
bombas, ,atômicas p·oderão
d'es'ruir Wa,shington

te-americana pode ficar inutilizada I
,.

•
,�••

W l· t 18 (O E') A Co C'OI'll tres bombas atomic,as b.em -di, lVid.ade.,. n,o sentido de di,spersar ,osas 11l1g OIl, . ,- •

missão de Controle da Energia rigidas, e aconselhou que sejam to. prmcipais departamentos do go,

Atomica advertiu que a capital nor; madas decisões, com a maior hre- verno nesta cidade.
,
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Visitou, ontem, a Assembléia o sr. Deputà4o�' 'S,aírrili.�dp Ze1iõ'
Ferreira, do PSD do Pará.-O fq.le��m�d�r'.Yereador Roberta Margenart, em J,aragu.a.. f<,ftI.\§.W·--r-:-A- su
bstituicão do Prejeitos da Capiia; e São' 'Pranctsco d()

Sul._:A·provada, ontem, a redação final �dO aumento

do funcionalismo estaduaL
Presidiu, ontem, os trabalhos o brantes palavras. Agradecendo o

sr. Hui C. Frerschuette, 1° Vice ilustre visitante teve rápidas pala.,
Presidente, estando presentes iH \TaS, afirmando .estar satisfeito e

srs. deputados. orgulhoso com o q1;J.e em Santa Ca;

Aprovada a ata foi lida a mate; tarina, tem observado, retirando-se
ria do expediente. Jogo após.
- VISITA DE PAHLAMENTAn _

- ROBEnTO MARQUAT -

Presente; na Secretaria da, Casa
o sr. Dcp, Raim�ndo Zeno Ferrr-i,
ru, do Estado do Pará, foi designá,
do comissão para acompanha.lo '3')

recinto da sessão, saudando a S.
Excia. () sr. Nunes Varela, líder do

P.S.D., que fez da trlbuna, em vi-

Ano XXXVII Floriln6polisI ��!Jac'o 19 de Novembro de 1949 10.626 Jer. Batista Pereira
i........!S.fI.,I ..-li,�,�M:J( __

De Sua viagem à Baía, 'aon;
de foi represntar

'

o ,nosso Es.
tado no importante Congresso
de Jornalistas recentemente

=

Cruzou o Atlântico
eu'm 103 passageiros

, ,

. Mobile, Alabama. 18 (V.A.) - O
-aVIa'0 6-6-;1 "Glooemaster", das
Fôrças Aéreas dos Estados Unidos
reiniciou o voo rumo à Inglaterra, I
.corn 103 pessoas a bordo. Esse é o

aeroplano que com maior numero

de passageiros já cruzou o Atlãn,
tico, O enorme aparelho, pe qua;
tI'O motores, leva lima tripulação de
13 homens 'e 90 membros das Fôr.
ças Aéreas, que vão substituir ou.

tros na Europa. O avião fará esca,

la, para receber combustível, em

Terra Nova e continuarâ o voo até
Marham, na Inglaterra, a 96 quilô
metros a nordeste de Londres. A.
credita.se que completará 'o voo em

2(j horas.
------------------------ I

����:���r;;,m,�:��,-i
tc.rmtcm, (J sr. Deputad ,:Iil 11' J1dtl

'

Zeno Ferreira, elemento d"sIJ(':rd'l
da bancada do P,S.D., à Assembléia
Legislativa do Estado do Pará.

O ilustre parlamentar, que on

tem foi recebido pelos seus colegas
de legislati-vo, nesta capital, foi al,
vo de br-ilhante saudação do lirler
da maioria, naquela Casà, sr. Dep.
Nunes Varela, à cujas palavrll.s
Hgra,deceu, em' forl11�so improviso,.

o juiz é servo da lei
Rio, 18 (E.) - A propósito das

declaraç<)es de PIO XII de que os

juizes católicos não devem aplicur
as leis elo divór�jo, o desembarg-a
dor Nelson Hungrht disse:
- "O juiz é servo da ler' e es.

cravo da legislação do seu pais,
Deixar dei cumprir a lei seja com

que principio fôr, é ilbdicação. Se_
1'ia melhor que renunciasse o car·

go, mas o que não pode é renunCIar
ii lei enquanto fôr juiz. Sou católi"
eo, mas eomo juiz coloco a lei acL
ma de tudo".

Irinen Bornhausen
Acha.se nesta capital o sr, Iri

neu Bornhauseli, ilustre presidente
da U.D.N. nêste Estado. S.S., a

quem eumprimcl1tamos, vem parti.
cipar de uma reuniã'o de seu, parti
do, a realizar.se hoje.

Indígenas equaloria
nos em�Nova Iorque
Nova York, 18 (E.) - Fora rece

bido no edificio da Illunicip,alida(je
(festa cidade tres indigenas equato.
torianos de sangue real, que ira.
-,Ziam presentes para o prefeito Wi.l
liam O'Dywer, e que vieram a éste
pais para 'expressar a sua graHdão
ao povo norte.americano pelo auxie
lio material que este deu aos pre
jUdicados pelo, terremoto que açoL!
tou o Equador, recentemente.

\

o MOMENTO

Homenagem ã memória
Henrique Lage

de

o Govêrno do Estado acaba de prestar à memó-
.

ria de Henrique Lage uma justa e significativa home,
nagem, dando ao distrito de Imbituba o nome daque
le inesquecível realizador de tamanhas obras que vie
ram enriquecer o patrimônio nacional e abrir ao país,
e muito especialmente ao. Estado de Santa Catarina,
largas perspectivas de progresso e expansão econô
mica. O ato governamental a que nos estamos refe
rindo não póde passar sem o comentário com que se

encareçam a justiça e a expansão moral.
.

Henrique Lage foi, na verdade, um espírito em.

preendedor, ao qual não faltaram as virtudes mes

tras dum caráter resoluto e duma vontade indomá
vel. As suas iniciativas, cujo âmbito social e econômí
co abrangeria amplo panorama de trabalho e de ri.

"queza, tinham tudo do seu incontestável desprendi-
mento pessoal e refletiam a tenacidade criadora 1,ue 1 l�êle Ihes imprimia, através de tôdas as dificuldades e' .,

vicissitudes.
.

B:enríque Lage viveu para as suas emprêsas e,o

nelas e por "las, acrescentava aD esfôrço
admít. �i�'a('õE'" 'pub1• as () testemt L·LO r

dade 'pd.� i.icular- he 1 suceoiea ; ç a t,

sultados .concretos
O porto de Imbituba, que, como o distrito em que

.está situado, passa agora a ter o seu nome, é um tes,
temunho, entre tantos outros, de quanto conseguiu
a energia de um homem, cujo idealismo triunfou ca
balmente sôbre a natural indiferença de muita gente,
a quem nunca ocorrera o exemplo de tão imensa re-
serva de perseverança realizadora. '

A modelar organização sôbre a qual assentaram
as suas emprêsas de navegação de cabotagem já nem

somente atesta aquele mesmo vigor de iniciativa e de
construção, ao encontro das necessidades de nossas
então precárias linhas de transporte marítimo, das
quais tão exclusivamente estavam a depender aS re.

, lações comerciais entre alguns mercados do litoral
brasileiro'. Tanto quanto o que a sua organização re

presentava no vulto e nas consequências de alcance
econômico geral, vale recordar o conceito conquistado
pela perfeíção e ordem dos serviços, pela sua regula
ridade louvável e ainda pela honestidade em que se

apoiava a confiança geral do público e das praças co
merciais.

Muitas outras iniciativas de He�rique Lage por
aí estão a indicá.lo à gratidão do país e, em particu
lar, do nosso Estado. A exploração e aproveitamento
do carvão catarinense não será das que menos se -re

comendam ao registro feito na improvisão desta nota,
cujo objetivo não é, todav!a, enumerar tôdas as notá
veis conquistas daquele grande homem de ação nos
muitos setores em que prodigiosamente atuou e rea
lizou. Mesmo porque não haverá,. em Santa Catarina,
quem· desconheça o que devemos a êsse extraordiná•.
rio criador de cidades ê dinamizador de energias fe
cundas.

Eis porque a homenagem prestada pelo Govêrno
do Estado à memória de Henrique Lage está obtendo,
em tôda parte do território catarinense - e mesmo

pare.. além das fronteiras de Santa Catarina - uma

repercussão verdadeiramente consagradora e, pois,
expressiva da solidariedade geral àquele felicíssimo
gesto ofielaI.

•

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
QUALIFICAÇÃO ELEITORAL

,

SERÃO ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJAREM
SE QUALIF�CAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A

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

DIARIAMENTE.

realizado n;!lI\uela unidade da

Federação, regressou, ontem, a

esta capital, o brilhan't'e [orna,
"\t" conter râneo Batista Pe,

.. 1 " C ..

�'.. {,
I prestigioso Presidente

dá Associação Catarinense de
in er"':� e diretor da Impren-
I' (I I ;Il! �o Estado,
ii ih, tr e tt:)l'I:!>€lltIJ.ote ca,

,d'Íne s " te c(Jncl�\
,uma vez' mais pugnou' pelos al;
tos interêsses da laboriosa
classe, enaltecendo, com sua

cooperação p rof'icua e valiosa,
o bom 'nome da imprensa de
Santa Catarina.'

Cumprimentamo_lo, aus,picio.
salttente, pela notavel atuação
desenvolvida em Salvador, e

lhe a'presentam()s, neste regis.
to, siltisfeítos de sua volta, os

melhores votos de boas vindas.
,

O sr. Artur Müller, da U.D.N., ao

cicntif'irar () fal_7Cimel1to, repentino;
ontem, em 'Jaráguá do Sul, do ,''1'.

Roberto Marqnat, presidente do
'Díretorío do P.S.D., requereu voto
de pesar na ata, sendo aprovado. '

O sr. Protogenes Vieira, do P.S.
D" requereu fôsse comunicada es.,
sa .homenagem á exma. familia en.,

,

lutada, bem como a Câmara Muni
cipal, de que era membro o ilustre
cidadão,

- ORDEM: DO DIA -

PrO<jeto de ,lei N° 80;49
dando nóva redação à Lei n? 22, de
14.11.47, - que regula a substitui
ção dos Prefeitos da Capital e Silo
Francisco do Sul - Aprovado por;
maioria em 2a e ultima discusão ..

Assim. si dentro de 20 dias 11501
nomear o Govêrno do Estado f)

substituto dêsses Prefeitos, serão
('oles os Presidentes das Câmaras
respectivas. Longos fôram os deba
tes suscitados pela matéria, tendo
ocupado a tribuna Os srs.'Ferreira
de Melo, contrário ao projeto e,
defendendo;o, o sr. Raul Schaefer�

tendo o sr, Osvaldo Cabãl se ma.,
nifcstado contrário ao prazo de 2IJ
dias para a nomeação do substitu ,
to. O sr. Lopes Vieira, autor do
projeto em causa, referiu.se á con

sulta feita pelo Presidente da' Câ...
mara de Ftorianópoljs, opinando
ter ela originado o projeto, que:
vem definir a duvida em tôrno da
suhstituiçãojdos projetos nome.idns

, pelo Executivo
I FT).\Ç,\O FL\ \1. WI '1(, - O pro ,

rcaiustament, ue vcneh-iem s ao

, "!lI I,) li.t l�'JI( I, Li; "co c1' ,I e milítar;
do Estado, a paPtir de 1° de Agôsto
do corrente ano, obteve aprovação
do 'plenário, �lIbiI1do, ainda ontem.
à sanção governamental.
PROJETO DE LEI N° 123/48,
Em 2a discusâo mereceu 15 e-

mendas do sr. Ramiro Emerenciano.
'da UD.N" e do sr. H.aul Schaefer, 1.

