembro _

- Edít.

Crus e Souza - Tel. 84y.
'

DR. NEWTON d'AVILA \

Cirurgia geral - Doenças de Senha

ras - Proctologia
Eletricidade Médi_ca

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

, �8 .:.... Telefone 1.307
Consultas: ÁS u.se horas e à tar .

I

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

15 - Telefone 1.422.

Dr. Mário Welldlt.....
CHaiea médica de adulto. e criançu
Oollsu:ltórl0 - Rua João PInt!). 16·

, Telef. M•.769
Consulta da, 4 ii 6 boru

llaeid�·ncia: Felipe Schmidt L 'L
Telef. II.

Dr. r••lo Foat••
Clinico. e operador

c...nlt6rio: Rua Vitor Mcirt'lea. 11'1.
Telefoue: 1.405

Cem.ulta. da. 10 át 12 e da. 14-lI
II bn. Residência: . Rua Blumenao.

22. - Telefone: 1.620

I

Liga Operaria Bene
CIRU��AR�!��� �O��! CIo Carros para ,0 interior do Estado" fícente de .Floria-
RURGA - MOL1!;STIAS Dl!; SIC- fi nõpollsNHORAS - PARTOS o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a 'conceituada

. Formado pela. Faculdade de Medi· firma Fiuza Lima &: Irmãos é o seguinte'ÍIiIIa da Uníveraidade de Slo Paulo. ,.

una. toi ass istente por vário•. anot do EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
Serviço Cirúrgico do Prof. A1lpio .

/
-

ábCorreia NdIe . C excessao de sado
Cirur!Jia �o estômago e "ia. ein:lIia· EXPRESSO BRUSQUENSE _ 2a., 4a• e 6a• feir ....
ees, Inte.tIDO. delgado e groa.o. tiroi· ....

de, rins. próstata, bexiga, utero, . Nova-Trento
8..ário. e trompas. Varicocele. bldro-

cele, varizes e hernas, E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 5a• e 6-. feiras
eon.ulta.: Das 3 ia 5 hora.. , rua

Felipe Schmidt, aí (altoa da Ca..
Paraiso). Telef, 1,598

llelidéncia: Rua l!;steve. ]IUt1or. 170;
,

Telef. M. 764

(pormado pela Faculdade Na,�lo- RECEBEU VARIADO· SORTIMENTO DE CASEMIRASnal de Med�cina da Universidade NA-
do Brasll) ClONAIS \ E INGLESAS PARA' HOMENS E SENHORAS.

"��COa P�;tc�p����sodgaD1=:::�i�n, MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS\FErTAS
Ex-Interno d�ede��sPlt'l PslqulA. PARA HOMENS
tríco e Manicômio Judiciário ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, - GRAVA-

da Oapltal l"ederal .

&x·lnterno da Santa Casa de Mi· TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.
serlcórdla do Rio de Janeiro

1 d I d�:;;I��;f:g��I�DO::::a I' U O pe O menor· preço a praça·
�J;�:d�:ia�5R:a l�v::alde

Caro Faça uma visita à nessa .Casa e verifique
���i*�!i1�e� Ug:: nossos prevos. e arUgos

POLYDORO ERNANl DE s

THIAGO
l

Médico e parteil'o
'0 Hospital de Caridade de FIo·

rianópolis. Assistente da

Maternidade
ioençaa dos órgãos internos, es ee

, cíalmente do. coração e vasos

roencas da tiroide e demais glan
dulas internas

,Untca e cirurgia de senhoras -

Partos
fiSIOTERAPIA - ]:LECTROCAR-
0I0GRAFIA - METABOLISMO

BASAL
iORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
·as.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n, 111
•

Foqe manual 1.702
RESmENCIA:

Avenida Trompowskí fi'
Fone manual 7f11!

Dr. M. S. eanlcull
Oinica elf.clusivamente d,� erfançu

Rua Saldanha Marinbo. 10
Telefone M. 733

DR; ;A. SANTAELA

rrQnspor�e. rb�ulares de cargas dopôrto de
,

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA rOBI
Infarmd.oõe. como. Agente.

Florlsn6pOl!I - Carlos HoepckeS/A -or- Teletone li212 ( Eni. 'e eleg ,

São Franc!lco do Sul - Carlos Hoepcke S/A -CI - Teleloae 6 !v.1C>O � 3: MAC.K

I
i -

I
j
!

���:rrn,;m�
I

Dr. Lindolfo 4,6•.
INC:tNDIOS E TRANSPORTES

.

Perel-raCifras do Balanço de' 1944
.

