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:A bano de Natal. aos

Alfredo Campos.
pensionistas do montepio,
DiscU1'SO do' Gooerruuior
Ordem do Día.

� t ,

projeto do sr,

José Bcacaui:
,-

A sessão de ontem, qne foi 'pre
sidida pelo Sr. Pinto de Arruda,
e Secrelariada pe los S1's. Alfre

do Campos e Pro lúgeues Vieira,
comparecerarrí 32 81's. deputados.
A provada a ata roí lida a ma

teria do expediente; constante de

oficios.Ano XXXVII Florianópolis 5�xta _feira 11 de Novembro de 1949 H •. 10.620

Jl/WJETO DE LEI

. _",.
...

quete, em Palucio, com que o 00-

vérno do Estado homenageou o

sr. Embaixador Herschel John

son, da Amér-ica- do Norte, que

ontem deixou esta Capital.
Esse pedido foi unânimenL€l

aprovado.

I . ABONO DE .YA'1'AL

Homsncqem do' G'ove"mo d E t d Com a palavra o iiir. Alfredo
"" O S a ,O Campos, do P,S.D., solicitou a re-

hcspedes IA lustres
tirada do seu projeto de lei n?

130/ /19, com o que concordou o·

O banqete ojerecidc, ante-cntem, no Palácio do Govêrno plrnário, representando, em sc

gTd'da, o seguinte:

PROJETOS DE .LEI

Aprcseétaram dois projetos de'

lei os 81'S. Carnoso 'da -Veiga, do

P.H.P. e 'ValLer :v[uller, da U.D.N.
ORDEYI DO DIA

A mal cria foi a se�ujnte:
ORÇAMENTO PARA 1950 -

a dois
ÁS 20 horas de ante-ontem, no

Palácio do Govêrno, realiaou-se o

banquete com c(ue o Governador do
Estado homenageou os ilustres
hóspedes, suas excelências o Em
'baixador Herohel Johnson e .'11'.
Nerêu Ramos, Vice-Presidente da
Bepublíca. Estiveram presentes al
tas autocidades civis, militares e

eclesiásticas, tendo as "charnpagne",
usado da palavra o-sr. Governador
em exercicio, dr. José Boabaid, que
proferiu explêndido discurso de sau-

daçâo aos homenageados. A magni
fica e expressiva oração do ilustre
Chefe do Executivo do, Estado será
publicada em a nossa próxima edi
ção.
Respondendo as palavras com

que o sr. Governador José Boabaid
o saudára, o sr. Embaixador Her

chel. Johnson, falando em inglês,
aludiu à tradicional amizade que
tem unido através da evolução po
litica e econômica dos dois países,
o Brasil e os Estados Unidos da

América do Norte e exaltou o seno
tido arnerícanista da cooperação
entre as duas pátrias. Teve expres
sões de admiração para com o povo
brasileiro e acentuou a grandeza
histórica da Nação Brasileira. He
Ieríu-se ainda ao que 'lhe foi dado

experimentar, entre' nós, como ín
dice do nosso esforço realizador.
A brilhante oração do ilustre

Embaixador Norte Americano será
também publicada por nós, oportu
namente.

Suspende descontos e cousig- TAR - Em 2a e ultima- dísoussão;
nações em folha de vencimentos o Sr. Braz Alves apresentou 3

dos funcionários e aulorlza a con- emendas e o Sr. Bulcão Viana, 8;
cessão de A$().'I'O flE NA'l'flL Konder Reis, 6; - Voltou à comis-

aos pensionistas do Montepio. são ele leis complementares.
ArL. 10) - Ficam suspensos, REDAÇÃO FINAL - Apl;ovada

no próximo vindouro mês de de- aos Projetos de Lei nOs. 90/4.9 e

zcmbro os descontos e. cohsigna- 102/49.
ções em folha de vencimentos TAXA DE SA UDE � Projeto de
dos ,funcionários, exoéto os re- Lei do Sr. Heitcr Liberato, ele
Icrentes a empréstimos de previ- vando a taxa de sande estadual
dência oe hípotecario e as contrí-

para Cr$ '1,50 _ Em discussão 1'a

buições devidas ao Montepio. 'taram os Srs. Bulcão Viana, Bia
Art. 2° -, O Montepio dos FLl�n- se Faraco, e Dib Mussi e Heitor"

c íonúr los 'Publicas do Estado -'

Liberato, tendo ê�te reforçado o

BOGOTÁ, 10 (V, A.) _ O

govêr-I
beral, Carlos Lleras Restrepo, anun- fica auLorizado a conceder aos

seu ponto-de-vista. - Aprovado,
no da Colombia declarou o estado ciou o propósito de iniciar um [ul- seus pensionistas, até 31 de de-

por maioria, em úlLima discussão,
de sitio e dissolveu o Con?ress,?, gamento politic-o contra o presiden- zembro do corrente ano, um ABO- ISE);ÇÃO DE IMPOSTOS - Pl'O-
depOIS que o senador do Partido Li'l te conservador Mariano Ospina Pe- t

H
·

i rezo O estado de sitio e o fechamen-
NO DE NATAL de trezen os cru- I jeto de Lei do Sr, Saulo Ramos,

oJe no passa'do
� to do C,o.ngresso. foran,l �nuJ1ciado,;

zelros (Cr$ 300,00), correspon- isentado do. Imposto de transmís

pela RadIO Nacional, as b horas da dente a cada pensão deixada por são "inter-vivos, aos. operários do

I d t di I conLl'ilminic :l'a',2cido.
.

a

11 DE NOVEMBRO tarc.e
.

C an e;<:mtem, Izenr.o que o
,

Estado. Aprovada em 2 díscus-

1614 três vne
.

,

governo adotara e�sas medidas pa- Paragraí'o único - Sempre que são, passando à 2a.
- em ,I cs pequenos navios ra "assegurar a VIda, os bens e a::' .

'

da esquadra de Jerônimo de Albu- honra do povo", J a nensao 110Ll\'el' que ser reparti- E'f;TllADAS: - Projeto efe Lei

querquc fOI�tU11 surpreendirlos e to-
da p01' dois ou mai!' pensionistas, do Sr. Bulcão Viana, visando in-

o abono tambern o será, na rncs- corporal' ao plano rodoviário do

Estado as estradas do munícipio
de Fl01'ianopolis.

O parecer do relator Cid' Ribas.
opina pf']o:1 sua rejeição, passando
à 2!l discLls"ão.
RK\JUSTA�fE�,,"'rO DOS FU�I\{CTO

NAIUOS D.\. ASSEMBL]�[A: - BlIl,
nome da Comissão respectiva, o

Sr. Antenal' Tayares encaminhoLt

Os operários britâ- Decretado
Bicos irão �rabalbar Sítio na

mais
LONDRES, 10 (E,) - o primeiro

ministro Clement Attlce sugeriu um

aumento no numero de horas de tra
balho dos operários brítanicos como
uma forma de auxiliar a solucionar
a crise econômica hritanica, através
de um incremento nas exportações.
O grande problema do Reino Unido
reside na falta de dólares.

Novo tipo de· nr·anio
Foi descobeTt9;' nos Estados

Unidos

o Estado de'
Colômbia

mados por quatro na vios franceses,
sai cios cio Maranhão e comandados
por Claude de Rasil ly ;

- em 1754, algumas canoas (lo

vi\'ar'lleiros do Exército do General
Gomes Fl'<'!fiC de .Andr.u(ld, fora,f'1
aprisionados pelo cacique guara ni

Nicolau Nha!lguirú e 'em seguida re_

tomadas pelo Tenente Vasco AIpo,
im;

- em 18H, e111 POl'ongos, um des:- Depios d-e visitar a Penitenciária
tacamcnto de dissidentes "Farrou- do Estado, o Ahrigo de Menores, o

pilhas" foi derrotado por Fide]is Hospital "Nerêu Ramos", o orqui
Pais Q.a Silva, oficjallegalista; dário do Colégio Catarinense e o

Grupo ESfolar "Getulio Varglas''f,
- em 18M, foi aprisionado o <1a_

na manhã de ontem, o sr. Embaixa-
vio brasileiro ":;\laJ'l!uês de Olinda", dor Herchel Jonhson almoçou' em
pelos seéretários de Solano Lopes. Palácio, na companhia dos srs. Vi·

A seu bordo yiajava com destino' a cc-Presidente Nerêu Ramos, Gover-
" nador José Boabaid e autoridades.

Provincia de Mato Grosso o resp8e' ÁS 14 horas, s· exa. e sua comitiva
tivo \presidente Coronel CaTneiro rumaram para o Rio, de regresso.
de Campos; Na Praça 15, uma companllia da
_ em 1945, foi celebrado o armi· �orça Mi1ita� prestou as conti��n-I

nisticio da segunda "Tande guerra.j O'las da prax;-e, quando fo!am exe- .

"'.
d'

cutados os HlllOS do BraSIl e elos 1. André Nilo Ta asco Estados Unidos.

NOVA YORK, 10 (B·) � l:m novo

tIpo de uranio foi descoberto a
cêrca de 350 quilômetros ao sul de
Salt Lake City, em Utah, segundo
·revelou VI/. C. Keeley, presidente da
Vanadium Corporation of Amérjca.
O uranio é usado na produção de
energia atômica.

o PREVEIT-D DO 011
SALADA DE SÀUDE

O orgamsmo exige alimentação
escolhida e variada, Em qualqlle;
Tefeição, são indisp-ensáveis frnlas
cruas, verduras e legumes frescos,
- laranja, banana, mamão, abacate,
espinafre, ,alface, couve, be1'tal11a,
chicórea, tomate, cenoura, 0'0:1.1\'8-

flô�
.

Procure fornecer ao organis
mo os 'alimentos de que necessi
ta. incluindo legumes, verduras
e frutas nas refeições. - SNES.

U:ontLnuado ela edição de 10 de novembrO)
Naquela isenção não entra\'a a menor pl·uderie. Pro

..cediamos assim num espontâneo impulso de consciência.

�. No ,entanto, ao redor dos vinte anos, havíamos lido tudo

quanto -o Naturalismo - aliás, serôdlamente, como em

regra acontece na província _' pusera sob' os nossos 'olhos,
na quieta e tímida Ilha-dos-'Patos. Êste é um traço que
honra a figuras seletas como Laércio Caldeira, Mâ-ncio da

Costa, Barl'cil'os Filho, O1hon d'Eça, Ivo d'Aquino, João

Batista Crespo, o saudoso Haro�do Calado, elc. (').
Pon[ue? Porque não literat7.tl'·izávanlOs a vida nem vi·

víamOs a Iitel'atura. E' ainda isso porque? Porque já en

tão começávamos a preocupar-nos com questões filosófi
cas e 'PJ>oblemas sociais.

(*) CitamO.fI apenas OS intelectua.is catarínenses que, vivendo na

·capita.l do Estado, mais estreitas relações mantivel'am entre si, em

plena- mocidade. Para se apreciar a maneira liberal e superior com

que debatiamos os di\'ersos problemas literãrios e artísticos, basta di

zer que não há, sequer, dois 'dentre nós que possuam ° mesmo estilo,
que se tenham especializado num mesmo gênero literãrlo, ou num

-mesmo �'amo cultural ou científico, diferençandq-se tanto em ma

téria de políticót como de religião, sendo qu-e alguns, até, levaram as

Suas divergências de idéias ao terreno da polémica mais ou menos

rumorosa pela imprensa. É possível não tenhamos conseguido grande
coisa com "a nossa desambiciosa atuação na· vida mental de 'Santa

Cãtarina; mas resta-nos o consôlo de haver cada qual conservado iv
confundível a sua personalidale e não ter nunca manchado a sua

iProsa 01.1 o seu verso com as sellsualidades freudian<t; tão deliciosa
mente gratas aos paladares de alguns "novos" ou novíssimos". _ !To

:interior, lembrarlainos como tendo mantido a me·8ma espontânea ati
tUle em face do sexualismo gratuito na literatura: Carlos da Costa
Pereira e Amalelo Claro S. Tiago em S. Francisco do sul; e Romeu'
lJIyss�a na Laguna. Mais modernamente se poderiam citar Oswd1do
ll.. Cabral, Gus(avo N.eves, Antonieta de Ba,rros, Osvaldo Melo, etc. em

:FlorianópOliS; Nereu Corrêa em Itajaí. Dentre os "novíssimos" do
• C,.?, C., são digl10s de menção: Lídio-Martinho çalado, José Medeiros
VIeIra, etc, \ .

