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comissario McCloy:,

,. �; .

nazismo não está ressurgindo na
Alemanha»

Afirma o

«O
\Vasllington,l1 CU. P.),,� O Alto pacífico". E neccssn ri o cuul i-

Cornissúr io dos EStados r;nidos pa- nuou - utilizar o,; antigos nazistas
ra a Alemanha, Johan J. i\fceloy, vp�ya administrar a, A'.9manl1a p01'
declarou em uma transmissão ru- qt� g�:â"i1tr-llazistas eram em muito,
dío lonica, que o nazismo não está p·p.queno rrurncro pelo menos os

I
rossurgíndo . na Alemanha, muito declarados, Não acredito que os li
embora mais de trinta porcení o dos deres políticos alemães da atuali

antigos adeptos de Hitler se encon- dade tenham em mente a resstu-e i

trem nós postos chaves do governo çâo elo nazismo ou a glor if'icaçâo ele
e da Industr-ia.

.

Hitlú· Todôs estão perfeitamente
.

O Comissário j\:[cCloy acentuou cornpenetrados da derrota e con

qO't' "existe bastante senso de Iíber- vencldos da, necessidade de aplicar
dade e de .decencia no povo alemão todos os esforços para a r-econstm

para a constl:ncào de um ".: esrtidd ('uo da nacão",
.
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Tirei a máscara .!,"Convido a um gesto de
.

coragem: moral! Q embuça:
do que me agrediu, ontem,
pelo "Diá�ío da' Tarde",

. ,sob ).L1n pseuâomino ituie-
vassável. '. .

,. '.
.

..

'

Tire.a rrUiScara_.,:i. e .1)Ol
te querendo! ,.,'_

GUST�VONEVES .

o' 'governo '.,gentino mui.
tou um. o�p.nhi·, pe ..

trolifer. em um milhio' e
meio de pesol
BUENOS ,AIRES,'11 (V.A.)

--O governo multou a compa
nhia petrolifera brítaníca Shell
:Max Limited em 1.489.550 pe-
,�os (297.901 doíares) , acusan

,}o-a de ter: violado os regula'
mentes de controle de carnbío..
A multa imposta' pelo Minis
terio das Finanças é pratica
mente igual á quantia que a

Chell-Mex pagou, sob' pro·
testo quando o governo a acu�
sou pela primeira vez de vio

lação daqueles controles, em

1948.
A disputa surgiu em torno

do uso pela companhia da taxa

preferencial da libra para o

peso, num período de varias a

nos para as importações de pe
troleo. O governo alega que o I
petróleo ímportado e usado pa-

"
ra abastecer os navios, em por
tos argentinos, não tem direito
a taxa preferencial. A .Shell
Mex, alega em oposição, que
não faz diferença se o oleo é
usado para abastecer navios e

importado ou produzido no

país, visto que faz parte do su

primento geral argentino. Fon.
tes da companhia manifesta,
ram surpresas com a nova mul
ta, da qual 'só vieram a saber ao
.ser a noticia irradiada pela
emissoria oficial. Autoridades
de Shell-Mex disseram que a

eII1!Presa, se necessário, recorre
rá á Suprema Corte.

--------------------�,----

Novo terremoto DO
Equador

Qn'ilo 11 (U. P.) - UnI 1101;0

ier'1'ernoto de cO'TI-sidc1'(/1)el intensi
dade foi registr'ado ,às 2,1 };o.ras de
iJlltem" pelo Oúsel'vatól'Ío de Quito.
Anuncioll o ObservatiÍ?'io (flle

provavelmente o trem01' foi um

Itanlo mais [oHe nn area ao sul de
Quilq devastada pe.la serie de ca

tastl'o(icus tremores. reqistrada
.sexla-fei'/'a passado.. Uma serze de

tl'e)�Wl'es ,de �:n.en01> intensida.de foi

IreYls(r'!1,da pelo OúseI'Vato1'LO.. na

tm'de ele ontem.

_,\, POPULAÇAO CONTINUA
ATERRORIZADA

Quito, 11 (D. P.) - Contim/,Os
deslocmnenios de ierTa e despren-
41imcnto de j'uH'l..aça su1tnrosa, elas
eral eras abertas no solo, mall/,ém
atcl'1'ol'izada a poplllaçÍl() da al'ea

dlJo Amuu(o.

ADVOGADO EM S. PAULO
DR. A. PERE1RA PIl'�TO - Hua

-Quintino Bocaiuva, 176 4° ·l.mbr
l.salas 414, 415 -- Fones; 3-3013 e

2-5053.
CQ1',S'CLTAS S/P ..·\_GAMEI'n'O.

. \(

. O Município e a agro-pecuária .•. I CAmara �MURiCiPal de . Joaçaba . se COR
.'

'gratola - ÇODl' 'o ·êxito. ,"da . DelegQcão.
,

, .. '.... .' .. ..CatarÍo8nse . em:'· Ardxá."Il!\t:
o snr. CHARLES EDGAR MORITZ, Presidente da Federa

dia do Comércio do Estado de .santa Catarina .aeaba de receber
do snr. Domingos Fíoníaní Bonato, dignissimo 'Presi-dente da Câ

,:. mara Munícipalde Joaça:ba, o seguinte telegrama:
JOA.ÇABA, 10.;.8;..1949. N° 6 .

FEDERA:çAb COMÉRCIO SANTA CATARINA-..
.' FLORIANõPoLIS··

A CâmaraMunicipal de Joaçaba vg tem o prazer de eongra
. tuíar.se- com essa Federação pelo brillhante êxito' da Delegação
Catarínense na Conferência Econômica de Araxá dignamente
chefiada por vosso presidente pt Atenciosamente.

Domingos Eloriani Bonáto, Presidente.
'

10.550

. O. ,MOM'ENTO
"

.-.,

, Repousa, sem dúvida, Jj�§ atívídades rurais' .uma
sólida confiança pela recuperação econôrrríca <do nosso .. -,
país. -Enquanto se debatem tantos projetos visan�to a

.'_ ,

industrialízacâo ,e o' aproveitamento das nossas rique-.
zas minerais: convém, pois; que se não esqueçam' as ..

imensas possibilidades que os campos oferecem à: ex,

pansão da nossa econômía, assentan<:l0�a em base �e
. incontestável consistência, tão certo e que pela agrr
cultura e pela 'pecuária se afirmam a 'capacidade rea

lizadora e a energia indomável de muitos povos civili-
zados.

'

No Brasil, país que fez jús por muito tempo-à fa ...

ma de "essencialmente agrícola", parece evidente que,
por natural inclinação a tentar caminhos novos na

evolucão econômica, aquela condição existencial tão
vinculada ao amor á terra se vai perdendo de vista,

.
( muito a contragôsto dos que aínda clamam pelo re

torno à agro-pecuária e por melhor amparo às ativida
des rurais. Ainda que a propaganda possa influir no
sentido de rehaoílítar, como labor extraordinária
mente compensatívo, o trabalho dos campos, o certo
é que, sem algo de prático e de concreto que ilustre a

relevância daquelas atividades e que, ao mesmo

tempo, lhes imprima feição técnica e modernamente
aparelhada, pouco valerá o esforço tendente a fixar
o trabalhador rural, convencendo-o da inconveniên
cia de procurar nos centros urbanos maior compen,
sacão e mais estímulos morais á própria capacidade
produtora. ".

Tais problemas não têm sido, infelizmente, con

siderados entre nós, senão pelo empenho da adminis
tração estadual, que visando dar.lhes solução possí
vel e imediata, através dos seus órgãos técnicos, man
tém um acõrdo com o Ministél,'io I da Agrtcultu-;
ta, cujos resultados têm sido,' aliás, bastante satisfató
rios:

Onde, porêrn, não deveriam ficar sem corresponden
te cogitação oficial seria na esfera das administrações
rnunícípaís, especialmente nas que dispõem de maio
res áreas de cultura e criação e cujos orçamentos se

sUI?rem especialmente de recursos provenientes das
atividades agro-pecuárias, constituindo estas, assim,
fator decisivo de sua econômia. Sucede, não obstante,
que, por circunstâncias diversas, que acreditamos de
certo modo afastadas graças á nova dístríbuíção das
rendas' rêderaís e estaduais com os'municípios, nunca
foi possível às administrações municipais atender à
necessidade de assistência e proteção às atividades ru,
Tais produtivas.

Agora, porêm, um importante discurso proferido
na Assembléia Legislativa pelo ilustre deputado Es
tivalet Pires, da bancada do P. S. D., ofe'rece a respeito
valiosíssimas sug,estões à Comissão Especial de Pla

nejamento Rural, de que é membro, - e o seu bem ela_
borado trabalho considera dU8,S salientes proposi
ções que apresenta, ao ,encontro da econômia dos mu
nicípios: l°) criação, pelos municípios, do Serviço Mu_
nicipal da Produção e Defesa Sanitária Vegetal e Ani
mal, mediante acôrdos com o Estado; 2°) instituição
pelos órgãos técnicos do Estado, de um Curso de Apren
dizado intensivo, com o fim de preparar práticos de
agricultura e pecuária, destinados a exercerem fun
ções nos municípios, junto aos agricultores e pecua_
ristas.

Não sendo nosso objetivo, ao aludir a êsse notá
vel tmhalho do nobre deputado Estiv.alet Pires, senão
apenais focalizar, em linhas jS'erais, o que tem de sig
nificativo, (sobretudo em momento -em que é indisfar
çavel a urgência de iniciativas que visem o acelera�
mento do ritmo da produção rural) não nós alongar,e
mos por mais do que o necessário também para anun
ciar para amanhã a publicaçâo da 'Íntegra das suges_

tõe'3, que foram brilhantemente justificadas por aque�
le honrado representante do P. S. D. na Assembléia
Legislativa do Estado.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO

QUALIFICAÇÃO ELEITORAL
SERÃO ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESE.JAREM
SE QUAJ,JIFICAR. ELEITOR" NA SEDE DO PARTIDO A

RUA FEIJIPE SCHJlIIDT.
HOR4RIO: DAS 10 AS 12 E, DAS 14 AS 17 HORAS,

DIARIAMENTE.
'. , , I.

� 'e'quipe catarínense e

a Conferência, de Araxá
Escreveu OSMAR CUNHA Presidente da Associação

dos Economistas de Santa Catarina
As classes conservadora-s de regiões do Estado. Orgãos téc,

Santa Catarina estiveram pre. nícos foram consultados e es
sentes à Conferência de Araxá pecíalístas foram ouvidos.
com uma delegação de 21 dele- E se começsu, então, o que
gados e acessores, poderemos denomina!' de tra-
Numericamente, é necessário balho de equipe, quando todos

que se diga; a nossa represen- trabalharam em torno de um e,

tação foi uma das menores. O cada um fez o seu trabalho no
Rio Grande esteve presente, sentido de poder s,e'r amparado
-representarrtes, S. Paulo, Dls- por todos, dentro do espírito
trito Federal e Minas, com cer- coletivista que viria evidenciar
com, aproximadamente de 90 o trabalho da representação de
ca de 300, a Bahia e Pernam- Santa Catarina. .

buco com 60. Não ouve voz negativa na

Entretanto, Santa Catarina representação de nosso Esta
fai ouvida na maior conrerên- do. Em todas as comissões os
cia do gênero, já realizada nas nossos delegados defenderam
Américas. Santa Catarina foi as teses apresentadas corno se
notada. Santa Catarina foi ou, estivessem defendendo o seu
vida. Os pontos de vista de próprio trabalho.
Santa Catarina foram aceitos. E os trabalhos apresentados
Os delegados de Santa Catari- foram de interesse imediato do
na tiveram voz ativa em todos Estado e do Pais, como a ques,
os trabalhos. As teses de San- tão do trigo, da mandioca, do
ta Catarína foram aceitas na carvão, dos transportes fer1'o
ooggeosGo-ore viartos, da madeira, do mate,
E porque os catarinenses da suinocultura, do fumo, da

apareceram tão intensamente conservação do solo, da divisão
nessa conferência, tr,a;balhan- da propriedade, da Institui
do em pé de igu.flldade com os ção da Promissória Rural, da
chamados grandes Estados? Licença Prévia, dos portos de
É uma resposta que os cata� Imbituba e Laguna e S. Fran

'rinenses precisam conhecer pe- cisco, do seguro e outras de ca
los relevantes serviços que fo_ pital importancia.
ram prestados à T-erra de Ani- E.essa vitoria de Santa Cata-
ta. rina f.oi uma vitória de equL
A delegação de Santa c.ata- pe, obtida de fora original e

rina teve à frente doLs nomes que repercutiu simpaticamente
que trabalham silenciosamente en to<;lo o mundo econômico
nas classes conservadoras de financeiro do Pais.
nosso Estado. Voltaremos' ao assunto de
Trata.se de Charles Edgar tão eficiente conferência, co

Moritz, Presidente da Federa- mentando os seus resultados e

cão do Comércio de Santa Ga. relatórios e o que será para ()

tarina e Associação Comercial BRASIL a CARTA DE ARAXÁ_
de Flori3Jnópolis e de Flávio
Ferrari, Delegado do Sesc e

Senac em Santa Catarina. A
êles coube a organização e pre-
'paro da delegação catari��n_
se. Dois meses de reumoes

cOIliStantes em busca do conhe
cimento das aspirações dos ca�

tarinenses, ,no âmbito nacional, zes, amas-sêcas ignorantes rl'<l,-

Para ,que Santa Catarin,a não nham do chão ,onde se contamin;�;:l'
h

.

'h' "oe'lpudesse ser aCJoimada de regio- as c upetas com mIcro .1OS L. l -

nalista em suas pretensões, feros e as ü;troduzem.mC:O!1"Cjé'i!�
nem egoista 110S seus pontos de ltclll<�n.te na hoc.a �a-,<; cnanças�

;."vista: Uln sem numero de ofL Livre seu fIlhmho de .moles� a_,

cios, telegramas e consultas I algumas he� �raves, lm1lefl.!,11.do-
foram dirigidos a todos os in- que se habItul ao uso da I:hll_

teressados, nas mais diversas I l}eta. - SNES.

o PRECEITO DO DIA
CHUPETA DE MORTE

Se as mães soubessem o perigo
de vida que correm as crianças 11a

bituadas com chupeta, jal11�üs COI1-

�entlriam no seu uso. Quanta.s ve-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Inform"ço-e�' II te' I" Aumente O I
� ) ,� ,

seu aenho�u SRS. PASSAGEIROS

j":�Õ-ESTAÕÕ·-f HOSr.•ariOrodd8.Sv ••aerm'."aPsre- osp::��:a���:a�eeP;���:�t��ea:I���� ITAJAf - JO��E e CURITIBA
Redação ti Oficinas à rua

h-ahalhacern na Organização "Se- Os novos MICRQ-ONIBUS do Rápido Sul-Bras'ileiro ofe--
Joio Pinto D. ó gular ". Dentro da propri a reparti- recém O máximo em

� .Díretor r RUBENS A. RAMOS V
DGUND.a.·rIIIIU. ção de trabalho poderá v. s- au- CONFORTO E PONTUALIDADE

{ Proprietário e" Dir.-Gerente 1Ixpr_ Mo O1It6..-to - ....... montar extraordinúriamente a sua Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulmars,
SIDNEI NOCETI

7 �1a. l\ajaJ __Jú _ li .. renda - empregando para isso as Il O R A R lOS; .