CAPITAL E RESERVAS Cr$ 80.900.606,30 Advogado-Contabilista
Responsabildades ..•..• Cr$ 5.978.401.755,97 Cível -:- Comercial
Receita ....•. ..&.............. Cr$ 67.053,245.30 Con.tttuiçõ.. d••oei.dad••

Ati C • 14217660'" " e ."rviço. cerel;1to., .m geral.vo r., .. O,00 IOrgol1izaçõea contabei•.
Sinistros pagos ·fJOS últimos 10 anos.... Cr$ 98.687.816,30 Regatrol e marca•. di..pondo.
Responsabilidades . .•.....•. Cr$ 76.736.401.306,20 I

no Rio, de corr••pendente.
.-- Diretores: E.critório: Rua Alvaro d.

Dr, PampbUo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Prancisco de Sá, D�aáv�:�2n·h:;�••

'���·iOli:Nf�Õ=� �

1-.-.-,.-.-.-.-.-._.T_:_:._.'_.._�_:_.I_.�_�_�_._..-.-.-.-.._.J
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
"arta de 10'/. a'o ano com recebimento de juros mensai•.

lnfor�ações nesta redação Vende-se
Um rádio, 'marca Philipps,

com 7 válvulas, 7 faixai> am

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

nos, 28, fundos, com José NL
colau Vieira - funcionárío da
Escola Industrial.

,

--'. - -�_. __ .-_._------_.-

-----

QUER VESTlR·SE COM COlfFORTO E ELEGANCIA 1
PROCURE A

Alfaiataria .
.

Mello
Rua Peltppe Scbmidt 48

16 horas
14 horaa

16,30 horas

Edital de Concurrência

- 12.1G horo

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 Bitten..
court, 123 e 125, Conselheiro
Mafra, 91 A e Pedro Soares, 18.
Desta segunda concurrência

.poderão participar não somen

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

bertas pela Diretoria, perante
os .ínteressados, às 20 horas do
'día 27 de outubro próximo vín-
douro.

,
.

Melhores. inforr,nações pode_·
rão ser obtidas na sede, á rua

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

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

10 \Secretárro
.

LOJa -Dns caSEMIRAS·
EspeCializada em' arfigos para

homens

• • • • • • ... ...... ..... • •• " ...... • •• -.j

o VALE DG ITAJAl
Proenr'ell\ . �a AfjêlleJa

Pro�88O,
LIVR.ARIA 43,�

.llO�

Fabrlàant6 e di.tribui'dorell da. afamado. "on�

f.c9õe. -DISTINTA- e RIVET�· Po.tu. un, arem
d. Ílol'tim.nto d. aaeGmira8. ,,!mecd�IIl.' brins
bona e bal'oto•• cJgodô • -moB>�n· c iO!T(!nt

para ali tat.lI. 1'4!'C b.1 (!i do

ol'ClI&lIiIt !!li de I te·' I' no t �cr A

t li. �.,!. LUU� m Bl 11.'3.

������zq�:�,$�.�,�*�]�.������--------��------�����=======mm=======��m=�========�,�� _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DEVOTO RUY

Crônica Assembléia

I.A.C.
r

e nossa»
,

, proclamam os'
Preferência nas )viagens,-Procura de ações,-Iniciativa de poucos transforma'da,

em propriedade de' muitos •

I

Vimos puhlicunr]n, seguidanieu
te, o movimenta de passageiros ria

T. A. C., 'I'ranspcrí es Aéreos Ca

tarinenses, já demonstrando, a es

Las hora", os números, a pi-ef'crôn
'ria que lhe vem 'dando o habi

tante dêste Estado. Cumprindo
seus deslgnios a T, T. C., {1iio mais

dá azo a dth'ida� quanto sua eJi
«(Dia do Taquigrffo». - Homenagens Póstumas ..

- Indica-
ciência e maiores

.

possib illdarles,
ção. - Ordem-do-dia. -- Indicacão rejeitada, Há dias, para gáudio dos catari-

Presentes 34 srs. deputados, o sr. haverem siclo feitos os estudos ne., nenses, "dqniriram ações da novél

,l�uy Cesar "Fuerschüt te, 1° Vice- cessários à execução . da ohra. O Companhia, os srs, drs, José Boa

Presidente, iniciou Os trabalhos ás sr. Dib Mussi, do P.S.D., discutin- haid, digno Gover�ador do Esta-

15,30 horas. do o assunto, foi pela aprovação."do do em exercicio e Adalberto 'I'olen