:tste projeto de Lei reestrutura
° Montepio dos Funcionários PIL
blicos Civis do Estado.
A seguir a sessão foi encerrarla�

I

o Peru abre perspectivas ao capital ex
\ írang�iro para explorar o seu petróleo
LIMA, 1'8 (V. Ao) - A nova cida nos ultimos anos,

.

leg�lação petrolífera. cujo ,.pro- O Governo está termitrland(»
pósito é colocar a riqueza d{)1 os detalhes finais da lei que um:

petróleo que existe no sub-s�lo porta·voz oficial declarou estar'
do Perú em condições de ser pronta pàra fins deste mês�. O
fomentado pelo capital estr-an- esboço do projéto de lei foi mos
geiro, foi vista com simpatia trado aos representantes de
pelos circulas estrangeiros, que I meia duzia de Companhias Pe
qualificam-na do uma das leis trolíferas, as quais' foram con
petrolifer,a,s' mais atraentes 'ofere- vidadas -a dar sugestões.

A Albania pede ajuda
\ preocupado com a recente in-

BELGR1DO, 18 (O E.) Fon-
. tranquilidade do povo e do

te do govêrno albanes, digna

I
exercito a'.ban�s, encontra-se em

de crédito revelou que o pri- uma viagem secreta a Moscou,
meiro ministro da Albania, co- para solicitar mais ajuda da;;

ronel general Enver Hoxha, Russia.
------------__---------------

Truman d'esme'ote
de, um exército

a formação�
alemão

WASHINGTON, 18 (E O

,presidente Truman declaJ;'Ou
á imprens1a, que eram comple
tamente infundadas as infor
mações de que os Estados Uni.

dos apoiariam a formação de
um bequeno exército alemão.
Ao ser interrogado a respeito

dês'se assunto, Truman' mani:"
fe�ou categoricamente que
não havia uma só palavra de
verdade nessas informações&
Disse que a politica sóbre �

Alemanha não era preparada
na mesa presidencial mas'

numa série de consul�a� entre
as potências interessadas-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viilcão Aérea, �

Horário
Se(Jundo,.feira

"TAL" - 13,00 - Lajes e Ptrte
AJegre
PANAIR - 9,25 - Norte
'VARIG - 10.40 - Norte
PANAIR -\44,35 - Sul
0RUZEIRO 90 SUL - iS,55

110m •

Tlfl'ça-fd,..
-TAL" - 8,00 - Joinvilll!

Cufitiba - ParaD.gai
- Santos I! Rio.

PANAIR - 9,25 - Norte
.•.. ; tl.O DO SUL - ii." _

110m
VARIG - t2.30 - elu]
PANAIR - 14,35 .,..- Sul

, Quarta-f�ira
"TAL" - 13,00 - Lajes' ti
:A1�gre
PANAIR - 9,25 - Norte
CRUZEIRO 00 SUL - H.OO

arme
VARIG - fUO - Norte

, PANAIR -'14,35 - Sul

Ouinta-fei�a
. -TAL" - 8." - Jolnvill.

Carl.... - ParaD.gai
- "to•• ·Rio_

PANAlR - 9,25 - Norte
PANAIJI, - 14,35 - Sul
IARIG - f2,30 - Sul
CRUZEmO DO SUL -,18,51

fiorW
CRUZEIRO DO SUL - U.30

,IUJ
Se�ta-,etra.

"TAL" - 13,00 - Lajes e parto
Alegre
CRUZEIRO' ))()' SUL - 1.10

jliorte
PANAIR � 9,25 - Norte
vARIG - H.40 -- Norte
PANAIR - 14,35 - Sul
, Sábado'
-TAL" - 8,00 - Joinville

,,1, Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12;30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,ri6

1t.�
.

PANAIR - 9,25 - Norte

ii PANAIR - 14,35 - Sul
PANAIR - 14,35 - Sul

" Domtngo
PANAIR - 9,25 - Norte

�, .\.o"'GZEIRO 00 SlJL - H,OU

- . -", \;
\

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

•
QUALIDAD:m

"

.

I •.
'.' .,_.--- VENDE-SEVENDE�SE por m.otlvo de: m,udanç8 Autbmovel Chevrolet, 1948�

8 d r� d t
· ..

I t· d importadQ dir·etamente dos ES'

rao e orea e erreno Ia cu Iva a tados Unidos Fleet-Master de'

(Distante cerca de seis quUome\ros da capital-Bairr o-BaTreiros L?,xe, com .aJ?enas_ 5.000 milha::Area de 142 metros de fr�nte por 1.850 de fundos, incluindo Pmtura ongl�al'. preta, q1l.
6 casas de madeira e uma de materiaL tro portas, eqUIpadO, mo1e}l

TRATAR: de fábrica.
'

f

I
Florianópolis -� nesta redação ou Escritóri� I. de A' L. Alves: Tratar com PLINIO MORE!'

Barreiros - com o proprietário .Mathias Iha. RA no Tribl:mal Regional EIel"
.._.........._....""""'''''''''''''''..........,......

Blumenau _. !com o Br. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro. toraI. !

Na .luta entre

juventude
cristandade
inclinar-se

e o

para
rivais atraiam a

_
atenção dos mo-

�l����t_�.�_ções ute��l
1°-'ESTÃo"õ-f DOsrasario.'rodd8osv ••oerml..,aPsre

..

·

Redação e Oficinas à rua 3
João Pinto n. li

Diretor: RUBENS A. RAMOS IOlGtTNIlA-J'Il.IR.4

Proprietário e Dir.-Gerente 7 �1.lIC) 1110 a.t6vlo - lAptU

SIDNEI NOCETI ' ÂUto.v.� ltajaf - ltaJU - 11 _
rui.

-
.

�IIIO BnMQu_ - Br1uIiiu _

18 bor...
ExpresfJO BrlaQUen:N _:. NaYa 'l'nIa'tc>
- 16,80 horu.
Auto.VlaçAo Catarin_ - Joia..-lle

- • hor".
Auto-VI.açIo cat.a.rln_·_ OUr1tlib1

- II boru. .

RodovlArla Itul-BruU -'- !'6rto 41-.r.
<_ 8 hor...
Rãpldo S:.ll-Brasilelra -' Joln..-Ue -

13 horas.
Rtpido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.
TERÇA-:n1IiR.4

Au'tO-VlaçIo cata.rtn_ - Perto 41.
!IN - 6 bwaa.
Auto-viaçAiO Catarm_ - C1Iir1t!bI

- I.i horatl
Auto.Viaç&o catarm-

- • hor...

Aut�.Viaçlo cata.rtn_
'� - II horas.
:. ExpresfJO 110 Cr1at6..-lo - LqwIa -

• 7 ooraa. .

Na Capital :I� E:m;prêsa Gl6r1a - l..aCIma - .,,..
Ano C. ftI\ • 6'A1 horu.

••••••••••••• r.. "",00' 'Il:I:preuo Bru.lqua. _ lIrIaC'iU _

Semestre . _ r • __ •• Cr, 45,00 : 18 har...

Tr' • A·\to.VJ&ç&o ltaJa4 - ltajal - 1. _ímestre ......• Cr, 25,00 • ru.

,

M� ... _ .... _ • • •• Crf n 00 Rãpldo Sul-Brastleíra - J!)lnvlle-
.

.., 13 horas.
NlÍIDero avulso .: Cr' 0,50. Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

N It' • 6horas., O n errer '. QU.A.RTA-J'IlR.A
Ano •. _ Crf 100,00: Auto-Vla9l0 Catlll'fnenN -' OUr1Uba
,,_ •

- II hora,s.
, ' .x:meme Cr' 80,00. Auto-Vlaçlo Catarin__
Trimestre CrI 35.00 t -. horas.

NlÍID vu1 .... O
'Âuto-V1.açlo CatarlDeJ1H I..-ero a so.. .,r.. .60

,_
6.30 horas.

Anúncio-. QMldiante contrito.: Rápido Sul-Brasileira - O.n1t1ba -

•
..' .

• 6 horas.
, II on8blaie, mesmo não • Râpído Sul-Brasileira - JOlnTile-

publicados, não serão t 13 horas.

i AII�[:::;;I��::::��:- ";.!S=:�-:-;:.,� ..
,

"emítíd .
rall.

emr I os nos artígos ExprellllO Brulqu_. - Non 'I1nmto

as' d - 16,30 horas.sma OlL RodoTlária Sul Brull _ Peno .&.leI'N_�-""_"'J........-..."'&"'_ .-_'Y'_-_"'.._ _. boru.

a

deve
Dois

LONDRES, 17 (O. E.) - Sir Stafford çcs atúa.Jmente, disse Crips, falando nu

Crips, chanceler do E'rário, disse ontem ma assembléia leiga da Igreja Anglicana.
que a juventude, perplexa diante da lu- "Um é o materialismo apaixonado da
ta entre a Cristandade e o Comunismo, ldeologia comunista, que arrastou mi

devia deixar-se atrair para a religião, .Ihões dêles á; destruição. A outra é a re

afastando-se assim dos pernícíoso , cre- ligião cristã, menos espetacular e sem

dos materialistas. quaiquer grandes empreendimentos vi-

Eleita e �mpossada a nova diretoria da
4. dos Servidóres da Escola Industriar
Iierebemos e agradecemos, Moré

da I,bEl, a seguinte circular: 2° 'I'esóureiro Domingos 'I'on;

Florianópolis, 5 de N()y..m1� néra
br.i de 1949 Diretor do Departamento de
Ilmo. Sr. Díretcr do Jornal Propaganda Elisa Faustino da

"J ESTADO"
. I Silva

.

Tenho a honra de comunícar I Diretor do Depar�amento de
a V. Excia. que, em data de 23 i Jogos e ,Recreações: Rsné
de cutubro do corrente an i, roi i Abreu Pacheco
eleita e empossada a nova Di- i Diretor do Departamento de

retoría da ASEI. para o perto, I Saú�e Waldemar José da 'Silva
do de 1949/50, tícando assim I DIretor' do Depatarnento .de
constituída: I Assistência Jurjdic,a Aníbal

}p.resid\ent�: Irin11' Pedro' da I �unes Pires
Qunha r '\ i Orador Manoel Gonçalves

..

Vice-Presidente: Mlário He .. r Conselho Fiscal: Antônio Pra�
leodoro Ferreira i zeres - João Heleodoro 'Fer-

1° Secretário: Pedro· MedeL i reira Waldemar Cirilo Dutra_
ros I Cordiais Ejaudaç,es -

20 Secretá�: Mário Nunes 'I PJ:!;DRO MEDEIROS
1° Tesoureiro: Ari Ocampo . 1° Secretário

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO ,ICREOSOTADO
"S I L V E I 'R A "

QUINT..t.-I'EIRA
Auto-Vaçlo cat&l'1nellft

AIego:e - 6 hora•.
Auto-Yiação Cata.r1neIlN

- IS horas.
Au'to.ylaçlo C&tu1nenH

- • horas.
Auto-Viaçlo catarin_ _. '.rubu-lo

- 6 hor<l'-s.
ÁUto.Viação C1ttar!rn_ - Lacuru

-

.

6.30 hora1l.
Exm"esso SIlo CrtlltOTlo - LstrUM -

'1 �O}'ãB, \ t

.�sa Glória - �1 - e l/I
• 7 1/2 horas.

'

. lllI1lresso Brl,tsq'uellM - BrulQuo -

1. horas.
Auto.Vlaçlo ItaJ� - ltajai - 11 bo-

na. /
'"

Rápido Sul-Brasileira - JolnTile-
13 horas.
Rãpldo Sul-Brasileira - Curitiba -

• hora.
.

.-mpresa Sul Oeste Ltda - xapecó - ta
- • hol'8ll.