Diretor de Redação: tu' poucas horas de folgas. Só aceita- Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs .

.
GUSTAVO/NEVES 11�' B2'MIllMUll - .,...... - mos pessoas que trabalham nas re- Carro 'de -Fpolis, a J<>invile nos dias úteis: Partida às 1$.
Chefe de Pagillação� � Bnu!queet - NOft �. partíçõos federais, municipais (' 05- heras, podendo prosseguir de .Jnínvílle a Curitiba no. díe se-

FRANÇISCO LAMAr.QUE -��� 0.___. - lola.u. taduais, fábricas; batalhões e qnar- guinte ás 6 horas.
.

.

- • uru. l" I P ól.i.:' Cbefe.'de-.,Impressijo.:. . .....-v••-.ft :.,......._. ....._,,...._. el.s,' �m_ gera ..ag'am,03, ',l,n.laS co.. Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven-
.i':,&nUD('(:ABR.ÀLDA Sn..v.:'· < --'làot�·_'"�-- ..--�-

mrssões-e -o artigo e de fae:d ncei-
\oi

R
..

HI>G� Itul-JInII1l - ...... �.t t
-

<bl' T l' C
dende-se passagens.. -

'

.

epresentant� _ • baIru. açao pn roa, .ra .ar ti rua 0118e- Aceitam ..se despacho de ·encotnénêlS:s>
A. S. URA Rájlido SurB�ll!lle1r. - Jo1n'fUe - lbeiro Mafra, 84, sob. com o sr Agencia,: Rua Deodoro. esquina da Tenente Silveira n? 2@i

Ru· S d D ,13 horas. J 'p
,

• ena or antas. (O_. Ráp.1.6o SUl-Btasilelta CUtttlba - ase avan.

&OOIU' fi noras,
;�<l'-""" ' '.' ....•..

Tel.: RA22-U5'.24.... :���� ..:� Jalleiro ...:..��tatooru<:-� - .... �-: 1".!:Jt..sa à v'e'B,dar,�A�'OR .a.u,to-V� C&lIrUl_ - 0Itri.... �••
Rua Felipe de Ollveir:a, 21 ..:_ - .�t�� oatllriJ1.... _ ,,�dt

;. !� andar - '. h�1'U. 1

TeJ.: 2-Jl87!1 -.São..Paulo ,.�.V1a" Ca-� - TIl........
- ti bDru.

ASSINATURAS �.-o ar... - lApa, -
: N� C....t.l; 7 hC!'N.,

Z111ip!!bll 016r1. - � - T'"
ADo •.••.•••••••• Ctf to.oo • t; \ot .11«... .

S t
.

•• Jt: � JInIaQ.".. - �u.....
r.me5 re � .• � .••• Cr'.. 4..,00 1. bQI'U.
Trimestre ....••• Ct'.pO ..·1Ito-V� ItA'" - I" - l' 110-

IIt. . ...
'
.... , . . .. Cr, 1,00 rURãpidO S1JlcBruileita - Jo1nvUe-

.

Número a'VUlso •• er, 6,&0 13R�I.��Õ I Sul-Braslleirá- _ Curitiba- -

No Interior 6 hlJra'B.
*_ QU.a.RT��
lUlO. Crf 100,00 Auto-VIaeIO ca� - �
Semestre Cr$' 8Ofoo - �t!�:Qlo � "....
Trfmeatre .•....•. Cr$ 35,00 - • horo. .

"<'<---0 a-'so ., "',r· 0."0 � ',' .a.uto-V!.I!-"o ca� -
y---

.",u.u�- YW \. ." - .._- o prOI)riel{u'io est"r 11a' aIlO.3 resi·

f
- 6..!O horu. ...

AllÓncio..lllllldiante contráto.

�
Rápido Sul,BraBlleira - O'drltlba - dindo em ol1LJ':.l cidade do Estado,

Ga ori....., mesmo não 6 horas.
Ráp!do Sul·Brasileira _ Join"ne - A. casa em apr�ç,o se encontra dç-

pnbJica(los, não serão 13 horas. .

'oe l' ada
dnottidos.

\1
IIlxprell80 '810 Cr1.Ito'YI.o - .LICmUI -

::; ,l 'pc, c" .

I
A direçlo Illo 86 respon- l:fI�F:e� Bru!tqu� - �u. '4"s'·S· ... ·��rl··o· ·S·· ·O··o··m···e'.·,s··sabllln pelos conceitos ....u�:�iaçlo

.

It&jI.l - Ita,JIJ - II tio \JU
emitidos nos artillolJ r..��1ISO BrlHIqu__ No"" '11rftto COMUNICAÇÃOassinados. - 16,30 horas.

--�"""''''''"''''''-"-'''''--�''''_,,,,,&''a Rr�A1:I. Sul BrUll _ Pllrto �an A Diretoria da "Associação eRr'

V•
.

-

... '
- &a.

QUINTA.FElRA
los Gomes" (Cultura Musical), co·

. laça0 aerea A.l��.!.:ar�ar!:t.rtneue - 1'&'10 munica ,a tôdas as pessoas que de-

Horário Áuco-VlaçãQ cátal'lneILM O.J.T'1tl:bII scjarem estudar Teoria MusIc'll, hem

Segunda-feira
_ À�-t!�:Çao Ca.ta.rlnfllM _ Joln'fil"

como qualquer instnimcnto e, n'-:;o

"'TAL" _. 13,00 _ Lajes e PGrt.
- , horas. puderem custear seus esturl;)S, que

Alegre
Ãuto-Vl.açAo catlU'lnenM - Tu'bario se diriJ'am á sua sede, â Rua Tia

- 6 hora.s,

DANAfR '0 L �
, .Auto·Yiação C»tar1nena -!.qUU jano 31, sohr., sala 5, (altos do Sa-

• - 1 ".0 - .�orte
_ 6,30 l,'ora-s.

VA.RIt� _ 10.40 __ NOl'tfI �es;;.:> São Crlsto'flo - L.� _ Ião .Moderno), afim de preen:'be-
PANAfR _ i4,55 _ Sul

'( ::;:êsa Glória _ L"'1ilUl _ • 11' I'em os requisitos exigidos p"ra a

"\U7.ll:1RO 00 SUl, - 13.51i ......
e �B��rl1�llellM _ BrIUtQUO _

matrícula.
'

JIIo-rte li hóns. Nota: As pessoa, interessadas,
Terça-fttlN __�� ru�uto-Vlaçfr.o lta1af - Ita,af - 1. IJO. serão atendidas no seguinte horá-

-TAL" _ 8,00 _ Joinville _
Rápido Sul-Brasileira - JolnTlle - rio:

�. 13 horas.
Curitiba _ Paranagll' Rápido Sul-Bras!leira - CUritiba _ Todos os dias. das 15 :1S 18 lh)ras.

S t R'
• horar. (ass,) Milton A: Ramos - 10 S("fl!'e'

- an os ti 10. .ampI'esa Sul Oeste Ltda - Xa�có - lia
-

, l "�1\lR _ iO,-iO - Norte - O honta. tário.

cnUZEIRO 00 SUL - iI,oe - Rodov16.ria 8S�'��-=� PÓIl'tc> Âlej!n
, .

•ON - S hora·a. V dVARIG _ '2.30 _ Sul _Áf�;;r��o c-,.,tar1nenlle Curitiba
.

en e·se
PANAIH. - 14,05 Sul (14,05) _ "iu��,!!�1I.0 Catarl:oenM·_ Jom.n. Uma casa residencial sita à

"TAL" (J1u3artOOa-teirLu. P"
i _Ã:';�V����. CJ3t.Rll"lnellJllt - t.acuns rua Bocaiuva, nO 199. Partidas de Blurnsnau: Seyundàs ás '1- Sã))· dcs às 1ft hora�.:·

-

•
- ales e

orto)
Expresso São eMlIto,'ao _ lA#Ilna._ Tratar na R. Cons. Mafra, nO

Alegre 7 horas. , •...•••••••...••.• , , , ..

l'ANAIR _ 10,40 _ Norte raJ�uto.viaçflo ltaj.2j - ttaJa:1 - Iii h6 Encontram-se atualmente em us,·

CRUZEIRO DO SUL _ U.OO _ t6E:g::8� BrtllIQuenfó41 - BrulllQué -

em todos os recantos do munjo

lilforte Rápido Sul-Brasileira Jolnvlle - centenas de milhares de Mot(Jre�
13 horas,

VARIG - t i,tO - Norte Rápido Sul-Brasileira CurItiba _
de popa ,TOHNSON, proporcionand(

PANAIR - 14,05 _ Sul (1-1,05)
6 horas.

SÁBADO
aos seus possuidores ano após ano

Quinta-feira Auto·Vlaçlo. cata.r1neIlM -- OUrIUb. ilm SBRVrço' SEGURO. Distribui
- 5 horas.

-TAL" - 8," - Joinville Rápido Sul,Brasileira Jolnvile _
dores: Comércio &; Transportes C

13 horas. R S PiCnr!UIa. - Paranaguá Rápido Sul-Brasileira Curltibll _

amos . A. - João nto. 9.
_ Bentos e Rio. 6 horas.

- • hoI'8ll.
PANAIR - 10,10 - Nort� .Auto·Vlacão Catlll1.n.ense - -jo1nY1le. CATALOGO DE MOEDAS DO
PNAIR - 14,55 - Sul (14,05) - Á�ft%t:-çAo ca'tarm__ .Tubarl<J BRASIL
VARIG - 12,30 - Sul - 6 horas.

CRUZEIRO DO SUL _ iS,55 7 '�:::sso &0 cr-atoYlo - .t.aa-urua -

!!forte Expresao aru.qu_ - aru.qu. ._

14 horlUl.
CRUZEIRO DO SUL 15.30 Autc,ViAçl.o najal - naja! - 1. )lo.

_1
rall.

....... ExpreS30 Brusqu_ - No.... orr.nu
- 9.:10 borlllll.
Expresso Glória - � - • 1/2

• 7 1/2 bOl'&I.
IlOMINGO

Rápido Sul·Brasileira - Curitiba _

6 horas.

Vende-se urna, (!)da de tijolos,.
medindo 6,5-0m de frente por 11,00
m, de fundos;" com as

.. seguintes dí-.
visões: 1 área, 1 sala de visita, 1

cozinha e 'V. C. Construlda em fins
do ano tte 19!Li�. Localidade no Es

treito, 11 rua Antônio Matos Arcas
n. 511, loem próximo, portanto, doo
ponto de ônibus.

.

Os interessados podl'1'5ü dirjgir
se à. resiflencia do Si'. Al'islides Bor-

bu, em Biguuçú, para melhores in

formações·
.-\. "enda é motivada pelo L:tio de

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas d�

Ouro, Prata, NiqueI e Bronze.

Preço 20,00 em todas as livra
rias da cidade.
Pelo correio Cr$ 25,00.S�zta-fetra

Dr .. (L"RNO G.
GALLiTTI

ADVOGADO
Crime � cível

OOtlllt!tl1ição lie $o(lied�d�,l
NATURALIZAÇÕ�S
Titulo. O.alarat61'1o.

Encarrega-se. mediante comissão,
compra e venda de imóveis.

"
.��a .�e�or�:iRTÓS' •

Alugam-se quartos para ra..

pazes solteiros, à rua João Pino

I
t�: .::: ����:���O: .

Se ricos quereis ficar
De modo tecil elegeI

I
Fazei hoje uma inscrição
o Credito Mutuo Predia
..... " . .

O VALE D0 ITAJ..U
ProeaJ'flm na A.��lIfS!�

Pl'O,.,..,8tln_
LIVRARIA 43.�

ROU

"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôdo
Alegre
CRUZEIRO DO BUL - 7,10

Jforte
PANAIR - fO,40 - Norte
VARIG - H.40 -� Nortt
PANAIR - 14,55 - Sul (14,05)

Sdbado
"TAL" - 8,00 - JoinviUe

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - l/J.!'iG

,,�",jO
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 14,05 - Sul (14,05)

DomíngQ
PANAlR - iO,40 - Norte
r:vm7,EmO DO SUT, --, H,OO
PANAm - .14,05 - Sul

ESCRITóRIO IMOBILIARIO A. L.
ALVES

'

I
E.arit6rio e Re.id.ncia
Rua Titadent.. t7,
fONE •• 1468

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

FRAQl:1F.lAS EM GERAL

Trcnsportes

CONCURS.O
Acha-se aberta nesta Sucursal ínscríção para concurso de PRATI·...:

CAN"rE, devendo os candidatos exibirem -no 'alo documentos q�1C pro-
vem ter muis de iS anos de idade e ll1-eUOS de 30 e estarem quites com>

o serviço mífiíar Os demais documen-tos, serão apresentados pelos caD--

díríatos uma vez aprovados .e admitidos, no quadro de ·funcionários._
A ínsci-ição encerrar-se-á no. dra 15 do corrente, impr()tct'ivelmen-'

te. Constam do concurso as seguintes disciplinas: Português, }\.riÚné-
tica, Contabilidade, Histor ía elo Brasil. e Geografia rocnhecímeutos- ge-
l'ds.

Flol'ianópo!.;c;, 5 de Agosto de HH9.
BA:\CO .:\ACION.\L DO ço-;.vtE.RCIA SA. .

GUmo BOT1' - (Gel'enle}
,\LDO DE AL:\fEfDA - (l�o.ntadorj

EXPRESSO BRUSQUENSE
O E

VECCHI & elA. LTA.
Linha Blumenau à Florianópolis e

VI � B ..u QLle

VIce Versa:.

HORARIO

Partidas de Florianópolis: Segundas às 'l-�extas às li horas� ...

Aos Sábados, ás "I e iS horas·

AGÊNCIA EM FL01HANÓPOL1S
Rua ConselheiTo

. JIIlafm n. 35 -- Fone 1565

AGÉNCIÀ EM BLUMEN'AU
Rua 15 de Novembro. -- (Hotel São José) -- FonE 1283

encomendas
AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO

os MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO -J

HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA
QUALIDADE

--------------------,----�._---

I LIRA TENIS CLUBE
AVISO

A Diretoria do Lira l'enis Clube novamente, leva ao conhecimen-
to de scus dig'nos associados que proibira a entl'ada de pessoas, quer'
(lo sexo feminino ou masculino, acompanhadas de sócios, que nilo este

jam munidas do respectivo ingresso, fornecido pela Secl'elftria d(J»'
Clube.

Em hipótese algl1ma serão fornecidos convites a pessüas residen
tes nesta capilal. e mesmo pessoas em transito que já receberam maiS'
de dois (2) convil.es para festas. Nesse caso o sóciõ 'interessado de
\lerá solicitar, ao Secretario um ingresso mensal.

Os :ingressos para pessoas em trânsito, solicitados unicamente-'
por sócio maior, serão fornecidos até ás iS horas do dia doa festa.
Durante as festividades não serão J1Lendidos pedidos na Portaria.

E par·a que não haja dúvida e aborrreeimentos aos S1'S. Associa- -

dos e á :Qiretoria, é a presente resolução pUb1ieàd-a: em lodos QS jo:v-"
Dais locais e fixada na portaria do. Clube.

