
Em Florianópolis o, sr .. General
,

Comte .. da 5a. 'Região Militar
,tado,

inspecionou, ontem, o 14° B.
----_;�"-----------------.;.,,--.--'-- Acha·se nesta capital, chegado na C., no Estreito e a 16a ,C.R., tendo ._._.,..:_ �,

manhã de ontem, o sr. galo Tristão sido alvo de um almoço e jantn_r

0-18 Nac·lonal de lça-o de Graças de Alencar Araripe, ilustre comàn- intimos, em Palácio, dos quais par-

II dante da sa Regiã'o Militar, sediada ticiparam os srs. Gqvêrnador José
,

d
,.

'1-.1' f'
.

d SE' em Curitiba qual, acompanhado Boabaid, Armando Simone Pereira,Como e do ommlO pu", ICO, Ol sanClOna a por ua XCla.'
, b L

O sr. Presidente da República a lei n. 1.233 que institue na úl- de SU� eX�la:. esposa d
..Irac�ma de Oton Gama d Eça e Leo erto enI,

tima uinta_feira de novembro de cada ano, o Dia Nacional de Al�ncar AI allpe e dos SIS. Ten. CeI. seretários, respectivamente, do Intc- Comunicam.:.nos da lnspefa-
A

- qd G a as ,JaIme Santos, comandante do Ser- rior e Justiça, Segurança Publicou ria Regional do l. B. G. E. que
ç�o e r ç .

" d I t 'd' I .;) V'
-

O P' bl' e o dr To 'o p';razo de ,encerramento do:-

Coincidindo aquela data (24-11), com a vespera de Santa VlÇO e � eu eucIa e cm. �eonaI "0 e laça0 e . <l lcas "
-

Catarina, Padroeira da Arquidiocese e do ,Estado e feriad.o es- Fraga, a.Jud,ante-d.e-.orden,s,., regre,5- lentino de Carvalho, Prefeito da Concurso de Cartazes referen-

j
1 C t b t d C "t J srs Pedr Pl're's Clle te ao Recenr<:eam·en,'t'o Geral. detadual, a solenidade externa, nesta Capital, será realizada no s�u, lOJe, a un I a, VIS1 an o as apI a e os

'. .

. a '

..
: .

'"

'dia seguinte e constará de Solene Pontifical às 10 horas na Ca- cIdades, de
. Brusq.ue e Blun��:\au f� da Casa M1hta� e Ten., NeuH;cI, 1950, pre.vlsto .para 30 d� 15?�;tedral e Solene Te Deum, logo após a procissão de Santa Ca-

.

,Nesta ca�)].tal o Ilust:e mlln�r, Nunes _Neves, AJlldantes-ele-ordens I re�te, f.�l. pr?r�ogado ate
tarina. ' hospede ofIcIal do Governo do },s-l do Chefe do Executor Estadual. dezembr O proxImo.

,
,

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

'Proprietário fi D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES •

•
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Bilhete do Rió Não é feriado

O C d J I· t d B h· nacional
ongresso e orna IS as a a la A Associação Comercial de

Florianópolis acaba de receber
o seguinte ofício da Confedsra;
ção Nacíonal do Comércio:

Realiza-se neste momento, na Bahia, mais um congresso "De ordem do senhor Presiden
de jornalistas. Até aí nada demais, pois, à classe, assiste o di, te desta Confederação, Dr. João
reito de se reunir tantas vezes quantas quízer. Daudt d'Olíveíra, acusajnos a

. O que é de se estranhar nessa reunião de periodistas é que, carta de V. Sa., em qual nos
como das outras vezes, ela esteja servindo de pretexto para a consulta se o dia 24 do corren
demagogia comunistas. Os jornais aliás estão cheios de tele- te é feriado nacional.
'gramas, neste sentido. Face aos termos da lei 781,

Convenhamos, entretanto, que já é tempo de a classe to- de 17 de agosto findo, o Dia Na
mar Uma providência, não permitindo que à sua custa aventu- eíonal de Ação de Graças não
reiros, agentes do Kominform e estrangeiros lancem mão do será feriado, isto é, não ocorre
jornalismo nacional para trair o Brasil. rá na data interrupção de tra-

Impôe-se um critério mais sério na escolha dêsses delega, balho",
dos que, volta e meia, se arbitram em representantes da im- Fica assim esclarecido o as-
prensa brasileira para conspirar contra a ordem e a cultura sunto com oportunidade.do Brasil.

Como presidente crônico da ABI, ° sr. Moses, por exem.. oH ..

r I"'plo, precisa sair de uma. vez por todas do seu anonimato cômo- errl0 ree e,l O
do e separa� o jôio do tTjgO. N!nguéJ? mais al:lt�rizado do que Tolos!a, França, 2(} _:_ (V. A)
s. s. _para dizer onde estao os jornalistas brasileiros e onde os

_ O presidente da Assembléialacaios d� Moscou.
A Ni:'bcional, sr. Eduardo Horríot,

.

Particularmente, sempre fomo� contra esse� con!Sressos, foi releíto
'

para a chefia do
pors, nele, em geral, o que se colhe e ap,enas um bízantísmo de Partido Bocialsta Radical porarrabalde e nada ou quase nada em p,rol �a classe. A 759 votos contra 382 depositados

. I?e �ns tempos a esta p�rte, porem, esses c.on�ressos, tem em favor do ex-presidente doSIdo t:-tels apenas �os. co�umstas, que nele,s �� mflltra� para Consl lho sr. Edouard Dala�calumar, confundir, intrigar, dando ao público uma ímpres, di
e ,

são verdadeiramente deplorável acêrca dos homens de ím- I�. triunfo de Herríot cons-
prensa... r _, • •• títuí uma grande vitória pa-

- Ora, ISSO aSSllTI como esta, nao pode contmuar, prínclpal-j y A

d r
-

dmente, quando lêmos nas fôlhas que, junto à Mesa do tal Con- r� o gove:-l!0 e coa izao e

gresso, estão funcionado, elementos estrangeiros intimamente

I B:l�ault, Jda. que Daladíer, �m
ligados à trama vermelha. <,' : Vl0 �nto l,scur�o pronuncUl(

E que êles agem ativamente no sentindo da confusão, diz- do ?n�em a n?lt� exortou aos

nos bem o telegrama de protesto, que vem de ser aprovado I soclalístas ra.dI_cals a �bando
contra essa coisa absolutamente inexistente, que é a falta de narem � �,�allzao. H�r:lot t�
liberdade da imprensa. '.

.

. mou direção contrar:_a, OpI-
.

Todos quantos passam 'por qualquer recanto do nosso nando pela cooper.açao com

Brasil sabem, entretanto, que êsse "slogan" ríão tem nenhu, o governo. O Partido apr_o
ma razão de existir e que apenas traduz uma das teclas da ín, vou fórmula de transação
triga comunista.

.,

que dispõe que seus depu-
Aquí, como em São Paulo e como em qualquer Estado da tados trabalhem para conse

União, a imprensa goza, neste mo�ento, de liberdade plena. guír uma alteração na politi
Mas, não é a liberdade que ambicionam os cafagestes de Mos- ca econômica do govêrno na

cou; o que êles querem é a licenciosidade, a calunia à rédea Constituição, bem como no

sôlta, a 'imprensa nacional transformada em trampolim do ím- processo eleitoral.
perialismo russo, as tribunas e os diários à mercê das moleca-.
gens dos Leônidas de Resende:

, Antonio BessaRepetimos: é tempo de se coibir êsse abuso. Oou os [orna,
Iístas- nacionais reagem à infiltração dêsses arrivistas ou se,

rão arrastados lamentavelmente à trama da penetração mar

xista.

.

A lexandre Konder

Encontra-se em Florianópo�
Iis, o sr. Antonio Bessa, Diretor
Propríetarío do nosso COlega "O
:Albor" que, se edita em Laguna,
e que é o semanario mais anti
go de nosso Estàdo, defensor
dos. interesses do Sul Catari
nensel

Ao,� muitos cumprímentos
que s. s. tem recebido de seus
ínumerog amigos, [untamos
tambem os nossos, agradecen,
do-lhe' tambem a gentileza de
sua visita.

Agradecimentos de S. Exa. o sr. d"sem-
. burgador Herscbel Jobosoo
De S. Exa., o sr. Embaixador dos Estados.Unidos, Hercheí

.Johnson, recebeu o dr. José Boabaid, Governador do Estado, o

seguinte cabograma: .

RIO, 15 - Venho agradecer a Vossa Excelência e ao Pove
de Santa Catarina a cordial recepção que me foi dispensada
por ocasião da minha recente visita a' êsse progressista Estado.
A generosa acolhida que recebi e que me sensibilizou profun,
damente permanecerá 'para sempre em minha memória como

mais uma prova da amizade existente entre, nossos paises,
Queira, pois, aceitar a expressão do meu reconhecimento pelas
amabilidades de que fui alvo e os meus sinceros votos de feli
cidade e crescente prosperidadep para o PovO' de Santa Catari·
na. (ass.) HERSÇHEL V. JOHNSON.

C Ao •
,

roolca da
Obra meritoria da Sociedade S�'.

pesar.--Orde
'

:'oi;;'
"

..� as
'*�ao.