/

ma proporção.
A 1'tO 30) - Esl a lei entra em vi

g-Ôl' na data ela sua publicação, 1'e-

ReRre�SOU O, Embai-. ���:�:�.as as di�posições em con-

xador .Herscbel·
I ve��;��ocl�� ��s:�.es. em 10 dê 110-

JOnhSOD
(Alf1'cdo Campos)

,])[SCúBSO DO (}()YEIr!\'ADOR a �nêsa sugestões sôbre o assunto,

JO.'31]; BOABAID que irá ser f'studado pela mêsa.

Seguiu-se na tribuha o sr. Ranl REU1UôES

Schaefer, sub-lider da maioria, o Após a sessão reuniram-se 05

qual,.. após justificação, requereu Presidentos das Comjssões Regi-
a 'transcrição, nos ·�na.is, d? l.)r�-1l11enLaiS_ �. a de Finanças.
lhante discurso prol en�o, a 1101- A sessao fOl eneet'i'ât1a em se-

ie de ante-ontem, no g-rande ban- guida.

PASTA DENTAL
ROBINSON

Em.

úkirna discussão o Projeto de Lei

n? 106/19.
ESTATUTO DA POLICIA uiu-

J •

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

I .

Gre.he, OS «novos» I
i .

e os «velhos)). :
............. ' ....�......I

AL'l'INO FLORES

A gera<:ão a que :pert-enceram Cruz e Sousa e Virgílio
. Val'zea, sob o ·estandarte da Idéia Nova, - a que noutro
breve tI'aba�ho aludimos de raspão, - buseara 11asLo para
a sua cUl'iosiclaele cerebral no monismo haeekeliano e no

maLerialismo de Büchncr; aquela a que pertencemos foi

quún prim�'o aqui ventilou as idéias ele Carlos Marx,
Kropót-kine, IRamon, Lanessan, Novicow, Pauio ElIzba0her;
Com te, (\, l..e Bon, Palante, Max Müller, D, F. Strauss e

outros, isto P, a filosofia, a psicologia individual e cole

Uva. o socialismo, o anarquismo, o comunismo, a etnogra
fia, a crítica histórica, a ·exegese religiosa, etc. etc. Desne-.
cessário é di7.er que naturalnlente não filtrávaIl'{os na per

feição essas desconformes correntes do pensa\.nento eu

ropeu, aqui chegadas como fumos perdidos de nma fo

gueira distanLe ... Entretanto, o que lográvamos apurar'
através de leillll'as e denates, - especialmeute no Centro
Catm1inense

.

de Estudante5, do qual fomos fundador com

Haroldo CnIado, - infundia-nos a vaga certeza de que a

vida tem ·um fim moral, e que na própria sociedade en

contra a moralidade a S�l� sanção empírica e positiva, vis
to cada i;lcIivíduo estar unido a ela pela comunidade de

natureza, de. existência, de sentimentos e pensarry.entos.
Foi, portanto, para nós um instant'e de grande júbilo, quan
do, numa página de T, Zieg'ler, deparámos aquela mesma

CURITIBA TELF.C'UMA; PROSEBRAS

elevada conBlusão, Pelo mesmo encadeamento de idéias�
p1'�mos levados a asS'Cntar a máxjma tolerância, em ma

téria re�igiosa,
�ão é vaidade referi-lo. Todos ou quase todos os nos

sos j)�ojetos intelectuais, nós os passávamos pelo tamí;s.

da críLica. Consideraríamos indicio de curteza mental

afil'ma?' qualquer idéia,·que não através d� adequada dia
lética. Isso iudo, .'epeLímos, devia ressentir-se do verdor'
da idade. Todavia, convencidos estávamos. de que se as

sim não fizéssemos, �rríamos o risco de aceitftl' sem fru
tuosa JesLl'inça quaisquer nocões morais e estéticas - isto·
é, aquilo que, em. geral, mais costuma atrair as inteiigên
cias j;.lvenís dotadas, em maior ou menor grau, de shice-
ras aspirações culturais.

•

Ignoramos por que princípios. filosóficos se' norteiam'
- se é que' se norteJam - os "novos" ou "novíssi.mos"

para alardear o seu "pouco caso paro, cOm o,� pr'incípio.<;
mOr'ais e 1,eligiosos", enquanto que, por outro ladp, p_aNl<
conseguir elementos de vária natureza .que lhes posslhili-'·
tem as "pesquisas" e "realizações" I.ilerárias e 'lrtísticas,.
passam a gTavitar na órbita do Poder PúblICO, - o qüel, em
virtude dos po'stulados d·emocrâticos, tem de pl'cscindiI"
forçosamente da' aliança fran&'a ou disfarçada com qual
quer Igreja, porém não poderá nunca; sob pena de cavar'

a sua própria ruína, voUar as costas aos fundámentos mo-

rais em que se esteiam não só a família e a sociedade, mas�_

ainda, correlativament-e, a própria função de governar.
Se essa juventude desdefl.l1a os prin�ípios éti.cos em'

face da vida social e não, se corre de o proclamar pelas co-

Illnas da imprensa, estamos, então, diante de um espatito�
s.o .caso de corrupção voluntária, É '0 que resta vel'ificar;

I(Continuará em p1'óxi1na edição)
..
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4e
• PROGRAMA PARA O MÊS DE NOVEMBRO -,

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.

•

T�m�� ��ra �ntr��a im��iâta .�� ��fllint�� in�Mr��:
10 HP
30 HP
14 HP
9 HP..

5 HP
,

ESTACIONARIOS 5 e'15 HP
--.

: Variado estoque de apitos' para

Embarcações'.;e Indústrias
, o

an
\

;,

Maritimos _,;,Centro
o

BOLINDEQ.'S
ALBIM

COMPLETO·

• ..reune som ... acabamento c,

solidez••• no piano perfeito�"
Além de vârf.os modêlos para
pronta entrega ... êste maravi
lhoso piano pode ser seu hoje.
mesmo, através do plano dEi
pagamento a longo prazo!

.. .

. Schwartzm-aoo
REPRESENTANTE
pata Sànta Catarina

KNOT S/A
CX. 134 "- Tel. KNOT

Florianópolis
............ ••

L
•••• �" ••••••••••• "..

I

/

Dtstrlbutdores exclustvos

Fiuza lima. & Irmãos •..

no Estado

Florianópolis

PASTA DENTAL -I!
ROBINSON

. o��'.i__'J.

I

»
»

» «

»

•

Escrevam-nos pedindo orçamentos

I·· Ação .

Social Catarinens� .

Ficam convidados todos os sr, Membros dessa Entidade para a

Assembléia Geral, a realísar-se diá 16 do corrente, na redação de

jornal "O Estado" à praça 15 'de Novembro n. 020 - 2° andar, para
tratar de assuntos de interesse da Sooiedade.

Flortanopolís, 8 de Novembro de 1949
. Ame'rico Silveira D'Auila

o

Presidente do 'Conselho

Transporles Coletivos
SRS.;PASSAGElROS

PARA
ITAJAt - JOINVILE e CURITIBA

Os novos 1'4ICRO-ONIBUS do :Rápido Sul-Brasileiro' ore-
recem o máximo em

..

CONFORTO E P�NTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman

H O R � R [O S: .

Carro direto a Curitiba: parto 6 Ms.
'

Carro de Fpolis. a JOÍlÍvile nos dias útéis: Partida às 13
,

horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se
guinte ás Bhoraa.

Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven-
dendo-se passagens.

'

Aceitam-�e despacho de encomendas.
Agencia: Rua Deodoro, esquína da Tenente Silveira nO 29

·...

Soêleiiade··
..

êãíariiiêiíse··
..

iô···
..

Áilc·úli·uiâ··
De ordem do sr. Presidente, convido os associados desta So

ciedade .para a Assembléia Ç!}eral Extraordinária que se realí
-zará ás 15 horas do dia 12 próximo vindouro, na sede socíalá
Trave:ssa RatcUff (Edificio da Diretoria de Terras e Coloni-
zação).

-

Ordem do dia: Entrega dos prêmios aos expositores que
concorreram à XVIII Exposição Avícola.
Florianópolis, 9 de novembro de 1949.

IVO MAES - Secretário Geral
,D. Francelina Delambert

v,

MISSA DE 81TIMO DIA
Filhos, genros, noras e netos de d, Francelina Delamhert agra

decem seneíbílízados a tôdas as [lessôas que manifestaram seu pe-
.

sal' por ocasião 00 falecimento de sua quenída e pranteada mãe, so
gra e avó :Fr�nceJiIla Delambert, bem corno aquelas que enviaram
flores e telegramas, e convidam seus parentes 'e amigos para assis
tirem à missa de 7° dia, que mandam celebrar em sufrágio de' sua
!boníssima alma, dia 14 do corrente, às 7 horas, no altar -de 'Nossa
Senhora da Catedral Metropolitana pelo quem antecipadamente
agradeocem a iodos que comparecerem �l" êsse ato de fé cristã.

A
�

vista e a prazo·
.

Enrolamento de motores, dinãmos � transformadorea.

Instalação de luz e força•

Venda- de motores, rádios e acessoríos, outros aporelhos e16-

trícos, artigos' elétricos, etc.
Representações diversas, com exclusividade dos insuperivell

receptores "SARATOGA". "INDIANA" e "MERCURY·.
A EL�TRO - T1i:CNICA

. . \.
. Rua Tt�. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone- "':IJf

#I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o SBTADO- Seala,felra ti Cle Novembro a. '94'1 3

ANIVEBSÁlUOS:
SH. COLOMBO SABINO

INoticiario dos
.' C1 ne - Diário Bilhete, d� R�

,

,

lYlUDICIPIOS HITZ, hoje ás 7,30 horas '

Incapacidade IíemocréficaROMEU E JUr.lETA ,

COM: Cantifla; 'illexa.ndTe Konder
Conta-nos Blascó lbanez que em certa aldeia espanhola viviam

como cão e galo dois ch e Ies po líticos. O ódio que os separava em de
ta� ordem que nem mesmo no caleudário êles se entendiam. Um, por
exemplo, relembrava os mortos ele 2 de novembro e o 'Outro, no dia

seguinte: UI1l comemorava o 'natal na noite de 2í e o outro, na, manhã
ele 25, ... E, nesse diapasâo de p icuinhas e de insultos, corria agitada
,\ viela ela peC] uena- aldeia .

Um a noile, um 'dos moradores do lugar acordou ao ruído de um

Joguetói-io louco. Assustado e também curioso, vestiu-se e saiu à rua

a fim de se informar sôbre a razão de tanto barulho.

DE TUBARÃO

Ocorre, hoje, o ,anivers'ário nata,
:licio do nosso estimado conterraneo

.sr. Colombo. Sabino, alto funcioná- agro-pastoril; tem encontrado no Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
t 1 P f'eit i iasta la Censura até 14 anos..rio publico aposentado. \eu a ua rc ei o um .en us� .: '

Dotado de excepcionais qualida- ,agrIcultura C da pecuarra. E aSSIm . .

.des que o impõem á admiração de I' q�ic !á conseguiu colocar. em cada ODEON, hoje não haverá sessões

. .seus coestaduanos, o nataliciante, pC- distrito um reprodutor SUll10 de ra, Cinematográficas.

lo transcurso de sua efeméride na- I'ç'a. No distrito de Rio Fortuna, que . .

.

iorvdi t it
' . ROXY, hoje ás 7,30 horas

talicia, será alvo de expressivas ma- e o lIlal�1' ,IS 1'1 o � c�Ja econonua Era que um dos cheíctes locais fó ra convidado pelo rei para ser

nifestações de seus numerosos ami- gira el,11. torno da ena,çao de porcos, CREPUSCULO I NOS PAMPAS
min istro do Reino c os foguetes corriam pOI' conta co soo adversário,

P f t t d I t COM: Jo11nl1)' Downs - Leon
. .gos, ás quais nos associamos, com a re el ura em OIS reprot u ores. lJolítico.!