Florianópolis, 4. de Agôslo de 1949.
A DIRETüRIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



....
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Vida -f�ocial Encontraram-se, ontem,
Crlen Rosa e

em Santos Reis,
Getulio Vargas

qs srs.
,I

_-\:\IVERi't\RTOS: • pimjlofho, .acha-sc engalanado o «Encontrei o senador Vargas no proposito de colaborar pCtTa uma solução harmonica e
;)1', Ot to Renau.r lar do IlOS�O prezado pn lr íoi o SI'. democrattca do 'Problema sucessor-o»

OCOITe, nesta data, o an i vrusúr.lo Paulo 1';mHio/Glliln<lI'ÜCS, categurl- p. Alegre, 1-1 (V. A.) _ O Correio lar contas. E -o isto exatamente o de;' da hancada pesscriista na A,s-'
-matalicio do nosso distinto coul f'r- zarlo funcionário rio Banco C]O Bra-

.

elo 1'0\'0, de hOJI', publ ica : qur- Ianí. ainda hoje, escrevendo ] scrnhlé ia. o rir. Cilon Hosa avistou-
-râneo sr· Otto Rcnaux benquisto si! e dr� sua exrna. cspósa d. Ligia "Como r-st avn combinado, o sr, uma carta conjunta aos 51'S. :\erêu se com o governador Valter Jobim,
Industrial do rnunic ipio dr- BI'US- Guimarães, residentes em Blume- Getulio Vargas recebeu, em :-;an[os Ramos, Prado Ke lli e ArLh ur Ber- a quem, naturalmente, referiu, em-

.

.zrue, além rln prcstlgíoso 1)01I'[I·CO. 1 II ., t' t' I nardcs, relatando dclalhadnmente bora (!e maneira suscinta o seu en-"1 - '� I � •

Heis, o emissú rio üOti 1'C-;; par \( os .

li t d
.

todo o curso de sua palestra com o centro com o senador Vargas. AG'pesscrus a, exerceu o naquele mu- du Acordo _ psn, cu" p Plt -

.n ioipio '1 prcsi dôn ci a do DJ'r'etóI'I"I,' ICmn ('1 advento riP. un.. ra linda 111e" , .

I 'l
. ex-presidente ela Hepubl ica que fomos informados, s. s, fará- L ,

para uma cúnfe\'l�nCJU ue a.j a Slg-
pc 'S la O' me t J' '1 n ina que ua 11]'a batismal ,0. e clrauia- Intcriogndo, l)fll'i'lll, so hrc se yi- ainda uma exposição peranle a Co-e � s o a u: rga n re i-o acruuar a ,- �

- nif'icaçâo polil.ica. �
.

I....·f I' J' L
�

I' f 1111'1 utlmista (!('-,'[c "11C011t1'O. disse- missão Executiva 00 PSD"no" meIOS socrais e nu nsl riu is (O 1'11 ,IZÜ a Carmem, PS a ern estas O 5)', Ci lou Rosa, Iuc umbirlo p e - _., L ,u

:.Estado, o Tar c}p nosso prezudo coestarlua- los srs. Nerêu Hamos, Prado Kelli nos o dr. Cilon Rosa:
,

"JI' trr-i 1 (, tuli -.;r, Prazu. '1'1 (T·· P.) - .\ 1111'1)r(;'11saO ilustre aniversarianto que lf'11; no sr, Ill'· Isrnênio Pa'.I:llll]JO e rte
e Arl hur B8rnardes, de-onvír o li- - _ncon l'l'l o (r. ,e l lO ,(\1- �u

«dedicado sua viria ao continJlo mo- sua. ,(',ma, pspilsa rl. '\fa]'ia J)�J]l1iJI- der trahnlhts!a, sobre o jn-oblcma gus nu pruposito de colaborar J13l'a cOI1)unisb tcheca noticou que o
-gr osso ria nossa terra, cspecia1.nwn- ho. 1 ,

. .,..,. Pl'csl'cle'nchl chegou uma solução harmonica c democrá- cmrlea] I<�l'anci" �pcllman, de Nova(a sucossao .' '. , ....
"OI');, r' O 110111ell1 mais poderoso da

' d B q li '1 1 (I tica do problema succssór!o. Arna-I ) , "
te e rusque, ue rc quer mru o, áqur-la estanc ia à" 11 uuas _:-I- ma-

_

. .

I Ii Vl 'J'A""I'''''''' nhã Illl'SI11('1 11)N ri I' !'1' 0'1' r ei 1101' carta 11l'eral'CjlÜa da IooTeJ'a, rle!)ois do. alta a uma .lnVll gaI' c Istill�:[iO \lm " -"- A�' J�:::;:
nbEI, LlemOI'all(If}-�e att' ilS J,16· Prlo I

' . \: '" '

II
. .

1 (' I ,., 'Z' ! �o� Il'{'" IJar'tl'(-[()S j'el"l'lllflrl (Iela Papa, sendo cOn�iderado como °
{lava lelflsmo que ° orna \'el'fla· ,e, LTQS)JW'llW _OI'Zl

eB'Jl1\:O �h� duas 11ol'as, numa Fa a ". . �
_ ,,� '. "

,-

,deiro "g·enl.frOlan", motiyo Acha-se nesta cidnflp o j)l'esLig-io-
1

I I' t·I.'·) ,1(' (',- IJrI'siden- lhadalllcnle nossOl conlel'cllcHI. ]� mais pl'O\'a\'el suceSSOl' ele Pio XII.� por- ,� 1'eSel'Yar a (. (J. J'e L'L '-"'-." .

, " 1 t'·(IU" hOJ'C', r-leIo transéw'';o Ij,_< slIa so polílico 'Jessedisfa SI'· CeI. Gas· j' I.'!:-l'· 'Il'n, '("[Y\ r'tllu'lllllcr ,IS- Ludo o que PO�S(} a(]wnlar , "O cardeal Sprl'.man. - (es aca�'-" �
,e Cd .,LVUJl>.a, '" l

'.
",

-t 1
., .

t-efeméride natalícia, rece])cd I11lIJ· parÍno Zorzi, eleputado l.icenr,inc[o sislente, ,conJerenciararn os srs, Ci- (.)\'I<1Sl' JllleflwLatnc_nlC' apo� o scu �am oe os os .Joma�s C01:1Ul1lS a -

tiplas bomenagens (_1m; sen�. llllme· .

C' t '1' " 'o'a' regl'l'ssO pOI' ocaSlllO cio llallC[llr- c Llm rlo� maI01'es acilllll adores de. �

',.ln !:-losa e ,e II 10 valoS' .". ..

'I'
. ,rasos amigos, admiradOl'PS e cor· I João .VóbI'ega O:.; itens contidos na nota que tp realIzado no Va',:lclO do C�.m�l'- 'Fran:o €' �l.Jll .<los halual}e:, elos PI�-religionários, enLre os quais nos Vindo de Bllllnenau, onde é in- servia dI' base :i consulta ('l'am ClO em h�lllel:agelll a,os Sl·S· �ar�n l�OS 1J1l:!PI H111sta� anll'IlCallO" na

:lncluimos, Enviamos-lhe, pois. d,a.' 1']\I('11Le políticu ']w§sedisla e Presi� ]H'inclpalmente tlífis: ehrlJorul,:i\o de DutJ'a e (,0((01 11h<1, llder e YICe-lJ- Emopa .

•_qui, o nosso corrlia! abraw, ('01(1' àl'nl.e !ia D.il'etório do purtido ma�
UUl progl'ama lnísico nC'eit{tHI p'or ••�••�•••••••••••••4!••••••••••••••••••••••••••••••••'votos ele felicidades, jo�it[ir�I),. est6 ne�:a ,enplt:')l, o sr,' todos OS _parLidos par'a a �a�nJHlnha Cintilante b�lle de gal!l no «12»Joao (..omcs da �otJl egn, que tem
qUe:je avizinha s as pos:;llnll,lac!ee U U

S/'. Anlrllli() )'iei7'(: .1[(I('!II!(/o 8irlo C'lImprímentado, de'candidatos cü�nu�s e pr(!si�lên- G d ."-. I te a't1'lo'ha-Faz ano" hnji' o nos,<o e,LiI1lH,J,-.
da e vice,pl'l'sidenClll ela Hepubll- ran p, rp.nn ao P. Aoa" III u-n R!�-contc'lTanc() Si' .. \.!lttll1i(l Vieil'd AI.a·· AGRADECTM Ei'\TO::;:
ea, Com a presença de nosso mun-I grande baile ..chacln, TllSlJL'lOl' ClJer,. ria

lilSI!(,lr"1
Do nosso ilustrE' parTido €' l'eno-

_\ c(lJlt'el'r.nda t'll1l'e o" dojs cliri-> do social terá lugar amanhã á O Conjunto tipico "17" deve-"ria de Yel�u_',)S e 'J'l'flllSÍtO PI\Hieq, mado m('dico rll', .'\ugTIjLo ele Paulá, genle:i 1!llHtico3 .-IUfOU duus h()ras, noite, precisamente, ás 22 ho- rá chegar por um dos aviões dagf'llitor riu nosso CO!1lpanl,lf',iI'ol .

d.' atml�m:nte resi{linclo na C�Pital dfl.
H,'gressam!o a PI'lrto AIl'gre, [Jonco ras, O .grande baile de gala, com VARIG e será a melhor atração!rab�llio p a!)recHH[O CI'O;)':'L,1. clt'S-1 �:er>n]J1t<:a, TPce.bemos amaxel ear-
depois d�s 17 huras, n dr, Cilon Ro- que o Clube "12 de Agosto" co· da noite de amanhã.POl'llYO, Prdl'o ]Jalllo :'I,rac�!t:](k 11<10 de agrac]rcnnelllo;; pela nota
sa esqni.YoU-SI� tategorieamente, memora a passagem do 770 ani- Estamos a ver o magnificoO ilustre natal ician le :;ed.:)1\ o,,'

in�er'ida n.este jor-nul ue scu an i-
tomo era nat1ll'nl, de fazei' qualquer versário de sua fundação. desfile de traj es femininos, OSlloje, ri I' inequi\'(lca;.; e e\:p;'e",:i\':1s Vf'l'sário nalalicio,
J'nvrlaç;'í'II :lollre a ('nire\'isla Ill'o- A julgar pelos comentários amplos trajes rodados, em teci-·".lemon,;ll'ações de e,�lil11a e ap;'?co, I Mais urna vez o cumpril1lenla- TlI'ian,ente C-Ol11 o sena·dor Vargas, que andam circulando nas ro- dos finos e brilhantes, das mais:ás CJuai,s nós. nos as�oejai1l0", cnm II mos, renoyando-Ihe nossos \'otos de
aleg'nndo qllf', tPTH!O sido illl'lllllhi- das sociais, a reunião dansante variadaS qualidades, desde OS'prazrr· felicidades,
fi" pelos fll'psideflLes dos três parti- dE' amanhã tel�á um brilho ex- brocados admiráveis, os tulles,

i d"s dt>' dC';,:emppnhar est.a missi'iü, cepcional, mormente com o tafetás, org'anzas, organdis, fai�Z((n:.iIJw· da Si/cl( .rel'lland(!� I' :
' ----,,-------

ii ,�'..h; deve em prillH'il'o lllgai' ,pres.-Ic�n�urso do famoso conjunto ti- 1es, lamée� prateadOS ?U dou-
, ?o.rnrl�lOra hoje mais lIl!l ]�ata-! C" IN'""FtM ti �----_ .. -

-·--·-A-
.. ·-·· ..

S·-�·
.... ,

I
dICa "17", de Porto Alegre, que rados, cetIm, veludo, laIse, atél!CJ() o ,10\'em Zanzlhar da S;lva' . ,'iíO...AI " :&.

C'lHE virá até a esta Capital, especi· as rendas trabalhadas com eS-Fernandes, (lilelo I'ilho do !l('SSO I \.. almente contr.atado para o mêro, e as lantejolas e os adol'�pI'czad'o cocstnrluano sr. Tycho ',i (Sen)iço ela Agência .4rg-us)
nos infinI'tos que enfeitam so.

'

HITZ, hoje ús 7,30 horasBl'ahe Ft'rnandes, Deleg'ad,,) J_.'js I A mais canJantc lias cantora;; de RANCOR H
·

d
bremaneira as silhuetas femi'"<cal do TC�Olll'fl �acTonal em San!;1 I Hollywood ó Anll :Vljller, que t'.!ra , 1 t

.

oJe nO passa o ninasC(ltarin.a, e ele 5.\1<1 (·x.ma, e"po;:;a ;l·11 {} papel de "estrela" na lJ!',)(!Ul,'ão
COi\1: l{ohert Yonng :�o,)('l' }.I

.

A c�Ô�ica social do Clube a-i\1itehum - Hoberl Hyan '.':lrge-
.

.Al'gc'nLll1u rIu Sll\'<t [<'i'l;nani!ps. i milsical "SlNGING IX TI-IE' HAe'�",
-' .

12 DE AGOSTO notará, na medida do possivelI ' i' 1 '
te Grehame

,GI1l11jJl'jlllPll_al)H'-(I, �.Ç0I'i lil rW'n-ll�sse mllsic.:'\ '�IJ1 ll'cni.coJol' :vni. 1 I em 1531 chegou Mar·tm os trajes das ilustres damas�u , '1\'o _pr'ogrmw\: 1) A 'N[al'c ,'.�l (<I I
-

",',
.. '

<I

'te.
I prolll1zillo por .-\rtlml' Fn'ed :1i1C

\f··j.
AT,' n,'1 2) .\tt·I'lll·IJades

I
Afonso de SOUS,I, com sua E�� presentes, como vem aconte�I l( a - ,,<leiO. a , .. , .

d C
"1 juntamente com Nado Brow;l fel.

.

,
.

l' , '1 qua ra, a ananeIa; cendo todos os anos ...[{'(I-e' (,no� /loJ'''' I Wanlel' Pa-the --. orna.
1646 C ·t-, A Ad' d

,., iH 1-,," , ,

�1'1' I
. () mundo inteiro canblr ";;il1g�ng PC'. -. 3 ')0

- em ,OS apI ae" n- guar emos, POIS, o gran e- o sr. 1° ttl'· Edison t' 3(', \a, [',
1 ." -,.

I I
reços: ,r:j\ ;),00 ',�.. tl1llI'O da Rocha Damas e Bl·az acontecI'mento socI'al de ama�lD t 1e ram

,
a cançao pl'luc'.pa (e

lU '-'orosamente prOIhldo aI é 1S
,Lim8, distinto oficial do Exército,

"TI-LE HOLYWOOD REVel' OF
" <

Soares repelIram os holandeses nhá ...
- a sra, d, �allil\a da Sill'a, \'s·

1929". A,A.
anos·

nas proximidades de Olinda: •... " " ... " , " """.'pôsa do sr. Ciciliallo da Silva, , , .. , , " ,' .. ,." .. ",. .."" .. ,

_ em 1778, na cidade do Sal-
•

- o sr, Tomaz Pickel'ing', [\meio- \ ODEON, hDOjES�AáSF_I70,30 horas
vad�r', BahI'a, l·l·ro,mp:jl_� lll"l Posse da Dova dlre-Gary Grant já rcel1perou as ')(' li-

,
.,

,_
•nário da Sec(.'ão ele Ferragi�ns' (lêl

t 1lll'as que perdeu (Iurante a 'e'.'ente GO�I: Tom Conway - Jane Vin- movrmen O rev'Ü UCIOnanO,

CO_I •

d U B C S C
·Casa Hoepcke S. -\,

doença de ietedcia, Entretan!o, ce'llt nBhaeI'aCnidaO,."c,orno O "Inconfidência tor.·la a . "."'. ,. ., •
- a sra, :;'\lazir Jurge Morais, es-

"
.;pôsa do sr, Manoel Mor'ais, cnll(l("j. durante três anos t) popubl' ,)[01', No programa: 1) AtUfI]ir!a(!ps em

_ em 1816 então Major I
.