••

>,� es-
clarecida presidência do sr.
João Cupertino de Medeiros, e
sua atividade conjugada com a

Sociedade S. Vicente de Paulo.
OBRA MERITóRIA e Juventude Feminina Católí-

O sr. Biase Faraco,' do P. S_ ca, de cujos empreendimentos
D., referiu-se à recente ínau, prometeu falar oportunamen..
guração de mais um grupo de te. Ao final encaminhou re

casas da Vila Vecentina, na querímento à' Mésa no sentido.
Pedra Grande, construidas pe- de ser consignado em ata voto.
la- Sociedade S. Vicente de de pesar pelo falecimento do
Paulo, com a qual mais oito sr. Pedro Mayvorne, Secretário
famílias de necessitados rece- da Prefeitura de São José, no
berão gratuitamente casas de que .foi atendido.
alvenaria,' devidamente mobí.
liadas. Salientou o trabalho

despendido pelos vicentinos,
notadamente pelo dep. Or
lando Brasil, em conseguir ver
bas federais para essa realiza
ção, pelo cap. Améríco Avila o

sr. Heitor Farias, os quais, de
sinteressada e abnegadamente
concretizaram êsse empreendi.
menta.
Falando sôbre as obras so

ciais da Arquidíocese e, exem

plificando com os Grupos Es
colares de Azambuja, revelou
a atividade pessoal do' Exmo.
Arcebispo Metropolitano, que,
reconditamente, a poucos pas
-sos de sua residência, manti-
nha adequado a várias famí
lias.

O sr. Rui C. Fuerschuette, 10
'" Vice-Presidente, presidiu os

trabalhos de ontem, tendo de,
terminado' a aprovação da ata
que foi aprovada e lida a ma

téria do expediente.

.

Também o sr. Antenor Ta

vares,10 P. s. D., encamínhçu
idêntico requerimento, de vo

to de pesar pelo falecimento,
em Belo Horizonte,' de cujo
município fôra Prefeito, do sr.
Manoel Felipe, ocorrido do
mingo.

O plenário aprovou a ambos
os pedidos.

.

ORDEM DO DIA
Foi a seguinte a matéria:
Redação final - Projeto de

Lei n. 101/49, declarando de
utilidade publica o Hospital
"Santa Cruz" e Associação
Pró.Ginásio de Canoinhas
Aprovado.

Barreto Pinto e ó sr, Pradn Kelly
fi'I't'"'-�"�--�'-'" ,.

.. "

O "Diário da Tarde" tem se candidatura. Explicou-me, po ..

encarregado da transcrição dos rém, que tudo não passa de
escritos do ex-deputado Bar- uma farça. QUem não deseja G -:

reto Pinto, publicados na ím, Brigadeiro é precisamente a U.
prensa carioca, principalmente D. N. Sabe, perfeitamente, que
aqueles em que são feitas alu- Eduardo Gomes iria fulminar
sões ao eminente sr. Nerêu Ra- na cadeira elétrica ínumeros
mos, Presidente do Diretório malandros. E ISSó não convem
Nacional do P. S. D. dentro da própria agremíação,
Um 'ledor e apreciador de

.
Aliás essa é a opinião, tam

Barreto Pinto e do próprio bém, de José Américo. - que
"Diário da Tarde" estava se re, já não sabe onde está o dínheí
galando com o rato, certo de 1'0 - mas que conhece a todos,
que o jornalsinho udenista dis, da U. D. N. tendo mesmo um

posto a fazer o cartaz do írre, ficharia completo. De outro ar;
quieto ex-parlamentar, iria re-. quivo examinei ha tempos, for
produzir todos os seus traba- necrdas por um amigo co 'um,
lhos. várias fichas, e fíquei horrorí.,
Dai a estranheza que causou zado. Preocupei-me erro ler a fi

a esse ledor a falta de trans-I cha Prado Kelly, cujo YeS11mo
crição, pelo "Diário da Tar, é o seguinte: - Honesto, inte
de", do escrito publicado na ligente e vaidoso; julga ser

edição de 17 do corrente, do maior do que aparenta, mas
vespertino carioca "Diário da não tem coragem de reagir.
Noite", que Barreto Pinto de- Para servir ao govêrno, embora
dica ao ilustre sr. Prado Kelly, representando o papel de galã,
Presidente do Diretório Nacio- é capaz de fazer tudo, o que se

nal da U. D. N. lhe pede".
Naturalmente que o "Diário Há injustiça, em parte, nes.,

da Tarde" se esqueceu dessa sa ficha de Prado Kelly. Traba
transcrição. E sem outro obje- lhei com ele, durante muitos
tivo, senão o de avivar a me- anos. Sempre julguei-o hones
mória de seus escrevinhadores, to. Acusava.se fortemente Var.,
é que damos a seguir, o citado gas, embora, um dia, haja mu
escri-to: dado completamente, a sua ati-
- Ontem, almocei com um tude em troca de uma vaga de

fervoroso udenista. Falamos do ministro do -Supremo obtida
Brigadeiro e de sua projetada para um seu parente. Foi sem

pre, e é oposição apenas, para
uso externo!
Não sei o que ele est.i pre_

tendendo agora, para ficar tão'
agan;ado como se acha ao nos

so bom amigo general Dutra ...
Vocês não acham?

Barreto Pinto"

Concurso de
cartazes

/
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2

Tir�$ton�
primeiro pneu

•

errou

anti-derrapClnfe

_BRT4 f ,. Terra-fe',. 2� ele Novembro'" ,•• '

Leitor amigo!
O fim do ano se aproxima e com

êle grande festa da cristandade: o

NATAL.

Coopera conosco auxiliando a

grandiosa festa de caridade "SINOS
DE NATAL" c, assim, darás um Ipouco mais de alegria ás criancinhas Ide Florianópolis. I !

'6ti"m�'��'q� 11
Precisa-se da um elemento para' Iviajar como vendedor, no interior Ido Estado do Paraná. Mesmo não i Itendo pratica, terá assístencí a nes- i

cessaria ao trabalho por cornpejsn- :
tos profissionais. Trabalhando a- 1·
penas 25 dias (por mês, poderá ga- i
nhar dc Cr$ 4.000,00 a G.ooo,oo, I
livre de despesas. Tratar com i ISm i lh , La Porta HoteL das ui às I
20 horas. J-'�------------ ___

Do·res
nas (osfas,
Nervosismo,
Reumàtismo !
A allmentação incC?llveniente, o e�ce5-

80 de bebidas, resf tiados, etc. obrigam
freqüentement.e os Tina a um trabalho

forçado. Os transtôrnos dos rins e do

aparelho urinário são a causa da. re

tenção do ácido úrico, freqüentes levan

tadas noturnas, dores nas pernas, ner

vosismo, tonteiras, tornozelos inchados,
reumatismo, olhos empa.puçadoê, e, em

geral, a impressão de, y-€lhICe precoce.

Ajude seus rins a pur-ificar �eu, sangue
por meio 'de cystex A pruneira dose

começa a trabalhar, ajudando seus rins,

a elirrlinar o excesso de ácidos, fazendo
assim C0'1'1 Que se sinta COU10 novo ', Sob
nossa carautie Cystex deve ser inter

ramente satisfatório. PeçaCystex em

qualquer farmácia. hoje. me�mo. Nossa

garantin é sua maior proteção,

çystex no tratamento de:

(;.STlTES, PIELlTES E URICEMlA

,. " . " .- .. " . " " . -" """."
�

.... " � . " .....

Comentário Internacional

Petróleo na neve.
Por ÁL NETO

Point Barrow possue- tõdas

as característícas ess·enciais
a uma bacia petrolífera de pri
meira ordem.
point Barrow esltá no Alas

ka, ás margens do Oceano Ar�

tico.
As possibilidades petrolíferas

desta região foram reveladas

por vários! estudos georísícos
Em 1946 um geólogo da Ma

rinha norte�americana confir

mou o potencial petrolífero de

Point Barrow.
Nêste momento, o trabalho ali

prossegue em ritimo acelerado
A regísão de Point Barrow foi

designada Reserva Petrolífera
da Marinha dos Estados Uni

dos.
Cercados de gêlo por todos,

os lados, Os homens que traba,

lham €m Point Barrow levam
uma vida austera e árdua.

Há. um dia de descanco
:

pdr
semana mas como não há na

da que' fazer a não ser traba,

lhar os homens em geral tra
balham também durante o dia
de descanço.
Cada dois meses, os trabalha,

dores têm direito a .ír passar
dois dias na cidade de Fair
banks.
Para isso, sxístem aviões que

levam e trazem os trabalhado,
res gratuitamente.
Muitos, entretanto, passam o

ano inteiro em Poínt Barrow
A venda de bebidas alcoóli

cas está proibida em tôda are.

gião mas os homens podem
comprar cinco latas de cerveja
por semana e cinco garrafas de
refresco americano.

C.mi..... Gr.v.t... Pitame.
Meia. d••�melhoreli pelol me

norea preçD. 16 D. CASAdMIS
CELANEA - RUGO. M.fr.�

A segurança nas paradas re
.� .

teção do veículo e d id
pentmas - para oro-

d
a VI a hu

.

os problemas difíceis
mana - foi um

tria de pneum iti
� que enfrentou a indús_a ICOS. Como e

.

domínios, a Firestone l'd
m mUItos outros

, I erou e t .

progresso com '.
s e conSlderável

.
' a cnaçao pelode pesquisas do pri

.' seu laboratório
, Imelro pn .

eu antl-derrapante.

Firest�ne produz o
-'.

-

sa umce Supe B - I
rante suavidade d

r- alao o pn.

.. e march 1
' eu que

aabrs a baIxa pressão _

apenas
a

24Pelob maior volume de
orve os eh s. E ° S

ao
oques da estrada . Uper-Balão

d
carro... e oferece .a má/

em vez de transmití-Josas r_epentinas. Suas fenda
rma segurança nas para-tes, cIentificamente di

s transversais anti-de
garanti '. ISPostas na roda rrapan_

a lmgualada contra der
gem, proporcionamrapagens.