�

8EXTA-l"EIlU
RodoTit.r1a Sul Brallil - PélI'rto 41esn

- 8 hora·!!.
Auto-V:l.aç,lo Catarin_ CUritiba

_,. I.i"horas. .

Auto-Viaçlo C&tarliMnM

,- • horas.

Auto-VlaçAo C&tarlnen.. - t.aa-wu
A

- 6,30 horaa.
Porto ll:xpresso SIlo Ot-111tO..-1o - � _

7 hOTas.
Auto-Viaçlo Itaj,IJ - lUJU - 1. !lI>

raa.
Expresso Bru8qu_..

UI horu.
Rápido Sul-Brasileira

18 horas.
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.

EMOt-lE
Jotn'riM

Bruaqu. -

JolnTile -

CuritllJa' -
BABADO

Auto-Vl:açAo. C&tarIn_ - CUrlUba
- I; horas .

Rãpido Sul-Brasileira
18 horas.

.

Rápido Sul-Brasileira
«I horas.
- " horas.
Auto-Viação C&tar1n.eDH - JolnY1l..
- fi horas.
Auto-Viaçlo C'atarlill_ - TIlb&Tl<l

- 6 hor...
ExprflllSO 8i.o cn.toTlo - I..acUJIa -

7 horas. •

,

EXipresao BrulquerlH - :aru..tu. -
14 horas.
Autc-V1açIo n.'ai - ltaJ&I - 18 )Io."'_

rall.
•

Expre880 BruIQu_ - NOft !J'ltIMo
- 9,80 bar...
Expresso Glória - LacUna - • l/I

• 7 1/2 bOl'''.
DOMINGO

Rápido Sul-BrasllelI'a - Curitiba
«I 'hor�s.

.

.folnY1le -

Curitiba -

NAVIO-MOTOR "ESTELA II

maxima rapidez e garantia para transporte de luas mercadoria.'
Agentes'em

-

Flo�ian6poli8 CARLOS HOEPCKE S. A.

Dr. (L"ANO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e ei••l

Con.tltuição d. Soei.dado.
NATURALIZAÇÕES
Titulol Deolarat6rloa

Elorit6rio e Rellidan::ta
RU:1 Til-Qdent.. «7.

�ONE 1468

;I

..

cemunisme ai

a religião'
siveis nos tempos recente". Se 'a qualida-
de intrinseca de ambos fôsse a mesma,.

o comunismo expulsaria a religião. Mas'"

não é. Em nossa fé cristã ternos algo de

muito maior e melhor elo que qualquer
ideologia fabricada pelo homem, porque'

nossa religião é divina ern .sua orígern.

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

..........................
.• -.t

i Datilógrafa
�

: diplomada
I
: Cartas a Maria Inês
•

. Ferreira.

I Caixa Postal 55-

..................,•••••••,*

Oferece seus serviço�.

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

DR. FRANCISCO CAMARA,
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt;
21 (sobrado) (Altõ éla casa "01
Paraiso"') , ,

Residencia: Rua Alvaro de Cal'-
valho, 36

FlorianópolIS
• " ,... •••• ..... • •• B

r<

�

Si os seus nervos o ator

mentam, sô Adalina o·

acalmará.

li:\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE - PROGRAMA DO MÊS DENOVEMBRO - ALTERA:Ç.ÃO - DIA 19 - SABADO --SOIRÉE - INICIO ÁS 21 HORAS - DIA 24 - FERIA-
DO NACIONAL - SOIRÉE -INICIO ÁS 21 HORAS. DIA 3 DE DEZEMBRO - SOIRÉ� - GRANDESURPREZA - ORGANIZADA PELO DEPARTAMENTO

, 1 flARTlSTlCO. .
.

...

DIA 31 DE DEZEMBRO .; BAILE DE GALA'-'3ÃO.SILVESTRE -. APIRESENTAÇÃO DE "DEBUTTANTES". CHAMAMOS A ATENÇÃO PARA AS SENHORI
TAS QUE DESEJAREM DEBUTAR, PARA FAZER SU",� INSCRlÇÃQ. - 'DENTIRO DE POUCOS DIAS O DEPARTAMENTQ DE PUBLICIDADE COMlÇARÁ A FAZER, EM;
NOTAS SOCIAIS, O PERFIL DAS SENHORITAS JAINSCRITAS, RAZÃO PORQUE SOLICITAMOS ENTREGAREM FOtOGRAFIA NO ATO DA INSCRjÇÃO.

Ramon ftlvares e "zevedo Junitu cantarão� Cio! :.. Dfárfo
_

. " ROXY ,

hoje,
.

na Guarujã, às 20 horas
Mais um ruidese «show» da «mais popula�»

I
a participação dos -renornados can ,

I
tores Ramon Alvarez, intérprete da

musica rio.platense, e Azevedo Ju.,
nior que, em Montevidéo, interprc,
tando o samba, obteve grande su,

consagrados cantores, vitoriosos

intépretes das musicas brasileiras

Ramon Alvares e portenha, inicia a Rádio Guarujá
Com magnifico "shO,,,"'l'nall"11 -

t d 1 um t' I t b II d lecã
,�

>V '" � nao rega ean o ap ausos ao pro; I no ave ra a 10 e se eçao í)fl-

A data de hoje assinala a eí'emé- rou a Rádio Guarujá, no dia 15 de Jrama caprichosamente elaborado ra brindar os ouvintes de Santa

ride natalfcia da gentil senhorinha corrente mês seu novo \palco-audL por sua direção, Ainda hoje,

come_ICatarina..
Heliete Rosa, dileta filha do nosso tório no edifício Martineli, á ruá· norando o Dia da Bandeira, novo Ramon .s.lvanez; e Azevedo Junior

; prezado conterrâneo sr. Hodolfo João Pinto. Seleta 'assistência lotou "show" será irradiade pela Giia- .antarão no Shaw da Bandeira, da

Rosa, dedicadn Chefe do ·Serviço de o amplo salão da "mais popular" r�já, 'destacando.se especialmente, "mais popular" >--,.às 20 horas.
. Trânsito no Estado.

A distinta natalician te que reune O r··e t d <�... ciéte ny mattaient pas de frein".

, em nossasociedade numenosas arní- a ro e '- ar ...re I (�ü:lOne de Beauvoir - L'exi�!en-
zades terá o grato prazer de, hoje, Od F

. cialisme et la sagesse des nations,
'r y 1·aga. .

.rset' alvo de expressivas manifesta-
. Evitaremos entrar, neste artigo tensos ambientes ( existencialistas,lpg: 17) --: D.eturpando o ll1t�resse. e

iaçõcs -de simpatia, as quais nos as- na debatidissima questão elo existen- divulga no seio do povo idéias� errô-
: a importância dada pelos existencia-

.sociamos com prazer. cialismo, não 'que ela nos deixe de neas, Atemoriza os tímidos, espanta,!listas à miséria humana, tem-�e a-

FAZEM ANOS, HOJE: tentar, mas porque desejamos falar os incautos e desperta pensamentos lastrado. um erro e�l?I'me no mero da

_ a sra, d. Adelaide Freitas, viu-o; unicamente sôbre o teatro de Sartre, Iúbricos nos canalhas. Esta visão burguesia, que esta interpretando RS

va do saudoso conterrâneo SI'. Her- 'suas idéias filosóficas, bastante in- falsa e inculta, sôbre o exístencialis- coisas completamente de pés para

culano de Freitas. I teressantes aliás, pertencem a ou- mo, campeia porque têm-se detur- cima, fsto aliás. parece ser privilégio
- a ·sra. d. Virgínia Posito, es-· tro campo de análise, pado o real sentido de uma das 1 do burguês.

pôsa do sr. Paulo Posito do alto Pode ser rebatido, refutado e rc, carcteristicas da literatura exísten,
Esta a razã9 por que julgamos RTTZ

comércio. j negado todo o princípio existencial elal: a baixeza e a angústia lnun;. mo ia nos lançando, ou melhor nos - Simullaneamente-

_ o inteligente menino Milton
I
do pensamento de Sartre, é absoluta- nas, Simone. de Beauvoir em um

lançou; fOI'a dos caminhos prapos- - ÁS 4 e 7%-

-Gevaerd, filho ,do sr. Alvaro Ge- mente, impossivel, porém, neg,n dos seus livros assim se refere a:l
tos no início, voltemos pois à estra- - Programas Colosso -

va,erd. ..
sua qualidade de artista. Exami- problema da nliseria humana:

da real. O teatro de· Sartre é intere�- 1) - Atualidades em Revista ..•

_ o menino Virílmar, fi�110 dileto nando-se seus contos, romances e. "Le theme de la misere de l'homme
santissimo já pela sua construção Nacional.

·do sr. Pedro Jos·é M'erizio, alLo co- peças teatrais, enContramo-nos dian. 'n'est pas nOllveau. Les peres de I' simples, já pelas revivescência 10
. mel'ciante em Bl'usque. te de um pensador seguro e -de um I Eglise, Pascal, Bbusset, MassiUon teatro de tese. Huis-clos, Morts sans

; CASAME.(\lTOS: escritor novo, longe· de rotinas, com les predicateurs, les prêtes, toute sepulture, Les jeux sont·fait, Les

Realiza-se, hoje, nesla cap.itaI, processos originais de expressão e une tradition chétienne s'est atta- Ipains saBes, La putain respectuese.
, civil e relig·iosame�te, o enlace ma- um poder excepcional de transmi- cllé pendant des siécle à pénetrer

Todas elas estãC! impregadas de pro·

trim�n�al da distin.ta se:lhorinha tir o seu pensaliIento. l'homme du senti�ent de son abjec- blemas, idéias, que são discutidos,

Dulcmea. Borges dIleta j ,Ilha da A obra de Sartre, profundamente ti011; iI est vrai que pom' le cro-
procurando C? autor a solução exis-

"exma. Vlu\"a Mana Jose Borges, rebatida pelos extremos igreja·co- yant, 1e péché origineI qui pourrit
tendal. gosl

_ com o· sr. Paulo Jones Polli, do co- l1Junis111o, um elos poucos casos on- la nature humaine peut être racha-
Duas em particula'!' têm causada

mércia ,desta praça. de coincide o interesse de prineí- té avec lui que le coeur de 1'ho111me
celeumas_ terriveis: Les Mains salles

O ato civil será efetuado ás 9110- pios tão adversos, não pode ficar est plein d'ordures, il en est .beall-
e La putain respectuese. A primei

ras' na residêrrcia do sr, Prof. Ar1 à mercê d'e um povo inculto, muito coup qui ue croient pas au sunatn-
ra é um estudo C'llrioso sôbre a mp,n

Mafr�, cunhado da noiva,.a rua mais ainda, de uma imprensa incnl- reI ou· qui ne s'en sOllcient guérc; taÜelade revolucionária, a angús·ti;
Bocamva, s�ndo testen1U�llas" por ta, como é a que vem di\rulganclo f<lJ- de toqtes façons, ils mient que SUl' revolucionária, encontrando-se ne-

parte da nOIva, o sr. A�l Matra e sas idéias, no Brasil, sôbre a verda- le plan niüurel il existe aucune io-
la manifesta crítica à Rússia, já

- com -

"sua, exma. espôsa d. Eli BOl'g,e(l�e acerca �o �xistencialism�,. (E. ln.ocence,- aucune vertu; ,I'homme pel� própria solução existencial �o Rando�ph SCO'1'T
'

Robert

Mafra e por parte do D,OlVO o �r.lxempJo de orgaos desta especle: O leur apparait c0111me en être bes- _tema.
A outra, tem causado maIS

YOUNG - Dean JAGGER - John

João Po'.li � a exina. sr,a. d. Dalva
-

Cruzeiro. e A ,noite Ilustrada). Es-�al que ses áppétits grossiers escandalos,. pelo, tít,ulo d.o que pela CARRADINE - Virgínia G[LMORE�

T e P 11 t
r Açáo Ininterrupta! - Perigos

orr SOlo as reVIstas, ,dlvu.19ando fotografias I entraineraient au _uires excés peça em SI, pOIS, e curIOSO notar,-
Paraninfarão a cerimonia reli- d b f I trata se de um d

. Constantes!
e cenas e am lentes a sos, p1'e- si la craínte de l'enfer et de ·la soo

.