FIl'mado pelo sr: JúliO Cesa ...

tuado repl'esentante comercial. não po(lel'Ú focar em bchüh, e"llier Hevista - Nacional -' O

d S I "mo da Rosa, preSIdente da U·'
_ a srta, 'Mal'ia de Lourdes :'iiI· ovos ou aUmentos fritlls. Gary f.r-,ml Preç�os: Cr$.;) 00 320

ManUel Marques e) ousa (se- nião Beneficente dos Chauf..disse que sua 'll1o'léstia <:ri01l uNe I '4 ''- gundo desse nome ,tomou e

I
feul!s de Santa Catarl'na, rece-va, sübrinha da Vva· ,Maria .\n(tlia . .' . .' , Censura até 1 anos.

S t T B -

'C'.n,eJ'e1'l'3,. a paixão (los refrescos e nos SOfY,>

I' , . , . , ., ., , .,....... ocupo_u an a er,eza,?-a an-
bemos g'entil convite para as ..

i'
.

da OrIental do Urug'uar; , , , "
- a srLa. 1'Iadse. filha do sr,. ttos, A.A. ROXY, hoje ás 7,30 honls

_ em 1823 redigido por José 81sbr a posse da, nova dlretonaAdalherLo Sábino, comercia1lte, \
.

NJNGUEM ENTENDE AS Bonifácio CaÍdeira de Andrada! da valorosa. socledade dos v�·- o jovem 'ValieJ' Cerqueira Li·' "Sullsetp,oulcvard" vai feall1Jen-" MUl,HERE::l
e Silva comecou a circular no

lantes. barl'lg�_,:,erd,es, a reall�
'-ma.

'.

f te comcçal\ as rell1iniscenciflS dr;s COM Hopcrt HuUou -- J"uis Rio o jornal ';'0 Tamôío"; z�u'�se amanha �s 18 horas, na'I ve�ho� temp'os Nesta �pró�iução d(!� Paige - -:\lahha Víckers
, _ em 1833, Itajaí, Santa Ca� sede do Clube 1b d� Outubro"

ENLACE pnmeu'os tempos de Holywno:l}a 1\'0 programa: JOI;na[ da Téla -

tarina, foi elevada a �ategoria Gratos pelo convlte"prome-
Realizou-se sábado, dia fi o en- !ern em seu "cust" os ,segu�nl.es INacional de séde distrital; �mos comparecer.

,

� lace matrimonial da distinta senho� "astro" q- "estrel::ls", do s�!p.n�lOso:

I' Preços: Cr$ ,1,20 e 3,20 .

_ em 1834, foi promulgado 'Os moiores JOíM'SON Sea fiot'lIe"'i'ita Dàrcia Luz,l funcionár;.n da Glólia Swal1son, Eric Vou 311'0- Cênsura até 14 anos.
O Ato AdiCional a Constituicão são construidos em fábrica moder-

. ,-e ia. Tclefônica Catarinense, fijha heÍln, Cosi] H. de Mille, H, R Waf-
" .. "" , ... "",.,." . , .. , , .. do Império Brasileiro;

�

dernas em precisão e rapidez. o.
, -da cxma,'sl'a. Ana Vieira Luz, é/�m fier, Ann Q. Nilsson e Ch0�ter IMPERIAL, hO.ie ás 7,30 hor.:.s

_ em 1837, travou-se o COlnl engenheiros tia Johrulon são repnta�
Q sr. Hcmetério Silva, funcion<Í.l'io Conblin, Os Estndios da Paratl1ónnt. JUNTOS PARA SEMPRE bate do Triunfo, nó qual o C.o� mente são utilizadas máquinas mu-
da Delegacia Fiscal e filho da dizem que vão encher o fi!nw de COM: Roberl Huttol1 - J\'yce ronél da Guarda Nacional, Ga_ na sob todos os pontos de vista e
'CXlI1í1. sra. viúva Maria B, <la Sih-a, gente da "velha guarda", A A HeY!lolds, briel Gomes Lisbôa foi vencido dos como os melhorea do ('amo. Dis-
A cerimônia civil realizou-sp ás.' :N'o programa: Noticias da Se- pelos .caudilnos da 'revolução. tribuidores: COJll�rcio & �l'aml?Or-'17 horas, sendo -testemunha por Em algulll lugar da ES!)9nhn hú mana - Nacional riograndenses, comandados por tas C. Ramos S. A. _ Joao PlIl:t�

:.parte da noiva, o sr, Emilio �ch- 1Il11 touro ;nsuséito que vai hr, mll Preços: Cr$ 4-,20 e 3,20 Neto, aquele., faleceu em com-
. 'foert{'r e exma. senhora e o sr· Joã(} dos mais agradáveis contratos que (:ensl1ra até 14 anos. bale. • ••• , .•....•••• ,. • •...• ., •.•.••••.

Teixeira da Rosa .Junior e e:l{ma. um touro j;í :pôdc ter, Vai Sl:l' 'n-
-.,"'" •. " -" ,.,'.', .. , ... ', -'em 1869, nÓ as.salto de Pe- PE'RDEU-�Esenhora, Por parte do noivo, I) sr. carregado de ter em suas cMlas IMP1!RIO, hO,je ás 7,30 hOl'ns' ribebUy, foi morto o General .

.

. \...
.

'Eduardo .Ruthoski e eXUla senho� Elizauelh Taylor, amarrada e de A MASéA:RA. DO TERRon João' Manuel Menna Barreto, \. Uma CArteira, contend-o vã"
Ta e o sr, Marcelino Vieira e e:l;1Ua. carregá-fa pelo, meio de uma Hl'c:na COM: Charles Starret nascido em 7 de Julho de 1824; ria.s f'Otografias e documentos,senhora, .,.,-� ante os .apupos da multidão rlJ au- A GARRA DE FERR(l

_ em 1872, em

FlorianÓPo-lil'lCluSiVe
um certifieado. de re.-

A cerimônia religiosa teve lugar figa Homa. Trata-se de um� parte 12 c 13° episódios lis, foi fundado O Clube q�e servista, pertencente ao.
sr. Pe.

na Caledral :\letropolitana ás 17,��0 I f�ralllát.ica de "Ql.íO v'ADlS" o tf'(;�
,,' -, , . _ ".,.".""., .""". - ainda hoje existe, a rua Joao dro Paulo Mac?ado. A/qu�m ,3-lwr}ls, sendo testemunhas por p�n''''. nieolor, da Metro, que ,será film:lIlr: Domingo RITZ. ODEO;\;, aIPE- Pinto, com o ,'nome de "Clube encontrou pedImos o obseqtt!Ote da noiva, o sr, Eduardo Lu? ('; na llllha, A Metro esta com Ehz8- RIAL e IMPÉRIO 12 de Agôsto". de enviar a esta redação, que

eXr!1a, senhora e o sr, Aoolfo Boo+: beth Taylor, OK e () eser.i!ll esU( Pl';CAéDORA _ em 1944, em Tlfrquinia, será gratificado,
p ('xma sellhora· Por parte .�(\ noí- pronto, l\hs existem 1)OUCOS �[lUI'OS Sábado HITZ na Itália, realizou-.se a primei� . •••••••••••....•..•...

"O o sr, :.\-Ianoel Frerlerko da Sil- Da I1aJiu, 'dsto que o gado hm:in0 O ENCANTO DE LA BOEME ra inspeção de chefes ameri-ca_ .

.

...a' Filho e exmH. srnhonl. foi devorul}O pela população f:ll:lin- Dia 27 �ensaciollal nos as tropas da Força Expe- ("emita., Grav.ta'í Pilam�ta, durante a ,gucl'r". Pr)]' causa disI- LINDA BATISTA dicionária Brasileira, em ope- Me;a. d.....meihorel-i peJol! mIO
N.\SCI1\:mNTO�: so. foram buscar um na T<�s1)':ml�a. A força revolncionária d:l P1Gsi-· rações de guerra na Europa. n�"�" preço. �6 na CASA'lM�g

'Com a C]]Pg:1ÜU de um' rO!)\I�ln A,À, ca hrasileil'a. And1'é Nilo Taclt{sco {"'ELANE-" _ ,",uoO. M�Jrf4.r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
,

RAIOS X
DR. ANTôNIO MODESTO

Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade

ÇIRURGIA GERAL
Doa Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragihe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10
-------_._-._-..�---

DR. LINS NEVES

!Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI

RURGIA PARTOS

Díagnóstíco, controleoe tratamento
I

IINIpecializado da gravidês, Distur
..tos da adolescência e da menopau
DIl. Pertubações menstruais, i 1�'\'
mações e tumores do aparelho geuí
tal feminino.

.- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 -- Td.
1.461
Resíd, R. 7 de Setembro - Ed,it.

Crus e Sousa - Tel, 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e partebo
00 Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es >e·1
clalmente do coração e vaso!!

Poenças da tiroide e demais glan
duIas.. internas

Clllllea e cirurgia de senhor",

-IPartos
I"ISIOTERAPIA - ELECTROCAR.
DIOGRAFIA - METABOLISMO

, BASAL"
HORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente d,as 15 às 19 ho
ras.

.

CONSUJ�TóRIO:
Rua Vitor Meireles n. UI

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

.
Avenida Trompowaki I'

Fane manual 7�fJ

Dr. Mário "e.dIIa....
OIl1iea médica de adultDe e eria1lC*a
COnsultórIo .-. Rua João Pinto, 16

l"el�. M. 769
Consulta du 4 A. 6 bor..

It..idluela : Felipe Scbmi.dt a. JL
Télef. 811

1

I
f
f

I
t

I

1
I

CI·I
SE-

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

Dr. Roldão COMul
'.::rRURGIA GERAL -- ALTA
lIURGA - MOL1tSTIAS D�

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade d.e Medi·

ema da Univeraidade de SAo P:r.ul",
onde foi assistente por vário. anol do
S<!niço Cl.rúrgico do Prof. Allpio .

Corrl:ia Neto
C!rurvi' do estômago e TIa. elreula·
res, intestinos delgado e gt08l'l. tirai·
de. rins, próstata, bexiga, utero,

o.ino. e trompas. Varicocele. hidro
cele, Tari,,;es e hemas.

Can.ulta.: Das 3 b 5 hon.. A rua

Felipe Schmidt, 21 (alto! <Ia c..a
Paraiso) , 1'elef. 1.598

Iteajd�ncía: Rua p;.tevel ]Wlior. 110;
'relef. M. 164

Dr. r••1o ,.....
. Clinico e operador

('..._tl)tório; Rua Vitor MeiRIu. Ia.
'relefone: 1.405

í'.uuulta. das 10 á. 12 fi da. 14 ,.
U brl. Remdêtlcia: Rua BI_.

22. -- TelefmJe: 1.620

----I.
I

.l',,-,U • .., .. I 1; .. ", r".gu.cll·-�: ,00 cr;qgO!1 OCfCiT1(" O.

SÃO FRANCISCO 00 SUL oara r�OVA rOBR
Informaçõe8 corn oa AG9nte.

t?loríHlóPOJll - Carlos HoepckeSjA - CI - T'eetone l.'lll { En L t eteg ,

SEei Fume" co do Sul - Carlos Hoepcke S/A -<� ( - l�elelo a e 6 . VI J) � � ,\,,1 A-C l{

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
do. entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessarro

ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
'uta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

tertnáricà de .grande eficácia, como: Ternerina (Buco-Vacína contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra $

Souba Aviária, Vacina Contra a Peste Suina, etc•.................

Quaisquer consultas sôbre 0:1 mesmos,' bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
ycnto de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten

derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

centrados na localidade de residência do solicitante.

Dr. Alvaro de Carvalho I Dr. Guerreiro daDoenças de Crianças I FBU���::.lt��iO: RUa

Tenente11 II Es(p'eDCl,Sa1 lei'sCtaiJHorário de consultas: 9 ás

;�ãb'i;I;�; 17 sSimODl'�:�::�����:�::�
de

PrOd�;�-5 V�t�rinario5
..,

.

Residência,: .Felipe Schmidt, 99 O INSTITUTO P'NHEIROS _ (C' P t 1 163 _ FI
. ,

1')P
e 1 elefone: 1.56u

I
aixa os a , orianopo IS •

erelra Consultas: Pela manhã no Hospital tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, F!,zendeiros
Clínica Círurgíca A tarde: Rua Visconde de Ouro e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série

Molestias de Senhoras
Preto ,n.. �. . . M I dêsses produtos.
Horano. Das 14 as 1, horas. Os primeiros já a venda, são:

DR. NEWTON d'AVlLA SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 1UO coruprípndos 'de
Cirurgia geral - Doenças de Senho- 11,60 g.

I
ras - Proctologia VACINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas 'de 10 cm3 e frascos de
Eletricidade Médica IOú cm3.

Consultório: Hua Vítor Meireles n. SORO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cm3.
28 - Telefone 1.307 VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tal'. oe 100 cm3.

de das 15 horas em diante
�

VACINA ANTI·HABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascosDiretor da Maternidade e médico do '

Residência: Rua Vidal Ramos n. de 100 cm3.

65 - Telefone 1.422.

Clfnica Médica e Cirúrgica tio

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Operações do útero, ovários. trem- Vias Urinárias _ Rins _ Coração
�. a�en.

díce, .hérnias, va�izes, etc.,_ Pulmões _ Estomago _ Figado
Cirurgia plástica do permeo (ru- Tratamento da Tuberculose
luras)

.

Raios X - Eletrocardiografia
IASSISTENCIA AO PARTO E O.iE- Praça. Pereira e Oliveira (atrás do

RAÇõES OBSTÉTRICAS Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8-
Doenças glandulares, tiroide, ová- Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás fi
ri.OI, hípopise, etc.) __ Fone 841. FLORIANóPOLIS
IPlwtl1rbios nervosos - Esterilidade

Dr•. M. S. C..1IcuII
Clittica .,..c1".i"amente d.e IIrlal:Ica'

Rua Saldanh.. Marinho. 10
Telefone V.

.

7U

DO
SfiOE SOCIAL!

POt1líO p.�l�GRE
RUA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA !'l.o68 • 1.° ANDAR

,:"IX ... POSTA!., 563 • TIi�EFONE se40 - TEl.E�A'M"'S: ,PROTECTORA-

Agencia. Oe'Fal para 8t8. Oatarioa .

. 'ua Felipe Schmidt, 22-Sob:
Caixa Postal, 69 - TeJ. "p,'otectorà" - FLOBIANO,POLlS

DR. A. SANTAELA
(:Pormado pela II'aculdade Nact..,..
!Ul1 de M.ed1clna

da UnIversIdade

l'\ . .do Brasfi)
IlédlPO pol:" co.ncurso da Aas'�t.ên·
cia 8 PsIcopatas do DIstrito

l"ederal
.