............._-

---"'------..:._

�s 1aborat6rios da Fír _

çao através da e�tone, sempre à bus
maiores o pesqUIsa, procuram t

ca da perfei-

mÓvel. Est�razer e a segurança de dfrnar cada vez

ticos Firestoneco_nstante aperfeiçoamenton�lr um auto

so da indú t
.

e um fator preponde
os pneu,má_s na automobilística. rante no progres_

a

Abl'.. INDÚSTRIA BRASILEIRA

.reSlone

o

---

.. .

u,n.co pneu

$up

Hospit�1 de Caridade.
Servivo d� transfusão de sangue

o Banco de Sangue do Hospttal de Caridade neees

sità doadores. Qualquer pessôa que deseje doar ou ven

der '�eu sangue poderá procurar os técnicos encarre

gados; do Serviço entre- 8 e 10 horas, 'l\erão os doadores

gratuítamente exame clínico ,e exames de sangue.

Doar sangue não prejudica, traz benefícios.

� ,

O CRIADOR DOS PNEUS BALlo

DATILOGR FI

(

Correspondenels
Comerciei

(onrere
Diploma

NAVIO�MOTOR "ESTELA II

maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria'

.A�ente9 em Florianópolis CARLOS HOEPGKE S. A.

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

DIRECAOI
Amélia M Pigozzi

METODO: •

Moderno e Eficiente

RODIO JUBI' IVO g"

Rua General Blttencourt, 48
(Esquina Albergue Noturno)

Jovem Brasileiro! Serve tua
Pá'ria como perequedíste
Acham-se abertas até o dia 29 de outubro, as inscríções para ma

tricula no Curso Básico da Escola de Para-quedistas,
Os interessados que desejarém prestar 'serviço à sua Pátria como

Para-quedistas, deverão procurar a Secretaria do 140 B. C., diaria

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

Jovem brasileiro!... Inscreve-te e presta teu serviço mil itar a

PáJtria. como Para-quedista:

1530 kilocielos ondas: médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA
--------------�

A Sífifis
Ataca todo o organismo

SIFILIS OU REUMATISMO DA

MESMA ORIGEM?

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

da Sifilis e Reumatismo da mesma origem.

Inofensivo ao organismo, agradável como licor.

lAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-'DIA 3 DE DEZEMBR01 NO LIRA TENIS CLUBE� D�SLUMBRANTE SOIRÉE: "WHITE CHRISTlVIAS", MA8AVILHOSA OR.
_-N1\1VIENTAÇÃO TôDA EM BRANCO, BASEADA NA MúSICA DE IRVING BERLIN. RESERVA DE MESAS A PARTIR DO,

DIA 28
-�------------------------�--------------.--------------�--�----�--------------------------------------------------------------__-

lMã!rEL 'Ramon 41varez
:. ,= :]! o grande interprete da,

.

melodias argentinas
_ANIVERSÁRIOS

\

SE."lIHORA TO:VIÁS WOODS
Faz anos hoje a: exma. sra. d.

India Fernandes Woods, dignissi
!.ma espósa do sr. dr. Tomas. \Voods,
.alto funcionário federal.

A data de hoje é assina lada pelo
.amversárro" da' distinto senhurínhn

• .Sularnita Bonnassis, fi lha do sr,

� Oscar Bonnass is.

.

Na data de hoje festeja o seu l<aniversár-io a senhortta Dulcir ..

Cunha Oarreir ão, íuncíonár ía do
I. A. P. I.

Faz anos h�je o sr. Jabes Garcia,
; funcionário estadual.

'A data de hoje' é festiva para a

.senhorita Mar ia i\larennes Caru

� pos, contadora E' filha do sr. Jacin

\ _ to Campos.

A intel,ig'ente e galante menina

Eilana, filhinha elo sr. deputado
dr. João José de S01.1Sa Cabral, f:1Z

· anos hoje e ao regosíjo dos seus

pais, se associam as suas numero

,'las amiguinhas, que lhe prestarão
_ homenagens.

Ocorre, hÓje, o aniversário nata

-Iício da exma. sru. d. llta Lobo

Costa, digna consorte do SI'. Wal
dernar da Costa, Fiscal da Fazen-

, da em Araranguá,
A dama natalíerante que, pelas

excelsas virtudes de coração, con-

ta com vasto círculo de l'el,açõf's
, {te amizade, ver-se-a, hoje, alvo de

expressivas homenagens, que lhe

signi rioarão a estima e ap rêço de
" que goza.

Fez anos ontem o sr. Miguel
Ateríno, alto comerciante nesta

I
;' praça e .sócio da conceituada firma

Atei-mo Irmãos.

Relações dos telegramas reti-
· dos: ' / i 'ft11l1�
._ Antônio Pereira Machado,
Margarida da Conceição, Oran

e

ge Santerre, Amauri Souza,
'Oswaldina Souza, Antônio Ma
-noel Caetano, José Clapeo, Eu-

·

leterto Duarte e Juzabo Ltada.

Uma 'copa, ,estilo original, la_
"queado em creme, com. aplica-
·

'ções em decalcomania, com_

Posta de um bufet com vidros
-'-de Correr, mesa extensível e

Seis cadeira� e uma geladeira.
'"Um quarto para criança, com

duas camas e grades removível,
gUarda-Toupa de três corpos,
mesinha_tocador, duas cadeI
rinhas', galeria para cortina,
também laqueado em creme,

·

Com aplicações em decalcoma
llia.
Ver e 'tratar

'�J3l'ito; 1>1.

\

TEATRO

TEREZA RAQUIN

OLHOS IRRITADOS 7

�
'��

... ", " ..

PREZADO LEITOR
,

Se o mensageiro dos SINOS
DE NATAL ainda não passou
na sua porta, aguarde então a

visita e prepare uma prenda
para auxiliar a festas das CRL'
ANÇAS POBRES que lhes sabe
rão agradecer deante da ale,
gria do dia de'Natal. '

TINTAS PARA IMPRESSÃO
C O'T TOM A R

una - Diário-
RITZ

-I vezes, que choraria por lima insig,
Tivemos ontem, no Teatro Álvaro

/ nif'icuncia, que se impacientavn,
de Carvalho, a terceira peça apre- que, ficava indeciso, com os seus
sentada por SANDRO e seus, Come- olhos dansando, quando devia 10-
diantes, em sua temporada aqui em mar uma resolução, vivendo à som.

Florianópolis. TEREZA I�AQUTN, bra da mãe, paradoxalmente Hão
adaptação do romance de Emile Zo- era marido.
la por Itália Fausta. Olindo Dias e .1. Maia" respecti,-

Foi realmente com prazer que vamente Grivet e Michaud. Aqueles
assistimos a todo u desenrolar da dois velhos metódicos e burgueses I

obra de Zola que, magnificamente que adoravam uma discussão, se
Itália Fausta transportou para o desempenharam otimamente )13
palco e dirigiu, com cenários -íe parte cômica.
Lazlo Meítner, Completaram o elenco, Antônio

O livro oferecia grandes momcn- Mello, no Acendedor de Lampeõas,
tos com grandes interpretações, mas e Rosely Mendez fazendo Suzana.
é necessário que a adaptação fique Como já disse antes, foi um elenco
sendo teatro e não a monotonia do homogêneo que se apresentou on
virar sistemáticarnente a� páginas de tem em TEREZA RAQUIN. O 'j1ú
um livro. O que tivemos em TERE· bJico aplaudiu. Mesmo até na mu,
lA HAQUIN, foi uma grande peça, dança de diversos quadros ele não

, p.or mérito de sua adaptadora - se conteve ... e era justo.
Itália Fausta. Os dois atos e seis Florjanópoli�, 20 de novembro
quadros se passaram sempre numa de 194-9.

Tivemos o prazer
sábado ultimo a apresentação
desbe jovem artista pela onda
da RADIO GUARUJA -- ZYJ-7
onde, com sua bonita e original
interpretação em seus boleros
e

-

Tangos, conquistou plena
mente o agrado de todos os ou

vintes da mais poderosa emis
sora Catarinense.

EMÍLIO DA SILVA
--E--

MAGDALENA S. DA SILVA
participam, com satisfação, aos parentes e pessoas de suas re

lações, que seu filho EMíLIO, JÚNIO� contratou casamento
com a senhorinha O�ILDA CARDOSO.

Jaraguá do Sul, 16_XI-49.

As 5, 7%, 8% hs. -.
-- Bessões das �1ocas -

- Um romance encantador em
balado por sua "vos melodias'!

"RA.PSóDIA MAGICA"
-- com -

Glenu VERNON
Anne JEF.FREYS
Sublime!

Inesquecivel!
- No Programa:--

-- A Marcha da Vida
-- Nac. -

- Preços': --
Sras. e srita -- Cr� 1,20
Estudantes '2,00
Cavalhcíros

'

3,20
LIVRE - Creanças maiores de

5 anos poderão entrar na sessão de
5 horas.
ODEON

TEÁTRO A. DE CARVALHO
,

-- ÁS 8% hs. - .

-SAXDRO-
apresentando o Teátro Popular

de Arte, Com - i\lARIA DELLA
COSl'A Bom a grandiosa peça em
3 átos :

TURACCOROAD
(Estrada do Tabaco)

Original de
E. UALDWELL e J. KrRKLAND

em tradppão de R. M"AGALHÃEi::)
JH.
-- A Peça que, permaneceu 8

anos .ern cartaz na Broadway, e da

qu�l fui extraido o Iilme "Cami
nho Aspero ",

- Preços : --

Cads. numers. - Cr$ 25,00.
Locals, avulsa 20,00.
Camarotes. 125,00.

"Irnp. 18 anos".
- INGRESSOS A venda durante

todo o dia no "hall" do Cine Ritz.
ROXY

- Às 7% hs. --
3 FILMES LEVADAS

(Technícojnr)
-- com -

Jeanette Mc DONOND
Jeanette Mtl' DON.A.LD
José ITOREI
Jsdward AHNOLD.

-- No Programa: --
1) ,____ O Esporte em Marcha

Nacional. \
2)' ...:.. Metro Jornal

- Atualidades --
-- Preços: --

Cr$ 5,00 - 3,20
"Imp. 14 anos".

movimentação segura, num mesmo

ritmo, sem partes arrastadas, 'não
cansando nunca á plateia; bem d()
sadas as passagens fortes, mistura
das ao encanto das cenas suaves.