- 'a as 'peças maIS

:' giosa que se rea,lizará ás 9,30 horas,
,. "leves'� de Sartre. Batalhas Sal1grenLas!

-

por parle da noiva o sr. Oswalcto "A prostituta respeitosa" é ::lín
Lutas Estarrecedor,as I

* -

.,

..-......__...

. Our�ques e sua exma. espõsa d. libelo contra o preconceito da cor peça. São intelectuais· e moralistas

Vicência Borges Ü'uriques, repre- ..
nos Estad�s Unidos. Este ppnto flO' de algi.beira e eU aposto que \ rie-

s'entada pela exma. sra. EU Bar· sitivo do trahalho de Sartre, uma nhum destes apologistas da proibi:.
� .. ges Mafra e por parte do noivo o peçá contra o preconceito, toman- ção conhece a obra de ·Sartre. Mas

sr. Hercílio Polli e exma. sra. d. do"o caso particular do negro, um:! para que? O título da peça e sua.·
"OUvia PoUi. iii

peça que luta, que age, por um prin· burra auto-suficiência chegam.
VIAJANTES: cipio, tem sido atacada de todas a� Sandro _prestará um grande ser-

DR. TARCISO-1:iCHAEFFER ....._••_�.....__.........__......-••••_._•••_.-• ._._......._. �._•••_.....__.......__... •• 'V forrilas passiveis. viço representando a peça de Sar-

Vindo, de Canoinhas, onde é O ,ilustre visitante tem sido mui- procopiack, prestigioso politico Sandro traz a peça em seu reper- tre ao nosso publico. A platéia po-
.. Chefe da l1esidênéia das Estradas to ,cllmprimentado por seus nume- 'pessedista em Canoinhas e, vice- tório, na presente temporada. Em derá constatar o quanto d"'e falso,
·de Rrdagem, está nesta capItal.) rasos amigos aquí residentes. presidente da Câmara MuniCIpal. todos os lugares por onde tem pas· errôneo e estúpido se diz acerca dOo
nossu distinto conterrâneo sr. Tar- SR, MIGUEL PROCOPIACK Desejamos-lhe feliz est::)da em sado formam-se vozes pse�ldo·pu- existencialismo.

n{'iso Sclla-e1'l'er. Está nesta capital o sr. Migue� nosso. meio. dicas eontra a representarão :ia ,

. A:lJYEHSMÜOS:

I

.SRTA. ELCI
.

lRJf;NE
MARÇAL

BARBOSA

, Ocorre, nesta data, o aníversúrto
natancío da distinta senhorinha

: Eloi Irene Barbosa Marpal, intcli
gente gínas iana elo Colégio "Cora-, "

.ção de Jesus", di lel.a filha do sr.

.Joào Marçol, o\ficial da Secretária
.do 'I'r íbunal Regional Eleitoral e

de sua exma. espósa d, Altair Bar-

.bosa Marçal.
A jovem nataliciante que, em

, n0559S meios sociais e estudantis,
desfruta de numerosas amizades,'
ver-se-á, pelo transcurso de tão

grata efe111el'icle, muito nornenagca- (
da. '

..-

A essas homenagens nós, com pra

zer,. nos associamos.
SR. lYO BANDEJRA CôRTE

'I'ranscorre, hoje, o aniversário

natalício do 110SS0 prezado coes ta

duano sr. Ivo Bandeira Côrte, cate
-gor-izado funcionário da Pen ilcn-

, cíária do Estado e nosso distinto

amigo.
Muito benquisto por suas prrd.i

... . cados .nobres e por suas incomum

distinção, o aniversar-iante, de 11,1

muito, s'e _impôs à numeroso 0Í1'

.. ' cuia de amigos e admiradores que,
-

, hoje, por certo, ),11e renderão me

recidas homenagens, às quais o "O

Estado" se associa.

SRTA. HELIETE ROSA

"Irnp. 14 anos". I

"INGRESSO á venda durante lo

do o dia no "hall" do Oine, Ritz..
ROXY IMPERIAL

- ÁS' 4lh hs. e 7lh I1s. -

- O vingador Implacavel!
- O amante impetuoso!
- O ESPHADACHIM temerár ío.l
- Eis ele volta o personagem Ien

dário criado pela imaginação pu
derosa de ALEXA:'I1DRE DUMAS:
A VOLTA DE MON'fE ClUS'l'O

- co.m\

Loais HAY\VARD

Barbara, BRITTON
cesso.

-

Henry STEPHENSON
Novas aventuras, ainda mais
PERIGO�AS., .

e maismais ROMANTICAS .•.
ELETR IZANTES!
Avon turas. , .

DC8LOS.,. AMôRI
- No Programa: -

1) Cinclantl ía Jornal
- Nac.-

2) Fox Air p lau News

•

- Atualidades -

OD1WN
.Teátro A. de Carvalho)'

,

- Ás'S1h hs,
"F'csta Artisttca de "Maria Della

Cós ta em Homenagem 'ao exmo. sr.

dr. José Boabaid, mui dignissimo
r Govôrnador do Estado .

"S A N D R O"

">.;�".,"f'
• !--,�:1..

�'H �

.(1: :t,';!o ....�

-� .Azevedo�tJunia';' apresenta o "Teátro'. Popular de

Com- a apresentação desses dois Arte, .

- com

MARIA DELLA -COSTA
- em-

TEREZA RAQUIM
de

EMILE ZOLA .

- Adapatação do Hornance

ITALIA FAUSTA.
poli

2 atos e 6 quadros.
Ação: i

Em Paris, no fim do SécuJ.o XIX.
- Um dos maiores sucessos nas,

ribaltas Brasileiras!
- Preços': -

Cads. numers. - Cr$ 35,00
Locais. avulsas' ,- 25,00
Camarotes - 175,00,

-2-
,Eis de volta... HOPALONG

,C,r\SSIDY na sua mais sensacionaf
e ·eletrizante aventura!

CARTUCHO ACUZADOR
- com-

Willian BOYD - Lutas! - Peri�

-3-
A historia mais eletl'izlante e

as aventuras mais sensacionaisi ten
do por palco o oeste American'o;

CONQUISTADOÍtES
, (Technicolor)

:15·11.49.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR� AZUL DO RIO ORAN;DE DO SOL
Um nome que se impõe pelos ínestímáveís serviços que vem

prestando durante seus 15 anos de exístêncía ao comércio e
. industria

-

Já estamos angariando publicidade pará 153 Edição
Informações com o sr. João �ires Machado á rua Conselheiro

Mafra,156

i-�O-"-"--'-':-"-'-'-"-"--'�"-"�'-'--"_'-"-'-'--''-"-,
receber:

I' -'
/

- dá -

-

dá f
I .�i·qO$ oxcepc,o�a'$ I
I Belissim.as Bicicletas- ,
I / I
I

L doa Ré
1[·

I . in os Radias I
I

· I

• Pilhas· Lantern�s
"

i, para · i
x: � ,

=,' -ii
.iu_a, '-im.a �maO$ t:

j:
oi
I:
ii�!

'I� ,
� �
IO)__()._.()._.()...()._.().....().....()'-"'O.....o.....()._.().....()�().....()._.()__()�()�...(�()=_=<L_=(�..9=-IIII!IlI!!!I_].L..-()-_J[._.::.()�[__()-_=<[__-O-_=�-c.

Mafra,35
\

Florianópolis
Transportes Coletivos

SRS. PASSAGEIROS
PARA

ITAJAf - JOINVILE e CURITIBA
Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ore-

recem lO máximo em _

.

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman

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

horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se

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

dendo-se- passagens. . (

Aceitam-se despacho de encomendas.
Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silveira n? 29

..

I @í#fJt#ê@@êí'#lê@t=Jêêêêr'#lr; rn
. DJ:lA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI lU

e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI

Médicos
. Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e especíalisado das DOENÇAS DE
SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra-'

. tamento,
.

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABO�ISMO BASAL

Radioterapia por ondas' curtas-Eletrocoagulação
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, na 1, 10 andar - Edificio
do Montepio.

•

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Mussi
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

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

êêêê@êêêêêêêê@êêê

Florianópolis Santa Catarina

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO,

-

N. 33)
ACEITA ENCOMENDAS

DE SERViÇOS TIPOGRAFICOS
APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL •• ENTREGA'

RAPIDA

1
CASAS E TERRENOS

Possue V. 8. casas ou terrencs para
.

vender?
Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório ImoblUirle

A.. L. Alves..
Rua Deodoro l1li.

CASA MISCELANEA diltrt·
buidora dOI :Rádiol e R,'':C. A

ViCtOfi Válvula I e DilcOI.
RUI> Conselbei-o MatrA·

Industria de Maquinas. Agricolas
Nardini Ltda.

A maior e mais aperfel coada Fabrica' de

Maquinas. Agricolas, lorous, Teares e

Artigos de C�tel·arias
Fabrica em Americana - Estado de Sd o Paulo

ROPpgSgCltantos o��I1Jsivos papa o 6stado
# d�' ballta ·<9atôpina

.

Industria Comercio e Seguros Kool S. ft.
/

•

/

Praça 15 de Nov!"mbro. 20 - 2.0 andor

Caixa Postal 139 - Telejone - 1324�

End. Tel. KNOT
Flopianópn\is - ,"::;o,nta @atapÍ[1,ô

A T E N ç Ã 0, G A R O T A D AI

Acaba de chegar o 20 numero- da

GAZETA JUVENlL
Posto de Venda Café Rio Branco I

ESCRITóRIO IMOBILlARIO A. ...
ALVES

Encarrega-se, mediante com1s.lAo. ..

compra e venda de Imóveis.
Rua Deodoro 86.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INOS DE NATAL" É A FESTA DOS QUE TÊM UM ÇORAÇÃO .GENEROSO, E QUE REPARTEM O POUCO QUE É SEU
.

COM AQUELES QUE NADA TÊM .. ,

'

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA

LANCETE DA RECEITA E DESPESA, HEFERENTE AO Mf:S DE
JULHO DE 1949

. Receita
CóDIGO DISCRIMINAÇAO

18 3 Imposto de Licença
,

.

25 2 Imposto s/Exploração Agrícola e In-
dustrial

27 3 Imposto s;j����' �"Di�,�;�õ�� '.
.

22 4 Taxas e Custas Judiciárias e Emolumcn;
.

tos- . . . . . . . . . .. . . . .. . .

12 O Receitas de Cemitérios .

12 O Cobrança da Divida Ativa .

21 O MJuHas . . . . . . . . ..
'

.

Despesa 16.392,80.
'

Saldo que passou para' o mês de agôsto 16.392,80
BALANCETE DA RECEITA E DESPESA, REFERENTE AO

MES DE AGóSTO DE 1949
Receita

O 17 3 Imposto s/Iridustrias e Profissões
O 18 3 Imposto de Licença .

O 25 2 Imposto s/Explorações Agricolas .e In-
dustrial '

" .

O 27 3 Imposto s/Jugos e Diversões .

1 22 4 Taxas e Custas Judiciárias e Emolu.."
mentes ..............................•

'4 12 O Receitas de Cemitérios .

,4 14 O Quota prcv. art. 15, § 4° da Constitui-
ção Federal .

6 12 O Cobrança da Divida Ati va .

6 21 O :Multas . . . . . . . . . . .. . .