Ib:·lnterno d, Hospital Pslq\Üi··
t,'1co e Manicômio JudlclA.r1o

da Capital 1"ederal
IfXrlnterno da Santa Oasa de MI
sericórdia do RIo de Janeiro
OLtmCA :hmDICA - DOENÇAS INERVOSAS.

Oonsultarlo: Edlfic10 4mél1a ,
!feto - &lIa 3. IResidência: Rua AI"aro de Oar·
"alho. '10. !

Das 15 la 18 horu (
Telefone: •

Oon8ultórlo '- 1.208.
'ResIdêncla � 1.305.

DR.

A; DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novenlbro. 22 - 2° .mi.

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388

'Florianópolis - Santa Catarina

•••••••••••••

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

:

i
•
•
•

I
•
•

:
•
•
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i

Datilógrafa
diplomada

Oferece �us serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

Caixa Postal 55.

Acabe com as levantadas:
.� Noturnas e· Sinta-se�
Muitos Anos Mais Jovem
Freqüentes levn.ntadas ou micções no

t urnas, ardência, resíduos esbranquiçados,
(la urinn, d ôr na base da espinha dorsa.l,
IJa .iugun. nas pernas, nervosismo, debi
lidade, perda de vigor. podem ser cau

sadoa por uma. enfermidade na próstata.
E�ta gfúudulu é uru dos mais imporbantes
órgãos masculinos. Para controlar õstes
traustôruos c restaurar rapidamente :l,.

eaüde e o vigor, siga o novo trataments...

uíentlfico chamado Roge"a. Mesmo que'
seu sofrimento seja antigo, gnruntimoe
que Rogena o aliviará, revigorizundo sua,

glândula prostática e fazendo com que.
\l. se eintamuitoe anos mais jovem. Peçc,
5togenQl em qualquer farmácia. Nossa gll.
r.antitt é 8. sua melhor proteção.

DO - indicado no 6ra
.IftI. gena tamento de pro."
tites. uretrites e cistites.

,
.

Casa Recém
consrrutde.
DE S o cu PA DA

r RUA FELIPE l'vEVES
6xl0 metros,. �oda de

f·
matarza •.

�.�� �.� � . ��.��� ..�!.?����
"

As águas do mar não constituem
perigo para a conservação dos Mo
tores JOHNSON Sea Horse pois to-
dos êles, antes de sair da fábrica,
são tratados por um processo es".....

eial, idealizado e executado P91'a
.

proteger as partes metálicas contra
os efeitos corrosivos da água salga�
da. Distribuido�es Comércio &:
Transportes C. Ramos S. A. - Jom
Pinjo, 9.

C01!IPRADORES PARA CASAS •
.

TERRENOS
o Esm·!tórlo Imobiliário A. L. AI?"".

sempre. tem compradores para C� •
terrenos..
Rua �oioro aa

Fabrioolllt. • dil!ltribuidOit'cl!i da. afamodo. con·

fecçõ•• '"DISTINTA" • RIVET, Poo,*uc um Gran ..

d. lIo!'tlmento de aosemi:rtl!t, d'cado.: hdl'lM
bona _ bcuotoRi. algodões. mOl'-in•• oyiamGtitc:"
pala alia.iate.. que ..eoeh. diut<emenb den

8t'm�� CO!l."õt4lrolaata. d«l' h'l.tell'io!' no ".!!Iudo da lho falJ�f'.m '1me.

Flol!'tulftl"vClHe. -l FILUUS em BluxtlEUlcu) fi Loje.
fáhrico.. A OOlla -A CAPITAL- Gh�trlC/. "" .1:1)'!:ilf;>ÇelC dou

vi.ita ant/J.,. d.e .fotuol'em I'IUQIll lllOn\plt;· ... MATRIZ .Iro I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE -, DIA 14 - DOMINGO SOIRÉE OFERECIDA A EMBAIXADA DOS TENISTAS DO -BôA VISTA TENIS CLUBE, DE JOIN
VILE. INíCIO ÁS 9 HORAS. - DIA 21 - DOlVIINGO - COCKTAIL - DANÇANTE - INíCIO DAS 9,30 AS 13 HORAS. - DIA 27 - SÁBADO -
,GRANDE SOIR:É:E' - HOMENAGEM AO EXEfWITO NACIONAL PELO ENCERRAMENTO DA S�MANA DE CAXIAS - PROMOVIDA PELO nU:'E,·TóRIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECü�óMICAS - HAVERÁ CONCURSO DE ORNAiVmNTAçÃÓ DE MESAS.

da,

RELA'l'OHIO DO SR. I1AUL

..

,--------._

s

.J l Conferi!ncia foi cscoihieló o sr, imposto municipal, rffi caila muni�
A\foIlSO Almiro e para secretárIo cipIo, em cada ano do quil1'quên:'I.
da Comissão Cuonlenarlora o S1'. OS totais nacionais da rel�eit.a de
Gerson Augusto da Silva. impoho;; e taxas, ou sejfCaa recei-
Ao se encerrarem os trabalho!; ta trilbutária nacional!, que até ag'D

da reunião preliminar, foi anun.. ra vínham semlo apresentados com

e!ada a inslalaç�o f:a lU conferên-I d�dos Pl'ovls.ól:i?S, aparecem cm

ela pa]'a hOJe, as lo D{lT"aS, no au-, numeras dofll1ltlVOS.

(O HEGULADOR VIEInA)

-

léiarVariedades III €onferência de. Contabrhdade
para resta- CURIOSID!D�S' Publica e AS3untos Fezendaries

I,ogo à primeira aplicltção, Nhoder�
começa a el.infinar as espinhaR cnmo. 81
fosse por mágica, Use Nltodersn á nOIte
,� V. v€.rA, sua pele tornar�8e lisa. macia· e
limpa. Nixuoom é uma. nova desooberttt
que combato oa �erJn.e...:� e para8it� �
pele caU3:idorc.'1 das espinhas, frieiras.
rn.s,ll.cha,s vermelhas, acne. impi�etl� e

eruPcõ'3, V, niio p"der�' Ilberiar...., d�
R:lfiS uf('cçÕt.-s cutâneas a menos Que
elimine os germes qu� se e.seondem n(J�

,'iJ�tnúBCulo8
-

))or� de sua. pele. PQt··
..

ta.nto. peça Nbotler.m aQ seu famla...

. I
f�êtltict), hoje mcsmo. A nosSQ ga··
....... d'm rantia éc a

nlXO er �\l3 maior
i'ara as Atec�li" CutÜlilC proteção,

8,00 horas - �.l issa em ação, ,de
graças. na Catedral Melropo\i tana,

9,00 1101"[\<8.-Mosa ele

ttoce:paralCLUBEcr'ianças ��lhos de sociois e do Asi-
lo de OrLam. :

10,00 horas __ Fooi-Ball. A Djr�toria do Clube D?�e de Agôsto. tem .o prazer de con'i'!d�l"
14,0'0 h()ras __ Ramada ao cem'- :eus assocIados e exmas. fauultas para o baile' de gala em comemot'a:;:ao

Lério publico, onde será deposita- o 77° aniversário de fundação e que fará reali;;ar em a noite c!e sa·

tia unia ]1alma de 'flores -em memo- lado. 1.3 do corrente, com início às 22 horas.

rja ao� motoristas .fa?ecidos. Como nns anos anteriores não haverá resenas de mesas a ui'if' ser
.

15.30 l10ras - Procissão de S. lata representação de dubes e autoridades especialmente eonvidaci\S.

Cl�islo�50, s'ainuo a Tmag'em da Ca-: Arnaldo Dutra - Secretário Geral
tedral' e aeompa,nhada por todo8 os ••••••••••• ln L II •••••••••If. I I ." --. _.... _
auLomoVllis, caminhões, caminho-'
neLes,

18,80 hora:;; � Posse; nos salões
do Clube 15 de OutulJi'o:

22,OH hor,as - :8aile para os mo

torist.as súcios nos amplos salões
do Cluhe 15 de Outubro.

�

A, mulher evitará dores
ALIVIA AS CóLICAS UTEmN'AS
Emprega-se com :vantagem para
comhater as Flores Brancas, 'Cóli
cas eterlnas, Menstrunes e ap:'s o

parto, e ])o!'es nos ovário".
É poderoso calmallte e Regllla

dor por excelênCla.
FLUXO SEDATINA, pela sua com

provada efieaeia é receitada por
médicos ilustres.

r'�"
FLUXO SEDATINA encontr�-se em

���

Pros i.liu a se-são de onlem (1 sr, CiH a usar os t imparios
-Hui c. Fuerschutt«, comparecendo I belcccr 'a calma,
29 �I'S, deputados Reunião preliminar, Presentes Delegados dos Estados.
Aprovada a ala roi lida a malr-r iu

r ORDK\l DO DL\. Serviço da Agência Argus) Aprovado _
o Regimento Interno.

, do expcdir-ntc. Apreciando o projeto de lei que Isabel, rainha da Inglaterra, Rio, 9 (V. :L) - Bcalrzou-seon- I uitório do Ministér-io da Fazenda,
. ASSfSTE:\"CIA .AnRO ..PECL\H,L\ determina as cornemoracõos do governou o seu (pais durante 45 \l'rn, no Ministérf o da Fazenda, ne r com a presença dos srs. Ministros

O SI', JijsLi,a!rt Pit-es, ria liancuda ccntcn
á

r io de Hui Barbosa, a Casa anos, Defendeu com ardor O
sala de sessões do Conselho 'I'écni- da Fazenda e da Justiça-

,.do P. S, n, o lll'impÍl'o orador i ns- aprovado o projeto de Regirneuto protestantismo e fêz subir ao
;0 do Economia (' Finanças, a rel�- '\L(TE�lLrr" DE PESQU[SA PARA

CI'itO para a horn do expedi cntc peln xr. Xunes Varc sa, dismínuindo cadafalso sua prima Maria Stu- 'lião preliminar da UI Conferência / A JJI CONFERENCIA
.abordando, em lnngus consirleru- I)Ui'U 50 mil cruzeiros o crúrlí to 1.",-,- t t I de Técnicos em Cnntahilirtatlc Pu- A fim de facilitar' os trabalhosv

_
' arL Pro egeu as ar es, as etras

ções, o prnlilernn da assistência ra os Icsl ejos, c, ainda, a criação riP e o comércio, JJUca c Assuntos Fazendários, Foi técriicos da T11 Conferência, a Sc-
.

ugro-pecuarra, respond e nrlo, a�- uma hcrrna e, não, um monumento a reunião presidida pelo se. Va- cretarla do Conselho de Economia
.s im, a discur.so demngúgic o pro le- ü sua memorra. O autor dcs-us Todo IJ louco tem sua mania

lc nl im Bom-as, :,;;eerelário geral do e Pinancas preparou dois volumes
','l'ido, dias antes, da tribuna, 1w10 emendas jusLi ficoLl-as, tlr-clru-au.lu e alguns homens célebres tarn-

Cunsclho Técnico, que dcpuís rh: de material ele pesquisa e informa-
sr. Cardoso da Veiga, popu lisla que tvr

á

a sua memória revcrõncla bém tiveram as SUas: apresuutm: as boas vindas aos de- ção. Reuniu no "dossier" dados
Em se tl'a·.l!liTn d(' matéri a que de que muito meiece, VOI' haver Gluck mandava, mutas vezes

Jogados dos Estados c Muní cipios, estrutur-ais do sistema orçamenlá-
.ínteressa, grautlcmcntc, iJ, economia Lanto servido a sua Lerr a e a :;11:1 transportar o cravo em que

n'.udill aos conclaves anteriores, rio e patrimonial dos Estados e

oalar ínense, e por ser longo, publi- gente Em votação, roi o 'pl'o,jcLo compunha, para o meio de um
em que foí estudada a padroniza- municípíos, conforme vem f'azen-

cai-emos em próxnnas ediçõ I ')a ll-1110 dl s cão <ln nrcarnentos e balances e à do nos conclaves anterío res.iNo vo-
"

- ", -'". c I es, o a provauc _em _' e Ll I u IS'�L1' prado, a fim de inspirar-se; -
- "�o

-'brilhante. discurs0_;tn representan- são, por mataria, Emile Zola, ao encetar um 1'0'
»ossüillidade de um aperf'eíçoamen- lume XVI da série "Finanças do

.íc pessedista 1"1 arn 'ela os SI" Cartl rso ,I) da- normas vigentes, ja aeor., Brasil" apresenta a cstatístíca fi-Jl ," ", -

, .r a ar, .', am <, ' "" u s
mance, acendia sempre uma

"

I r' O 110 CoJ)"OI
'

te com a ]1.articípação da Unlão. Fez, nanceíra das unidades federadasc a verga, sva ( u '" - es vela, ainda que fôsse em pleno
ultimo reconhecendo (rue a Comis- 1 seguir, a apresentação aos uele· e suas prefeituras, relativas ar)dia; Chateaubriand ditava aoSCHAEFER são rio Heajllsta!l�ento �"I(',e � ;)1- secretário passeando de pés

gados do .sr, Fernando Bessa de quinquénio compreendido entre os
Anciosarueute esper-ada a pala- lu rn da sua, rnissuo, salicntaudb os I

descalços pela sala; Paderews- A,rall,j�,_ �,eIlrese�l�llt:e, dO, ,mi�iS�[,',(l anos de 1943 a 19/17, const.ando os
\Ta do snb-lifjee ela maioria, sr. srs. Braul SchacJel' c Hobedo La· k' t Ih' t'

CI,t JUSLlf,.d, e cios as"eSSOles da :::;"'- dados mais recentes de quadro;;Ci h 'I'
'"

t j P d 1, ao en rar em casa a ela, l'
t' '1'" l\K' J'

-

I d lt·,j:'iC ae. e1', S'It)I.'e os' l'aJ,l..,lOS a cer,la, "moços estucliosr,o, e tl'dln- nha O cuidado de fazê-lo com ocre ana .l.pC-lllea, SI'S. uOl'alS ,u� apropna( 05 e os U Imos nume-
ccComissüo ele Heajustamento e An- lh()s li" COIT'I'S';','o ele Rf'ilJ'l,laIPen- 'd' 't E I

I 11l01' l;baldo Lobo e Ay1'lUll Ache ros do Bo�tim mensal do Conse-" ,. , " - - ,

I pe IreI o, pe o menos o que, .

' '

mellLo de Vl'llcilllelllo,q d" Funcio- lhadOl'es; Braz AII'e,.:, do [', r. H.,
Se conta." � '1'I1Jae. lho.

nna',:smo Público Ji;staclual, hiclusi- f" I L d I I I Foram lidos pelo sf"cl'Ptário dh O volume XVII contéúl uma par-que se J'l' enu aI) re a o os, l'<I Ja- O nome de Venezuela, ven1-ve o 00 pessoal inativo, S. Excia. L rrunião, sr. Afo11S0 Almiro, o� no .. te geral, em que se acbam in(;luídns
3[JÓS l'e110rtal' a iniciativa do

!l.