O que vimos ontem, foi um cast

homogêneo, vivendo aquela Iarni
li« aquela roda com os seus háhí
tos e tiques particulares, um traba
lho -todo por igual, valorisando as

sim mais ainda todo o conjunto.

I Oaroía Revela�ão Porque em teatro é necessário 11111

afinamento geral: é preciso quequase n�o . acredlhitand? no qFu� ninguém fique atrás tirando a in-
seus proprios o os VIam. OI c. •

t
-

d 1I t tá I tensidade de mterpre açao os t c-
rea men e um espe acu o ma- .'

.,

.

duas coí 111aIS·ravílhoso em que, uas COIsas
lVI

.

D n. C t f' T.foram demonstradas a um só A sra. ".arra .

e a os a OI r e-

tem o: A habilidade surpreen. reza Haquin, aquela moça que viu

denie de uma criança e a tací- frustado o_seu, casamento, e qUa!�
lidade com que pode ser traba- do a solução lhe aparece, �rans.nl1'
lhada a Mãquina Elna. l.in-nos todo o s.eu drama tnteno;-,
A demonstração de ontem fazendo-nos sentir- todo a�uele ape

foi portanto uma verdadeira 10 mudo que ela lançava ao homem

consagração do que pode fazer que era o seu sonho.
. .

uma criança e de que é capaz • Sandro fez L�renço, ? pmtor dis
uma máquina Elna. Com ela ereto, calado, vivendo mtens_amente
em casa, até as crianças auxi- o seu papel pelas ,expressoe.s 50-

liam as mães. por Walmor Cardoso da Si lva

CONTINUARÁ A DEMONS. mente o quanto lhe significava Te-,A todos os aniversariartfes de. I •

E d d
'

TRAÇÃO reia. quan o os. OIS se
..

encon, , •••••••••••••••••••••••••••hoje, "O ESTADO" apresenta cum-
J t dComo dissemos, á demonstra, tram, no fundo, para o reijo, o, oprime.ntos e votos de telícídadesr . ..

I
.

"

ção de ontem esteve presente um romance de amor ja aavia eu-
........ - . ..

um numerdsíssimo publico que tre eles. Outra cena, a do quarto,
se extasiou diante do maravi- ousada e bela, com uma ótima com

lhosO trabalho de Elizabeth. posição de luz.' ,

Acontece entretanto que mui- Wanda Marchetti, na Senhora
tas pessoas chegaram atraza, Raquin, deu-nos uma interpretação
das e outras por afazeres e segura, culminando 'nas cenas fi

obrigações não puderam com- -nais onde se valeu unicamente das

parecer a demonstração. Por expressões, transparecendo toda ri

esta razão e ainda atendendo angustia de não poder revelar '1m
................... •............•

à vários pedidos, ficou resolvi- segredo, mostrando ,o seu prazer ao

y1felegramas retidos dQ que .hoje, domingo, dia em;presenciar aos .suicídios de Loren-

que maIor numero de donas delço, e a sua vitória quando se ergue. . .

casa 'poderão abandonar os A peça tem o seu climax no fim, T b canosfares para um passeio, conti quando Loreriço se suicida seguido IDOSnuará sendo apresentada para por Tereza. Uma grande cena --

vao·lz!ldosO publico a menina prodigio Sandro, Maria DeIla Costa e Wa<1- na g
capaz de executar qualquer da Marchetti -- que era a seque;}- A chegar denLro d,e alguns
trabalho de costura e borda4 Cifl natural de intensidad,e dramb- dias grande importação a pre-
do. Assim aqueles que ainda lica' requerida .pela história. ços reduzidos-
não tiyeram op.?rtun�d8:de d_el Wallace Viana compôs o mari(lo MEYJ!]R & COMPANHIA
aplaudI-la poderao hOJe a n?]... de Tereza. Camilo, a mistura de Rua Conselheiro Mafra, 4

...... ........ ........ ........ te, às 20 horas ve-Ia e apreCIa

Icriança e adulto '0 jovem bobo às FLORIA�óPOLIS

'VENDE sr la. Certamente o êxito que al-
'

,

,

'. '_ I: cançará, a demonstração de
__, . ...:.. _

hoje não será menor que o deiontem, quando não o suplan- OSCAR CARDOSO

��RINDE AOS PRESENTES I OLGA FREIT�SCARDOSO �

Findas as demonstrações de têm o prazer de anunciar aos parentes e pes.soas de suas rela

onte� a Máquina Elna fe ções, que con�rataram o casame�to de sua fIlha ONILDA com

oferecer aos presentes taças d o senhor. E�IL�O DA SI'LV� JuNIOR. '

champanha, acompanhado d ,Flonanopolls, 16-XL49.
biscoutos apropriados. Duran
te algum tempo ainda estive
ram reunidos em palestra
agradavel e alegre as pessoas
que foram assistir traba�har a

pequena Elizabeth e que de lá
se retiraram cheias de_ admira

à Tua Alves de I Ção. por ela e pela notavel
i Elna".

f
..........................

IMPEHIO - 7% hs,
.F\URB.' NO UEO
-- com -

Robert MONTGOMERY
Ingrid RERGEN:'l'

- Sessões das Mo'ças -
IJ\IPERLU
-- FECHADO PARA REFORMA:

e insLalação dos nov-os .parelhos!
••

'. • •• ••

'j
• •• • •••••••

Amanhã lUTZ

�QV� pRLEANS
- com-

Artl1ro de CORDAVA
lJorothy PATRICK

,

5a Feira -- RITZ
DEUS ME DEU

-- com

Bing CROSBY
.

Joan CAGFIELD

Rarry FITZUEH..\LD.

UM AMIGO

6a. F,eira '- RITZ
-O filme que volta para matar

sauejades!
A GRANDE VALSA.

-'- com --

Fernand GRAv�T Louíse
RIANER -- Míliza KORJUS

Domingo - RITZ
Rette DAVIS - em

ENr:ONTRO NO. INVEBNO
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i Damó�rafa
' I
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'

diplomada
:
..
<8

:
•
SI
• •

: Caixa Postal 55,

:.. � .

Oferece seus serviços .

Cartas a Marià Inês
Ferreira.

NOTtCIAS DA ORDEM DOS ADVO
GADOS DO BRASIL

TINTAS PARA PINTURA
C O T 'T.O M A R

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

AVISO
JELVIRA MUND MÁZARAKlS

(Dona Vivi)
Obstétrica (parteira)

Comunica que .desta data em

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

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

\

,1f'V'.............,....,.._._,.._-•••_,....-__......-_...-.-_-.-_.
() VAI.E De ITAl.IJ
P1'OeD.nm 11. A.�II«lb

PToptlSfIO.
LIVRARIA 43, LIVIU:AU

ROSA

_'

nos era de 23 anos apenas!)
<,

'Como pode V. prolongar sua

vida? É cada vez maior o número
-de pessoas que atingem uma ida-
-de avançada. E, o que é mais, go-
zando de saúde razoàvelmehte boa,
Não obstante,.estudos feitos mos

tram que milhares de pessoas estão

-encurtando a vida sem necessidade ...

por não saberem se precaver contra
as doenças da velhice. Entretanto,
€xames médicos periódicos revela
riam prontamente quaisquer írregu
íartdades, poupando sof�imentos e

acrescentando anos de vida.

(
,

o perigo oculto; Os sintomas, inclusive
dôres, torncm-se muitas vezes menos evi

dentes, com a idade.

Sua saúde, é mais sólida aos 60

que aos 16? Em geral, é! Uma
pessoa idosa pode suportar, quase

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

I teja em guarda contra êstes sinais

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

Êle lhe prescreverá uma dieta bem

equilibrada, capaz de conservar o

seu corpo em' bom estado. E obser

ve o seu pêso. O 'excesso de gor-:
dura sobrecarrega o coração.

.'

V. não precisa afast(1T-se da vida ativa.

Aos 60, suas fôrças são apenas 1,';'0/0 meuo
rés do que ces 25!

Qual é o segrêdo de uma ,vida
ativa aos 75 anos? Muitas pes

soas, depois dos 50, receiam ver

declinarem suas fôrças mentais. No

entanto, os fatos provam : as fôrças
,/

mentais aumentam até os' 60 anos.

Cervantes completou seu "Don Qui- I

xote" aos 68. Goethe terminou

"Fausto" aos 90. Stradívaríus fez

violinos até QS 93. Trabalho mode

rado' e distração farão com que
voéê se conserve alerta e ativo.

Deixe que o médico dirija sua dieta
e suas atividades físicas.

• VoeI! V€r4 o nome SQUIBB nas prateleiras de sua farm4cla.
Nas'1'eceitas do seu-médico -também. Porque 'SQUIBB é um
40s maiores fabricantes do mundo,.de penicilina, estréptomi
<Cfna, vitaminas, anestésicos, horm"fios e outros medicamentos
receitados pelo seu médico, para restabelecer ou conservar sua

saúde. Desde 1858 os 'l.aboratóTios de Pesquisas SQUIBB t�m

descoberto, aperfeiçoado e produzido medicamentos para
melhorai" o padrão de saúde e aliviar o sofrimento humano.

./

Em -recente reunião do Oonselho
Seccional da Ordem dos Advogados
do Brasjl, o consesheíro ]:<:dmundo

Lins Neto comunicou que recebera

.a incumbência da familia do emi

nente [urísconsutto dr. Francísco

Mendes Pimentel, de oferecer á .bí
blioteca da' Ordem o Iivro "F. Men

des Pimentel. Jornalista e politico -,

Professor. ,Jurista" no' qual "estão, - I

selecíonados alguns ,dos trabalho,

do saudoso mestre.