SOMA - Cr$
Saldo que passou do mês de junho

6 23 O Eventuais ..... ". . . . . . . . . . . . . .. �." ..

PARCIAL
315,00

2.215,00
10,00

435,00
10,00
120,00
433,00

141,50
20,00

3155,00
10,00

720,00
60,00

145.746,30
1.126,80

TOTAL

DATILOG,R FIA
Correspondenelt
Comercial

(onrere
Diploma,

METODO:'
Moderno e EUciente

DIREÇAol
I\mélia M Pigozzi

Rua General Bittencourl. 48
(Esquina Albergue Noturno)

3.538,00 A vista e ii prazo
Enrolamento de motores, dlnâmos e tranetormadores,

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessorio&, outros aporelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.
Representações diversas, com exclusividade- dos insuperáveil

receptores "SARATOGA",· "INDIANA" e "MERCURY·.
A EL�TRO-�CN1CA

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

3.538,00
12.854,80

_ .. _ .....__..._ ....::.�--_...._._-_._ .._._------_._._ .. _._- ..... _ •.•••..•..................••...•• - ......•....... -

Jovem Brasileiro! Serve tua
Pátria como peraquedtste
Acham-se abertas até o dia 29 de outubro, as Inscrições para ma-

Iricula no Curso Básico da Escola de" Para-quedistas,
'

Os interessados que desejarem prestar servic o à sua Pátria como

Para-quedistas, deverãozprocurar a Secretaria do HO B. C., diaria

mente, das 8,00 ás 11,30 hs. e das 14,00 ás 16,30 11s., onde poderão ob
ter as informações necessárias,

Jovem brasileiro!. .. Inscreve-te e presta teu serviço milita:' a

Pátria como Para-quedista.

63,00
'253,00, 148.455)30

SOMA - Cr$ ..

Saldo que passou do mês de julho

Despesa
ADMINISTRAÇÃO GERAL

'4t,O 03 1 Material de expediente, livros etc.

O 20 1 Subsidio do Prefeito .

'O 20 2 Representação ao mesmo' .

O 24 2 Despesas transp. Prefeito" em viagem
administrativa . . . . . . . . . . .. . .

O 2'1 3 Diárias ao Prefeito; quando a servo fora
do Municipio .

O 40 1 Secretário, padrão "M'" .

ln 40 2 Escriturário, padrão "B"
'

.

,O 43 2 Impressos e material de expediente
,O 44 4 Assinaturas de revistas e jornais oficiais

188,00,
2.800,00
1.400,00

500,00

500,00
" 1.600,00

600,00
,

425,00
100,00

EXAç.m E FISCALIZAÇÃO FINANCEIHA
1 00 1 Tesoureiro, padrão "1\" . . . .. . . . . . . . . 1.400,00
"1 03 1 Material de expediente . . . . . . . . . . . . . . 301,50
1 11 1 Remuneração aos Intendentes . . . . . . . . 840,00
1 13 1 Aquisição de talonários, li vros, etc. .... 1.292,00
1 20 1 Fiscal Geral, padrão "IH . . . . . . . . . . . . 1.200,00

SEGURANÇA PUBLICA E ASSISTENCIA SOCIAL
2 54 1 Serviços de inspeção de veiculos '480,00
-r '94 1 Esmolas a indigentes- .

EDUCAÇÃO PUBLICA
.3' 02 1 Aquisição de móveis e utensílios .

3 03 1 Material didático em geral .

3 Q.4 2 Assistência à alunos necessitados
,3 30 1 Vencimentos de professores de escolas

isoladas .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...

FOMENTO
,5 2.1 1 Operários do servo do fomento da pro-

dução animal '. . . . . . .. . .

,'5 7101 1 Para aplicação especial em .beneficio
,

de ordem rural .

175,00 655,00

529,00
1.734,00
1.000,00

.4.500,00 7.763,00

4QO,00

11.568,60

SERVIÇOS DE UTILIDADE-PUBLICA
8 11 1 Operários do servo de ruas,

,

praças e

jardins . .. . .. . .

8 23 1 Para o serviço de estradas e pontes .'
,'8 24 1 Transp. de pessoal oe material p/coserv.

de estradas .

. 8 51 1 Operários do servo de limpeza publica
8 64 1 Para aplicação especial em beneficio

de ordem .rural .

8 84 1 Iluminação publica da vila de Sangão ..

ENCARGOS DIVERSOS
9 44 1 Seguro contra acidentes· no trabalho ..

9 84 1 Subvenções cone. por lei a divs. ínsti;
tuições . . . . . . . . . . . .. . .. . .

9 84 3 Ao I.A.PJ. e S.E.S.l. .

9 84 4 Contrihuições a L.B.A. .

9 94 1 Aluguel do prédio onde func. a Pre-
feitura '. . .. . . . . . . .. . .

9 94 4 Despesas imprevistas .

9 94 5 Despesas policiais e judiciárias .

1.160,00
,40,00

412,80
1.217,00

148.455,60
16.392,80

RIDIO 'TUBI' ZVO, 9

Variedades
VURI.oSID4D�S

164.848,40 Ouçam diariamente, das 9 àsv13 e das 17 às 22 horas

1530 kilocielos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO.L S. CATARINA

(Serviço da Agência Argus)
NOS BATIDORES DO MUNDO
�xiste um pequeno. cinema,

um campo de basket.baíl e, du
rante a estação da caça, os ho

mens podem sair á cata de lôbos
marinhos e ursos polares.
Entre aS 500 psssoas que

formam a população de Po.int
Barrow apenas existem cinco
mulheres. SãO' as esposas dos
principais técnicos civis que dL

rigem a exploração petrolífera.
Não há crianças em Point

Barrow,
Sómente nos vilarejos esqui,

mqs, alguns doa quais estão a

menos de 20 quilômetros de
Point Barrow. existem crianças'
e maior número. de mulheres.

-

A exploraçãO' do petroleo nu

ma região coberta de neve, com
uma temperatura de 40 a 50

g�áo.� ,abaixo de zéro, �equer.
tecnicas novas.

Uma vez aperfeiçoadas essas
técnicas e resolvidos os proble,
mas que resultam do ambiente
advarso, o campo petrolífero de
Poirit Barrow terá melhores
possüídade., de expansão..

8.113,00

OOMl)d!AN�� D �05 CO�lRA'
'=- ACCIDENTES DO TRABALH�

5.033.50 SEDE Soe'AL:'

PO�líO AllEGRE
-

:

_J

RUA VOLUNTÁRIO'S DA P.Á.TRIA N.O 68 - 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL, 68S - TELEFONE 6640 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA·

Agencia Geral para 8ta. Catarina
Sua Felipe Schmidt. 22-Sob.

'

Caixa Postal. 69· - Te1. "Pi'otectoran - FLORIANOPOLIS

Sociedade Catarínense de Avicultura
De ordem do sr. Presidente, convido os associados desta So.-

ciedade para a Assembléia Geral Extraordinária que se realí
.zará ás 15 horas do dia 12 próximo vindouro, na sede social á
Travessa Ratcliff (Edifício da Diretoria de Terras e Coloní
zação) .

Ordem do dia: Entrega dos prêmios aos expositores que
-11.968,60 concorreram à XVIII Exposição Avícola;

Floríanópolis, 9 de novembro de i949.
IVO MAES - Secretário Geral

NOSSO POSTO: - TEIXEIRA E SILVA
'Atende dia e noite - Rua SantO's Saraiva

Espécíalídade, em óleos Lubrificantes - De la linha.
Peças, Pneus, Camaras de Ar, Molas, Baterias, (Busínas)
Aparleho para limpar e testar Velas apenas por Cr$ 1,00

33.269,50
600,00

'

36.699,30

Encomende seu terno para
Natal àté 20 de novembro

Loja Rener
Tenente Silveira, 29

Ftorkmopoiis
.. p «

SENHORITA!
. , '

A ultima creação em retri-
gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o está
acompanhando a moâs.

FERIDI\S. REUMI\TISMO f.':

PLAÇAS SIFILITICAB

Elixir de Nogueira
ModicaçQo auxiliClr ao tratameato

da .ifUÜI,
.. .. .. .. .. .. .... .. ......... i

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

B A R,C O
•

SO:MA - Cr$ ; .

SALDO QUE PASSA PARA O �S DE SETEMBRO

2.079,40 Tenente Teseu vende um

com. ótimo motor de popa"
75.869,00 Bocaiuva 79. '

83.979,40 -TÚBOS"têíNÕS) GÁLVANIZAZ:
DOS

A chegar dentro de alguns
dias grande importação a pre

ços reduzidos
MEYER & COMPANHIA

'Rua Conselheiro Mafra, 4

FLORL<\NúPOLIS

,1.035,20

400,00
7(}1,80
-70,20

CMDITOS ESPECIAIS
Lei n� 9, de 16-2·M9
Lei n. 10, de 16-2�949

1.359,40
720,00

164.84�()

a',99IeDão .... 0L TTe embro149.
Tesouraria da Prefeitura Municipal de Jaguaruna, 6 de setembro de1949

(As.) Astor Ávila - Tesoureiro Municipal
Visto: (As.) Os�y Pereira '\ Prefeito.

1.000,00
110,00
240,00 3.557,20

/
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A . maior luta do certame de amadore

100 metros rasos - Rolando
Pueschel da Sociedade Ginás
tica de Joinville, com o tempo
de 11" (novo recorde estadual).

200 metros rasos - Dj alma
Hipólito da Silva, do Atlético,
com o tempo de 23 "4/ 5 ..
400 metros rasos - Djalma

Hipólito da Silva, do Atlético,
com o tempo de 54".
800 metros rasos - Adem: Pe,

reíra de Abreu, do,Lira Teriis
Clube, com 2'10".

1.500 metros - José Olífio
Indalécio do Palmeiras de Join

vrlle, com' 4'38".
3.000 metros - José Oltfio

Indalécio 'do Palmeitas de Jcin
vílle, co� 10'38"115·

5.000 metros +: Artur Voss,
do Palmeiras, de JOinville, com

18'3 ".
10.000 metros - Psalmo Fran

cisco, do Guaraní, de Joinvlle, com

29T'4j5.
'

110 metros sobre barreiras -

Silvio Ney Soncini, Lira 'I'erris

Clube, com 19"2/5.
400 metros sõbre barreira ,

Harry Behnke, da Sociedade Gi
nástica de Joinville, com 18"4/5.
Re'Jezamento 4 x 100 - Tur

ma do Lira Tenis Clube, for

mada por Arlete Perfieto, SilJ
vio Ney Soncim, Paulo Gon

zaga e Edgar Vieira Medeiros,
com 47"2/10.
Revezamento 4 x 400 metros -

Turma do Lira Tenis Clube, for

mada por Arlete Perfeito, Walter

Bernardini, Paulo Gonzaga e Edgar
Medeiros, com 3'5-1" (novo record

estadual) .