I de uma aldeia de indios edifi·
n1\'S dos representantes credencia- os dados estaLíslieos da União c13

,,, "i I cada sôbre ágUa e dai o nome-Uoverno do Estala para melhorar

I
A HO,\'rE'\"Am<:JI AO DH, ELPfDIC!' Ven z 1 (m '" dos para participaI' dos trabalho.'; modo a permitir a apreciação da

,.a situação dos servidores ]1úbll- B-\l"BO!,-;,1 I
e ue a e espanhol pe- dn IIT r:o]l[erência, tendo silio ;oub· I finança j}llblica brasileira ,em senti-,

_ _

,.1 ,.l.
quen Veneza") \!ros,alongou-se em consldoracoe� l'inalment(', a tll'V. AntO�llI:l" de,
a. met.i·do a vota(',ão e nnanime1l1,'ni:)

I
'do nacional. Na parte especial eu-

",sôbre a qL1esLão, relatando a de�-
B,arro.S"'1f,IO"P ;:.;, ,D., OC,llP,O,l,l, ') ,!l.'i]bll-I Gertas aves marinhas pOdem

apl'oyon as emendas apresentada_.; contl'a-se a estatística financeira,
-I1esa q\le o Estado tern, aLl1almente, I 'u 1 (I C Slll ')1 C I l Ol I o Tn[eeno, que já havia sido elahn-

, de orçamento, balan(;o�, ('. p.xeéu-n,l,
,

( f c.' l., ,n o-�
_

J' �,

", comer tanto, que ficam impos.,co mo pagam enIo dos crddol'cs pedido ele mlorrna(;ol';; riu :;1', ]'er- sibílitadas de levant r vôo
":,.-10 c discutido nas duas re.ul1ii'\e'�· ção orçamentária do Distrito :fe-

''Púb1,icos,. declanlllf1(J _

a m,�,joral:ã� nantln ?delo, rerE're)ltl'm('lnL0 Ü uma
.

_

a , preparatórias.

ILlel'a],
dos Estados e dos Municípi·

--",ofrHla com a slf.uaçao alJOS a h'l Ill)11'('nagem lIa' lllHo'islh'io ao seu _
Por ill'opo3la do sr', .João Dayirl os +'xistenles atp, 1947, O yolume

j" , .

'

• 1 -I' t,
'

I"
. '- < '''' As ruas de DULUTH (Mll1ne- 1-'

'

I' .., t" d F' t' I
-

1 t 1,,"que ul SallClOl1ae [l, _!,s dO mc llJ-j cliere, o dr, Elpidio BUl'[)os,l, Cl)ll- ot'
,

< l'I'rt'lnl �jma, .-,ecre ,ano a. a· con em a re açao comp e a (as re-
,dos os í'uncion:íl'los efe1i\'os c O� J siderando LeI' �ido aquele r1epula-

s a,) CIdade ,de maIS de 100,000 zl'llLla <.ln 1�Sr3r!<) t!n Santa Catad- ceítas e despesa,s de todos os mu

-('xtranumerúr�os, hem como n pU_I, I-lu !p\",I,Jo a ('�sa atilllrJp l"li' -'I'X' habItantes, Iecebem anualmen· na foi o sr, ValpIlLim BOlll:ns, Ilu� nicíJ1ios existentes nessa data bem
'-'1',' ·,,"1'(, (' � d' B ,1-," ,,,', te_a "visita" de 50 a 100 ursos .

dI" "1 ' -

dleIa 1\>J11 aI, o _o.po e Oll,clel- cC'sso rle ;1,(']0 , A 1111,.:;tl'ad:l Hlt'�[l'a Qclamat;;ão o p elHll"lO, lIlvestlG,C como a clistnbmção das e.sprsas
, ' selvagens. 'I'ros, os inal:lvos e ]wl1slflllistas. i\

I l'el'el'i.lI-RP a circlllar dus JlL'OIlllllo- ll? p,os10 ele I�res)d?n,t0 ria COI11',,- por servit;og, Encontra·se igualmen-
,ltf'i cOl1diciolla a vigeneia do all-! j-l'S li'! i1otlwnaoenl qdc l'lI rim, fí renela. Para Secl'etano Geeal da te o montante arrecadado de cada

. . I' ( - o ,. ,

nwntu e retl,]llstarnento a parill' do ape1l3-; nm con\-ifl', R hllmenagf'm
", ..dia 1° de Agosto cOl'l'enle, ya:riall- ao incnn��a\"el dil.'eL,)i' de I,�dllcaf:fío,
,do as ta:bplns em majoração do cujo fato esta\-a t'lIl andanlcnLo
_25% 11 ,30%, cOl1siderando-c"'C' a que

, S'�nl o (,olllll'ü111JI'n I () dalllH'lf' iJu,,;
'ü salário-famiLia rios mais mOdes.11lFe cidadãu, cuja jllstil::l se clesl'.ia
"tos funcionários Wt'a aumentacJo reCO!l'111'C'er a(J zelu com [[lIl' aqllele
em 50%, mclhoi'anelU-se ul:'"sa rl.la-I di.rdur d(' Etlu('açi'io "em atlllljni�
,neira, a situação dos quI' perco- tl'and() aqlle]f-' seloi' da ctiuca,ão,
i bem l1len�l' vencimento, Fin,alizall' Leu, fi nalmenLc, I c ',,-'grmna dI) fl�', I,- do, s, eX0la" congratulou-se com <1 [';!l1id io HaJ'bnsa, cxlranhamlo :.l

'Casa, rom u T'esouró do ,E,sl.(lflo, pe- ]1oInenagl'l11 quI' lledia !'osse Cll1l-1
la colaboraç;ão pl'estada Ü Comis· ('pIada,

'

I:sào �rim de f.Jue, com urgência, PU-I Assim, o sr. F·'�.l'llallrlo �\<ldo,iil ,

".cJesse .ser' terminada � sna, rnissão, obtew' 'à 3,lti.lra,. fi rl'Sl)()Sla no selll
.

IASSIm, o SI:. RalLl Schae!el' [l1'PS'\ pedIdo de infol.'lllat.�[ies",

-_��������::11:��(:�l'�:i\s(��e:bl::�:�'�;::· ,\. seguil-' fti i a sessüo encenada, I «DI"a do Chau'f'er»'''l(jia ao magno Ill'oblema, cuja solu- "" ... .

'd;'ã,o vem preocnpando os represen·

E1-· I Pl'og,r3tna das festividades que a

'-tantes do Povo E' o Govôrno do Es- Imine as Uni�o Be�eficente dos -'Ch.ClUJfel'Stado '-, a rnelll'()f'ja f�OB, servidores

I'
de Santa Catal'ma, ;;omemol'ando o'

-dJsfaduDls,

E·
·

h
'

seu 2/l0 aniversário, fará realizar I'

," ,

. S P'Inas �epois de �manhã, ,dia 13, B em 110-
,-.{) SIt. CARDOSO D.\ VEIGA Q [TEm. ' menagem a dala da classe; ,

"C.\RTAZ" I A
. 06,00 horas - Salya com. 13 ro-

O Sl', Cardoso da Veiga. riu 1), [k causa, jões.
.P., comentando "O l\1O'lYlento:', Sf:'I'

- �;ão dêsle díál'io, pl'oem'a "care
taz" _,. ,8: Excia., falando demais;
tem a mania de e�tar em rvjdcil- I

cia_",

IO sr, Armando Cali1, em apflrte,
.
'situou H1ni�o bem o caso _rio oradol'

\
- o sr. Cardoso ela Veiga atacando
o j{)rlla�isht ataca a imprensa: ala
canQo o fnncion{tl'io ataca o I'un·

·cion�IisnlO, Dai o -"embrulho" com,
as ;>uas próprias vüla\Tas,.. De-,j
pois dj,sso, a critica ao tI'a lJalllO da
,'Comissão de' ReajlisÚllnento, E fl;t- .. ,............ -.,- ••

, ,

sim, o representante populista pr!)- Bar, IT.18-8IHI'1ImNTI1'Clll'a "cartaz" (' nada maisl Que a li" nllln IJ
fiql,lfJ s, excia, à vontade porqn� A secção de Fomento .AW·:�:ola
estamos ,satis reil issimof; c.orn o sell cornunicf!. aos sn1's. Agricu!�()l'es

-, i}es(' jo, " que é o de ser o "homem que acaba de receber 60 toneladas
do monwui.o", na Assernl.liéia .. , de batata-semente" de pril1,�ínl

Apr'lS, s, I'XC ia; e�'ili('f.)ll O traha-l qualidade, importada:,; da. Hc!ml�
lho da Comissiio delnea.ill�tarnentn do,

'

tendo o sr. Raul SclJaefcr dirIgido Os interessados deyém dirigb'-se
a ;;, excia: este aparte: ú Secção de Fomento Agl'ieoh, s1-
- "Rllqll;lillu y, exei:l, rrilieanl. luada à Rua Visconde de' Ouro

eu trallalhaVH ".

I
Preto

Tal ;\partr l)l'OVOCOll confusão Preco
cm JIJ,'ilál'io, le\-anf(u a l're�jd{'Il- Preço

Assem

toda parte.Combatida no 1.0 Dia

Quem perdeu ?
Pessoa que, em um bauc.o do

.Jardim Oliveira Belo, eneontl'ou
uma chave, uos trouxe, imediala
mente, a esta l'l'r1aç'iio para ser en-

IIregllr a sell dono. ,

nO 57,

por quilo .. '..... CrS 4,00'
por caixa (30 1,s) Cr� 120,00

DOZE DE. AGOSTO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'11'I,Figueirense X Paula Ramos, o choque máximo do ano, � realizar-se
'I, :I:�_,��

-

'

•. ����i�gL_�r��i_�o.' Sábado: GDarani x Ipiranga.
I! Ilf

'I';"II.'J' �r

'

,LIRA TE IS cru E
.'

DEPARTAMENTO DE TENISI ·
-

Torneio permanante de ctassiiiccçiio - REGULAMENTO

ilf'!I
-' r - FINS E CONSTITurçAO DAS SÉRIES

',:'.!:iI�iJil
.

.

_ Direção de PEDRO P:AULO MACHADO 1) O torneio permanente de classificação serve para conser-

" ij'11 .

vàr em plena forma os tenistas do Lira Tenis Clube; ,

2) Para esse fim, os tenistas serão divididos .em Séries A-B
,

.

I

DO M'EU ARQUIV'O O ESTADIO MUNICIPAL ES- C, e tantas mais quantas necessitar o Clube;

d .

- . .

..... TARA PRONTO EM MARÇO 3) As Séries serão compostas da seguinte forma: A�10 te,
nístas.. B-15 tenistas; C_20 ten�as e assim por diante. Os no

vos tenistas serão incorporados à última série (C), até que o seu

número comporte a criação da série D;
4) A classificação inicial será feita por meio do torneio de

barragem, no qual concorrerão os tenistas que desejarem de
fender o clube.

5) Depois desfia classificação inicial, 'os tenistas que tive
r·em obtido colocação ínreríor poderão desafiar os que estive,
rem em plano imediatamente superior;

III - DOS PRAZOS

10) De posse do convite-desafio, o Diretor de 'I'enís' dará.

Rio, 11 (V.A.) - Foram os se- conhecimento do desafio ao interessado que marcará, desde 10_

guíntes os resultados das parti- go, o dia e hor ado jogo, não podendo excecer de 7 dias;
âas da rodada n. 6 do certame 11) Caso não o faça dentro do prazo acima, caberá ao díre
carioca de futebol, realizada do- tal' de ténis marcar dia e hora do encontro, perdendo a coloca

mingo último: Vasco 5 Flumi· çao porW. O. o desafiado que não comparecer ao encontro;
nlJilse 3, Flamengo 3 x Bonsu- 12) Na hipótese do desafiante perder a partida, jogando ou
cesso 1, Botafogo 3 x Canto do' por W. O., poderá fazer novo desafio somente depois de 20 dias,
H.io 1 e Bangú 2 x Madureira 1. estando pois, descomprometido para, por sua vez, receber desa,

A situação dos clubes, por fio do tenista que lhe estiver imediatamente abaixo.
pontos perdidos, é a seguinte: 13) Nenhum jogador estando comprometido por algum
1° Botatogo, O; 20 Vasco, 1; 30 desafio poderá aceitar ou apresentar outro desafio;
Flamengo e Olaria, 2; 4° Flumí-

.

nense e Bangu, 4; 50 América, IV - GENERALIDADE'S
ô: 60 Madureira, 7; 80 Canto do 14) Os jogos serão realizados em melhor de 3 "sets" du-
Rio e São Cristovão, 10. rante a semana, com exceção dos sábados à tarde e domingo-
A próxima rodada: Bangú x pela manhã ou em feriado e dia reservado aos treinos de con-

.

Botafogn, Vasco x América, Flu- junto;
minense x Olaria, São Cristovão 15) Os desafiantes deverão entrar com o jogo de três bolas
x Canto do Rio e Flamengo x novas.

Madureira. 16) As partidas de desafio poderão, dentro das boas normas
..•..... de cavalheirismo e disciplina esportiva, ser jogadas sem juiz,

caso assim acordem 00 contendores;
.

17) Haverá sempre, :para inítÍo das partidas uma toíerãn;
cía de 15 minutos, findos os quais será dado vencido .por ausên-
cia o tenista que faltar; >-....

18) Os desafios deverão ser sustados depois do dia IOde
dezembro de cada ano, para proclamar-se, no dia 15 do mesma

mês, data do encerramento da temporada, o campeão do Clube"
em cada série;

19) Esses desafios serão novamente reiniciados no dia 15
de março, época-da reabertura da temporada.de-tenís; .

20) Enquanto não houver um número regular dé tenistas.
femininos 'estas, como incentivo, poderão entrar no torneio de
classificação dos tenistas masculinos;

21) O diretor de tenís resolverá os casos omissos que se

apresentarem durante o torneio.
Floríanôpolís, 10 de agôsto de 1940 ..