O mesmo conselheiro Edmundo

Lins Neto par tícipou que, por de

'lermina'ção do presidente, estivera
no quartel do 10 Regimento de Cava

Iaria (Dragões da lndcpendênci'a),
para ali prestar assistência a um

colega prêso. Verificando, porém,
que se tratava de questão afeta á

discip�ína militar, pois o co lega, otí
cial da reserva, ali estava em está

gio, nada pôde providenciar, o re

ferido conselheiro.

Debateu, ai�da, o Conselho, um

'Pedido feito pelo advogado de Rou

Ibos B· Falsificações de cópias de

peças de um processo disciplinar
movido, perante a Ordem, contra

um bacharel. Tratando-se de um

caso omisso, o presidente submeter

ao � Conselho 'Ü seu despacho que
mandara atender ao pedido, pois' se
Lrata de ínterêsse publico e nada

existe de contrário no Regularnen
to. O conselheiro Heriberto de Mi

randa Jordão, todavia, teve opinião
contrária; alegando que haveria,
certamente, publicidade em prejuí
zo da advocacia. Mesma opinião a

presentou o conselheiro Gabnel
Costa Garvalho, pois, o artigo' 35
do Regulamento da O. A� B., não

psr-mtte 'p:ubl.icidade a�tes do resut ..

tado do julgamento, dos processos
,

disciplinares. O conselheiro Ferrei

ra De Sousa foi de parecer que o

:despacho do presidente estava çer- 1

to, pois se a própria, parte pode pe- louça tôdas as terças-Feiras - «POR UMA VfCA MELHOR», a historia- dos gênios da ciência, o drama dos I'•
homens de branco I Ás 21 horas na Rádio Nacional do Rio. Ás 21:30 horas nà Rádio Tupi de São Paulo.

•

dír certidão" a Ordem não pode �e.. __,..._ ..:.,.. .:... ......: _

gá-Ias quando semelhante pedido -

fôr feito por uma autoridade. Em

votação, foi o despacho do presi
dente mantido, devendo a policia
ficar esclarecida de que o processo
não foi ainda julgado, pelos votos

dos conselhos Alcino Salazai', Sa

muel Puentes, Manuel Pereira de

Cordis, Fernando Bastos de Oliv�l
ira, Cândido de Oliveira Neto, Fer
reira de Sousa, Luis' Gonzaga do

Nascimento e Sí lva, e Lins Neto,
contra os dos conselheiros Artur

Possolo, Castro e Silva, Heriberto
de Miranda Jordão, G'abríel éosta
Carvalho e Celso Fontehele, os

quais, dada a natureza sigilosa de

nossos processos disciplinares, não
atendam ao. ofícío.

DO
�O� COrNJ1RA'
TRABALHO A

=-=

SEDE SOCIA ... :

POfRl0 AlrEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O es . 1.° ANDAR

CAIXA POSTA�, 583 • TELEFONE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

,Agencia Geral para 8tH. Catarina
,

Jjua Felipe Schmidt, 22-Sob.
Caixa Postal. 69 - 1el. "Pmtactnra" - FLORIANOPGLrS

Comer com prazer -
.

fdigerir sem so rer

" Bisurada ajuda a. quem
O uso da Magnes!O, f t e não quer .correr

o
. ,.mentaçao ar a

aprecld ohio�racidez e distúrbios
riSCO a. P

M nésia Bisurada-
estomacaiS. ag. ·,1

""�r;�MI"�,

e em compnmloOS.em pO , l.

'fQ/f///////////////H//JY§/tf/I////////#�//Ar&!�!�!_WA1Z!

Magnésia Bisurada

SQUIBB
FARMAaUTIGOS

.,

,.

<'

.
.

A vista é a prazo,'
Enrolamento de motores, dinãmos � transformadore•.

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

tricos, artigos elétrtcçs, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveit
receptores "SARATo'GA", "INDIANA" e "MERCURY".

A ELÉTRO· TÉCNICA
Rua Tte. Silveira. 14 -:- Caixa Postal 193 - Fone 7".

NOSSO POSTO: - TEIXEIRA E SILVÁ
Atende dia e noite - Rua Santos Saraiva.

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

l

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E l'4.0DELO
OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO'
_ HIGIENE ABSOLUTA _:_ ARTIGOS DE PRIMEIRA'

I

QUALIDADE.,
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JUSTIÇA MiLITAR

-0-
PROCESSOS Dl�TRlBUIDOS

AFDITORIAS

O auditor ela Segunda Auditorra

,da Primeira Região Militar, rnstrí

buiu as Auditorias de Guerra Re

gionais, 0,5 segumtes processos:
A ia AUDITORIA: - Pedido de

justificação ele herdeiro relativo a

M.aria do Carmo Faria, processos

,dos Insubmissos Reinaldo. Damásio,
Manuel Antônio da Silva, üícer o

Cosme da Silva, todos do '3° Bata

lhão de Carros de Combate, Anjo
:B�'lati, Euclides dos Santos, ambos

.do i ° Regimento de Cavalaria de
_

_ Guardas; á 2a Auditoria: - Prooes

.sos dos insubmissos Orlanelo Fer

reira Castilho, Júlio Martins NeLo,
"icero Liridnlto Fer'reira, todos'. do

30 Batalhão de Carros de Combale,
Antônio Dias ela Silva, do 1° Regi
mento de Cavalaria de Guardas; iI

.3a Auditoria: - Processos" de pen

são vitaucía em que é interessada

.d ..Maria da Paixão Gomes Farias,
,dos insubmissos Valter Azeredo

,Coutinho, Dernerval Silva, ambos

no 3° Batalhão de Carros de Com

bate, José Medeiros Antunes, Nel�
50n de Cavalaria de Guardas.

DR. FRANCISCO CAMARA
NETO

Advogado
.·Escritório: Rua Felipe Schimidl
.21 (sobrado) (Alto da casa "e

Paraíso")
.Resídencia: Rua Alvaro de Car
valho, 36 I'

Florianópolls
,.. �. .... . .. '" ....

Iheiro da ilustra.ç1lO a.-oima,�

lhe. em o.m&vel gesto. lllD câ1iae cio
excelente aperitivo KNOT. Iamt.r.
_ V. Si&. de acrescentar, 80�
oe•• ge'nâl'-:ESíEÉTAl1-
BF"1 {J I1EY APERITiVO

� pnEDIl.ETO!

.. -4. ..."..... .. •••

SENHORITA!
_�A ultime creação em rei ri

'garante é Q Guaraná KN01
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o
acompanhando

está
a moâ v

.". " . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .

: FERlD I\S, RE:Utvl4.'rli:H'o1 J
PLIl.CAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
. MadlcQçéio Quxilier DO tratllmantc

da. aiflli.
� .......... .. " .....

Terreno
Vende-se um, corri 10 metros

de frente por 33 de fundos, si
tuado à Avenida Mauro Ramos
n. 305. A tratar na rlfa Crís
pím Mira n. 85.

AS oENTES SAOIOS E
-

AT�AENíES, sÃo CARACTfRisnC0S KOLYrJOS-ISTA !-DE TODO

MAS, VEJA ESTECOIITRAs'rE ...
olhe os dentes de outro

1
boca... cariados e mal'
cuidados. Isto poderia ter
sido evitado com uma

visita ao dentista e o uso

dia rio de Kolynos.
. "

-,

L

Jesfes
:3
moJO$

fluIMIN*ÃNDo' p;g DESTRuiNDOI r::ILi"MPÃN"ÔÕ"
OS ÁCIDOS DA BOCA I r;:II AS BACTERIAS I � PERFEITAMENTE I

I
Os ácidos da boca, que causam

I I
f\ conhecida bacteria "Lactobacillus I I A espuma penetrante e refrescan-

Ias carie s, ficam neutralizados
.

Acidophílus Odontolyticus" é a pro- te de Kolynos retira as partículas
'

logo que os ingredientes anti- dutora dos ácidos que provocam as de alimentos deixadas pela esco-

I ácidos de Kolynos se põem em

I �
caries dentarias. Somente Kolynos I I va . .. e mantem os íngredíentes Icontacto com a saliva. Esses mes- contem certos ingredientes bacte- protetores de Kolynos na super-

I
mos ingredientes dissolvem a pe- ricidas que são mortais para essas I I ficie dos dentes, para evitar que se

licula que sentimos sobre os dentes, I I
bactérias, Es,tudos científicos rea- forme nova película. Essa espuma Iantes de escová-los com Kolynos. lizados em famosas .universidades penetrante leva os ingredientes

I
E nessa película que as bacterias norte-americanas e européias, pro- I I anti-ácidos e bactericidas de
se ocultam e se reproduzem, 'I I varam que Kolynos destroi cerca de Kolynos aos lugares perigosos... I92% das bacterias da boca. Este atacando reaLmente a causa prin-

'L
.'

.

, _j. I
efeitodeKoLynosduravariasho1'as! I I cipaL das caries.

'_j'_____ L __.J L -_ _

l

SOMENTE KOlY�OS AS COMBATE

Delicioso sabor refrescante!
E ECONÔMICO TAMBEM:

Basta 1 cm

na escova seca.

OUTRA FAMOSA KOI.YHOS·/STA

&».
. linda estrela do filme

11/ "lhe Spiritualist", da
Eagle-Lion, sempre
usa Kolynos.

.
'

com Kolynos, depois de cada refeição.
McCANN-K�aos P

VENDE-S,E por motivo' de mudança Faculdade de Fdosolia de Saóta �at8rID�
Grande área \

de tprreuo ià' cultivada .