Salto em altura :_ Walter 9-e
Oliveira, do Lira, com 1,65.
Salto em distância - Rolan

do Puesche, da Socie-dade Gi

nãstica de Joinville, com 6,48.
Salto com vara - DalCi Fa

raco do Cruzeiro de' Joinville,
, - .

com 3,10.
,Salto triplice - Rolando Pu
eschel da Sociedade Ginástica
de Joinville, com 11,89.
Arremesso do peso - Nabór

SchJichting, do Atlético, com

Construção de novos pa,ilhõe8 12�:re��s:� ��c�:rd�stad�:�io
estão .marcados para meados Otto Scheidcmantel. do Lira
de janeiro. Nosl reparos a serem' com 49, 41.

procedidos, está incluida a cons- Arremesso· do disco -

tução de um pavilhão maior e Straetz Júnior, do Lira
mais confortável, substituindo 34,49.
os atuais que se encontram em iL\rIremesso do '.martelo 'penas 25 dias, por mês, poderá ga

péssimas condições. O reservàdo Paulo Ardigó, do Atlético, com nhal' de Cr$ 4.000,00 a 6.000,00,
á imprensa será construido no Zl,05 (novo recorct estadual) line de despesas. Tratar con'}

áimprensa será construido 110 DECATLON - Silvio Ney Hon- Smith, La Porta HoLel, das 19 às'

"placad". cini, do Lira Tenis qlube, com' 20 hopas.,

o Guaraní defenderá hoje a sua invencibilidade,
Reina eno�m€ expectatíva ,e último turno do Campeonato I

em nossos meios esportivos pe- da Segunda Divisão (amado- O Guaraní vem destle o íní-
10 encontro de hoje á tarde, nó res). I cio do certame mantendo a li
estádio da F.C.D., com. início às Será, estamos certos, um jo- dsrança com apenas uma der-
15,30 entre as aguerridas ra- go de grandes proporções, visto rota essa sofrida no segundo
J.ange do,G. t:-. Guara�í e do

C'l
a posição das duas equipes' na turno frente ao' seu mesmo ad-

A. R. Olímpico, constítuíndo a t.abela de classificação. 'vel'sário de hoje.
:rodada numero dois do terceiro '

'

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

vitórias do Tieté nesta capital
Ioeais

Duas
- . -

o ,campeao e o vice-campcan
A nossa Capital viveu momen- Os quadros jogaram com os checo (8), Serafim Bicudo e

tos de indescritível" entusiasmo seguintes elementos: Bitíriho (5),.
'

nas noites de terça e quarta-rei- TIETÉ - Rogério, Scarpelli Juizes: Meira e Ondínaldo.
raso últimas:, na praça despor- (2), Ford (8), Gesuer (11), Antes' da peleja foi tocado o

tiva do Lira Tenis Clube, com Celso (7), Eduardo. (8), l'fu- Hino Nacional pela banda de

as exibições que levou a efeito chín (4), Sergio (10) e Nick (4). música do 14° B. C. gentílmen
o famoso "team" de basquete-, UBIRATAN - Vadico (6), te' cedida pelo seu c'0mando Ge-
00'1 do Clube de Reg�tas Tieté, Eddie (2), Érico, Aldo (7), Pa- ral.

de São Paulo.
Enfrentando o Lira ,!'ênis

Clube e o Ubiratan Esporte ci»- "Clube S 1,be, campeão e vicé-campeão da "

'

U.
cidade, respectivamente, con- Foi/fundado, dia 15 dêste, mês nesta Neves, Mário Cesar Loureiro, 0-
seguiu o "five" bandeirante cidade, o "Clube Sul América", S"- danir José dos Santos, Zuri Macha
'dois bonitos triunfos, que mui- cicdade com fins recreativos e es- do.
to O dignificam e ào basquete- portivos e destinada a congregar 0S CONSELHO FISCAL
bol paulista. É um quadro ex- colaboradores das Cias. Sul Améri; Wilson Alves Perpétuo, Wilson
celente, bem treinado e ínte-

ca Terrestres, Marítímos e Acidcn- Abrahan, Luiz Eugênio Beirão,
-arado por autênticos "ases"
:o lcs, Sul-América Cia. Nacional de DIHETORIA
do ssporte da cesta. S Veguros (de ída .« Cia. Sul Amérí; ,Presidente, José Esmeraldo vía
A vinda á nossa metrópole ca Capitalização. Sil va,

de mais um conjunto de reno- Em Assembléia realizada na sé- 1° VICE-PRESIDENTE
me nacional devemos aos esfor- d d Se a ucursal da Sul América Ca- Vivaldi Gurof'allis,
ços dos dinâmicos dirIgentes, pitalização, foram lidos e aprova- 2° VICE-PRESIDENTE
da Federação Atlética catorí- dos os estatutos que irão reger os Sidney Nocetti.
nanse e cuja -rrente se encon- destinos dêste novel Clube e, em SECRETÁRIO GERAL
tra o'espírito empreendedor 'do I

seguida, eleita a sua primeira dire- Próspero Leonidas Lapagesse.
dr. Osmar Cunha. teria, que ficou assim constituída: SUB-SECRETÁRIO

A EXTRÉIA Presidente de Honra, Antol);' Jurcy Gouvêa:
A tarde de terça-feira porvia-,

"

'-' ,

Sanchez de Larragoiti Junior; �... TESOUHEIRO GERAL
aérea chegou á nossa capital

Io del�gação do C. R. 'I'ieté, sen-
ÇONSELHO DELIBERATIVO Daniel Lopes Mafra;

do recebida por altas' autorída- Pr.eside�te,eDr.. João Batista Bo- 1° TESO.uRElRO
nassis ; Vice-Presidente, Dr. Mário Hilton Gouvea, Lins;

des esportivas. A noite peran- :
,

Wendhausen'; 2° TESOUREIRO
te boa assistência, extreou o

MEMBROS, EFETIVOS. Saul Moura;
quadro da Paulicéia enfretan-
do a equipe do 'Lira Ténis Cla-

Adolfo Boettcher, Alípio Perfci; BIBLIOTECARIO
'to, Daniel Lopes Mafra, Danton Na- Adolfo Boettcher;

be_A peleja entre o quadro vísí- tividade, Edgard Fortkamp, Hilton DIRETOR GERAL DE DESPOR�
, Gouvês Lins, Itamar da Costa X3- TOS, Edgard Fortkamp,'tante e o "cinco" do clube da

colina, foi arduallm:ente dil!\- vi!,r, .José- Esmeraldo da Silva, Jo;... DJHETOH DE PUBLICIDADE

putada, vencendo o Tie,té pelO sé Nicácío Gonçalo da Silva, Jur- Luiz Carlos Brasil;,

escore de 36 x 29, escore esse cy Gouvêa, Lauro D,aura, Dr. Luiz ORADOR

honroso para os nossos.
Carlos Brasil, Luiz Gonzaga Dias, Hipólito Vall,c Pereira;

Os quadroS' foram éstes: 'Manoel H. Stremel, Próspero Leo,. Felicitamos os organizadores des-

TIETÉ _ Ford (4) Eduardo nidas Lapagesse, Sanl Moura, Sid- sa sociedade pela feliz iniciativa.

(4) Nuchin (5), Sergio (8), ney Noceti, Vivaldi Garofalhs. que objetiva reunir num ambiente

• Ge;ner (10); Celso (2), Nick SUPLENTES ameno e socialmente construtivo

Scarpelli (�) e Frederico� Arthl1r Livramento Moritz, Ari os colaboradores do grupo "Sul

LIRA - Ondinaldo (4), Aldo, Carioni, Antonio Hélio BaIPtist3, América", apertando Os vinculos

Helinho (4) Barbato (7), Fran Clemente Luiz Hovere, Heli Maria dé amizade c solidarie(lade entre os

(12), Onild� (2) e Adalberto. Lopes, Heloisa Vieira, João Carlos mesmos.

Juizes: Érico Straetz Júnior
e OSValdo Meira.

A DESPEDIDA
No dia seguinte quartà-feira

voltou a quadra do Lifa Tênis
Çlube o "five" paulista, en

frentàndo, desta vez, o quadro
do Ubiratan.
Maior que no dia anterior foi

a ass:istência presente, conside
Tando a grande popularidade
que gosa o clube de Rubens
Lange. Nesta pugna ambas a1>

€quipes se emprega;am a fun
do I

em busca da 'vitoria, não
tendo sido tão feliz quanto o

Lira o quadro do Ubiratan em

bora reforçado. Venceu O Tieté
pela eElt;upenda contagem" de
54 a 28. O 1° Set foi bem dis
putado terminando /" empatado
'por 7 a 7.

Abatidos

Aznérica)

Aoora do flamennoo
No intuito de proporcionar I pletos "fives" brasileiros do mo�

aoSl amantes do baskeLball eS- mento. Trata-se da equipe
'

do
petáculos cada vez mais belos Flamengo, campeã carioc,a de
e interessantes, a glorioso Fe- basquetebol do corrente ano e

dera'ção "-tlética Catarinense que ainda quarta.feira derrotou
pretende trazer á nosSa GapL o ""five" norte-americano do
tal um dos' maiores e mais com-l Utah.

Informes que colhemos de aL
to dirigente da F. C. D.. estão
sendo estudadas as possibilida
des de uma completa remodela_
ção no velho estádio da rua Bo
caiuva, afim de dar um cunho
mais brilhante ao certame bra
sileiro de futebol, cujos jogos
entre' catarinenses e paranaenses

enfrentando o Olímpico, vice-líder
-O Olímpico' é o vice-naer e do tricolor. Se vencedor, o ru

vem realizando magnificas per- oro-negro passará a ser o li,

formances, pelo que se crederí- der com enormes probabílída,
ela para uma grande e retum- çies de 'conquistar o titulo do

bante vitória, repetindo o seu amadorismo ilhéu.
feito do segundo turno quando Preliminarmente jogorão os

acabou com .a invencibilidade quadros de aspirantes com iní,
I cio ás '13,30 horas.

Amanbã: Figu�irense ',.' Paula Ramos
Em partida amistosa jogarão do, Figueirense, campeão do to

amanhã no estádio da F. C, D., I' neío-ínício
de 1949.

com início às 15 30 horas, Os con- .

jl_\ntos de profissionais do paU_I po.rtantó não passaremos um

la Ramos, bi-campeão de 1948 e domingo em branco!

3.568 pontos (novo recorde es-

dual) , .

Amanhã publicaremos a re

lação das -,atletas vencedoras
nas provas femininas.

OS CAMPEõES CATARINEN�
SES DE ATLETISMO DE

1949

......................... * ..

Foram os seguintes os atletas

vencedores do' Campeonato Es

tadual de Atletismo, realizado
sábado e domingo últimos, nes,

\
.

ta Capital:

O TIETÉ VENCEU EM BLUME
NAU

.

Prosseguindo SUa temporada.
em Santa Catarina, o ','five" do.

Tiete de São Paulo, jogou ante
ontem em Blumenau, contra.
uma seleção local, vencendo

por 43 a 32.