Aprovada a ata da sessão das 9 parecer Cid Ribas, que conclue pe- tino de Carvalho, operoso Prefeito

horas, foi lida a matéria do expe- la rejeição da .indic�ção, como acon, .ela Capital. Sucederam-ihes novos

,diente • teceu. .Tambérn o sr. Cid. Ribas,

I
acionistas. Isso, de Ial.o, evidencia

DIA DQ.TAQUIGRAF9 que relatou a matería, expendcu, a aceitação crescente que, dia a

A requerimento do líder udenísta, após terem falado os srs. Braz Alves dia, adquire a 'I'. A. C., aquí ramo

sr..1. J. Cabral, foi aprovado voto e Barros Lemos, considerações que
de congratulações pelo transcurso, reforçaram o seu ponto-de-vista,
ontem, do HDi� do Taquigraf'o", ma- face ás providencias já tomadas

O" P-n"'C'ITO DO m'Anítestaram-se favoráveis ás congra- pelo Executivo, ficando assim, a in- M' n.
tulações os srs. Nunes Varela, líder dicação inoperante. ( I APARÊNCIA QUE ENGANA
da maioria, Braz Alves, do P.T.B. e O sr. Bulcào Vianna também f'a- Várias substancías estranhas
Cardoso da Veiga, do p.R.P. lou sobre a matéria, manifestando-se alteram a coloração, o cheiro e

HOMENAGENS PóSTUMAS peja aprovação' da indicação. O sr. O sabor da agua. Não obstante
O sr, Protógenes Vieira. do P.S.D;. Braz Alves, depois da rejeição da o sabor da água. Não obstante,

requereu e obteve deferimento para matéria, encaminhou à Mesa a sua a ,água, .

sem que se modírtqusm
requerimento seu de voto de pesar declaração de voto, o mesmo fazen, Isensivelmente seus caracteres
pelo falecimento, domingo, na cida- do o sr-, Cid Ribas. naturais, pode conter impurezas
de de Mafra, do sr. Paulo Riezze, EMENDAS - Em seguida a Casa prejudicais à saúde
ex-conselheiro municipal. conclulu.a discussão e votação das 'NÃO SE DEIXE LEVAR
Também o sr. Guilherme Urban, emendas. ao Projeto de Lei n. PELAS APARÊNCIAS E, SEM�

do P.S.D., depois de traços hiográ- 89/49. que aumenta e reajusta os PRE QUE HOUVER DúVIDA
ficos, pediu voto de pesar pelo fa_ vencimentos do funcionalismo pu- SóBRE A PUREZA DA AGUA
�ecimento do sr, OUo

.

Selinke, ex- blico estadual, feito o=que foi a ses- FILTRE-A ANTES DE BE-
chefe da filial da firma Carlos Hoe., sâo encerrada. BER. - SNES·
pcke S.A., em São Francisco .

Às famílias enlutadas será dado
ciência das .Jiomenagens requeridas
e aprovadas.

INDICAÇÃO
Apresentou o sr, Ramiro Emeren

ciano, da U.D.N., indicaçãó no- sen

tido de ser encarecido ao Ministério
(ia Viação a necessidade de um edi
fício, em Pôrio União, para os Cor
reios e Telégrafos.

OftDEM DO DIA

'lorl.n6po,lls, 8 Cle Novembro d� t949

da

em todo o Brasi], Esperemos q LlI',

coaujuvando os esforços dos srs.

dr. Aderbal Ramos da Silva, pre
claro Governador cio Eslado, e Ge
nésio Lins, figura exponencial em

nossos meios bancár-ios, comerciais
e industriais, a totalidade dos ca

tarinenses continue o prestigiá-Ia,
ora adquirindo ações, ma lhe dan-.

do prcfert')lcia decisiva. Dumas c"

cloulra cousa' depende o maior in

crcmeul o da 1' . .A, C.; que, em fu
turo próximo, pretende aterrísar
em a maioria dos municípios de
Santa Catarina.

Êss-e desiderato - e isto é cer

to -'-:- será cumprido. Exatamente"

como querem os catarinenses,

. 'José Lins do Rego
Ontem, ao passar pela Livrzu-ía Freitas Bastos, vi três freiras corn->

pi-ando fotografias de Ruy Barbosa. E lembrei-me logo elo Ruy anti->

clerícal, o homem l.elTi�7el de "0 Papa e o Concilio", livro da mais' as->

pera rebeldia ao dogma da Iní'alihilrdade. O Ruy da mocidade, como

ôle mesmo' confessou "fi ioho de um século devorado pela curiosidade

suprema do in Iinito ", não trepidou na negação, na hlasf'emia. Mais tarde,
,lJ::tisaclos os momentos da crise alpista, êle se voltou 'Outra vez "ao"

hOl'i7.0111e cio mistér-io eterno", como vira nó coração dos seus pais. o',
grande inimigo dos jesuítas entrega à Companhia a educação cio filho •.
E em 1903, na oração do colégio. Anchieta, o ateu entrega-se, num de

po imeu!o admirável. O homem de 18,67 define-se, como católico, corno-
.