á No começo de Seten1bro, chegou Errol
R 'I' ?

'

d h mempr zS�rR·. OSM"AR I.AMARQU'E 1111'1 lindo .porro, rosilho prateado, 'No programa: Cinelandia Jornal
- cconci raram-se; 111' agou o o '.

,

, _

�
- Nada disso! respondcram-Ihe. j<; que com eScia. nomeação êle,

I B tã P" ti
.

- Nacional
Natalícia-se, nesta data, o ;;1'. Os- (a raça re ao os ler, que o sr.

I de ixarú a aldeia e irá para a' Côrte. O seu rivaj ficará doravante só-

mar Lamarque, hábil gráfico da Prefeito conseguiu, com a Coudcla- Preços: Cr$ 4,20 3,20
I zinho no burgn. Dai a sua alegr-ia e o espoucar dos seus foguetes.

Tipografia Brasil. ria Tindiqncra, do exército. Censura até 14 anos. Infelizmenle, esse clima de estreítéza, de ódio confinado e chin�'
Aos cumprimentos que receberá No distrito de Braço do Norte, na . ,........... f'r ím n50 constitue um fenômeno isolado, constatado por Blasco Ina-

. localidade de São Ludgero, existe IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas
J:C'Z numa anônima aldeia espanhola,-pela auspiciosa data, Juntamos, com ....

UH1 touro Jcrcey, que esta servindo DE NARIZ PARA O AR ltlc torxou-se também moe,da corr-ente em muitos burgos deste.efusâo, os nossos, ,

O NÁUFRAGIO DO HESPERUS.'·CORIGUASí BARROS DA CpSTA aquela região, cujo animal foi cei I
nosso Brasil. E' o complexo do contínarnento sempre pronto a explo-

, did I D' t
.

d P d "o CONI: Willard Parker Ii I t" I
.

J ind dI' dFaz anos, hoje o inteligente meni- I o pe a ie orra a 1'0 uça 'I (�l' em ogue OrJO (e arraiai, am a mesmo quan o essa a egrra e

dil Animal, á Prefeitura. Nesta cidade, No programa: Jornal da Tela - li vitór-ia de taba resulta da g,l.orificaçüo do adversário.:no Coríguasi Barros da Costa, 1 eto

B I· a Prcfeitura está criando com todo Nacional

I' Exemplos? Para q'ue? Qualquer um' poderá encontrá-tos aos pon-·filhinho do distinto casal o ivar

1. .

d C t d d Ad 1.' a cuidado um lindo tcrneiro hola ndõs
, Cerisura até 14 anos. la·p� por todos os cantos dêste nosso chão, maduro de sobra por cer-,NatIVIdade a os a e e. e in '.. ..'

Barros da Costa. ': que ",ta. destinado ao distr-ito de
I" 'p' :"'R'1'0 '1'

.

'.'
.

:
.

'�'3'0' '1'
.

'('E' st ito)
lo para conli nuar sendo usado como palco das questiúnculas pessoais.

. . f'l"d d Rio Rontuna. M.,. , laje as " rs. � S reIO" Desgraçadamente, bem poucas coisas poderemos' esperar dessaDesejamos lhe muitas e lCI a es. ,

SRTA. REINALDA F. PIZANI i Para o próximo ano, o orçaman., i CO;,\1: John Howard mentalídnrlc de íila métrica, denLro da qual nem Pátrla, nem povo,
, .

hoi
" to município consignará pela pri, A VOLTA DOS MOSQUETEIROS nem ideais valem, mas apenas os cas inhns regionais, o personalismo,A efeméride de laje consl.�a o

.",

'

, ' '.. '<' : \ AGUIA BRANCA '
'

"aniV,ersário natalieio da, graclOsa se, mel,l a vez, ,lima ,erba p31 <l o

FO'j 8 9 E
..

d'
a dôI' de ciente das ciumadas de bairro.

; .

ld F P'" I' r mento Agro,PeC'uário. l e _piSO lOS Ainda agol'a eu tive ensejo de üonstatar em 11ma capital brasile.i-'nhonta Rema a < Izam, ap ICu-
.

'

"
"

. '

.l. 1 d IIIStl't11tO de Edllc'ação! CAIJÇA,MEN10 DE RUAS f'
• . • . . •• .••••••.•••••••••••• ra, até onde yfio e�sas, picuinhas de subúrbios, por ;parte da oposição,,"Ua a una o ,

I "ODEON I
-

J I E t
..

b
.

t R'
-

d'dileta filha do distinto casal Angé. A Prefeitura está calçando o fj- I ,,1 , am'l�OnSlaCA ,�\ca.
' ,ornei tnste, e.111 tl�IS ,� ao nosso 10,. o cOl'açao a m� lz�r q:lC

.
. .

P'
. llal da rua São Mànoel, ,bem como I Gólol'osarnenLe amda nao sao chegados os (has da nossa emanclpaçao11ca e Clodonllro lzam.' ,.

,

.

"1'
. "

I't'
_

l'.

dI" d a Travessa 27 de Abril. Com .'stc •. .,.... pO·.1 lea, essa ('l1IallClpaçao J)O 1 lca que nao se a Icerça nas urnas, comComparhlhando a a eglla oe suas

I
.. , . ' "

'1'
. calçamento ficará todo centro da C ta�r,' _ Int"'rnac',onal a Y!lona deste OH daquele� ma:; lia compreensao de todos ante os des-,amiglJinhas e fanll lares, a cumprI' ", ' ornen .. "" "

'. .

.

'.
d 11 f l'

.

I Icidade calçado. I
tInos sagl'ado:; da f'aLna comum.

'mentamos, desejan 0- 1e e ICH a

'I
'

,

. . .' .

,

' SE��I?O �E �C1UA .
I ONU t ;nquanto, .p�rem, COl1bnllal'n.lOs atIrando ioguetes pelOS �OtIVOS,des.

SR. JOÃO SILVA O .E�cntoJ'lo Sat,lII:p1n? ,.de BrJto. III e Q p) 1 � I Qll� .anto chocalam B:asco �banez na��lela �ldela, espanhola, .nao pas-

"

J
_

S'l cont1Oua com <'rallde atlYldade. nu I t sa,l em, os de um povo JIlcapaz de sentll a g,r audeza dos IdeaIS demo-Para os amIgos do sr. oao 1va,. "
" qua ro 'át" ,

, t t Cl fe da .FncadernaçãQ servIço de aguH, para a cHlade, f{'l_' I
CI lOaS.

,
,

. ..,,<compe en e 1e.. r "

to' ás expensll.s do Govêrno do Es. I Seremos como f'sses COl11UlUstas depToravels ,- a1errados à dQu-
da Imprensa Oftclal do Estado,

..

o

D ')'). .
. ./' POT ÁL NETO tl'il1a que lhes })I'ega Mosüou; monocórdios de ideias, petrificados nos

,d' dI'
,

de intenso reO'OZljO tad,o. a rede de -- qUilometras lei I .

t de assl',s"'e'nclala e 10.le e "

,,-,
,- d

.

d 14 I' .: Os prOJe os 'L seus ódios, alérgicos a qualquer vitória ou glória fóra dos seus arrarll!s..

II
.

1 niversário na estao senta os maIs e, ,ms· de
1 'd'

po�s. 1e ass1I1a a o a .

'tub"os. O contrllto que é para ter. às áreas ,meno? des'envo VJ as
laltcIO, . '. . de mundo estao encontrando

- ,11 sel';;o !lunar o S�rVlç() em deZOito -meses . . .

Ai! homenagens que- 1e - .' rara unanImIdade no seIo das
t d

. assocI'aluos J'ubi, e pela marcha que vai, parece que -

U'd-pres a as, nos nos
, . Nacoes nI ag.

I
termll1ara antes do prazo. I

>

., •

t10samente. .., .. ! São dOls estes proJe os.
FAZEM ANOS, HOJE: ,

A (hreça? rIo sel-v]ço. esttl a .car!40 i O primeiro prevê um gasto de
_ a srta. Ormandina Olga 'Sch., (lo conb�c1do :ngeBhelro Ba�lsta {'

700 mil dólares durante
-

o pró�
_

.

dt tO" d funcionária da a execuçao, ao jovem engenhel ro dr. . .,,-
·ml ,ca e",oflza a

Idel \Vrons1<.
I
XI�O ano·

. .
.

'Cespe. , _ Eslte proJeto devera ser Íl-
_ a srta. Neli Bonassis, aplicada ,AE�OPORT� DE rUBARAO

nanciado atrav.,és do orçamento
aluna do Colégio Córação de Jesus. Contll1uam ad�antados os estudos

regular das Nações Unidas.
"filha do sr. Oscar Bonassis oe de sua para a co.nstruçao .do �eroporto 10-

i O segundo projeto é calculado
d L' Bonassl's I cal, para o que estao vIVamente em_ e'rc d 20 milho-es de do'.exma. sra. . Ulza . "

. . ' em c a e -

o sr. Brasil Valmir da Silva, pcnhados, o PrefeIto, o Presldetl.e, lares, e deverá S('1' custeado por

'funeionário d� IAPTEC. l?a1' Cdalll�ra e ,o c�r. �nnes ?ualbeI'Ío, : contribuições dos países mem-

AGRADECIMENTOS: ,

ea �r da ma�orJa na Ca�lara. A
,bros,

.

Da ilustrada conterranea Profes�; Prefeitura tenTIl.nou o pro',]eto I1?S I Ambos têm por objetivo pro-
'sora Silvia Amélia Carn�iro da hol<J,e� . d? �el'vI,ço de Enge.nhana mov'er O desenvolvimento das

<Ctmha recebemos atencid:So cartão do �mlstqlO da Aeronallt�ca : regiões atrazada:;;.
de agradecimentos pelo registo soo conVIdou o dr, Mo�art Cord.elro, dI" Em vista da unanimíaade que
daI de seu natalício. I

retol' daqueloe Se�vlço, no RH� Gran- existe -em tôrno dêstes dois pro_
Gratos a deferência do cartão, re· �Ie e Santa Cat�rlll�: para opInar. !) I jetos\, considera�se certo qu-e a

11 't -os· cumnr: Ilustre ,engenheIro ja esteve em rcu-I AS"'emble'a Geral das Na,ções'novamos� le respel os il"-. _
'

• ..'
o-

1\111entos. : i: m30 com as tres pessoas aCIma ll1dI_ I
Unidas os aprovará.

c-adas, sendo aprovado o projeto, Segundo tôdas as! aparências,
opondo a Sl1'a assinatura a planta esta a:provação será conseguida
apresentada ,pela Prefeihlra, ainda no curso da atúal Ass'em..:
Traçou um plano diretor dos ser- bléa Geral.

viços, que serão feitos em etapas. A a_ção das Nações Unidas co-
Esperamos em breve a, decreta· Incide com o Ponto Quarto do dade, 70 por cento do dinheiro

ç5,o da lei, pela Camara Municipal, programa de govêrno do Presí- ,'lt,eüessano aos projetos d�s
na qual se aeha o projeto, originá- dente Tl'uman. Nações Unidafê deverá ser ob�
rio do Executivo. \ A fim d'e ajudar as' áreas tido por meio do Ponto Quarto
Na próxima correspondência da.. menos desenvolvidas, Trurnan de' Truman.

remos outros pormenores deste ,me· pediú ao Congresso uma verba Os projetos das Nações Uni
lhoramento, que é de Slilll0 Ínteres- inicial d,e 35 milhões de dóla:t;es- das coincidem com o programa
se para todo sul do Estado. Convém l€mbrar que os Esta- de Truman, maSi não se con�
CENTENÁRIO DE RUY BARBOSA, dos Unidos já esUio gastando 10 fundem nem identific.am com

r
Em todü o municipio C'omemo�

I
milhões de dólares por ano em

lêle.1'00ue' o Centenário do grande b1'a- auxílios às regiões neoessitadas. A idéa das Nações Nriidas- é
sileiro Ruy Barbosa. Em fodas as O pedido de .Trmuan devêl'á proporcionar ajuda aos govêr_

'd d d ti' t tá'
- VALIOSOS PREMIOSescolas houve preleção' e à noite. ser consl era o uran e a pro- nos eXls en eS nas rea-s, malS

"
no salão da SO,ciedade Rádio TuM xima S€ssão do Congresso airazadas. . Conforme vimos noticiando a Cia.
Una., os drs. Manoel Lobão de norte-americano.