De ordem do Exmo. sen;��;��!;:rOOthon da Gama Lobo d'Eça,'
(Distante cerca f:1e seis quilometros da capiuii-Bairro-Barreir xs Diretolr, convoco uma assembléia geral extraordínáría para o dia 23
A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo de novembro de 1949 ,ás 19 horas e 30 minutos, a realizar.se no Inssti-

• 6 casas de madeira e uma de material. tuto de Educação "Dias Velho",
TRATAR:, Assunto: oficialização da Faculdade de Filosofia de Santa Catarína,

Florianópolis - nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves: Plonianópolís, 18 de novembro de 1849.
Barreiros - com o proprietário Mathias .lha.
Blumenaa - com o sr, Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

E1pídrio Barbosa
Secretário

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E
HOSPITAL DE CARIDADE

FESTIVIDADE DE SANTA CATARINA
Realizando-se no próximo dia 25, ás 16 horas, a Solenissi

ma Procissão de SANTA CATARINA, venho solicitar, de ordem

do sr. Irmão Provedor, a presença dos Irmãos e Irmãs, na sa,

cristina da Catedral Metropolitana, ás 15,30 horas, afim.de re

vestidos das insigneas da nossa Irmandade, e á esta encorpo
rados fazerem parte do préstito em honra á Nossa Padro'eira. '

Consitório, 19 de novembro de 1949 .

. Luiz S. B. d:1 T:dndade, secretário.

CURIT'BA

�vO'
.. FONES:. 3.252 42J8 Caiu Po,'al. 5451

� .•

TEUCRAMA: PROSEBRAS ·PARAN4 !--

r
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Domingo, no Clube 15 de Novembro, grande festa da· vitória promovida
. pela diretoria do Avai •.

Venceu' novamente ii
seleção- da' capital

Perante grande assistência, nossos, pela contagem de 4 a 1,
derrontaram.se na tarde de tontos marcados por Lázaro,
ante.ontem, em Tubarão, os se- (2), Niltinho e Américo. O ten
Iecíonados desta Capital e da to de honra dos locais foi con
Liga 'I'ubaronense de Despor- signado por Amorim.
tos, em continuação ao Torneio O quadro vencedor [ogou
das Seleções, organizado pela assim contítuído: Adolfínho,
Comissão de Seleção Catarinen- G.arcia e Chinês; Mínela, Jair
se· e Ivan; Lázaro, Néde, Américo..

A vitória de novo sorriu aos Niltinho e Bentívi.

Vitória do' América em Curitiba
I Exibíndo-se na tarde de do
mingo, em Curitiba, o Aniéricl},
de Joinville, 'bi-campeão cata
rínsnse de 1948, logrou brilhan
te vitória sôbre o "onze" do
Brltània, um dos fortes concor-

rentes ao campeonato para
naense. 4 x 2 foi o resultado da.

partida.
Parabens aos denodados' de-

'

tensores do grêmio alví-rubro
de Joinville.

It .:J _

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

12 tentos .nn amistoso de domfngo
4 x 1, conseguindo o "onze" da

"estrela so íílárta'' 5 bonitos tentos

no período cornplerpeutar e estava

com a vitória nas mãos quando,
num' lance duvidoso Meireles con

seguiu o goal do empate.
Golearam para o Pigueí rense ;

Meir-eles ('I), Airton e Bráulio. Pa
ra o Paula Ramos, marcaram: Pau
Iista (2), Careca (2), Anselmo- e

, Da Entidade Nacional de Bola ao Ceste
Federação A'tlétíca Catarinense

,

a

Com uma assistência regula]',
jogaram domingo á tarde, no está
dio da F. C .J) ., em par tid a ami s

t-ysa, sob as ordens do sr, João Fer

nandes dos Santos, ,os quadros do
Paula Ramos e do Figueirense,
ambos desfalcados de vários ele-

Os quad ros foram êstes :

P.-\CLA '=tAMOS -- Jaime, Dinar
te e Katcipis ; 'I'a ares (Astro), .Ne
nem e Itamar; Anselmo, Nizeta,
Paulista, Saul e Careca, �

FIGlíEIREN::;E - Maf'ra (Ernà
ni) , Castiçal e .\'Iarco; Pap ico, Cho
co '.lte e Gastão; Airton, Leonidas,
Meireles, Brául io e Hamilton.

• 'Guaraní, e Olímpico conservaram-se nos seus postos
Empate de 2 tentos DO prélio da sabatina

Com a partida entre o Clube Com a sua "perforr:rance" xíma que Tavares cobrou com

Atlético Guarani e o . Clube de ante-ontem demonstrou o muita habilldade.
c

:Atlético Recreativo Olímpico, Guarani possuir o melhor e Marcaram Os tentos: Neri e

lider e
.

vice-lider, respectiva- mais bem' organizado "team" Tavares, para o Olimptoo, e

mente, prosseguiu na tarde de do certame amadorista. Vitor e Acioli, para o ouaranr.:
sábado, no estádio da F.C.D., o O árbitro da peleja foi o sr.O Olímpico esteve irreconhe-
ssnsacíonal Campeonato de Norberto - Serratini e Os qua-civel" aparecendo sem a sua
�madores da Cidade. técnica habitual e com o csn- 'dro.s jogaram assim formados:
Não foi um dos' maiores jo- tro-atacanre machucado e qua-

GUARANI - Isaías, Juca e

:2'oS do certame da segunda di- Fausto; Aníbal, Orlando e Fre-
� si írnpossíbilttado de mover-se
visão, mas agradou em cheio a derico; Vitor, Jaime, Aciolí,no gramado. No entanto, Neri
quantos acorreram a velha Toinho e Moacir.

conseguiu inaugurar o marca-
Praça de' deportos da rua Bo- OLIMPICO - Santana, Luizdor com um chute inesperado,
caíuva. Do sucesso da. (peleja!, e Jaime; �atalino, Tavares e

feito num esforço' supremo. Do

IOitenta por cento..le deve ao Bolão', Sadi, Motorzinho, Nart,l5' "onze" rubro-negro aprecia-Guarani que efetuou uma exi- Gentil e Boy,mos o trabalho de dois elemen-
. .s

bíção de gala com todas as O jogo preliminar, travadatos apenas: Santana e Motor-
suas linhas funcionando. com entre os esquadrões secundá-I' zinho, sendo que os restantes
uma perteíção admirável, mór- rios, terminou favorável ao" nada fizeram, príncípalmentemente o quinteto atacante on- Guarani por dois a um.

de se sobresaíu o "center" O escore acusado foi Injus-
Acioli" secundado por Vitor, to para o .quadro tricolor que
um jovem que muito promete os médios e os zagueiros.
e que com <> bonito 'tento con- se manteve superior em todos
quístado vem de liderar o mo- lances. Dois tentos para cada
vímento dos artilheiros, com bando foi a contagem, sendo
cinco tentos, junramente com que o Olímpico conseguiu o o Escritório Imobiliário Á. L. Alva,

.

t tl
. sempre tem compradores para ,

CIl.I&II •
Laudares, do Lira, e Boy, do empa e nos ul Imos minutos, terrenos,

Olímpico. graças a uma penalidade má- Rua Deodoro SI
. l

mentes, como Luiz, Néde, Urubu,
Mi nela, Garcia e Geraldü. no alvi-

negro, e Vadico, Ch inês, Nald i, For-
Saul.nerolli, Verzola, Lázaro, Ivan e

Mandlco, no tricolor. Substituindo
Láz.*tl 'o, Fornerolh, Ivan e Luiz,
jogaram Nizeta e Saul, do Avaí,
Tavares, do Olímpico, e Emani, do

, Guaraní.
o pré1.io teve um transcurso

: atraente e movimentado, terrni
.

nando empatado por G a 6. No 10

tempo vencia o Eígueirense por

TINTAS PARA IMP,RESSÃO
COTTOMAR

COMPRADORES PARA CASAS •
TERRENOS

MúSICOS DO LIRA T. C. x CLUBE 12 DE AGôSTO

Sera realizado, hoje, no estádio da F. C. D., com inicio às:
9 horas da manhã, um prélío futebolistico amistoso entre os

quadros de músicos do Lira Tenis Clube e do Clube Doze de

" Agôsto, em comemoração ao Dia do Músico .

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

Instituto de Pre1tidência e Assistência
dos Servidores do Estado

f

Agencia d � Sa'nta Catarina
EDITAL •

Pe1.o presente convido o sr. Cid Ardigo, até há pouco' residente:
em Coqueiros, ex-cobrador credenciado de Seguros Privados do IPA

SE, a comparecer na sede da Agência deste Instituto, no hórarro nor

mal de expediente, dentro de í O (dez) dias, afim de tomar conheci
mento do despacho de 12-9-49 do sr. Diretor do Departamento dft·

'(
Previdência, sobre ° processo que responde.

Florianópolis, 17 de novembro de 1949.

Mario Marques Garcia - Delec.:)õo

'I,

Medidor de luz· e de fôrça
da Aron Electr ícity MeLeI' Ltd. de Londres

Representantes para todo o Brasil: GEOMINA LTDA.
'RUA 7 DE SETEMBRO, 135 - RIO DE JANEIRO

Preços especiais para grandes encomendas
e para revendedores.
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o BSTADO�T4PII",.l;:J·'elll'1a '9 ele Novembro CI. '.49 7

RADIOTERAPIA
RAIOS X

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

..",...._-......
- ...-",..,............_-.;.-.......-.-...-.-.-_....._-_,._-....._-.-.-.......-.-.-.-•. '.-.-.-_-_-_-..-.-. ..,.

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultoria: RUa Tenente.
IIlvelra, 29

Jlorárl0 de consultas: 9 ás 11

U.
Sâbados: 14 ás 17 hs.·

Dr. Milton Simone
Pereira'

Clínica Círurgica
Molestias de Senh,oras

C1RURGIA GERAL
p� Serviços: dos' Professores Bene

jicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Go�t!ultas: Das 14 ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

dJlrelor da Maternidade e médico de

Hospital de Carldade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Oi_gnóstico, contrcleue tratamento

upecializado da gravidês. Dístur

)1oa da adolescência e da menopau
fi: Pertubações menstruals, I 'l�',\.