foram a sua mãe e o pai, que' traduzira o catecismo cristão. O rap-az;
violento que se insurgiu contra a devoção do Coração de Jesus e o cu 1-

lo da Virgem bal.e nus [leitos e confessa: "Já agora morrerei corno os·

meus pais, ahcncoandn no quinhão ele bens que me oca, uma dádiva.
dívina". '

Em 1922, no leito dr doente grave, recebe os sacramentos rla C�n-
fissão e da Extrema Unção. E beijou a imagem' ela Nossa Senhora da.

Conecícão. E mesmo já tinha renegado o- "O Papa e o Concí lio", que
considerava relegado i1 história antiga.

.

Xô freiras que compraram o retrato de Ruy, ovelha que retorna-'
ta ao aprisco, estavam homenageando só a um humilde devoto d e

Nossa St'nhol'a.

(Transcrito do "O Jornal" _: Rio, 6-11-19!19)

\

A matéria roi a seguinte:
ALTERAÇÃO DE TOPóNIMO

Em P discussão o Projeto-de Lei
D. 123/49 que alt·era para "Henrique
Lage" o nome do distrito de Imhi
tuba, passando à 2(1 discussão.
DESANEXAÇÃO DE CARTóRTO Instala-se hoje, solenemenle, 11'3. de tndo� os graus e o 1)0"0 em ge-

_ Projeto de Lei oriundo da Comís-
F,a,culdad8 de Direilo de Santa Ca" raI.

•

são de Justiça, que desanexa o ofício tarina, ·0 Primeiro Congresso Es

de Notas da Comarca de Itajai ._
taduaJ. de Esludm1Les, 'convocado

Aprovado em 2a e ultima discussão. pelas Facu:rãades deste ;Estado, com

EM REGIME DE URGj:;NCIA o concu'i'SO dos estabelecimentos

Em 2a e ultima discussão do Pro-
de ensirio secundário, da Capital e

elo interior.
jeto de Lei' que abre crédito de 3D
mil cruzeiros para pagamento iI re-

Os o-bjeUvos do congr,esso, deli-

vista "ATUALIDADE". referente-
neados nas finalidades que leva-
ram os nossos acadêmicos a reu

mente a -edição de "UM CASAL
ni-Io, conLeem matéria de alto al-

ILUSTRE',', afim de ser distribuído
cance para ô desenvolvimento do

às escolas, bibliotecas, etc. O sr.
I nosso ambiente universitário, vi-

Raul Schaefer, retirou a emenda sando criar aquele espirita de so
que apresentára, sendo aprovadÜ' o lidari-edade que reina �ntI'e estu-
Projeto oriundo do Govêrno do Es. dantes de outras partes do país. É

tado., O sr. �ando Calil,. com a de s-e .crer que o cerLame preencha
pala-\'r�� explIcou ��ver r-ebr�do o· os' requ isitos e as razões que, lhe
seu apOIO aquele proJeto em VIrtude delerm'inal'am a convoca'ção e a
da emenda 'HauI Schaefer. Agora, efetivacão.
retirada a emenda, torna a apoiar O �rograma do dia de hoje mar-
a medida; por considerá-la homena- 'Ca as seguintes atividades:
gem a um cidadão com serviços 10 h - Eleiçãe da 1:!esa do Con-
prestados a San.ta Catarina. gresso� Discussãõ e aprovação do
LICENÇA: - O sr. Gasparino Regimento. E1eição das comissões

ZOl'zzi, do P.S.D., obteve aprovaçi'\,o de te.ses, elei(:.ão da comissão de
Im'a mais 60 dias de licença, em' redação e recepção de indicações,
I�rorrogação. teses, monografi'as, moções, ,etc.
INDICAÇÃO: - 35/49, versando 19,36 h - Sessão soltEme de ins-

sobre a construção que liga Grão talação, na Fãculdade de D)reito,
Pará iI sede de Orleães - Esta ;.n- para a qual estão convidadas altas
dieação, de autoria do sr. Saulo Ra- autoddades, as c.ongregações e os

-.-------------

. mos, do P.T.B., �m discussão, foi re- colégios proressorais dos nosos

jeitada, por maioria à' vista de Úí Institutos de ensino, os estudantes

·0 sr.'Raul Pilla agradece
.Governador catarinense

ao

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

\ . QUALIFICAÇÃO ELEITORAL .