'

A idéa de Trumanfé incenti� Lider Construt()ra, fez entrega de.

Queiroz e Ataliba Gabral Neves, I' Em realidade, o destino, dos ,vaI' a inversão de capitais pri- uma casa prêmi.o, no 'Valor de Cr$
nronunciaram c0nferellcias, assíst.i� proJ' etos das, Nações Unidas de� vados, nessas áreas. 7ü,OOO,oo .Sita à rua Mafra em Jo�

in'Vilc, aos menores Elias' e Samir
das pela elite tubaronense. As CO!l- pende diretamente da atitude O bloco soviético não se está Saad. Outra casa prêmio de Cr$
ferências foram irradiadas para to- que �omar ° congresso dos (Jpond� aos projeto-s das Na- 50.000,00, que coube �o casal, Má-
do sul eata'rinense, Estados Unidos. ções Unidas porque espera- ob� rio e Irene Steffens. Também em

.....•• _ ..• _ : ••••.••• _, _ . Ainda que a Assembléa Geral ter, por meio dêles, ajuda Joinvile, nesta Capital. Foi pago no

Ó. N
_

U'd t' , mês de Setembro ultimo Cr$ .....as ,açoes III as os a_prove, nor e�amenc.ana.. i 10.000,00 ao sr. Osvaldo Rosa Alves,
como se espera, a execuçao dos Para os' comurustas, esta residente à rua Felipe Schmidt 217.
projetos: s6 será possível si o' será uma forma de conseguir, Assim a Cia. Lider Construtora, CO)1-
Congresso norLe-aniericano con- na pátria do capitalismo, os tinua 'distribuindo valiosos prêmios
ceder a verba pedida por Tru- elementos de progresso que a seus associados. Procurem conhe-

cer nossos planos no endereço aci-
mano não -existem nas, terras do

ma citado, ou com nossos agentes
Isto é assim porque, na ver�, socialismo soviético. uutirizanos.

No progsama : A Marcha na Viria

REPRODUTORES DE RAÇA - Nacional. Noticiário Universal

Sendo Tubarão um municipio - Atualidades

Crédito Mútuo Predial
BESULTAbo DO 27° SORTEIO DO PLANO "B", REALIZADO NO DIA

2 DE NOVEMBRO DE 1949
CADERNETA N. 38.989

PREMIO MAIOH EM MERCADORIAS NO VALOR DE CR$ 6.000,00
'APHOXLVIAÇõES

.

SUPERIOHES AFlR'OXIMACõES 'VNFEIV'QRES
.

EM MEBCADOHIAS NO VALOH DE MERCADORIAS NO VALOR
DE Cr$ l,OOO,no CADA UMA DE Cr$ 500,00 CADA UMA
CADEflNETA N° 38.990 CADEHNETA N° 38.988
CADERNETA N° 24.734' CADEHNETA N° 24.732
CADERNETA N° 25.139 CADERNETA N° 25.137
CADEHNETA N° 22.476 CADEHNETA N° 22.474
CADEHNETA N° 5.624 CADERNETA N° ·5.622

O PRóXIMO SORTEIO REALIZAR.SE-Á NO ,DIA 30 DE NOVEMBRO
O resultado acima, é do sorteio do mês de Outubro, extraido dos cinco
primeiros prêmios da Loteria Federal, realizada no dia 2 de NoveJ1lbro

de 1949.
Floria nópolis, 4 de Novembro de 1949.

Rita de Cássia Nunes Pires
Oficial Adm. "H"

Pedo Fiscal de Clubes de mercadorias int.

Jeep
Recebemos uma pequeD€: remessa rIe peças para Ieep Willys, tipo

militar. Pedidos para: SOREL Ltda. Caixa Postal 2276 Rio de Janeiro.

Peças para. I

��
. � elegância

distinção

Cia. Lider
COQs.frufora

SÃO PAULO

Sucursal do Estado de Sa-nta Ca
tarina à Rua 9 de Março 397, sala
3, Caixa Postal 268 Joinvile. Age!].
te ,em Florianópolis Sr. Ataide Ra
mos; da Silva, !tua Lajes 86.

MALTI<;G, contem malte,
ovos f' mel - QS grandes for
necedores de vitaminas. É
"'1elhor c01'l1ulemento alimen
tar uara criancas ,f" adulto.::. ,

V(>l1i1� "11'\ todas as farmácias
armazens. ,;���.�_

eSCRITóRIO Úlõ:B'uirAR10-CJ.i,
ALVJil8

,Encarrega·se, mediante com1saAo, di
• compra e venda de' imóveis.

Rua Deodoro 35.
b "'"" ••itlB:1JlI!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BSTADO : exla-felr. 1i ele Novembro CSe '.49

CIRU��AR�!���, �o�:! CI. Carros para 'o interior do ('siado
RURGA -- MOL:tSTIAS DE S� O h á' ....

NHORAS _ PARTOS or no dos carros de que é agente, nesta capital, a conceítuada
Pormado pela .Faculdade de Medi· firma Fiuza Lima &: Irmãos é D seguinte'

.

iliBa da Uru..ersidade de Sio. Paulo, '
.

•

vude. roi R,ssiste.nte por váriol ÁnOl

dOI EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
Se"";O C,rúrglca do Prof. Allpi.

I
-

d áh dCorr�. N.w C excessao e s a o - 14 horas
Cirur�a �o estômago e 'fiaI e1�la' EXPRESSO BRUSQUENSE _ 28 48 e 6a feiras 16,30 horas Aviso aos interessados que '"

rei, Intestinal delgado e gro.lla, ,tiroi. .,. •
. •.

w

de, rins, próstata, bexiga, utero, Nova-Trento Diretoria da LIga Operária Be-
errários e trompas, 'Varicocele, hidt'O- f' t d FI

. , .

ceie. varize. e hernai. E. A. VIACÃO ANITAPOLIS - :Ia. e 6&. feiras - 12.10 horo ne rcen e e oríanópolís rece-

Cons,ultas: D�. 3 ás 5. horas, , rua'

'. I berá propàstas para a venda
Peltpe �:::ti;�i: ��le��lt��59.�·

C&aa

LOJa DIlS CnSEMIRAS'· dos prédios de sua propriedade,'
,
.elid�nc18: Rua Esteves Jomor, 170; sitos a's ruas Ge I Bitt

•

Teld. _M. 764 '
I nera 1 eIL.

. _ court, 12-3 e 125, Conselheiro
Dr. M. S. C.nlca. Mafra, 91'A e'Pedro Soares, 18.

Clínica �c1u.i"a",ente' d.e e.-lançat Espectelíz d� em ali-Ilua Saldanhe Marinho, 10 '" a ' u ri gos pa ra Desta segunda concurrêncía
Tel��� ".M m poderão participar não somen-

DR. A. SANTAELA homens te os sócios da Liga Operária,
(Pormado pela l"aculdade Na,'lo- RECEBE'Ç VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-

como também pessoas estra,
nal de Med��n�r��h)uni"erBldnde ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS. nhas ao seu quadro s�cial.
M�COa Pfstc�:a���sodgaD�:�r:�n, MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS' As proposta? dev�rao ser a-

l"ederal PARA HOMENS �3'if� be�tas pela Dlr�tona, perante
Ih:�t;�o M��lCO!7�Pl��ldl�fi�it.. ARMARINHO' EM GERAL _ CAPAS, CAMISAS, GRAVA- o� interessados, as 2� �oras �o
lIx.inter�� â:p�l:t�e1,�s� de Mi. TAS PIJAMAS CHAPEUS ETC. dIa 27 de outubro proxImo vm-

.�:;�;:.���O(\�� Tudo pelo menor preço da praça ::F��o��u�!o::����� rr�
��!d�:la�5R:a l:v::..

de oar- faça uma visita à Dossa Casa e verifique �����ntes, 20, a partir das 19

Telefone: !, t' Secretaria da Liga Operária
���1��!�I!° .:: :.:g:: I nossos preços e ar IQ,OS Beneficente, em Florianópolis�

..

28 de setembro de 1949.
ALCIMIRÓ SILVA RAMOS

10 secretário

\

i

i

\
RA,DIOTERAPIA· 1 i

RAIOS X �
DR: ANTôNIO MODESTO � I·Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade � I

��......u:""""'_�_.��""""M:""""�_:IY">_�J'Y'\-:._
..

�"'_".:'_��Dr�;;;;d; I
Doenças de Crianças

F
I

Consultorio: RUa Tenent� ollseca :

flIUvelra, 29 Especialista
Horário de corisultas: 9 ás 11 Médico __,. Efetivo do Hospital de

lU. Caridade

Sábados: 14 ás 17 hs. OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schrnidt, 99

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

Rua Vitor Meireles n. 18
Fone' manual 1.702

RESIDENCIA:
Avenida Trompowshl IS'

Fone manual 7611

Dr. Milton Simone
, Pe'reíra
Clínica Cirurgica

Molestias de Senhoras
Jtt. PULYDORO ERNANI DE S

THIAGOCIRURGIA GERAL
!1l0111 Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No-
1(1

guelra (São Paulo)
üonsultss : 'nas 14 ás 17 boras

Rua Fernando Machado, 10

Méd.ico e partelze
Hospital de Caridade de no

rtanópolis. Assistente da
Maternidade

}oenças dos órgãos internos, ea ee

elalmente do coração e vasos

'(Venças da tíroíde e demais .gían
dulas internas

:W11cs e cirurgia de senhora. -

Partos

nSIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA _. METABOLISMO

BASAL
!ORARIO DE CONSULTAS: -

Díãríamente das 15 às 19 ho-

DR., LINS NEVES

iBtretor da Maternidade e médieo �o
Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

(Diagnóstico controle' .e tratamento

IrMpecianzad� da gravidês., Dístur

bioa da adolescêncía e da menopau

M. Pertubações menstruais, 1 'l��.

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do utero, ovários, tram

tu, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do períneo (ru
Nru)
é'lSSISTENCIA AO PARTO E Ol"E-

RAÇõES OBSTETRICAS
fE)oenças glandulares, tiroide, ová·

"OI, hipopise, etc.)
V>laturbios nervosos - Esterilldade
. - Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel.

IlA61
Hesid. R. 7 de Setembro - Edil.

1l�$'U% e Soma - Tel. 846.

CONSULT6R.JO:

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proetología
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

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

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

[ISS - Telefone 1.422.

Dr. Mário Weudh.a••
(CHIUca médica de adultOl e eriall",",
COnsultório - Rua JoI!.o Pinto. 16

Teld. M. 769
Con.ulta das 4 ã. 6 har..

aaldência: Feli� Schmidt a. II.
Telef. til

Dr. r..lo 'e.t..
CII'lIico e' operador

fOIlllUltório: Rua Vitor Meir�le&, II'.
Telefone� 1,405

�nlta. das 10 á. 12 e da. 14 ,.
'aa br.. Residência: Rua BI_,

22. - Telefone: 1.630

,

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

t
'

'\ '

/

1.un5lpon:ea re:Ulores de corg,os do'pôrto de

SÃO FRANCISCO ,DO SUL para NOVA IORIl
Informaçõe. c.omos Agente.

F'IOf'sn6pOI1!! - Carlos HoepckeS/A "" OI - Teletóne 1.212 ( Eni. r eteg ,

São Francuco do Sul - Carlos Hoeocke S/A -CI - T�letoQe I)
.

MOO � � MACK I
-------_ ... -.,_..._-_._ ..,---------------------

........- .._-.-...._-....- .._._._..�...., .....- ....--""------.-Ja-...--.--.,,;.----...---....---.-. - ......-�-. ..