_ ;" mações e tumores do aparelho geuí
!AI feminino.
Operações do utero, ovários, trem

tu, apendice, hérnias, varizes, etc..
Cirurgia plástica do. perineo (ru-

'lUrU) •

ASSISTENCIA AO PARTO E O.fE-

RAÇõES OBSTETRICAS
:Doenças glandulares, tiróide, ová

rios, hipopise, etc.)
'DlBturbios nervosos _. Esterilldade
- Regimes.
'CODsultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.431
Resíd. R. 7 de Setembro _ Edit.

('.nu e Soma - Tel. 846.

DR. NEWTON d'AVlLA

Cirurgia geral - Doenças de Senha
ras - Proctologia
Eletricidade Médica'

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
I

Consultas: As 11,30 horas e_à taro

de das 15 horas em diante

Residência: Rua Vidal Ramos D.

15 - Telefone 1.422. .I

�-
---------

Dr. Mário Welldlt.ue.
CIIIlea médica de adultOll e criallÇ»
OoullUltório - Rua João Pinto. 18

Telef. M. 769
I �lIaulta da. 4 l. 6 horu
r ÍleIId�lIci. : Felipe Schmidt .. li.

Telef. II'

Dr. r••lo Foat..
Cliuico e operador .

CealUltório: Rua Vitor Meirel... ' ••
Telef.one: 1.405

Coma.ulta. das 10 às 12 e da. 14 ...
• hra. Residência: Rua Blum_.

22; - Telefone: 1.620

Dr. Guerreiro da
Fonseca
Especialista

Médico - Efetivo do Hospital d
Caridade

-

,

,_

O'pVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

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

IH. POLYDORO ERNANl DE S

THIAGO
r,.'lédico e partebo

'0 Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
.

Maternidade
-oenças dos órgãos internos, espe

eialmente do coração e vasos

ieenças da tiro ide e demais glan
dulas internas

,

'

linlea e cirurgia de senhoril' -

Partos
flSlOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
!ORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 no-
-as,

CONSULTÓRIO:
Rua Vitor Meireles a, la

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida<'Trompows!d fi'

Fone manual 7M

Dr. Roldão Couaal
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI
RURGA - MOL�STIAS D� S�

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

ilDa da Universidade de Slo Paulo
UUGe roi assistente por vá rio. anos do
Serviço CirúrgicQ do Prof. Allpio

CorrBa Neei
Cirurgia do estômago e 'ri.. circula

res, intestino. delgado e grollo, tiro!

de, rins, próstata, bexiga, utero,
o...rios e trompas. Varicocele. hid�

cele, varizes e hemaa.
Con.ulta.: Das 3 át 5 horaa, • rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da CaM
Paraiso), Telef. 1.598

Ile.idéncia: Rua �.teve. Janior, 170
Telef. M. 764

Dr. M. S. Canlcutl
Clinica ex.cIusivamente de c:riançu

Rua Saldanha lhrinho, 10
Telefone M. 73�

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

;
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fl'anl'-portes �'egulares de cargos dop&rto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA fORIl'
Infol'magõe. como. Agente.
_ Carlos Hoepck�S/A -'C{- Teletone 1�212 ( En:l. t eleg ,

do Sul-CarlofC Hoepcke SIA -CI- Telelooe 6 MOQR€MACK

.

Flor'sOÓPOII.
São Fraocilco

�CoMt;�����AN_��JHíA;-""-- Dr. LiodOlfo 4.6.
INC:eNDIOS E TRANSPORTES porAI-ra
Cifras do Balanço de' 1944 I fi {I

.

CAPITAL E RESERVÃS' "... Cr$ _ 80.900.606.30.� AdV09ildo-Conlabillsta
Responsabildades •....• ...••• Cr$ 5.978.401.755,97 .. I

Civel -- Comereis]
Receita .....• ....•.......•.... CrI 67.053,245,30: Conltituiçõel da .oci.clclel••

Ar
' I a ••niçol corebtol� em geral.

lVO ••••••••. •••••• ••••••• ••••••••• Cr$ 142.176.603,t!o t �'Organizaçõaa contabail.
Sinistros pagos nos últimos 10 anos.... Cr$ 98.687.816;30: Regiltrol' marca., di.pondo,
Responsabilidades ,..... CrI . 76.736.40q06.20 I

no Rio, de coire.pondent••
Diretores:

Eacritório: Rua Alvaro d.
.

Carvalho n. 43.
.

Dr. Pamphllo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá, Da. 8 à. 12 horal,
Anísio MaSl!lorra, Dr. Joaquim Barreto 'de Araújo e José Abreu. Tel.fona .1"94,

.

�'�BONf-NEGõcfõ-l-v-EN-DE--SE-'--O-U-A-LU-GA-.S-g--=
ara quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda

O prédio sito à rua Blumeuau n,

erta de 10'1. ao ano com recebimento de iuros mensais. 28 - Tratar com o sr. Cap, Amérí-

Informações nesta redação' co, na Polícia Militar.

�A...
-

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

..

_-_-_- -_-...-.-w .... .,. wC"

DR. A. SANTAELA
<'l"ormado pela Faculdade Na\'!lo
nal de Medicina da Universidade

do BrasU)
116dico por concurso da Assistên·
ela a PsIcopatas do Distrito

Federal
-.x.lnterno de .Hospital Psiquit,.
trico e Manicômio JudiciArio

da Capital Federal
Ib:-ihterno da Santa Oasa de Mi·
sericórdla do Rio de Janeiro
OLtNIOA lI.U:DICA _ DOENÇAS

NlmVOSA8
oonsuíteno: Edifício Amél1a

"eto - Bala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

'·"lho. 70.
Das 15 '8 18 boral

Telefone:
Oonsultórlo - 1.208.
R."sldêncla 1.303.

QUER VESTIR-SE COM CONFORTO e ELEGAt4CIA 1
PROCURE A

Alfaiataria ello

.. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. -1

"U'" VOI.U(IITARIOS .DA .PÁTRIA ·N.".68 • , ..".�
CAlíAPO�T&....IIO·ULUQtlEIJ,&to. • .fEl..E���

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt , 22--Sob�
C. Postal, 69· Tel. «Protetora»
..•... -FLORIANOPOLIS
.............. _ - .. .. .. .. .. . .. � ,

Rua Fel ippe Schmidt 48

Maitaa felieidadea pelo 1I••ela.a:

to de NU filhinho J
. M••, nio esqueça, que o ••1....

presente para o seu "PIMPOLHO"
, uma cáderneta 1110 CRJ:DITQ
MUTUO PREDIAL.
• lIIl

•..hmne som ... acabamento i,
solidez... no piano perfeito!
Além de váríes modêloá para
pronta entrega ... êste maravi

lhoso piano pode �er seu 'hoje
mesmo, através do plano da.

-

pagamento a longo prazo!

Suhwartznianu ,

RE PRE'SENTANTE
para 'Santa

KNOT
Catarinli'l

S/A

Carros parã ó inferior do· Estado
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

ma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
EXPRESSO, BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

et excessão de sábado
XPRESSO BRUSQUENSE

.

- 2a., 4a• e 6a• feiras
Nova-Trento

Ao VlACÃO ANITAPOLlS - 5a• e 6a• feiras

16 horas
14 horas

16,30 horas

- 12.10 horu

ex. 134 - TeI. KNOT
FIorianópo]is

Fabrlaant. o di.tl'ibuldol'es da. afamada. cora

foaçõo. -DISTINTA- o RIVET; Po••u. um al'an
d••ol'tlmonto do aasemill'nlJt rI.áado••

' brJn.
bani o bal'ato.. algodã••• "marina o avlam.nto.

pala alfa!at•• a que recebo dlr.tamente da.

S�rQ. Comelol••t_1i do lnt.llol' DO acntldo de Ih. fazor.m LtJmll

1�1()" !(!I.nêpoll.j � FILIAIS 111m Slum.nau ,o La�ea •

lOJa DAS CnSEMIRAS
EspeCializada em artigós para

homens
ECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
ONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
AN7;EM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS'

PARA HOMENS �--D:
RMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS,: GRAVA-

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.
.

Tudo pel�.menor preço da praça ..

a�a uma visita � lOisa Casa e verifique
nossos prevos· e artigos

.

.

,

I
I
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\"SINOS DE NATAL" É A FESTA DOS QUE TÊM UM CORAÇÃO GENEROSO, E QUE REPARTEM O POUCO QUE É
COM AQIIELES QUE NADA TÊM.

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

,Clorla"6ponl, 22 ele Novembro d� 1949

A Garota Revelação
Nossa pequenina conterrçmea surpreende Porto Alegre.

Homenagens e demonstrações

foram encontrados com vida
Recolhidos nc mar 18 dos 20 tripulantes da super-fortaleza

voadora que desapareceu na quarta-feíra ultima'
na altura de Bermudas

HAMILTON, Bermudas, 20 instalações. e ali os sobrsvíven
I{V. A.) -- A Fôrça Aérea Norte tes receberão melhor atenção
tAmericana anunciou 'que 18'médica.
(ios 20 tripulantes: de uma, "Su- A Fôrça Aérea informou que
jper-Fortaleza Voadora" "B 29", o salvamento dos 18 nautragos
}que caiu ao mar quarta .reíra não significava o fim das ope
jpassada, foram encontrados rações, na qual continuarão 55
eom vida: aviões, até determinar a sorte

O destrótír 'canadense "Hài- dos tripulantes desaparecidos"
lda", que havia se separado de

sim grupo de navios canadsn
�s e britânicos que efetuava
iUm cruzeiro de instruções, reco
�heu os 18 sobreviventes e in

!formou, pelo rádio, que os mes-

.jmos estão muito fracos, depois
ide terem Permanecido mais de
'75 horas e meia num mar re

volto. Acrecentou a mensagem
que os sobreviventes serãoztrans
rertdos para o porta-aviões ca

nadense "Magnificent", que os

condusírá às Bermudas,
O porta-aviões tem melhores

---------------- .. _-

< \

HOje no passado
22 DE NOVEMBRO
em 1766, o Capitão-mór

Antonio Corrêa Pinto de Mace
do, com o fim de fundar um po
voado, chegou as paragens de
Lajes, neste Estado;
-- em 1773, na Colcnía do

Sacramento, nasceu José Sa
rturnino da Costa Pereira, vín
�o a falecer no Rio de Janeiro
em 9 de Janeiro de 1852;

.