Hoje o conjunto bandeirante
fará uma exibição em loinvil
le.
,,-,,"-w_�""""""·.·."'·�-··'-··."'''''-'''

Ontem no passadO
'18 DE NOVEMBRO

HOMENS

A data de hoje recorda_noS'
que: ,

- em 1711, em Recife, foi

levantando' um novo pslourí.,
.

nho, para substituir o que os

olíndenses haviam derrubado
no âno antertor>

- em 1724, na Espanha, fa,
teceu Bartolomeu Lourenço de,
Gusmão, .o pioneiro do aeros
tata;
- em 1814 faleceu Antonio

Francisco Lisbôa, o genial ar,

tista mineiro conhecido como,
"O Aleijadinho";

- em 1824, Porto Bélo, nêste
Estado foi elevado a categoria.
de séde distrital;

- em 1846 no Serro, Minas
Gerais nasce� Antônio Ernes_
to Gomes Carneiro, morto na

defeza da Lapa (Paraná, em 9
de Fevereiro de 1894;
,- em 1869, no Arroio Guazú,
afluente do Aquidabã os pàra
guaio,s comandados p�los Ma_

jores Franco e Urbieta foram
derrotados pelo Tenente-coro�
nél José Joaquim T. Mélo;
- em 1944, a nogga Força;

Expedicionária Brasileira re�

peliu valorosamente um "gol
Pe de mão" inimigo, em Monte
Cavalloro, na Itália;
- em 1945, em Viajem de

propaganda politica como can..
didato a Presidencia da Repú
blica, chegou a Florianópolis.
o Brigadeiro Eduardo Gomes;

ANDRÉ NILO TADÃSCO

PASTA DENTAL
ROBINSON

OtiDlO v.oga
Precisa-se de um elemento para

viajar como vendedor, no interiOr"
do Estado do Paraná. Mesmo nã�

Érico
I
Lendo ?ratica, terá assistencia nes-'

com cessaI'l� ao traball1.o por competell
I te,s' profissionais. Trabalhando a.�

,
I
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RADIOTERAPIA '�
RAIOS X �

DR. ANTôNIO MODESTO
- � I

!tende, diàriamente, no Hospital de Caridade
- �

.7I�"_..-.-....---.---•••-_._-.-.-.,.----..
- ....- ........---_""-",-,---"""-,,,-,,,,,-.1 ........,...-.:-.--......-. )

Dr. Guerreiro da
Fonsela
Especialista

Médico - Efetivo do ,Hospital de
Caridade \

OUVIDOS - NARIZ e GAR-
, GANTA

O M·I t S·
Tratamento e Operações

r. I 00 Imone Residência: Felipe Schmídt, il9
, 'Telefone: 1.560

Perel�r-·a
'
Consultas: Pela manhã no Hospital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

o,. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenen1ie

-.Ivelra, 29
Horário de consultas: 9 às 11

....
Sãbados: 14 ás 17 hs.

i'" •

Clínica Círurgíca
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
poa Serviços dos Professores Bene

Iilcto Montenegro e Piragíhe No-
'o

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

Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

Dlret.or da Maternidade e ,médieo do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

j)iagnóstico, controle' ,e tratamento

..pecializado da gravidês, Distur-
1Jioa da adolescência e da menopau
lil&. Pertubações menstruais, i '}f'1,\,

mações e tumores do aparelho geui
liI.l feminino.
Operações do utero, ovários, trem

.... apendice, hérnias, varizes, etc.

Orurgia plástica do perineo (ru

kIru)
llSSISTENCIA AO ·PARTO E OJ!E-

RAÇõES OBSTtTRICAS
Voenças glandulares, tiroide, ová-

ROI, hipopise, etc.)
,

VlIIturbios nervosos - Esterflldade
- Regimes•.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,

!U61
ResLd. fi. 7 de Setembro - Edil.

Cnn e Souza - Tel, 846.

DR. NEWTON d'ÀVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senhe

ras ....:. Proctologia
Eletricidade Médica

-

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

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

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

'5 - Telefone 1.422.

Dr. Mário Welldhaae.
ClIJIIea médica de adulto1l e crlallÇ8a
OonmItório - Rua JoãQ Pinto. 16

Telef. M. 169
Col2llnlta da. 4 AI 6 horu

....dbeia: Felipe Sehmidt L IL
TeIef. III

Dr. '••10 Foa'"
Clinico e operador

em.lult6rio: Rua Vitor Meirt-lu, lO.
Telef.one: 1.405

CeDlultal da. 10 la 12 e dai 14 ,.
.. lira. Reoidência: Rua :81_

22. - Telefone: 1.620

J1t. POLYDORO ERNANl' DE s

THIAGO
Médico e parteil'o

Hospital de Caridade de P}o

ríanópolís. Assistente da
Maternidade

)oenças dos órgãos internos, es ,>e

cialmente do coração e vasos

)oenças da tiroide e demais gían
dulas internas

:Unica e cirurgia de senhoras -

Partos

f1SlOTER4PIA '- ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
IORARIO DE CONSULTAS: - I
Diàriamente das 15 às 19 ho- -!

I
I

I
raso

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n. UI

Fone .manual 1.702
'. RÉSiDBNCIA:

Avenida Trompowsk.1 ti,

Fone manual 766

.- ---�...�

DR. A. SANIAELA

...

fllansportes ,r. gUiares de cargas dopôrto de

SÃO FRANCISVO DO SUL - para NOVA YORIl
Informagõ•• çomÓ. Agenté.

-

Fiar e�6po". '- Carlos HoepckeS/A - C[- Teletone 1.212 ( Eni. t eleg,
São Fr.nci.co do 8ul- Carlos Hoepcke S/A -CI - Teteloac 6 MOORf!;MACK

"

",

-'.----·êOMPANiiÍT-::ÃIíÂNÇAW6Ã----iÃiÍÍÀ';-'
.-w .... �

Fundada e� 1870 - Séde: BAHIA Dr. Liodolfo A.8.
INCllNDIOS E TRANSPQRTES pOrelaraCifrai do Balanço de' 1944 "

.

.

CAPITAL E RESERVAS" ..............• Cr$ 80.900.606,30 Advogado�ContahUlsfa I

Responsahildades ....•. Cr' 5.978.401.755,97 Cível -- Comercial
Receita .•..•. . _.. . .. ....• Cr' 67.053,245,30 Con.tituiçõe. d••oci.dad••

Ativo ....•.. Cr' 142.176.603,80 • "rviço. corel:ato., em geral.
!Organizaçõea contabeia.

Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr' 98.687.816,30 Regi.tr08 e marco., di.pondo.
Responsabilidades Cl't 76.736.401.306,20 I

no Rio, de cor pondante.
-

Diretores: E.crit6rio: Rua. Alvaro de

Dr. PamphUo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Franci8�0 de
-

Si, � D!:8v��lth!��•.

��iO·��· ,� 1--V-E-N-D-E-,-_:-:_I._:_o_:_e_�_:_9u_4_G-A-_S-E-"';
O prédio sito à rua Blumenau 'no

28 - Tratar' com o sr. Cap, Améri..
co, na Polícia Militar.
................... ••• .... • ..'·01

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
e.rta de 10'1/. ao ano com recebimento de iuros mensais.

Iqformações nesta redação
'

I Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 22-..Sob ..

o.u�;'R:!��� �O,!"! o- Carros para o interior do Estado �-__��?�ói_�Ã_!gp���o;_e_t�'_��
RURGA - MOL:t!:STIAS /Olt S� o i

.

NHORAS _ PARTOS horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada Mu tal!l felicidades peJo ...ef•••
Formado pela l"aculdade de MeclJ· firma Fiuza Lima

_
&: Irmãos, ê o .seguinte: to de HU filhinho I

i!u da Univeroidade dei Slo Paulo, .....l
onoe toi assistente por v, iOI IInOl do EXPR.�SSO BRUSQUENSE Diariamente _ Brusque 16 horas Ma•• I nio e8queç_.. que o ••1....
SerViço Cirúrgico do Prof. A11pio

Correia N.. cf excessão de sábado 14 horas presente para.o sea "'PIMPOLHO'!)

;':,ur�:".t1�0.es����� : ::::.o�i�=: EXPRESSO BRUSQUENSE _ 2a., 4a• e e-, feiras 16,30 horas
é ama eaderneta 410 CUDITG

de, rins, próstata, bexiga, utero, Nova-Trento MUTUO PREDIA�
Gyáriol e trompae. Varicocele, hioiro-

ceie, varizes e bernas.
.

E. � VIAÇÃO :ANITAPOLIS_,SR. e 6R• feiras - 12.10 horu L
-, '"

Conoultaa: Das 3 ál 5 hora., , nIlI

l'elipe':�!::i::�: �ele��lt��59�a Ca..

LOJa oRS C "SEMIRASIleaid!ncia: ��:f.E��v76..Jan!Ol', 110;

II N ti
Dr. M. S. Cualcull

Clínica exclusivamente de criançu
Rua Saldanha Marinho, 10

Telefone M. 733

��?7ead�ect�l�al"��UW��er!1���� RECEBEU VARIADO SORTIMl(JNTO DE CASElVlIRAS NA-
do BraaU)

I e
ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS

IIAdlco por concurso da Ass st n-
MA

..

cta a PsIcopatas do Distrito NTEM PERMANENTE ESTOQUE DE RDUPAS FEITAS
ix.lnterno lcede���Pltal Psiquli. PARA

.
HOMENS .

_

trico e Manicômio Judiciário ARMARINHO EM GERAL - CAPAS - CAMISAS GRAVA-
da Capital Pederal '

A
- , ,

h-Intenlo da sante Casa de Mi- T S, PIJAMAS, CHAPEUS,
-

ETC.

.:;;����:::. Tudo pelo.menor preço da praça

..ar�g,!d��Cla: Rua Alma de oar- Fa�� oma VI'slta à nessa Casa e v ·r-
.

T���o��: la 18 horaa VII, 'a
. •

erJ IQue
���!����r!O � :.:g:.. nossos preços e artigos '

QUER VESTIR·SE COM CONFORTe E ELECiAHCIÃ 7
PROCURE A

Alfaiataria
/

Mello
Rua Pelipp� Scbmidt 48

EspeCializada em artigos para
homens

j

IIlUA VOLUNTARIOS,OA PÁTRIA N.- 68 • t ...��
C .. lXAPOSU,L._1I0 .1�O!iE4�Q· tELE��CTesa.

•.. reune so�._. acabamento z,

solidez... no piano perfeito�'
Além de vários modêlos para:
pronta entrega .. : êste maravi
lhoso piano pqdé ser seu h�je
mesmo, através do pla:no de-
pagamento a longo prazo l_

Subwartzmauo'
RE PRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarin&>

S/A
,Cx. 134 - Tel. KNOT

Florianópolis

I
_

Fabrlaant. • di.tribuidores da. afamada. oon.
f.cçõ•• -DISTINTA- • RIVET. Po••ue um IIl'an
de .ol'tlmento d. aasemiral. I'l.oado• .' briÍlI
bon. e bal'ato•• algodõe."�mol'ln. e aylamentol
pal'a alfaiate.. que recebe diretamente dali

Bnre. Com.l'ol••t•• do lntel'iol' na ••ntldo d. Ih. fa•• l'em ''Im.

Flol!'fa�6pall., 3 FILIAIS em Blum.1'\0u ie Laje••

/

Idbrtcall; A Oo.a "',A CAPITAL- .homo D 'OtlOrtgl10 dOI
vS.lta anta. d. ofetuorem lIua. oompli'olll: MATRIZ em

LSJi2iiP

\

I
ti,"
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Just!��D4��otE�!�lbo ICrédito.à disposi�ão
Dia 21, às 14 horas: do Brasil

Processo n. JCJ-208i'4.9
RECLAMANTE: Sebastião

João 'I'ríndade Fernandes

RECLAMADA: Companhia
"Obras Adutora de Ftortanépolís"
OBJETO:. - Aviso-prévio, Inde

lIlizf\.ção e salários.
Dia ;U, às 14,80 horas:
Processo n. JCJ-116/49

RECLAMANTE: - Walter Huss
RECLAMADA: - Fábrica de

Rendas e BorjÍados Hoepcke Ltda.
OBJETO: - Reintegração.

J)ia 28, às 14 horas:
Processo n. JCJ-209/49

.. RECLAMANTE: - AlcideS' Ma-
I lias

RECLAMADO: - Miguel Daux
OBJETO: - Àviso-prévio':
Florianópolis, ·18 de �ovembro

de "949.
Maria de Lourdes Pereira, - pe

lo Substituto do Chefe da i::Jecretá-

I

'lorl.,,6p�nSt '9 CSe Novemt;aro df' "949

TEATRO
\

«O Morro -dos ,Ventos Uivantes»

!

Por Sálvio de Oliveiaa
A estréia de SANDRO e seus comediantes, dia 17

no Teatro Alvaro de Carvalho, veio, confirmar tôdas
as nossas espectativas. Foi, realmente, um aconte
'cimento teatral' digno de nota. Casa totalmente lota
da e um público vibrante de aplausos, em cada mo

mento de maior intensidade dramática da magnífica
adaptação, da ilustre atriz Itália Fausta ao romance

de Emilie Bronte. Raras vezes a platéia florianopolita
na, conhecida pela sua sobriedade e exigência, chega
ao máximo do entusiasmo para interromper com pal
mas uma grande cena, o que, nesta estréia, aconteceu
por mais de uma vez. A sra, MARIA DELLA COSTA
(Caty) que tem extraordinário desempenho, nos

três atos, fia cena do segundo ato, quando quer impe-
dir o.casamento de Haticliff (Sandro) com Isabel
(Rosely Mendes), emociona sbbremaneira, sendo in.
terrompida em sua interpretação por uma dessas
ovações de que, até então não tinhamos notícia: O sr.