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
Fundada em 1�70 ..l=... Séde: BAHIA

INC:eNDIOS E TRANSPORTES

Dr. Liodolfo 4.G.
Pereira

Advoglldo-Contabilista
Civel -- Comercial

'

Constit�içõel da lociedades
e serviços corebtOI. em geral.
�Orgonizaçõall contabeis.

Regilltrol a'marcns. dilopondo,
no Rio, de correspondente.
Elcrit6do: Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43.
Das 8 àfi 12 hOl'ol.

Telefone 1494

,I

Cifras do Balanço 'de' 1944
CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades . ,..,....... 'Cr$
Receita .........•..•...• Cr$
Ativo . .. '... Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos , Cr$
Responsabilidades ,... {........ Cr$

Diretores:
Dr. Pamphilo ,<l'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Si,
Anísio Ma!!8orra', Dr . Joaqaim Barreto de Araújo e José Abreu.

�

80.900.606,il6
5.978.401.155,97

67.053,245,30
i42.176.603,t!o
98.687.816,30

76.736.401.306,20

1
. � .. _. . . ..

'

.

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até (;1'$100.000,00 renda
c.rta de 10'/, ao ano com recebimento de iures mensais.

Infprmações nesta redação r:

,

Vende-se
Um rádío,' /narca Phllípps,

com 7,válvulas, 7 faixas am

pliadas -e auto falante de 6'",
em perfeito estado.

'

. Vêr e tratar á Rua Curitiba
nos, 28, fundos, com José Ni
colau Vieira - funcionário da

I E���.l�: ��.�������;".: .. , '

Liga Operaria Bene
ficente' de Floria

nópolis
di,E ital. de Concurrência

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E ELEGANCIA 7
A

,

Mello
PROCURE

Alfaiataria
Rua FeHppe Scbmidt 48. .

16 horas

.)

o VALE Dct ITAl.U
pJ"O<mJ'IeJll lla Agê••

Progrésso,
L.IVRARlA 41, LIVJV,.:aDf

RO�A

I "
I "'.Ib....

""_IliI' a I!IiII IiI.IIIII!I!I_MÍIII!IIIIII__IIIIIlIIII5!II_lilIIIIillllII!IlIiIBIIiEIi WJSf'''35'M''JMPPlp!!

Fabricante • didribuldore. da. afamada. con
f.açõ.. -DISTINTA- • RIVET. Po••u. um .....an
eI. .ortlmento eI. aasemira.. rl.cado.,' 1)I'ln.
bon. • bal'ato.. algodõe.,"'morin.'. aylam.nto.
pal'a alfalat... que' reaeb. ellretament. da.

GrulII. Comel'al••t•• do IntCll'ldl' no ••ntldo d. Ih. fa•• r.m ·'Im.

f'1ol'fafté'poU.. � FILIAIS em Bll11m.nou e La.'....

I
I
1Idbrl",cu\. A U080 01\ (�JU)ITAL· ahan:t.Q � ·ot'ltJrigllo doe'

delta 4!nf.:,,1' rJ. ,.,fllf'h'(?lI'fOM "IIHD compilO. -MATRJZ .m

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE PROGRAMA DO MÊS DE NOVEMBRO - DIA 13 DOMINGO - COKTAIL - INICIO ÀS 9;30 HORAS. DIA 20 DOMINGO
< - SOIRÉE - INICIO ÀS 9 HORAS. 31 DE DEZEMBRO - BAILE DE SÃO SILVESTRE - HOMENAGEM AS· "DEBUTANTES" DE 1949 - SOB
O PATROCINIO DO GRÊMIO LIRA - TRADICIONAL PELAS SUAS GRANDES REAUZAÇÕES, TERÁ O GRÊMIO MAIS UMA

OPORTUN�IDE
DE

OFERECER AOS ASSOCIADOS, DO LIRA UMA NOITADA FESTIVA MARCANDO O ENCERIRAMENTO DO ANO DE 1949. AS. INSCRIÇÕES DOERÃO
SER FEITAS, A PARTIR DO DIA 10, PARA AS SENHQRINHAS QUE DESEJAREM FAZER, O SEU "'DEBUT" NO LIRA. A .LISTA DE I SCRIÇÕESENCONTRA-SE COM A SECRETÁ�IA DO GRíH�aO, SENHORITA LAYLA FREYSLEBEN.

•
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AÇÃO INSTANTANEA

NO AR!

SUPER FlIT é um inseticida

de oçdo fulminante que, pul
verizado no ar, m =to instanta-

néomen'e os Insetos voadores.

INSETICIDA DE, AÇÃO
�

DURADOURA!

Aplicado sobre superfícies, SUPER
FUT tem a ç ã o prolongada e

duradoura, matando os insetos

. semanas depois de pulverizado.

. ...

PORQUE REUNE

IN EllelDIS
NU SÓ!
SUPER FUT é mais

,
.

poderoso porque sue-

fórmula reune: Clordcno "
- DDT - Piretro -

Rotenona - Tiocianatos .

..
* C/ordana é um inseticida de
recente descoberta, específico
no exterminio de," baratas.

DESTROI OVOS E

LARVAS!

Poro destru'ir ovos e lar

vas depositados pelos in

. setas, basta aplicar SUPER

FLlT nas frinchas' e .

re

cantos úmidos.

Para a higiene
do seu lar,

tenha em

casa

SUPER FLI1I

,Y'

---.,-.-,- .. _--' -.------.--.--=0----.-.-,---=-_:---:---�.-,�- ... --- _'
. -'�-.

---

.

I \ VENDE-SE OU ALUGA-SE.

I
Se. ricos quereis _ficar

Coce-,ras da' Pe e o prédio sito à rua Blumenau n. De medo tacil elegeI
'

"

,

28 - Tratar com o sr. Cap, Améri- Fazei hoje uma iaecrícãc
Combatidas em 7 Minutos

co, �a Polícia Militár. Credito Mutuo Predia

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitara dores

ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS
Emprega-se com vantagem para
combater as Flores Brancas, Cóli
cas Uterinas, Menstruaes e ap "s o

parto, e Dores nos ovários.
É poderoso calinante e Regula

dor por excelência.
QLUXO SEDATINA, pela sua com

I.lrovada eficacia é 'receitada pGI
médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontra-se' em
toda paute. PASTA DENTAL

ROBINSON

A sua pele tem eêrca àe 50 milhões
de minúsculos sulcos e poros. onde se

escondem os germes causadores da t errt
vel coceira. "rachando", erupções, "des
cascando", ardências, acne, impigens,
paoriasis, cravos, espinhas. coeeiras dos
pés e outros males. Os :r��entos <:0.
muns só fornecem um alívio temporário,
porque não combatem o germe causador.
A nova descoberta, Nilod�rm, faz parar a
coceira em 7 minutos e oferece a garan ..

�

tia. de dar-lhe : uma pele lisa, limpe,
atraente e macia - em, uma sema
=r Peça hoje mesmo Ni.ode....
em qualquer farmácia. a nossa ga--

Mixoderm ��tia ;ailO�
"fara as IfIcçjli tullml proteçiio.,

. .

(

Sebastião Gomes
Ruo Barõo do ltcpemerin, 188 - Vitoria - E. �antil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A queda do câmbio
Por Jovita Lisbôa

De 1.900 a 1912 foi, para o mundo, uma grande época de fartura
L e de opulência.

I
Ôs EE. UU. lança,

_

no .merc:lClo mundial, Vendas-a-pi-estação : a

metros quadrados - que RlO Branco anexai-a ao Patrimônio Pátr ío,
desí'rutava grande conceito entr-e as garndes nações, A borracha do'

Amazonas, naquela época, tor-nou a cidade ele '\i anaus uma elas mais-

II OS Jogo� Un'l·varS.·lárl'O VaI 1'0 DO MEU ARQUIVO ricas do mundo ...

• l) U
'

S
..

ar enses XLVI Porém, logo, após a Primeira Guerra :\Iunclia1., houve uma modí-

DECISÃO NO DOMINGO E TERÇA-F:EIRA PRÓXIMA
A MAIS longa corrida auto- l'icação cm lodo o glóbo.

.

Efetivando a parte final dos lIas. Jogos Uníversitáríos �obiIistica da historia foi re.a- Os EE. DU. anpa, no mercado mundial, Ve'ndas-a-prestação : a

Catarinenses, 'a FED:E;RAÇÃO ATLETICA CATARINENSE ltzada entre Nova York e Parts, lnglateir-a, ela indústria, desvia granue capital, para a Jrota mercante:'

DE ESTUDANTES levará a efeito nos próximos dias a decisão. emt 1908. No percurso foram lO, também; também, os demais países plainam novos caminhos por on-

das certames de Voleibol Basquetebol e Futebol entre as equi-
la r:::ressados va�ios paises ,e

ele possarn cànalisarem seus Fatores econômicos.
.

pes das Associações Atléticas Acadêmicas das Faculdades de regioes ---: E
.. Umdo�, Canada, 'I'erminada, agora, a Ultima Guer-ra, surgem ('111 tódas as nações,

DIREITO e FARMÁCIA-ODONTOLOGIA. A:asca, Síberta Russâa, �olp- 11O\'3S ideologias, cujos reflexos atingem desde a indústria ''Privada até

Os jogos serão realizados na excelente praça desportiva m�, �lem.anha e França. -Dos os programas dos govôrnos .. Cr-iam-se síudícatos. Formam-se podere

do Colégio Catarinense, nas manhãs de-domingo e terça-fel- �eIs carros que de_ram inicio sos partidos administrativos. Vigora o direito-ue-gr-eve. Encampam-se

Ia, respectivamente dias 13 e 15 do corrente, com inicio ás 9
a prova,

.

apenas dOIS completa- algumas fontes produtoras: é aumentado"'o salário: cresce o número

horas.
- ram a VIagem, Chegando o em de empiegados : a produção cai: e, determinado pela fatalidade, cho-

Na manhã de domingo, serão realizados os prélios 'dos p_rimeifro lugar .um automovel ca-se o capitalismo com o socialismo!
.

certames de voleibol 'e basquetebol. _
pilotado por dOIS norte-ame- Abramos, aqui, um parentesses :

Na manhã de terça-feira, dia 15 (feriado Nacional) terá ricanos, que gastaram 112 dias Parece que o Estado foi organísadn para administrar e cobrar,

lugar o cotejo de futebol.
' no percurso de 13400 milhas! evitando, assim! o emprêgo, em parte, elo patrimôni,o, om indústria, e

De grande interêsse e expectativa estão sendo aguarda- Os quatro .restantes não supor- não ficar sugeíto a concorrência ele poderosas potências.

dos os renhidos prélios que os acadêmicos "juristas" e "far- taram o .r�gor da travessia. A indústr-ia privada cria técnicos; o Estado compra para distrí-

madontos". irão efetivar na cancha do Colégio Catarinense. �AS v::nas. seleções paulista, buir ; a indúslria exporta para arrecadar.