, Alvaro Accioli (j,e - vasconceüos, Diretor de -Tenís. ".

xxv
O P.ttIMEIRO clube brasilei-I dial de 1934 foi esta: Pedrosa

1'0 que se exibiu na Europa foi

I
(BotaIogo), Silvio (Botafogrr) , e

o Paulistano e o primeiro ar- Luiz Luz (Gremio Porto Alegre)
gentino foi o Boca Juníors, arn- Aniél (Botafogo), Martins (Bo
bos em 1925. tafogo) e Canali (Botafogo),
NO CAMPEONATO paulista Luizíriho (8. Paulo), Valdemar

ele 1946 foram batidos 32 pe- de Brito (8. Paulo), Lsonldas
nais. Aproveitados 14. Perdidos (Botafogo) e Patesco (Botare-
18. Destes, 8 foram defendidos go).
pelos arqueiros. EM 1906 a Inglaterra venceu

O NADADOR francês Jean a França por 15 a O. Nesse [o
Toris conquistou 42 titulas de go, todos os jogadores ingleses,
campeão da Europa, 49 recor- com exceção do arqueiro e dos

ces tranceses, 6 da Europa e 6 zagueiros, fizeram tentos.
cio mundo. O PRIMEIRO clube de São
O BRASILEIRO Filó fez par- Paulo que se exibiu em B. Ho

te da seleção italiana, campeã rizonte foi o Sirio, em 1925.

mundial de 1934, como titular FLAM,ENGO obteve uma só
ponta direita. vitória de 1916 a 1936 nos cam-

O CLUBE Asturías, do Mnxíco, pos paulistas. Esse triunfo foi
que conquistou o campeonato assinalado em 1923, contra o

de futebol em 1944, outorgou Paulistano, por 3 a O.
aos seus jogadores como premio ARNALDO Silveira, o famoso
a soma de 10 mil cruzeiros e ponteiro esquerdo santísta, dís
urna viagem de turismo a Nova putou todos os jogos em que o

York_ Brasil tomou parte nos campeo.
EM 1929, pela primeira vez natos sul-americanos de 1916,

na historia esportiva. do Distrr- 1917 e 1919.
to Federat, decidiu-se em "me- MAti,IO Andrade, o famoso
Ihor de tres" o campeonato ca· meia-direita que assombrou os
rioca de futebol. Vasco e Amé- franceses, quando o Paulistano
rica foram os adversários, que esteve na Europa, contava 15
nos tres jogos apresentaram os anos quando, em 1915, estreou
seguintes resultados: O a O, 1 a

.

no campeonato paulista.
1 e 5 a O para o Vasco. I A MAIOR derrota do Rampla
NO 2° jogo do campeonato I' Junior,

no Brasil, foi de 5 a O,
brasileiro de 1946, realizado no contra o Santos.
,Rio, entre as seleções paulista O PRIMEIRO treinador eS'
e carioca, o goleiro Oberdan trangeiro

.

contratado por um

defendeu um penal cobrado clube brasileiro foi o inglês
por Heleno, quando a contagem John Hamilton, pelo Paulistano
era de 2 a 2. lem 1907.
A 8ELEÇAO brasileira que

.

disputou o campeonato mUl1· _ Neison j[aia Muctuuio

Federação .\tlética C. de Estudantes
Treinamento das seleções

o Depnrtamento TI>cnlco LIa li'. A· c, e. avisa aos atJ.�tas aeadermeos

convocados para o treínamento das seleções de: ruiebot, voleibol e bas
quetehol, que os treinos respectivos serão realizados na seguinte ordem:

Futebol: às .quartas-feiras e sábados.
• Vo'.�jhol e Basquete: às terças, quintas e domingus.

Os locais e horários dos treinos suo préviaments indicados pelos
sespectívos encarregados técnicos,

.

Os elementos faltosos serão rflllnidos com a 'pena de eliminação do
selecionamento.

Os atlétas convocados deverão comparecer aos treínos dovidamen
t\l munid-os do seu material despOl·tivo, exceto de camiseta, as quais se-
rão fornecidas.

.

A Iista dos atletas convocados foi indicada pelos respecl ivos 'mem- .

bi-os representantes de cada As'sociaçãa Atlética Ademica,
Hélio Mi'U-Oll Pereira; Diretor do D. T.

(-ent.ro 'Ac�dimko XI de Fev-e�ro da fecutd.d-e
d. �Di.,-eito de Sal'\ta Ca-te.,tna

.EDITAL·
De ordem tla presidencia, de acôrdo com o arL 90 dos 1�sta1ui.os

de"t� C(:nLro, conyoco todos os colega.s pa.ra uma Asscmbll1ia (iem!
Or�lI�áfld, a reallz!lI'-se 1)� dia 11 1-0 corrent.e, - 'quinta-feira) ás i 7
hOlas, com. a segumte Ora·em do Dul.. .

. ··E,LEIÇ!J.D DO DIRETÓRIO 1949-i 950".
Outr?i)Slm, r.omm:ll.co a toclo�, quanto inlercssar (Jue o htllcamCl1to

tios candJdatos será feIto em A<.;sdmblda Gera', extraordinária;' eonvo
cada pal'a Q. d.Ja 9 do cOl'J:tmle, t.crr;a-f.eil'a, ás 17 hora�, !lR Faculdade
<de Direito.

(a) GERALDO SALLJ:t;S - 1° Secretário tIo Dieelúrio.
----------------

Participação
ZEDAR PERFEITO DA SILVA E SENHORA

participam aos amigos e parentes o nascimento de seu fi
lho ALTINO, ocorrido na Casa de Saúde "São Sebastião" em
6 de agôsto.

'

Notícia detalhadamente o

"Jornal dos Sports" que o ma

jestoso estàdío municipal da Ca
pital da República, que serà o

maior do país e onde serão rea

lizados jogos do Campeonato
Mundial de Futebol, encontrá-se
tem adiantado nas suas obras
de construção, devendo estar
pronto em março do próximo I
ano.

O estádio terà capacidade pa
ra 155' mil espectadores, sendo
30 mil em pé, 95 mil sentados ,e
30 mil cadeiras cativas. A cons

trução do estádio foi iniciada
em 10 de agosto do ano passado
e suas obras estão orçadas em

130 milhões de cruzeiros. Possi
velmente as partidas finais do

Campeonato Brasileiro de Fute
bol serão ali disputadas.

CAMPEONATO CARIOCA
FUTEBOL

lheiro da i1WJt1'aQ1o��
lhe, em a.mt••l� _ o6Uae ..
"-':081_ ap!lri�.o ltlfO,.........
... V. Si&. da _1aI". ao .......
oe. " �"âlwa:EfTEÉTN1-
BEN O I1EII APEIIITiVO

,;;' ""EDIJ.ETtJ!

DE

II - DOS DESAFIOS

6) O desafio será feito por meio de um modelo próprio exís
tente no Clube que deverá ser apresentado ao Diretor de 'I'enis,
ou a um seu representante, no qual deve ser mencionada a hora
e dia da entrega; I

7) O convite-desafio será registrado em um livro espectat
e deverá ser numerado pela ordem-de recebimento; os resulta,
dos também serão anotados nesse livro;

8) A ordem do recebimento servirá para determinar a or

dem dos jogos a serem realizados;
9) Qua�do convier, e para evitar a paralízação do torneio

permanente, o diretor de tenís poderá tomar a iniciativa de pro
ceder a um ou mais desafios que se regerão dentro dos prazos.
adiante determinados:

J

1, (l1f P(;Q{)lII'O D.I A'/1<1T.r� '''ApW. f fNQrJOI
� IT��AI _.

CASAS il TERRilN08
Possue V. S.. easa::s ou terrenos pari

vender'?
Não encontl1i compradct.r?
Entregue ao Escritório

it.. L. Alves.
Rua Deodoro M.

. . --._. ._.�-._�_.__._--

VENDE-SE por motivo" -de mudança
8rJJD.de brel de' terreDO iã cultivada

I (DistiJ!n{e C€Tça de s.ei� q'U;il(J'[Y1.etros da 'Capital,-Sairro-Bar1'e"ir-os
I A-rea de 142 met'ràs de f�'ente pDr I8SQ de fundos, incluindo
I

-."

6 eáS'às de madr::ira e uma de materiãL

I --'
TRATAR·: .

1 Floria.nópolis - nesfa redação ou Esc1'itório J. de A L. Alve$
Bârreiros - com o proprie1Ario Mathias lha. .

Bl'u:menau -- com o sr. Christia-n-o K�oU, no Hotel C'!'uz�ir()
-----------_._-----------

Campanha do Agasalho
Mais uma vez se revela a generosidade do povo de n<Jssa

terra: a. "Campanha do agasalho", iniciativa da Congregação
Mariana, vem encontran,do o n1ais franco apoio de nossas fa
mílias. Os sectores visitados, assim nô-Jo demonstram: con

'Tibuiçã:o altamente gene1'Osa, quer em dinheiro, quer em roupa
de inverno.

.

-

-i As zonas não visitadas .sê-lo-ão nesta e na próxima semana.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CREDITO MOTUO PREDIAL Departamento de Saúde! Pública Soe. dós.Atirad�,es
·Resultado do 240 Sorteio do Plano "B", realizado no dia 3 de Mês de Agosto - Plantões de Florianópolis

agõsto de '1949 13 Sábado - Farmácia Moderna - Rua João Pinto. Assemb-lé-ia Geral
CADERNETA N. 22.712 14 Domingo � Farmácia Moderna - Rua João Pinto. L'e ordem do sr. Presidente e de acôr>

Prêmio maior em mercadorias, no valor de Cr$ 6.000,0.0. 20 Sábado - Farmácia sto, Antônio - Rua João Pinto do com os Estatutos da Sociedade, con-

.

• voco os sócícs p'ara a assembléia geral

.

Aproximações Superiores. Aproximações Inferiores 21 Domingo.- Farmácia Sto. Antônio - Rua João Pinto.
que se realizará dia 15 do corrente, à.s

Em mercadorias no valor de Em mercadorias no valor de 27 Sábado - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.. 19,30 horas nos salões de; J;,ira Têl11S cie-

Cr$ 1.00Q,00 cada uma Cr$ 500,00 cada uma 28 Domingo - farmácia catarinense - Rua Trajano. be ganttlmente cedidos peja sua Direto-

Caderneta n. 22.713 Caderneta n. 22�71l O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Santo ria .

.Caderneta n. 7.270 Caderneta n. 7.268 ,Antônio e Noturna, sitas às ruas João Pinto e Trajano n. 17.
10 _ Eleiç���:n:�ad�;retOl'ia e Con-

Caderneta n. 1.1'46 Caderneta n. 1.144 A presente t::a;>ela não poderá ser alterada sem prévia auto- .selhelrcs.

Caderneta- n. 7:729 Cadernet-a. n. 'J .727
. .rísaçêo çlêste Depama).nentQ.· . .'. 2° - Prestação de contas.

Cadel'neta 11. 35.808. caderneta. n. 35,806 ..' 3° - Diversos.

O ..Á.'

.

M
' · .

d E Cai'los Gas_fcrth Netto; Secretário.

preximo sorteío.reansar-se-á nodia 31 de ,Agôsto. '''''QU1DMS escrevero resultado .aclma;.é.do sorteío do mês ...de 'Juiho, extraído .

.

�
.'

.
.

," �.
.
t

•

"

:

dos cínco=prímeírós prêmtds"sdà .Loteria Fed€l'aíl' -réanzada no:' "H E fi M E .s,r . 'D�R1!lELSEATRIC'.SULmBADRASlLElME,"8.. ...'
dia 3 de Agôsto de 1949. .

'

I.

Fabricação Suíssa r:J �

Florianópolis, 6 de agôsto de 1949:·.·· Temos para pronta entrega maquinas modo 6 - nas seguintes me-
-- EMPREBlJL -

Visto: Orlando S. Seára _ Fiscal Clube Mercadorias ínt, rJidas:
. IServiçQ� .de energia elétrIca

PP. J. MOREIRA &; CIA. CARRO - L\.RG. PAPEJJ - ESPAÇOS' PAlCA e:l!l JGmvi1e� Jaragúá do 811).
B _ 12 polegadas _ 117 S� Bento do Sul. Mafrat TI-
c _ 14 polegadas _ 147 [ucas, Rio Negto e Lap� .

D:- 18 polegadas _ 1.81 Mater1al elétrico Jl8ra in$.�
E -·24 polegadas i--, 2/16 Iaçõea - MQtores -:-:- DinalnQl->

, .

Maquina de es(}�eve.r eletrica 117 espaços" - Bombas - Lustr� - 11'er-
A maravilha da Industria Suissa l"OS de engomar - �m'p��

�!������;�LE1'A COM GARAN'lJIA o ,SERVIÇO De UM BO» 1nst�;�d= Pess�M�e!�- I

INFORMAÇõES E DEMONSTRAÇõES co especíalísadc, '

RUA AROIPRESTE PAIVA, 5 _ FLORIANóL-IS ·Lo.ja e crítôrío á rua 15 d.

AGENTES: .... Novembro, n. 449 caixa Postal

PEREIRA OLIVEIRA & üIA. n. -62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - Bta. Ca.tarina
:..- Brasil. .

\
,

p,ara quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
'arfa de 10'/. 80 ano com recebimento de juros meneeis.

lnloro,ações nesta tedação�

! �'-...
--�----'--=-------_._-

I C tr-I E E-M
I·
!

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

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, eouee
Carlos 'Antônio Ferreira e familia, César Manoel Ferreira .tendo mais outros beneficios de cara ter assistencial.

e família, Ilca Ferreira Vaz, Altamiro Guimarães Vaz Silvia R
Ferreira Zomer, José Zomer, Maria de Lourdes Ferreil:a Sá e

epresentante em Ploríanópolis:
PEDRO NUNES

Gustavo Henrique de Sá, profundamente abalados pelo rude Rua 24 de MRio 801 (Estreito}
.

golpe sofrido C0l11 a irreparável perda de seu extremsoo e ines- /Sorteios mensais, mediante \meosaJidade de CrI 20,00 além da
quecível pai, avô e sôgro /

tnícial de Cr$ 11.1.00 apenas.
, ADEODATO PATRICIO FERREIRA,' Participaç'" Doa lacro.

falecido a 6 do corrente no Hospital do Senhor Jesus dos Pas
sos, onde se achava internado, após 9 meses de crueis sofri
mentos, vem, por êste meio, agradecer de coração a todos aque
les que o assistiram nesse doloroso transe, confortando-o com

palavras de consôlo e amizade.
Agradecem tamb�m a todos os que enviaram coroas, flo

res, telegramas e cartões de pesames e conduziram o idolatrado
morto a sua última morada.

De modo muito especial, agradecem ainda o ..bondoso e ca

rinhoso Dr. Alfredo Cherem, aos dedicados Provedor Dr. Me
deiros Filho, sr. Orlando Cunha, Eduardo Nicolich, às bondo
sas Irmãs do Hospital de Caridade, enfermeiras e enfermeiros
pelos esforços, dedicação e carinhosa assistência prestada ati
extinto e ao Revmo. Conego Frederico, pelo conforto religioso
e palavras de consôlo proferidas na hora do sepultamento.

Convidam outrossim a todos os seus parentes e pessoas
de suas relações e amizade a comparecerem à Missa de 7° dia
que mandarão celebrar no dia 13 do corrente, às 7 % horas
.na Igreja do Senhor Jesus dos Passos.

J

I

• vôos DIÁRJOS DIRETOS A S.PAULO E RIO .:3 VEZES POR SEMANA VIA JOINVILE
'VÔOS DIÁRIOS A PORTOALEGRE EXCETO" SERViÇO INDEPENDENTE REGULAR DE
AOS DOMINGOS. CARGUEIROS.

ARARANGUÁ - Às sa - 5'" - Sábados.
MAIS INFOHMAÇõES NA

FILiAL À Praça 15 de Novembro Edificio
TELEFONE: 1.325

HOTEL LA PORT_-\

'1'
Ouçam

di'iõiõ" iôo,t ei,ó7 àg2hO'.'
1530 lcilocieloe ondas. snêdies de 196 metro.s

"

1) TUBARÃO -- S. CATARINA

LOJA OIS CnSEMIR8S
Especlehzede em artigos para

homens. J
VARIADO SORTIMEN'FO DE CASEl'vIIRAS NA
E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PAR.4. HOMENS
A8MARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

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

nossos precos e artigos

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

AGRADECIMENTO

ftrvores . frutiferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas oenamentaía nal

melhores qualidades oferece o grande Estabelecímento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cípper .

Corupá,
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa 'Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

-, BOM NEGOCIO

�AVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria e

Agentes em FLorianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

II APITAlA

A vista e a prazo
Enrolamento de motores, dinâmos e transformadores.

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

tricos, artigos elétricos, etc.
Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".
A, ELÉTRO /- TÉCl\TJCA

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

MóVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS

Deseja comprar ou vender?