-- em 182�, o deputado cata
mnense Capitão Jo�o de Brtten
court Machado de Souza, foi
designado pára levar ao Impe
rador D. Pedro I as saudações
dos "barriga-verdes";
- em 1828, �s,s/umiram os

cargos de Ouvidor o Dr. Augus
rtinho de Souza Loureiro e de

,Juiz de-fora, ManoeÍde Souza.
Meirelles;
- em 1879, foi agraciado

com a "Ordem da Rosa" o pin
tor catarínenss Vitor Meireles.

-- em 1896, foi inaugurada
pelo, Governo do Paraná, uma

ponte matálíça sobre o Rio
Negro, entre as cidadas do mes

mo nome e a atual de Mafra;
-- em 1904, faleceu no Rio de

Janeiro o bravo General Silves
tre T'ravassos;
-- em 1910, por ocasião da

revolta de marinheiros, chefia
da por João Candído, a bordo
do Coroçado "Minas Gerais",
foi a�sassinado no Rio de Ja
neiro, o Comandante João Ba
tista das Neves;

.

-- em 1944, nas posições de
Torre de Nerone e em Monte
Cavaloro, a nossa Força Expe-:.,
dícíonáría

.
Brasileira recebeu

e repeliu vários, ataques inimi
gos;

ANDRÉ NILO TADASCO

Sidnei Noceli'

Nos círculos comerciais e in

dustriais de ::3anta Catarina, o sr.

Sidnei Nocetí, nosso prezado Dire

ter-Gerente, desfruta de justifica
do conceito. O seu dinamismo

exempsar, o seu espírito progressis
ta e o seu caráter franco e bondo
so lhe têm valido, em todas as ro

das sociais, um prestígio que se

expressa nas sólidas e gerais ami
zades com que conta.

O sr. Sidnei Xocel.i fez anos ou

tem, A sua índole modesta impe
diu que o auspícioso ·Jato tivesse
o registo antecipado em -a nossa

última edição. Nunca, porém, po

deria_mos fugir ao dever, aliás
muito grato a todos quantos tra
balham nesta folha, de consignar
mos, puhãcamente, ao estimado

Diretor-proprietário de "O Esta
do", as nossas vivas relícrtações,
com os melhores votos pela sua

felicidade pessoal.
E o que ora fazemos associando

nos aos sentimentos de júbilo com

que, ontem,
.

os seus numerosos

amigos e admiradores lhe envia
ram cumprimentos. "

��-------�--------------

Soe. Carnavalesca
Tenentes do Diabo
A S. C. "Tenentes do Diabo", es

tá organizando para, dentro em

breves dias, levar a efeito uma fes
ta Cárnavalesca por ocas.ão da
inaguração dó seu Galpão, sito nos

altos da rua Felipe Schmidt.
Para tal festividade, os foliões

"Tolentinos" . estão trabalhando
com entusiasmo, afim de que a

mesma esteja a aktura da especta
tiva.

I
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A qarou; revelação b01'dando como «gente grande»

Do Diário de Noticias, de
Porto-Alegre, transcrevemos a

reportagem a seguir. Em uma
das nossas ultimas edições, I

aliás, já demos publicidade a'

outro noticiário a respeito dai
Garota Revelação, que é nossa

conterranea, nascida nesta Ca-I
pital. Elísabeth continua rece

bendo homenagens na capital
gaucha, onde lhe foi ofereCidO'jum almoço de regosijo. A pe�
quenina prodígio, fará demulls_1
trações no interior do Estadole, dentro em breve, provável-
mente nesta Capital.

.

Eis a reportagem:
"Desde os primórdios da civi

lização, quando se anucia Queluma criança executará algu
ma tarefa própria das p';�':::'::l.sl
adultas, ao espetáculo acorreisempre um numeroso publico
ávido em assistir as i""�:cns

trações de habilidade precoce
da criança,'
Foi justamente a um desses

espetáculos magnificas de pre,
cocidade que assistimos ontem
valorização pela sua originali
dade. É comum assistir-se uma

criança dar consertos de piano,
violino, canto etc. Mas, traba
lhar com uma máquina de cos

tura, bordar e serzir como gen
te grande é coisa muito rara

Acreditamos mesmo que êste
espetáculo só tenha sido apre
ciado por duas vezes aqui em
Porto Alegre, ambos promovi
dos pela Máquina "Elna", ten
do alcançado absolúto êxito,
sendo que o segundo foi reali,
zado ontem, á tarde.
Como era natural, a Máqui

na Elna expediu numerosos

convites ás donas de casa para
que fossem assistir a belissima
demonstração que se iria realí
zar. A hora marcada, as depen
dências de sua loja á rua dos
Andradas, estavam superlotá,
das por um público ávido em

assistir mais aquele magnifico
espetáculo. Tudo pronto, a me
nina Elizabeth, filha c:v dr
Milton Carvalho e de d Lllia
da Costa Carvalho, tomou o seu

lugar a máquina. Faz-se neces

sário, antes de mais nada dizer
que Elizabeth, que reside á
rua Banjamín Constant, 1.024
apartamento 4, nasceu a 9 de
março de 1942, tendo portanto
seis anos apenas.

PARA� FERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
E ��!=� s

�
E !,,�Jt

Pois bem, apesar de sua pou
ca idade a menina, demons

\ Ajudem os DO SSO

e���J�!!��or déz Cru
um exemplar do livro de c
"SE ELAS FALASSEM. "

jovem escrtor conterrâneo
ter F. Piazza. Com o autor
com os' escoteiros poderá
adquirir em exemplar.

.

'
,

trando absoluto desernb,
logo que a máquina se pô
movimento iniciou seu t
lho. Costurou como se ti
executando um trabalh
múm para ela, como se est
se brincando de boneca.
dou, fez casa, \ enfim 1;lido
uma máquina comum p�
zer e mais as outras coisr(
sómente a Elna é capaz de
cutar, Elizabeth fez com a
luto desembaraço. Nem ao
nos se acanhou por estar'
do uma demonstração em
blico, com centenas de o

j
curiosos presos as suas mà
nhas ageis e delicadas. E o

blico aplaudiu entusias
.

Continúa na 3a. págil

--Na' edição' de a'manhã:
«Nos subúrbios' da literatura.

pelo' ?rof. Allino flôr�s

Se eu entendesse de crítica literária, palavra de
honra que estava metido nesse desafio que anda aqui
pelas colunas. A prudência, entretanto, manda que me

conserve ao largo, com essa atualizada atitude de
verdadeiro magistrado. Entrar no entrevêro ou. fazer o

deixa-disso é perigoso: posso apanhar das duas par
\es! Descobri, todavia, um jeito fácil de falar dos crí-·
ticos literários sem correr nenhum risco:. é deixar os

vivos e desancar os mortos. Ensejo não.falta. Ainda
ontem, lendo o Correio da Manhã de .domingo, topei
pela terceira ou quarta vez com um episódio porven
tura ocorrido entre o crítico paranaense Nestor Vitor'
e Silvio Romero, a propósito de Cruz :e Sousa:

EUa:
,

"É conhecida a má vontade que- Silvio Romero,
manifestava peio grande poeta simbolista Cruz e Sou
sa. Em "Escritores na intimidade", Raimundo de Me
nezes ilustra o caso, contando um epísódío dos mais
pitorescos. O crítico Romero - escreve Raimundo de'
Menezes - um dia foi procurado per Nestor 'Vito�,
amigo de Cruz e Sousa, que se propôsdefender o poe
ta contra a sua má vontade. Começquipor+alegações
literárias. Mas a estas o crítico sergfpano respondeu
logo triunfalmente. Nestor mudou de-tátrca e passou
às razões sentimentais: que Cruz e Sousa era um ra

paz pobre, empregado humilde da Estrada de Ferro(
carregado de família, tuberculoso, desprezado por cau-'
sa da côr , . . i',.

Essas informações comoveram Silvio. Voltou-ser

para Nestor e disse-lhe':
- Lê, menino; lê outra vez! Não é assim tão

mau. .. Lê mais ...
Nestor leu mais.
-- Mas êle é preto e tuberculoso?
Nestor confirmou, ajuntando alguns pormeno

res tocantes. Silvio ouviu de novo outros versos e,' já
transformado, foi achando que êles eram bons, exce

lentes, magnificas, sublimes".
Quando, pela primeira vez, eu' li êsse fato, inver

ti no meu conceito a colocação de Nestor Vitor e de
Silvio. Do único livro que possuo, daquele, sómente
me agradava a dedicatória do Barreiros Filho. Hoje,
êsse livro está muito bem encadernado, entre os que
màis me merecem. Ja a Literatura, <fo Romero, dei-�

. de presente para um ginasiano. Um crítico assim, SO

mesmo passando o giz! Cruz e Sousa julgado por pie
dade, é desaíôro grosso. Tenho cá comigo a impres
são de que, às primeiras leituras dos versos do (ia es

crever renomado,' quando me lembrei da birra do Car
los da Cesta Pereira) notável ·simbolista, Silvio esta
va com "'" ouvidos tapados de cera. Mais tarde, quan
do os OUV1U de fato pela primeira vez, foi que julgou e

, consagrou o negro genial.' Essa suposição, por irreve
rente que seja, acolhe uma hipótese que me exonera�
de remorsos.

'\
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