A entrada será franca aos estudantes. F'ridenreích Jogou 50 partidas, Da indústr-ia privada vivem muitos numeros ele familias: 'o Es-

A Inspétoria Regional do Instituto Brasileiro de Geogra- in�erestaduais e internacio- lado ampara a totalidade de uma raça.

fia e Estatístíca, neste Estado, acaba de fornecer á Imprensa nais. \�m industria) pode expor ao risco de falir seu negócio ou desa

e Rádio a seguinte nota: O VILA Isabél então campe- .par-eecr sua indústria: o Estado e imutável - é uma Fração do uni-

"Havendo alguns jornais noticiado que o Tribunal de ão.·?a 2a Divisão Carioca, se
verso. Cm sócio-gerente de uma organização industrial, em 2 horas,

.Justiça de São Paulo, julgando a questão movida pela Com- eXIbIU, em 1921, na Bahia dis'- pode ,comprar ou adquirir uma indústria: o Estado na sua estrutura,
panhia de Cinemas' Vale do Paraíba, concluira pela inconsti- putando 5 jogos. Venceu o Bo- carece de tempo, as vezes, em dois dias, não preencho os requisitos

tucionalidade da quota de estatística, eselaréce-se que as no- tafogo por 3 a 1, o Bahiano para doar II melros de terreno... .

tidas em referência carecem de fundamento, pois a decisão ,",ór 2 a 1� o Fluminense por '8, assim, as balanças cC?l1ômicas se distanciam, mas, no entanto,

!firmada no dia 4 do' corrente pela 5a Câmara Cível concluiu � a 2 e um selecionado bahía- a nomenclatura da indúsu-ía pri vada, aproxima-se, a elo socialismo em

não pela ilegalidade do citado tributo e sim pela encaminha- no por 1 a O· perdeu do combj- lal .setor, que, por certo, os financisi'à hão ele harmonizá-Ias, adotando
.mento do processo ao 'I'ribunal Pleno. Acresce, ainda, a cír- nado "Henrique Dias" por 4 a outras normas.

cunstância de ;ue a decisão do Tribunal Pleno não será fi- 1. , Fechamos, pois, o pai-enteses.

llal, em face da- possibilidade de recurso extraordinário", EM 1932, o Aval derrotou o :'\a Inglaterra o .Pailido 'I'rabalhisl a ti uma respeitável potência

'A TEMPORADA DE BASQUE- NOV,O TÉCNICO '00----- Figueirense por 6 a 1. \ que tem enfluido na cncarnpação C](' alguns falares ecoriúmicos, como-

TE DA FAMOSA EQUIPE PAU A É
EM 1937, O America, de Join- por exemplo: linhas-Iérreas e extração da hulha - cuja produção, nes-

� TL TIC() vílle, disputou duas partídas
LISTA DO TIETÉ I O CLUB ATL -I

la ultima, Idecl'esceu 158 mil toneladas (1).
-

( ,
ET CO CATA- _e_m Ponta-Grossa. Venceu o

'

RINENSE b
-

� Vejamos o que diz Lawrence Fertig :
_

Pelo avião 'da TAC I gar'
-

aca a de conseguir Guarani por 4 a 1 e o Operárío "F
.

1
.

I t 1-
- .

c re a a
O concurso- vaíiosíssímo do sr.

oi o capíta ismo prrvac O que rans: ormou uma naçao Jovem e

esta capital no dia 15 do cor- por 2 a Q. ", c EE UU riais ica do mundo"
. . I Patricia Borba para direção DADOS Ih'

poore, amo os . ., na I - rt c -,

rentte a, grande equipe de bas-
i técnica do seu quadro de Foot-

reco Idos pelo sr. "Não foi em regime socialista ou cnmunlsta que se tor-nou o ar-

que ebol do C. R. TIETÉ, con-. Ball S S
.,

I
Enestro Escobar Rano situam senal dá democracia e derrotou Hillcr".

id r d la
., . I .'. Ja por ongos anos, a pratica do futebol nos cole'_. t d '] 1 â b' Ch l·lI·t êI

IS.I eda a pe chronIca es?ecl�-Imilitou nas fileiras do trico-
HOJe, t:llvez, em vis a a quec a (O C' lU 10, urc 11 acel e o ap (li.

Iza a uma mel ores e maIS efl gios, na Argenina, desde 1888, (IIle lhe _foi feito para traball1"t no mag'no- selor' ag:ravante,
.

t d -

P
,

t d

-

lor, tendo sido um denodado
'"' �

Clen es o alS, con an 0, no tl. fenso das tI t'
na

.

eidade de Corriente, O di';'
o
O ídolo brilânico sab(' o Cjuanlo r r('signado e brioso o- :leu povo,

. . ",e r cores a e mas, t d C Iseu enorme cartel de vitorIas Po"'�uI'dor d n tl·.t
re or o o égio N.acional, San_ e, ainela, mais uma vez, como à frente do mapa-da-entopa, descreven-

. I """ e o ave espIrI o tiago S' Iuma sene .capaz de re.comen-, desportivo, constitUe uma fi-
ImOn, ogrou do minis.trÕ

I
do a Roosevell, em 19ld, por on,de de"ia passar a Fô'rça Invasora, póda

dar um qUlllteto ao .maIs ele- I
gura de realce e sobremodo

ela (Educação Pública: o contra- o'perar milagre. ,

./

"

vado mastro de glonas. \.. . .. .

to de um professor, .M· Reeve _e\ Franç'a, hoje, procurando afastar-se do caminho que estava trí-
-

O C R TIETÉ' t 't
slmpatlca aos atuaIs dlflgen- formado em C b'd Oh I TIl d' 'E I

.

J\' 11 "t
.. ,

t'

i
.: eon a en �e �es doclube do Estreito 'SOb a ','

°
am n ge, para ' :mc o a ng' aterra, scgUl1( o JZ <.c \VIn .u er, PC Orna a zmCla Wll

os seus tItulares c�m os maIS orientação técnica do ·Sr. Pa-
dlng1r o curso de Educação lwre",.

r�nomado� cestebollstas da ca-' tricio Borba o Clube Atlético
Fisica· Mais tarde, dois minis- A rng'otrrra possue a industria do aço, a mais eficiente, talvez�

pItal paulIsta pelo que os ea- Catarinense i _ .

tros de E�J�ad,o,drs. Juan Bal- ào mllncto, com produç:ão, anual, (1938) de onze mihões'de toneladas;

tarinenses terão oportunidade primitva PO ���era reav.�r . suda lestra, e Osvaldo Magnasco, e na Afl'iea, suas possessõrs, fundem-se lingotes ele ouro cujo peso

de conhecer o que d m Ih
sI.ao prevI egIa a consolIdaram a pratica do fu- aÚng'e, cada um, mais de duas de7.enás de quilo,

.

t d b I
e e

.orlno
pebol barriga-verde.

no seor:t tebol; incluinrlo t Fl" b
.

l' dR' h V't"
e o � ao ces, o eXIS�, DEPARTAMENTO FEMININO

es e e s p o r te- a, quem sa e, esperança para o povo lllg es, a _am � lona

te na terra ha'ndelrante, DO CLUBE ATLETI nos JJirogamas die educação reconquistar a liderança cambial.

A poderosa equipe do C, R. CATARINENSE
CO

_ fisica para os COlégiOS. NOTA: (1) Experi ência Socialista - AlJredo Eduardo,

�IETÉ jogará em. Sant.a Cata- O Clube Atlético Catarin se
EM agosto de 1947, a Argen-

��-_ .. --- -----

rll1a. dentro do segull1te �ro-�rama no intuito de contribuir C:d� tina éolrr�petindo, ,em EEtoco1- A l-nf·lueA nc;('--a de um bo'm 11·.vro--DIa 15 _ Em FlorIanopolis vez m
.

ar d
. mo, com vinte um paises, sa- �

_ contra o LIRA TENIS CLU-
aIS, p a o esenvolvl-

mento do 'esporte barriga-verde grau-se campeã mundial de

BE, campeão da capital organizou um DEPARU'AMEN_

ltiro no torneio ali r'ealizado. I

Dia 16 _ Em Florianópolis TO FEMININO. Este
-

Departa-
r.:m março de 1947, o GremJo, Esta é uma exper'iência de Pasteur,

versus UBIRATAN, vice' menta esta dividido em
.

Sub- de Porto Alegre, perdeu por 1 a Houve tl1na. época em sua vida em que estava pl"eocupadissim(JI-

campeão Departamento de Volley_Ball,'O do Só-l deAmérica, do Para- em. salva1' a indl/'sl1'ia ele seu país, ameaçaela por uma praga que de-

w�i�a 1� Em Blumenau _ Ping-Pong e Atletismo. Para guaí.. 'vastava os bichos da seda é, desejando debelá-la, entregou-s.e a fati-

i!'TAU,
seleção de - BLUME- melhor orientação foi, tambem,

EM 27 de abril, de 1947, na 10- (Jantes pesquisas.
:I.'j organ' d C

\ calidade de Osório, no Rio Gran-_ Precisamente, 1J01'ém, na ocasião em que, pw'ecia. estava para

DI'-a' 19 _ Em Joinvl'lle
Iza o o onselho Social I

Desportivo, composto de uma
de do Sul, por acaSlião do. clas- (lbtel' l'etllm Jante vító1'ia, Lombou v-ítima de tona hem01'ragia cerc-

(!ontra '0 GUARANY, vice- presict.ente, uma vice-presi-
sico local _ Serr�n� x Daer _ br-al. Salvo da 'f/t,01'le, consegtti1/., entl'etanto, voltar ao trabalho. Esta

campeão de - Joinville dente, e duas representantes o. d.ef.enso� d�ste ult�mo, CelS? VO, por'ém, lJaralitico de ·um dos laelos, deleito êsse que jámais con-

- Dia 20 ou 21 _ Em Joinvil- de cada Sub-Departamento. :V1eIr,a,. apos fmtar dIV�rso� adl- seguiu, cOl'l'i(ji1'. ,

íle' - contra o PALMEIRAS Prdtrisoriamente aDir tor'a lVers!inos, correu em chreçao do Ante a quantidade enOl'me de l','abahos a l'ealizQl' -- e .mas irJ���
campeão do Estado, 'do Conselho Soc.ial Desp�rth:ü "goal" do Serrano, e rio momen- m!l poss'ibilid,ades - e a falta de s(.túde, começou a passar por ?l'ffMJ;

. Os primeiros adversarios do está assim constituída: Presi- t? em CJue ia. o t.iro com possihili- crise angustiosa.
'l.'ieté terão de lutar muito para d'ente'- Senhorita Martha

lldade de ex�to, fr�nte a frente
'

Começou, a abater-se e, só não entregou. os pontos, vítim(� da

.eqllil�brar ess.a partida que s,e a- Spl;eingmann, Vice-P r e s i d e n t e
com o, arqueIro, calu morto ful- desalento porque, lJU'I'ece pl·ovidencialmeIl�e caiu·�lhc em. mãos o ta....

nunCla sensaclOnal"peJo muito da Senho�ta 'M' B
. minado por um colapso cardia- rnoso Ih'1'O de Smües "Ajllda-te a ti mesmo", O im1J1J,l30 que T'ecefJelt

t"
J. .II ana al'l"elros·

ecmca e entUSIasmo que püderoá Sub D t t
' co. da leitllra dêsse U:Vl'O - é êle q1wm afi'rma - levou-o a trabalhar COnl;.

t
'- epar amen O

I de Volley- -

ap�esen ar a? povo Floriano- BaU _ Senhol'ita Urania Moura
O primeir'o campeão mun- redobrada ener'(Jia, ell(l'entando lodos os percalços do caminho.

polItano. O Llra, realmente, con_ 'e Mercêfll Tolentin' S b P � dial de box foi James Figg, que �is o duplo efeito dêsse livro: $oel'guer o'ânimo abatido ele mn

ta ?om grande Jogadores' de 'partame�to de iolle ��ll\ ganhoU o titulo em.! 1719, em.' dentista e incentivar o pl'ogl'esso da indústria nu.ma 'hora de crise.

BasquetebOl, entre os quais Senliorita Urania doura LondreS. Naqu�le ténpo era a li; pos.s·íllel que o prúp1'i.o antor do livro não ·tivesse p?'evisto (J

podemos destacar os nomes de Mercês TolentUl0' S b D
e 'Inglaterra o paIS dos campeões vasto olcan(Oe de �ua obra! Seus efeitos, ent1'eronto, se p','ojetam até

�arbato"
_

Cardoso, Fran, He- partamento de IPj�g-PO;
-

s:: e �ão Os E Unidos. aos nos80s dias, pois ainda hoje m�u"tas e rnnitas 'pessoas se benefi-

lmho e Adalberto.. nhorita Cec' V" d Rg Tlgg como todo os boxeadores ciam com II le'itl1ra dêsse precioso livro.

Na s g d'
I Ielra a osa e b't

.
**.

-t
.

e un a partida o Tieté Nely Valente. Foram inscrl·ta
ri amlCOS e de outras nacio- ,

era de enfrent U
S nal'dad d' I t "Um bom l-ivro pode sernp1'e p1'odlLzir refLexos posi.tivos e soer-

TAN co
ar o BffiA- nos diversoSi departamentos as

I es a epoca, u ava sem

t da,
m to�a a sua classe, seguintes Senhoritas: Vilma

luvas. énl-er 11 energia individual, incentivando assim, a 1'eflizo,ção de em-

a a sua fIbra e tod
. Nelson M l' M' h d 1'l"eendimenlos 11Obl'es em que se e'll1penha a hzzmanidade.

d'sp
. �. a a s.'lla Maciel, Vilma .Marcelino Vilma Va

,a a � ae li; I) 1-'

. 1 oSlcao alIado' .
,-

cia de
.