SANDRO, um perfeito Haticliff, também foi vibran
temente aplaudido, na, cena final do terceiro ato.

Mas não só o desempenho notável dêstes dois jo
vens e grandes artistas serviram para nos causar

magnífica impressão.
Logo de inicio, o cenário, a "mise-en-seene", tam

bém de SANDRO, os efeitos de luz e som, fazem-nos
defrontar com a(go até então desconhecido em nossos

palcos, impressionado pela perfeita execução. "O Mor
ro dos Ventos Uivantes" foi bem transportado para o
teatro, diálogo rápido e vibrante, caracteres humanos
bem marcados, e SANDRO soube dar-lhe o ambiente.
trágico, com aqueles ventos e aquelas tempestades,·
usando, como já dissemos, com propriedade, / luz e

some _ A.

"d'
.

I t f'A marcaçao cemca rapr a, as vezes VlO en a, OI

outro fator para a determinação do ambiente, aliás
mareação das mais inteligentes, mais ousadas e mais
modernas a que temos assistido. E não podia ser de
outra maneira ,já pela atmosfera, pelo clima em que
se desenvolve a tragédia (sim, tragédia), como pelo
propósito de SANDRO em romper com rotinas e pro
porcional' ao público um teatro mais humano, menos
teatro e.mais vida, propósito que divisamos clara
mente e que faz do seu teatro o mais moderno do
Brasil, dentro dos padrões da boa arte e da honesti
dade profissional.

Nos desempenhos, além da Sra. MARIA QELLA
COSTA (Caty) e de SANDRO (Haticliff), tívemos: .

J. MAIA (José), WANDA MARCHETTI (Helena), nu
ma interpretação feliz; OLINDO DIAS (Hindley) ,

WALLACE VIANA (Línton) e ROSELY MENDEZ
(Isabel), todos em um nível de interpretação bastan
te apreciável, contribuindo para o êxito total desta
grande estréia:

Florianópolis, 18 de novembro de 1949.

ria.

RIO. 18 (V. A.) - ,Aca
ba de ser o governo brasi
leiro oficialmente informado
da decisão do Fundo Moneta
rio 'Internacional que coloeoti
á disposição do nosso �9,ís um

credito especial no valor de
vinte dois e meio milhões, de
dolares, a fim de ser aplicado 'Ch d 2de acordo com as necessidades oque e

. super-
nacion�is. Ifortalezas voadorasPREZ\t\DO LEITOR
Se 'o mensageiro dos SINOS ESTOKON (Califórnia), 18

DE NATAL ainda não passou (E.) - Calcula-se agora que

na sua porta, aguarde então a pereceram de 10 a 20 pe�oas
visita e prepare uma prenda no choque, em pleno ar, das·

para auxiliar a festas das CRL duas super-fortalezas voadoras

ANÇAS POBRES que lhes s�be-
O Choque ocorreu a 8.000

rão agl1adecer deante da ale_ metros de altura. Outras 4 pes

gria do dia de'NaltaI. soas conseguiram .
salvàr�se.

___ , ,_____ atiir'ando-se de para-qu.edas.
PASTA DENTAL Estas! últimas sofreram ape-

ROBINSON nas ferimentos levesI

NUNCR EXISTIU IG'URl

Denegado mandato de segurança impetrado pelo
ex-bispo de Maura .. Não poderá funcionar

a Igreja Católica Brasileira .

Rio, 18 (V. A,) - Dom Carlos
I

11° DisLrit� Policial,
Duarte Costa, ex-bispo de l\1alll:a, suia, após desferir-Ihe violento juram vingar-se das .testemunha
da igreja Católioa Homana e atuas golpe na cabeça com uma barra de que haviam deposto contra êle, j'
bispo do Rio de Janeiro, ela feno. O acusado p6ssui péssimos tendo feito cumprir em parte essa

Igreja Católica Apostólica' Bra- autecedêntes criminais, tendo 'di- promessa, pois ct seu companheiro
sitcira, impetrou mandaelo de versas entradas na pol ícia corno matou a testemunha João ela Poilva.
segurança ao Supremo 'I'rihunnl assaltante a mão armada, [untamen- O sumário ele culpa está marcado
Federal "para que lhe Iôsse garan- te com seu companheiro de de�ol para o dia 24 dêste, sendo advoga

.

tido a si e aos ministros dr--, dens, Q malandro "Níz.inho ", Ao ser do e curador c!b réu, o dr, Sebastião
igreja o direito liquido, certo e in- lavrado o'flagrante, na delegacia do Linlz.

contestável ao 11\'1'e exercící.o elo

culto religioso", da mesma ig-reja,", /

���li��I�� ����l�:r�,�\,:i:�i�;��l:� ,'HOJe .nO' passadO
,

" para ser reaberta a 19 DE NOVEMBRO
frequência de seus alunos a Escola A data de hoje recorda-nos
Nossa Senhora Men ina.

que:
Alegou o i�npetrante que,

. p�,r _ eIliJI614, verificou-se o com-
alo Ilegal e violento da Policia ri- bate de Guarenduba, ganho
cara imped.ido de realizar custos em, pela Capitão-mór Je<ronimo de
s�la igreja, tendo Sid� o� fiéis proi-I Albuquerque, sôbre 'os trance
bidos de comparecerrn a mesma. ses que ocupavam a llha do Mai-a-
Em sua petição, .aí'lrma o impe-. nbão; .

lrante, não existir confusão entre
_ em 1807, em Florfanópo

sua Igreja e a Igreja Católíoa Apos- lts quando Desterro faleceu o
tólica Romana, pois se esta é uni- Brigadeiro Manoel Soares Coím
versaI, a sua e inteiramente nacio- bra, que foi Comandante do Re
nal, brasileira, Esclareceu, também. gímento de Linha da Ilha de
que "as vestes sacerdotais, em lôdas Santa Catarina, os intrépidos
as religiões que se reparam ue ou- "Barrtga-verdes ", Goveamador
tra, a principio, são as,mesmas: só da Capitania e Construtor do
com o correr dos' tempos as relí- antigo Quartel no Campo do
giões separadas adotam vestes S3- Manejo' tado relevantes serviços:
cerdotais caracterrsücas". Afirmou, _ em 1833 faleceu no Rio - em 1940, o 130 Batalhão,
também; que os Estatutos da 19�ja João Severin� da Co�ta Sena� de Caçadores em comemora
Brasileira estão regularmente r�- dor 'do Império, Mal'qlles de ção solene do Povo de .roínvíie,
'gistrados, podendo a mesma prati- Queluz, nascido em Mariana onde está aquartelado, recebeu
cal' todos os atos não proibidos em Minas Gerais, em 1769;

,

uma .Bandeira Nacional;
.lei. - em 1889, por Decreto nr. - em 1946, em Florianópolis,

O mandado de segurança foi, ini- 4, referendado por José Borrifa- a Assocíação Cívíco Militar
cialmente, dirigido ao Tribunal Fe- cio Caldeira de Andrada, foi "MJal'echal Guilherme", dos.
deral ele Recursos que decidiu, em adotada a atual Bandeira Na- Subtenentes e Sargentos da
acórdão de 4 de março dêste .ano, cíonal do Brasil; Guarnição Militar, comemorou:
pela incompetência, por ter sido

_ em ·1895 tomou posse do condignamente e com mages
ato praticado pelo presidente da

cargo 'de Governador deste Es- toso programa, o "Dia da Bandei-
Republica. tado, eleito pelo vóto· diréto, 0ll'a,;Engenheiro Dr, Hercillo Pedro :._ em o dia de hoje, cansa

da Luz; -

, 'grado ao Culto do Bandeira,
- em 1933,' foi organizado o rende-se homenagens ao Sim-

20 Batalhão Rodoviário com bolo de uma raça impávida e

séde em Lajes, neste 'Estado imagem representativa de uma
iniciando a construpão de . esLra- Pátria Livre, -,

das de rOdagem que tem pres- A�DRÉ NILO TADASCO

Leitor amigo!
O fim do ano se aproxima e co

êle grande festa da cristandade:
NATAL.

Coopera conosco auxiliando
grandiosa festa de caridade "SINO
DE NATAL" e, assim, darás u

pouco mais de alegria ás criancinhas
de Florianópolis,

Da tribuna reservado aos advoga
dos, í'akm, ontem, no Supremo Tri

bunal o professor Benjamim de

Morais, pelo impetrante,
,

Sendo relator o minístrç Antônio

Carlos Laf'aiete de Andrade, vota

ram rejeitando o mandado, por não
constituir meio hábil, por p.ão ser

liquido e certo o direito do impe
írante, os ministros Abner ele Cas

concelos, Macedo Luelolf, Luiz Gal-

10Ui, Aníbal Freire, Barros Bane

to, Ribeiro da Costa, Edgar CosLa
e Orozimbo Nonato.
Está, assim, encerrado por deci

são da mais alta côrte ele Justiça do

pais, por 9 votos .oontra 1 elo minis

tro HanherÍlann Guimarães, a ques
tão suscitada quanto a possível
existência de uma Igreja Católica
Brasileira.
PROMETEU MATAR AS TESTE

MUNHAS DE SEUS CRIMES

AI,
Quando, por motivo que a praxe manda chamar .

de força maior, o Diário de Noticias me escapava às
mãos, eu lia as notas políticas por êle publicadas, -no I

Diário da Tarde do dia seguinte.
Ultimamente, entretanto, o jornal udenista está.':

fugindo às transcrições do seu colega carioca, E eu,
para mal da minha curiosidade, estou em atraso com..
o pensamento do udenismo nacional, interpretado
pelo órgão da Capital Federal.

.

Se no cabeçalho do volante oposicionista figuras-
se algum nome, seria o caso de uma solícítação espe-'
ciaI, pedindo que continuasse, mesmo sem declarar a

.

procedência dos comentários, a transcrevê_los, como J

antigamente.
Essa brusca interrupção parece, por outro, ligada.

à ordem que o sr; AdOlfo Konder mandou para cá,
exigindo que o seu nome não mais aparecesse no fo- .

lheto .

Também dizem que a viagem precipitada do li- '

der João ..José Cabral, ao Rio,' decorre das' mesmas ra
zões que impedem o Diário de persistir com as trans- .

crições. -Em resumo: a U. D. N., 'nêsse'· faz_que-vai- .

mas-não-vai, visou paliteil'o. Uns não· querem o-�que'
outros querem, enquantos estes almejam o que aque
les não desejam. Contra uma opinião surjem dois pro
testos, que, por sua parte, procura;m quatro reações-'
desdobradas estas em' oito propostas e' assim por di-

\
ante.

Que o sr. Irirteu Bornhausen, com o comando, dê
à vigilância a unidade necessária que a D. D. N. ne_;
cessita para o seu papel de partido político. São os

votos democráticos de quem espera ver; no Diário, �u
tra vez: os artigos do acima referido órgão da im_

prensa carioca_

Foi interrogado, na 2a Vara Cri

minal, José Rubens dos, Santos, a

cus-ado de, no dia 16 de outubro p.

p., no morro da Favela, ter assal
tado o vel.ho Tertuliano de tal, rou
bando-she todo o dinheiros que pos-

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INfLAMAÇOES,·
COCEIRAS,
f R I E I R A S,
ESP'INHAS, ETC.
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