SERÃO ATENDIDOS TODOS QUANfros DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PAR1'IDQ A

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

. DIARIAMENTE.
I

O sr. dr..José Boabaid, Governador ·em exercicio, recebeú, em

�ata de 'f do eorrente, o telegrama seguinte:
"Porto Alegre, II. - ApresenLo a Vossa Excelência os meus agra

decim�ntoi; pelas genLilezas que me dispensou. Atenciosas sallclaçõc�.
(a.) Raul Pilla."

Falarão nesta oportunidade, o

presidenLe do CongTesso, um re

prcse'nta'nte de cada Diretoria Aca

dêmico, e um delegado dos cursos

secundários. O discurso oncial de
aberLura está .a earg-o de sua Ex
celência o senhor Diretor da Fa
culdade-de Direito.

Espírito co'nciliador
As reuniões periódicas de tô-. atual aidministração do Ins�'

das as classes ervateiras, pro-l tituto Nacional do Mate, assim
dutores, exportadores e indus� como o seu projeto de orçamen.
triais, bem como representan- to, no qual a propaganda tem
tes dos governos '40s Estados parte assentada, como o cir�
do Paraná, Santa Catarina! e cunstanciado relatório do pre
Mato Grosso na Junta Delibera- sidente Generoso Ponce F�lho,
tiva do Ins�ituto . Naci�nal do admiI�,isttador que tem sido in�
Mate, constItuem fato dlgno de cansavel no cumprimento do
assjnalar�se. É que na sua últi- dever, sempre procurando cola
ma mesa redonda de caráter borar com 081 poderes públicos
estritamenté econômico, os pró- parà maior 'brilho do govêrno
prios contribuintes das taxas do genera!l Dutra e da pasta da.
com que se mantêm o In�titu- Agricultura, a cuja jurisdiçãO
to Nacional do Mate, r1ehale· está subordinada aquela. im.
ram diretamente os' seus pro- portante autarquia, É de se sa

blemas, defendendo seus legi- lientar que �o lado do seu dina.
timos interesses, acertando mismo, do seu entusiasmo con�
suas diferenças Foram quinze contagianté pela propagaçãO'
dias de profícuos trabalhos em d...o consumo do mate no Brasil
busc� de· um

.
denominaQ.or co- e no exterior, o ,senhor Gene.

mum para as divergências, da rosa Ponce Filho conseguiU,
c las s s e, com extra:vasamentos com seu alto espírito diplomá
Para a imprensa dOs choques 'tico oe conciliador, harmoniZit"
a'li evidenciados. tôdaie as correntes ervateiraB
No entanto a Junta Delibe- do pais.

rativa não ·somente aprovou,
por unanimidade de votos, De "A Noite" - do -Rio - dlf

todos os atos e resoluções da 31-10-49.

Primeiro Congresso Esfadual
.

de Estuda1l1e �

Instalação solene hoje na Fáculdade d? ,D';reito

Aberto o Congresso, prosseg-ui
rão as atividades internas do mes�

mo, com sessões (las Comissões e

Plenárias, para o debate das ques
tões que forem suscitadas.

.

Destarte, esta de parabens, a

classe acadêmica de Santa Catari
na que, a despeito de iodas as elifi
culdad,es e tropeços, encontra tem

po e ocasião para cuidar dos seus

interesses imediatos, que são, tam
bém, os do Estai:l.o e da Pátria.

PASTA DENTAL
ROBINSON

;' Eis um t.elegrama de que a oposição cataf'ínense não vai
gostar:

"Declul'aç'ões do Ministro ela Jus.fiça."
Rio fi - O Ministro Adroaldo M.·eS{{tüta' da. Costa, ontem

quando embarcava para a Bahia, en.trevistado· pela Me1'i�
diunal, desmentiu que tiv,esse inspir)do. a' -atitude tomada
pelo' Gal. Paim Filho, declarando, Que sua atuação tem sido.
exclusivamente a de 'conciliar c não, a' de' dividi.r. A uma per
gunta do reporler sôbre o falado' cfioque ,entre' a sua missão
'e

.

a do sr. Nerên Ramos dIsse: "O sr. Nerêu Ramos prosse
gue nos entendimentos desde os primeir.os dias" devidamen-_:f
te credenciado peLo P. S. D."'

\

'PÀ'R A' f ER fDA S,
E C Z E M A S,
INflAMACÓES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

:'
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