't"d s a exper1en- lente, Ceci, Vieira da Rosâ,' Stella
paI I as dessa natureza V" d

'

SERA A' TEMP
C'

jlClra
. a Rosa, Therezillha Spogani

BASQUETEBOL O�:DA DE tz, !hereza �os�a, Mercês To

'IiEMPORADN D� vP , UMA lentmo, UranIa Moura Maria

SENSAÇÃO PARA ERDADEIRA H�lena Sa.ntos, Maria de L· AI-

OATARINENSES
roDOS OS melda, Zelta Vasques Zel1ite de

. Lucc.a Nely Valente, Lacy Lui-

t(I" ••••••••••••• Dtreção de' PEI:>RO PAULO MACHADO

Por Isaar Camargo

Dos Srs. Construtores
.

za Vieira, Catharina Rieg,
Helg,a Spreingmann, M a r t h\a

Spreingmann, Waltrudes En
tr,es, lelva Castro, Loordes L. A Penitenciária do Estado aviea aos -s'enhores Construtores <lne

Silva, Marlen Gevaer,d Olindi- se acha habilita{]a '3. fornecer pedra brilada, peneiraela e de tre'J tipos,
na Souza, Eudesia 'Vagner e diferenLes.
Maria Barreiros. I:! "b..i'��lfl}\;1 A h.atar llelo telefone 151'8 com o Sub-Diretor Induslrial.
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1FRANCISCO LAMA rOUE Auto-Viaçlo Catarlnenae - Joia-.u.
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Chefe de Impressão: Auto-VIaçio CatRl1I_ OUrIUlM
Jt)AQUIM CABRAL DA SILV'A

- �=� IJul-Brull _ � IAl-.r.!Representante: . � 8 boru. '

" Rlipldo S-.»·Brulle1ra - JoinTlle-A. S_ LARA 1� horas.
RUI Senador Dantas, 40 _ 'o R1ipido Sul·Bruileira Curitiba-

6 horas.
andar ,TERÇA.-FlJIlU

TeJ.: 22-5924 _ Rio (.le Janeiro Áuto-V1&çlo Catu1neue - P6no Al.
aM - li bor8.l.

RAUL CASAMA�OR Auto-V1açIo Catarln_ - C\Ii1"1t1b1

Rua Felipe de Oliveira, 21 - r-A�t!�:., Catu1n_ _ JoI:aYllt
8" andar

'

- • horu.

Tel.: 2-9873 _ São Paulo _ A:t�.;:�O, catuln_ - Tu'bU'le

ASSINATURAS bpre.1IO &lo Cr1aóYlo - lApU -

,
Na Capital

7 �sa Glória - lACuIDa - f� ....__......... _

Ano C. DR • 6� horu.,

\
.,

I• • • • • • • • • • • • • r "',00 Expreuo Bru.Iq� _ �1l. _ ., ,r �,'
"

� )Semest/e •••••••• CrI 45 00
'

•• horu.
� -...., "l

Tr·
'

"lto-ViaÇao I�1I4 - ltAjaf - 1. Mímestre ...•... CrI 25,00 ruo .

'

M�II Cr$ n 00 Rápido Sul·Brasileira - Joln'YUe-., 13 horas.Número avulso .• Cr. 0,50 Rlipido Sul-Brasileira - Curitiba -

N I._· 8 horas.o n ....rlor QUARTA.-J'l!1BA.
Ano ..• _ ...• '. . .. Cr, 100,00 Auto-Vlaçto CaUlr'lD.elloM -

- CUI'1t1b11
S - II horas.emestre •.... _ .• CrI 80,00 Auto-ViaçAo C&tarlra.nM - ,JomTU.
Trimestre CrI 35,00 - • horas.

Número avulso .. Cr' O,�o
� Auto-V1&çAo Catu'b:Ml1H - LacuDa

r
- 6.30 boru.

Anúncioa lllediante contrito. Rápido Sul-Brasileira - C'.Jrltlba -

, 6 horas. '

Os ori81aaia, mesmo não Ráp!do Sul-BruUelra - Joln:vlle-
publicados, não serão 13 horas.

I Asa���:�l�:::::it�:- I :.�-=:..����
, U�·

emitidos nos artigos
'

'Erpl'e8llO BruaQUetIM - NOTa Trato

assinados.
- 16,30 horu. feito na casa que o vendeu.

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

Rod
• .?!�.1& Sul BruU - NrtI> AleCn

1.M.U... • _.. , �

Viaca-o "'e'rea .Uto--V1sçã��� - P6rto...Al. A.l1lA"t"e - 6 bar...

Mo rário _ A.;��O Catarlnena

Se{/unda-feira Auto-Viaçl.o Catul.ll.fi:lM

"TAL"
- S hor».

- 13,00 - Lajes e P'de J.uto-Viaçlo Cata.rmenH - TIlbU'io Coopera conosco auxiliando a
AJegre - 6 hor<.(los.

G-atartJleonM _ ••,_.... grandiosa festa de caridade "SINOS
PANAIR _ 9,25 - Norte _ A6u,to30-V�oÇrA8'!. .......�

..., � DE NATAL" e, assim, darás um
VARIG - 1.0,'0 - Nor'A 7 Eb'XorP"aJ"eIl.SSO SAo CrbtoTlo - L5trUJ1a -

por
.

d 1 .. . .

1.. "" J lCO mais e a egrra as crrancm ras
PANAIR - 1435 - Sul Emp1:6sa Glória - Lquu - ,I 1/1 de Florianópolís.,

• 7 1/2 hO'!'u.
CRUZEIRO DO SUL - tS.55 Expresso. BrullQUellH - BrwtQue -

".. rte 111 horas....0
Auto-Viação ltajc1 - I�af - 11 110-

N.I. I....Rlipldo Sul-Brasilelra - JolnTUe-
13 horas.
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

e horas. '

1Cmpresa Sul Oeste Ltda - X&pecó - ..
- • horo.

.

Tnca-fttlN
-TAL" _ 8,00 - loinville

Curitiba - ParaDagai
- Santos e Rio.

PANAIR _ 9,25 -:- Norte
8EXTA-l'ElRA

...�iJllLRO 00 SUL"':'" ti," _ RodoTiArla Sul Bras1l - P6T't6 Alecn
'.""rte - li horae.
..... Auto-Vl.açAo Cata.rlneue
VARIG - 12.30 - eul - li JhorB.ll.

PAN"IR 143 S 1 f
Auto-Viaçlo Catarm.n.·- Jomflh

"'� -

, 5 _ u - • horo.

Quarta-fttira A.,'llto.VlaçAo C&tuln_ tApDa
- 6.30 boral.

'''TAL'' - 13,00 - Lajes e Pôrto Expresso SAo Ct't.r.oTAo - lACuna -
&1

- 7 horas.
.

- egre Auto:V�o ltajaf - Ita1a1 - l' _
PANAIR - 9,25 - Norte ruo

CRUZEIRO DO SUL _ ti.o. � l"E:g:::.so Bruaqu_ BnHIque -

•orte Rápido Sul-Bruileira - J01nTlle-
13 horas.

VARIG - 1 t,�o - Norte Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

PA
6 boras...NAIR - :1:4,35 - Sul UBJ.DO
Auto-Vlaçlo C&tarlneu.e - OUrlUbII

- li horas.
Rápido Sul-BrasUe1ra \ - JolnTlle-

18 horas.
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

IS horas;
- • horu.

Auto-V1aclo GatarwDH - Joflrr1l..
- • horu.
Auto-Viaçlo c.tarln_, - Tobu'lcl
-" bora.. .

Ex:or".sso Mo Or1atoTlo - � -

7 boras. '

EXipre.a Brulquena --.llrUeQ'IIA-
14 bClru.'

Aut<--V1a.çio najaf - naja! - li �
rall;
Expreno BruIciu-' - ItOft ......,

- 9.30 hor... ,

'

Expresso Glória .- _ Lac'uIIe - • III
• '1 112 har....

DOMINGO '

Rápido SUl·Brasileira - Curitiba -

e tio.ras.
"

•

Ouinta-feif'f!.
-TAL" - s... - 'Johlville

Ca�a - Paranapi
- "toa e Rio.

PANAffi _ 9,25 - Norte
PANAIR - 14,35 _ Sul
VARIG - f2,30 - Sul
CRU�IRO DO 8UL - fS.il '_

lIerte
CRUZEIRO DO. eUL - U,IO

lu'
'

St!:eta�,etf'a
-TAL" - 13,00 ...;. Lajes e PI'ri.
Ahig�e

'

CRUZEIRO DO em. - '1,10
,�, ..

PAl'fAIR '_ 9,25 � Nade
\ VARIG,- U,(O '-..,.. N()J"te
PANAIR � 14,3,5 ..:__ Sul

SdjJt1.fÜJ
-TAL" - 8,OÓ _' JOin'''iIle

I' Caritibà - Paran.xu,'
'- Santos e Rio.

VARIG - 12,80 - 8ul ,

•

CRUZEIRO 00 SUL - t8.&I
...... '

PANAIR - 9,25 - Norte
"I PANAIR - 14,35 - Sul
ii PANAIR - 14,35 - Suli

DOM.�D
� PANAIR - 9,25 _ Norte
i �UZEIRO DO 'SUL - 0.00

SINTOMAS DE REMORROIOES
_-

'::: ':::�:: :'. ::""::..:: ;. "':'::';::���

3

DR.A. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTÓNio DIB l'I'IUSSI

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

.JolnT1l.

CurlUba

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO·
"SILVEIRA"

PARA HEMORROIOES
Um p f'O II u to ·0 e W i ti

__
o

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra

tamento.
COLPOSCOPIA - HfSTERO -; SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas curtas-Eletrocoagulação
Raio:; Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultór iu: Rua Trajano, nO 1, 1° andar - Edificio
do Montepio.

Horario.: Das D ás 12 horas - Dr. Mussi.
Das.,15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

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

/

Dr. (L"RNO G;."
GAUETTI

ADVOGADO
Crime. eS••l

OOD.tltulg60 ri. Soel.dael..
NATURALIZ.AÇÕ�e
Tituloa Deolal'ot6rlol

ELVIRA MUND MAZARA;K1S
(Dona Vivi)

Obstétrica (parteira)
Comunica que desta data em

diante encontra-se à disposição
de quem necessitar de seus ser

viços à Avenida 'Rio Branco, 191
Nesta - Fone: 1.343.

CINO PERDIDO
Está nesta redação um pedaço

de cano perdido na Praça Quinze,
e ainda conservando o embrulho

êêêê@êê@êêê@@êê�F
AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO

OS.MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO
- HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

,

QUALIDADE

Leitor amigo l
° fim do ano se aproxima e com

êle grande festa da cristandade: o

NATAL.

-,

.....................�
: I -

• Datilógrafa. '

diplom'ada
Oferece seus serviço'1 .

Cartas a Maria Inês
Ferreira.

Caixa PostaZ 55.

••••••••••••••�8 ..
FERID�S, ftEUMA' l::;lV!O ci

PI.aACAS SIFILITICAS

Elixir de, Nogueira
M.dlOQgão auai11GI' DO tratcun.nto

do lifUia

J;!UA. VOr..UHTA�las OA PÁTRIA No" G8 ...........
e�f'OS'M.aea·'JUUDME.llltotll.r�� ,

Agencia Geral '�ra 'S. é.ata:rma
Rua Felipe ScBtnidt. '2Z••Sob.
C. Posta', 69 .. TeJ. �Pr�tetora»

FLORJANOPOLIS

Cemi...., Gravata.. Pitame.
Meia. d.,",'melhorelj 'pelo.) me
Darei preçel .6 Da CASAdMIS
CELANEA - RuaC. U:.fraj

Eletit6rlo • R••ldtneia
�uo TlJadent.. t7.

FONE •• 1468

BARC-O
'Tenente

Teseu vende um 1com ótimo motor de popa.
.

___�__.. Bocaiuva 79. ;

/'

D'A T I LOG RA F IA
Correspondencll
Comerciai

(onfere
Diploma

DIREÇAoI
Amélia M PígoZZi

METODO: \

Moderno e Encienal

Rua General BUtencourt, 48
(Esquina Albergue Noturno)

Hespítal de Caridade da Irmandade
do Senhor Jesus dos Passos

O movimento r de
,

assistência aos indigentes internados' neste
Hospital durante o mês de setembro próximo passado, foi o se

guinte: ConsulLas, 683; Curativos, 1.437; Injeções, 3.831, Opera
ções, 61; _ Exames de Laboratório, 72; Raios X,70; Ondas curtas, 60;
Tnfra-vermelho, 63; Ultra-violeta, 25; Corrente eJ.etrica, 2; Dia
termia, 6; Metabolismo-basal, 7; Eletrocardiowrama,1; Radium.3;
Banho suda, 2; RadioLera-pia, 28; Oxigenocterapia 10; Anestesia
pelos g'ases, 3; Eletroc,�agulação,25; Transfusão de s:;ulgl.le, 4; Nebu
lisação, 119 e Fórmulas aviadas, 3.556.

\.

saúde é boa'•.
l!e1miIaI - lJaIpa, 4esiDfeta Q!I rins, ate-
llÚa as deres _e é 1ftdicado (OrDO o mais
eficaz antisséptico para as vias urinárias.

H E:[,M ITO L
,�:'TG.-

��----------------------------------------------------

A '1' E N ç Ã 0, G A R O T A D AI
Acaba de chegar o 2° numer� da
GAZETA lUVEN1L

,�L Posto de Venda Café Rio Branco I
.�. ...,;.�}

'1' �

)

. � -;:.: ': ..

.
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Em importante solenidade, foi ,inaugurado, ante-ontem, em, Coqueiros,
, - o GrDpo Escolar (�Presidente Roosevelt»

'

...

OI ato revestiu-se de brilhantismo, encentrandn-se presentes
I

S'_S. Exias, 'os Srs •.

Více Presidente Nerêu Ramos, Emhaixador Herschel Jenhsen, dos Estados Unidus".
da América e Governador José Bnabaíd, Extraordinária. ailuência de populares,
.,

O festivo programa do Departamento de Educação.
FOI, sem duvida, um dos aconte- Desde cedo acorria ao aprazível da Assembléia Legislativa do Esta"

cimentos mais significativos nesta bairro de Coqueiros onde se reali, do, o sr. Presidente do Tribunal de
capital, a inauguração do Grupo zaria o solene ato inaugural, eleva" Apelação, S. Excia. Revma. o "1';

Escolar "Presidente Roosevelt", an- do numero, de :pessoas, entre as Arcebispo Metropolitano, o Sr. Co
fc-ontem, às 1€ horas. quais destacavam-se o 'sr. Presidente mandante do 5° Distrito Naval; Se"

cretário , de, Estado, deputados es

taduais, o sr. Pr-efeito da Capital, o

SI:. Comandante do 14° B.C., o "r.

Comandante da Policia Militar ·10
Estado, diretores de repartições, de
autarquias, de estabelecimentos de
ensino, elementos de d-estaque do
comércio e industr-ia, i mprensa e

outras pessoas gradas.
Precisamente ás 16 horas com a

_ chegada ode S.S. Excias. os Srs, Vice"

'lorI8116polls, {I ele Novembro d� 1949 Presidente da Republica Dr. Nerên
Ramos, Embaixador Herschel Jonh-
son, Governador José Boabaid e co"

mitivas, sob estrondosas palmas e
ao SO'Ifl dos hinos americano e bra
sileiro, teve inicio o progra:n.la ..b.
solenidade elaborado pelo Depar
tamento de Educação. .

Após o hasteamento do Pavilhão
Nacional pelo sr. Governador do
Estado dr. José Boabaid, defronte
do majestoso edificio, durante o

qual a banda do Abrigo de Menores
executou ° Hino�?Mrío, saudação :l.
Bandeira pela aluna Liége Costa,foi
procedida à leitura da ata ínaugu,
ral e, imediatamente, ministrada por
S. Excia�Revll1a. Dom Joaquim Do"
mingues àe Oliveira, Arcebispo Me
tropolitano, a benção sagrada e a

entronização do Crucifixo no gabi
nete da dírcção.I Terminada essa

parte da cer-imônia, o sr. dr: Arrnan,
cio Simone Pereira, digno Secreta
rio de Estado dos Negócios do In-

. dências do estabelecimento ([ue 5(' Arcebispo Metropolitano, aos Se- .

tenor, Justiça, Educação e Sande,
em expressivo discurso inaugural, inaugurava. cretários de Estado, Deputados, au-

ressaltou a signif'icaçâo daquela 1.10.
Seriam aproximadamente 17,15 toridades civis e militares, ás de-

nurnental obra que viria armar mo-
horas quando ocupou o. microfone mais pessoas presentes, começando,

ralmente a Juventude. "Peja escola, especialmente instalado no local, o por dizer sentir-se. profundamente
parti a escola, com a escola, para

estudante Antônio Dutra para emocionado diante das belas ele

conseguir colorir. de verde e ama"
anunciar uma alegoria: a inaugura- monstrações de amizade tão gen

relo a paisagem sentimental da glc, çâo do retrato do Presidente Roo- tiJmente dispensadas à Pátria que

ba catarinense", afirmou, em meio
sevelt. Imediatamente, no fundo in tem a honra de reprqsentar e pede
palco, se abriu amplo leque, cnci- a todos, govêrnos e povo, aceitarem

. à lapidar peça oratória, o ilustre I I' SCLlS sinceros agradecimentos com
titular da Justiça, com aplausos _."e"

mar o pe a imagem do Redentor,
" vendo se de um I d t t d os votos de sua grata amizade.

rais, ,Concluiu seu discurso, que pu-
c . -, " a o, os re ra os o

hlí
. . Gal. Eurico Gaspar Dutra, Duque D!z que é com �iIJ)patia e

_ adn?i) icarcmos em proxtma edição, Ia-
de Caxias, Barão do Rio Branco e raçao

_
que encara este fato tão ';Jg-zendo verdadeira apoteose ao pa- .

'f' ti d d i. José Bonifácio ; doutro, HaIT".· Tru_,n.I ica IVO. e ar-se o n.ome no
namcrícanísmo que, e111 Roosevelt, .t

d d F I I Rmau, Thomas Jefferson Georue gran e e sal! oso <ran { III oose-
tem uma grande' permanente íns- , ",

velt a uma escola catarinense onde
piração. Serenadas as palmas ao Washington e Abraham Licoln ; no

as crianças brasileiras irão rece
notável discurso do y. dr. Armau, eentro,. uma artistica fotogr�fia de bel' os ensinamentos necessários pa-.
do Simone Pereira, o festejado OI'" lFranklIn

Delano Roosevelt, Imortal ra estabelecer e firmar as bases da
feão do Instituto �le E�u�ação Dias glória das Américas. Os presentes, verdadeira democracia real e afetiva
Velho cantou o Hino Nacional Nor; ao mesmo tempo que admiravam a Continua afirmando que lhe é

grandemente honroso representar'
os Estados Unidos da América do
Norte na inauguração de uma es
cola que servirá como novo e pode
roso elo para estreitar as tradicio
nais relações de mutua cooperação
e de fraternal amizade entre as duas
grandes nações irmãs da América,
Finaliza sua incisiva e feliz ora

ção confessando-se gratíssimo ás
nobres 'manifestações de apreço c

de cordial amizade que vem rece-

. bendo tanto do govêrno como do
povo de Santa Catarina, externan
do .na peroração, seus mais fÍ-an-
cos agradecimentos à acolhida que
lhe dispensaram, em leal cornu-:

nhão, govêrno e povo. .

.

.' Fortes aplausos ovacionaram o

discurso de S. Excia.
Após o arriamento da Bandeira

Nacional, hasteada no inicio da 80':"
Ienidade, teve .fim a magnificente
inauguração que virá proporcionar
à in ventude pátria, condições ade
quadas de estudo e certeza no por
vir.

-- "--------_... --- --- _._ -"._--

--------_._--- .
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\ S. Exa. 6 /S1'. Embuitcuâor=dos Estados Unidos quando ialava

'.

Megera insaciavel, que deglute os tatos sem lhes inda
dagar do tempêro, a História é ainda d:esáentada. Não tritu
ra 08 acontecimentos, para que os registrem, inteiros e per
feitos, as folhas dêsse Borrador Universal, que é o seu estô
mago. E porque sofria de incuravel prisão-de-ventre, con

Serva ainda hoje tanto aquilo de que se alimentou há secu

los, como ainda o' seu almoço contemporâneo. Inuteís por
isso, essas oblatas de aguardente alemã com que a U.D.N�
espera lívrar-jhe o grosso intestino do peso de certos e sa

borosos bolos alimenticios. A História não vomita e sornen

'te possue entrada. Restam apalhaçados, 'por isso, certos de

.sesperos feitos 'ao redor do seu ventre bojudo.
Notem-se, por exemplo, aqui no cenário profano em que

a enfrentamos, êsses tremores de ancilostomíase democráti
ca que sacodem os eternos vigilantes, ao anúncio' da vísíta
(to sr. Nerêu Ramos ao sr. Getúlio Vargas.

.

:E: bem passiveI, entretanto que, se o chefe pessedista
pernoitar em Santos Reis, lhe reservem por aposento o mes

mo quarto em que o sr. Oswaldo Aranba teceu os pesade
los �a U.D.N., há menos de uma sema'na.

E, mesmo sem raio X, êsS'es ouriçados e ma�áricos do
nos do civismo brasileiro, que tanto' se assustam com o en

contro/dos chefes pessedista e trabalhista, se fixar·em bem
u pança da História, nela verão o sr. ps'Waldo Aranha, ali no
corMo da Praça, em plena campanha do Brigadfliro, pedin
do a maldição dos çeus para o seu hospedeiro destes últi-

'.

mos dias.

I
E verão, ainda, no regist.ro dessa ·epoca, o visitante que

hOje parte, ao deixar o Govêrno, elevar o seu verbo· valen
te 'para o agrad.ecimento ao sol que d'8clinára.

Que bom seria, pal'a' os vigilantes, que desse um troço
na História e ela. perdesse Q. juizo e praticasse (] haraquiri!

G'uilhçrme Tal.
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O dr Armando Simone Pereira, [azetuio o discurso inauçura!
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Autoridades assistem ao ato inaU(/ll1'at

te Americano. Vistas do Brasil,

re·I<.l·eSlumbrante
alegoria, cantavam o

vista cívica interpretada por alu, Hino Nacional. .

nos do Grupo Escolar Presidente Em pàlavras repassadas de erno

Roosevelt, constando de Exaltação ção, S. Bxcía, o Embaixador Ame
à Bahia, Aleluia, Lenda Amazônica ricano, d� improviso, se dirigiu ao

e Turistas Americanos conseguiram sr. Vice-Presidente da Republica, ao
arrebatar os que lotavam as depen- sr .. Governador do Estado, ao sr.

quase colidiu
b ombarde,iro

o ,,-

aVIa0

l

WASHINGTON, lO (E.) - A Ail
ministração de Aeronautica Civil
assumiu o contrôle de vôo dos
aviões militares, como uma rnedic:1a
de segurança, uma vez qne um pi
loto da "Eastern Airlines" infor
mou ante-ontem que quase colidiu
com um bombardeiro' B·25 sobre o

l _;r

1:'f.,

-
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com um

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

Aeroporto Nacional. O referido ae

roporto foi cen:f" na se,nana pas
sada do maior desastre da história
da aviação comercial dos Estados
Unidos, quando um avião P-3S cho
cou-se com 1jlm aparelho de passa
geiros, provocando a morte de cin
quenta e cinco pessoas.

,

.....

SENHORITA!
A ultima creação em retrj,
gerante é o.. Guaraná KNO'r
EM GARRAFAS GRANDES

Pre/erindo-o está {'
acompal'!-ha-ndo a m,oda.

'
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