Cartas a José Claudino da Nóbrega.
-

São José �. Ponto final do ônibus, - DISTRIBUIDOR DO ...

,
Católogo de Moedas Antigas do Brasil

Pelo. correio Cr$ 25,00
.

,.

DR. FRANCISCO CAMARA
NE"I'O

Advogado
Escritório: Rua FelipeSchimidt
21 (sobrado) (Alto da casa 4'0
Paraíso")
Residencía: Rua Alvaro de par
valho, 36
, Florianópolis

Aviso aos
leitores
PRC-3 - RADIO GUANA

BARA, do Rio de Janeiro -
1.360 quilociclos, oferece valío
so prêmio a quem lhe remeter a
história, a notícia ou o 'jato
mais original e curioso, observa
do nesta região. O programa
"Copacabana Bluce" c

..o ESG
tado" darão o resultado dêsse
concurso mensal
Escrevam para a Rádio Gua

nabara - Avenida Treze de
Maio, n. 23 - 25° andar _: Rio
de Janeiro, contando o que sa

bem, de trágico, de- engraçado
ou fora do comum, e candida
tem-se a um valioso prêmio que
aquela emissora remeterá a

quem fôr contemplado. .

"Oopacabana Clube" - de

Segunda à sexta-feira, das H:,Of)
às 15,30 horas; e aos sábados,
das 13,30 às 15 horas.

'

Diretor do programa: Carlos
Pallut. •

. . . . . . . . . . . . :
..

..
..

II

telJ" '/OLUNTARIOS o" PÁTRIA N." se . t ....·&'tQIfI:.
CAlX,lPO:;lAI...'") • TEl.EFOXE n4C· tEt.(�A:? 4'SI01e.Ç'�

Agencia Geral para S. Catarina·
!útll Rua Felípe Schmidt. 22-.Sob.

C. Postal, 69· Te!. «Protetora»
f FLORIANOPOLIS
................. "" .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .. .. , .... �

SENHORITA!
A ultima cteaç�.o em retri
�erante é o Guaraná KN€JT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o está
acompanhando a moda.

PASTA DENTAL
ROBINSON

....

Muital!l felicidadea pelo nasci•••
to ie .eu filhinho I

Mas. tãO esqueça, que o mellto.·

present para o seu "PIMPOLHO"
! uma. caderneta cio CUDITQ
'r�UTUO PRED.IAI,..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o maior e mais cunlertável
. hospitalar do Oeste catarínense

, Como. uma renda debruçada

eml
da par l.e. O mesmo assalariado que

llarapeito verde, assim é o casario vive carecendo de tudo,"
-de Las Palmas; a. capital de Gran Mas é cur.iosn como o povo se

,Cariári�, pertencente 11 Espanha. ocupa ele lavouras pouco rendosas
Fundada em j 478 pelos reis cató-j nestes recantos: batata doce milh�
')icos, abr-igou 'Col,:Jmbo antes da ti-igo e frutas.

.'. ,

. descober-ta da Amér-ica. A cidade
.'

O govêrno é, o único freguês ..

. : '

possui' nove quilômebros de Iongi- Adquire Ludo .

.
. ·tf.ude em J).J'ái-as: é banhada pelo <;

..�MlâlltiC(; e conta 130.000 almas. O povo come pão,Jeg'umes, fa1'(. Na próspera cidade de Con- I a denominação de "Hospibal São: Da atual dírntoría., não me--
'1\1 ,.,' '. nha de milho.

.

córdía, foi inaugurado em 19 de I Francisco" e sua construção é' nos prestando a atuação verda-, ",as Canu.rras; do pôrto ela Luz sai- I
-

ram as caravelas de -Colornbo. Mas,deixemo.s os pobres de Deus outubro de 1947, o maior esta- devída a iniciativa partíular que deíramente eíecíente e notaver
" DeLas Palmas, acudindo ao ape-

e nos reg-alemos com aqueles que, belecimento hospital da regi- i contou.eom o auxilio do Oovêr- dos demais membros, rsssalta
,lo de Hcrnan Cortés, foram os so.

no 'cais, haikrrn a linda dansa espa- ão 'do Oeste catarínense. Ctms'l no" FederaL .'
,

.. '.
.

mos em particular a atuação dO'�
eorros espanhnis para a conquista nhola, "salerósa" ao som das guí- truído com, todos OS requintes

.

_A"afual diretoria que rege,gs Frei Godof'redo Sieber O.F.M.,
dQ Méxíco.

. Iarr'as alegres M"oças guapas. Do da moderna a�q�itetura, ��suel··,4e&,t,inos. d.ó;.}J0spital S. Frà?-éis_ v�gário .

da �.aro.·qUia de -Çoncor··

Mas, isto é velho, romanesco,
navio chovem pesos e pesetas, cru- o conforto e hígíene que um es-: '�,Ó:" � compesta. dos seguintes día, verdadstro exemplo de Sa�

�audosista _ o dia de ontem. zeiros c coroas para o g1'UpO "her- tabelecírnento déssa natureza. riiembros: Diretor Geral: Frei óerdote abenegado, que tudo-.
o 'presente Ó claro, luminoso, pro- moso". necessita. \�, :'àocíofreçió:Si'eber O;F.M.; díre, tém fei�o em prol do HospitaJ�

i!)'essisla. Ao lado deste, o leilão d€ toalhas
.

Além das instalações de co- tor Medico: 'Dr. Tacito Díomar São Franciseo e dos ·pacientes,.
A cidade se triparte: o porto ou-

e rendas. "Quem dá mais "Em que sínha, refeitórios dormítóríos Kraerner ; Chefe do Serviço In- procurando sempre dar a estes, ..

de ancoram navios do Norte e elo moncsa paga? "E se processa ao para empregadas, sala de opera.', terno Irmã Beatriz; Secretária: todo o conforto material, para;

Sul, na sua Ialna de compr-ar e
cair ela noite- a arrematação daque- ções. sala de aparelhos clínicos, Irmã Maria Amélia; Tesourei- tornar mais suaves os seus sofri-

vender; a cidade de comércin 1110-
la maravilha de trabalhos de agu- f'armacâa propría, capela etc., I ra: Irmã Anais; Conselho Fis- msntos,

.

:Gorno e ativo B o bairro residen- lha. possue nos seus dois pavilhões cal: Caetano Chiucheta, Beno No clichê vêm-se os dois paví-
'1. d d Ii que [á estão em funcionamento, Stuermer, Julia da Costa Ne- lhões do Hospital, num. flagran·e�a� on e ca a morar la possui seu O navio parte lentamente. Corno
t to d t ultí d 51 leitos send-o 10 destes desti- ves, Fioravante Massolíni e dr. te .apanhado no dia de sua Inau->ru e erra c iva o... um presepc, lá fica "Las Palmas ele
E doi ..-..1 nados a indigentes. U:tfl tercei- Geraldo Mariano Gunther. I guração. ,m OIS �aDos se colocam OS" Gran Canária" que animou Co!.qm-

arredores de Las Palmas: os arei- bo, ajudoun México e é neste cru-
1'0 pavilhão será construido bre-

.'

f" 'I t vemente e contará com mais 70

Cais sem nm, como um ueser ·0, zeiro do "Andes", a primeira porta ..

tmontanhas escarpadas, onde nem a do Volho Continenle àquela que
leitos, perfazendo o total de 121 O n V 1 e

éra vive e os magn íficQ,� talhos de vem de longe, sedento de erno-
leitos. O referidO hospital tem

. ehão que produzem tomate e banana ções ...
para 03 mercados 'illglezes que os Com os agradeeimenlof; de Chi.
l'ev('lJ,d·em com vanblgem. gu.inha RO(lri{Jlles, que ,solicÍta um

Aqui se .destaca l�m hompl1l que' exemplar com esta' nubJic��ão.
lavra,a terrn· '6: pobre como em to- Ende

.� .-----

.IOrlanõpolls, 12 ele Agosto de 1949

Las Palmos
em Las Canárias

Chiquinha Rodrigues

Comprimentos ao sr.
Otávio de -Oliv"ira

I o sr. Otávio de Oliveira, dig�

C A· d A b I '
· no Diretor do Tesouro do Esta"

·ronlca a ssem ela do, recebeu, ainda a propósit?
. .

r da passagem do seu 40° am-

(1em oradores '!1 sessa-o de ontem }Var.·os ver�ário d�(i�gresso no .funcio-Ou. nahsmo publlco, o segumte te-

projetos-de-Iei remetidos pelo Exe�cDtivo. le�,r;r��:tavio de Oliveira. Di-

REUNIÃO' ,ret-or do Tesouro do Estado. -

Fôram convocados os 81'S I Floria�óp�lis: - Aca:bo de ler

Presl'dentes da C
. - Dr' as notlClal!S de que completo.u. S oml!Ssoes .1�e- tgimentais par

' - Quarenta anos de excelen es
a, apos a sessao, -

,.

o E'st d
se reunl"sem s b 'd" serVIço ao noss a o, cerca-

. o a presl enCIa ·t h '

d O.sr RUI' C F h t
do do respel o e . omenagens

.
. uersc ue ·e, o t d P

que se verifi.cou. �os nosso� coes a uanos. or

Na-o ha e d t· esse motlvo, af,etuosamente
v n o ma ena e nem

I'
. .

d'oradores foi a s s- . abraço e fellcito o preza o aml.
, . es ao enceI ra-

0'0 recordando sua devotada eda b , "

._.

eficiente colaboracao ao meu

GoveA·rno. (a) Luiz Gallotti,......",,····..._-.r..........·.-,.·..._·....w.·. ..,._·_·....... ·

MALTEG ����uradOr-Geral da Repúbli-

A SESSÃÓ DE ONTEM
A sessão de ontem foi presi

dida pelo sr. Rui C. Fuerschu
te, estando presentes 30 srs.

deputados.
Aprovada a ata foi lida a

materia do expediente, sendo a
mais importante as mensagens
do Govêrno do Estado que al
tera a denominação da Secre_
tária da Justiça, Educação e

Sa'Úde; abre cl'édito especial de
Cr$ 120,.741,90, para pagamen�
to de dividaJs dos exercicios
findos ,e aillda criando fun
�ão g'�atificada de chefe do Ser
viço de Emfermagem' do Dep.
de Saúde Pública.
FUNCIONALISMO DA AS_

SEMBLÉIA
Os srs. Lopes Vieira, Antenor

Tavares, protogens Vieira, Bia
$e Faraco e Antonieta de Bar_
ros .

requereram à Mesa a de:
signação de Comissão de parla
:mentares para estuClu o rea

justamento do funcionalismo
tla A:ssembléia, a partir da da
ta dos servicos do Estado. A Co�
missão em àpreço ficou cons_
tituida dos :srs. Lopes Vieira,
Antenor Tavares, Aroldo Car
valho, Braz Alves e como

re_/
O Dr. Armando Valerio de A:Jsis

presentante da 'Mesa, o sr. Pin� avisa aos seus clientes que reabriu
to de Arruds.. o consultório.

\

Esteye eD) nossa redação o sr.

Oswaldo Damasceno da Silva ativo
representante Gomereial ele llossa A tradicional festa do dia 15 de

11raç.a que acaba de ser nomeado agôsto na linda Gruta de Angelina
dist.riilJuidor exclusivo para todo o ha de realizar-se neste ano com es

:I!:slado ele S. Catarina do novo e pedal brilho em beneficio da -"ova

já mundialmenlic conh�cido produ- casa paroquial em construç<ío.
to alimentar Vitaminado "Malteg" '(' Consta de suculento churrasco,
'Pelas amostras que no;; foram. galinhas, cafezinho com cuca e ou

ofertad.as foi-n'os dado obselTar a' tras surprezas ag·radaveis.
exceleneia do novo a�imellto que IIestamos certos, irá merecer a me. ÁGUA "SA.NTA CATARTiNA"

lho.r . acolhida do público catari- O proprieLário comuniea ao�

nense apr·eeiador dos b011S produ- consumirlor,es de sua água, que re-

tos. iniciou a venda em garrafões e que

.......;;;-,;; 'à#: ,, ,

estão sendo distribuidos pelo Café
São Cristóvão, de Pl:opriedade rio
sr. 'reodoro Haeming, (antigo Ca�
fé Java) ao preço de Cr$ 1,00 o

garrafão. Os garrafões vasios são
cobrados à par�c, e custam Cr$ 9,on

�nqeliniA

A V IS O

I ,

\

estabelecimenlo

ao p o vo-
...!..\. União Beneficente elos Cha uíIeurs el(� Santa Catarina, convida o"

PU\'o em gr-ral para assistir iI Missa que se realizará na Catedra� Metro

petilau3, no 311m' de SÃ() CHlSTOYÃ.o, no dia 12 às 8 hora;;;, (' bem assi.m.·
a acumpanharem fi procissão Ila mesma imagem qur se reaLizará ás 1fi,:,
'horas eh me�mo dia, cm comemOl'aç50 ao dia do, Cllaul'J'ellr.

Flor;anópoli�, 11 clr agOsto de j gíl9.
.!Ill'i.o Cesal'ino da Rosa, Presidenle.
:'1O '.L\.. Ua\'('rÉI ônihus il el.is]Josi�'.ão do púJJli('o par:1 o aÜOnÚlaUlla.

wentú da 111:'Oe18s50.
A Diretül'Ía da TInifto apeja ,para [orlos os Pl'O\H'Íf't;1rios ri" !1uto

móveis IJura que acompnnlwrn com seus carros ti procissflo. para m.::llo!"·

brilhantiSlrJ(1 (.]a me.srm\.

TE.LEG�A.AU. PROSEBRAS

Se os amigos do sr. Elpidio. B'arb0sa" que preteneliam ho

menageá-lo em sua data aniversária, recuarem ngora do seu

propósito, ficarão mau. DeseJe o 1110mento em que falsos mora

listas, con intuitos que se choeaIJl com os' que estayam ditan-·
elo as homenagells, pretenderam lançá-la ao eS,candaJo público" ,

os seus promotores re.staram irn-Ilwic!os de sustá-la. O sr· El- .

pidio Barbosa, queira ou não queira, não poderá fugir à vio
lüncla elo .aprêço do. sens amÚl'os" oailuniaclos pelos catões' ele .

bobagem.
Sabemos todos que os p.l'illCÍpios fílosóIícos do sr. Elpidio. ,

Bar]lü,:;a se opõem ao pretendi,do 1)elos que o cei'cam e o 'auxi-�
l,iam· Mas sabemos também qUI!' entre os que profissional
menle servem ao ensino eatax'inense, não se 'encontram i{fno-· .

1'alltes Ol( covardes que não sai,bam usar da lil,Jetdade ele ade-·
Til' •.lU não à homenagem. Os (11:le se diTigiram aos colegas, so-'
lici,lanelO, em se�1'l'Ê\do, ii .adesão, não o fizeram conio fundo-
náríos. Pizeram-no Gomo amigos-

.

E llesse terreno a ninguem será dado intervir, sem que-·
bra de cornpo·stllJ'a. A atHucl� grosseira ôe el,ois ou l.rês deputa�
dos" merece repelida. E" p·ara satisfacão ilossa, _essa repulsa.
está sendo yigorosa. Ainda ontem di.ve.rsos direLores de repar

QOi'lo -decidiram arlel'ir às justas manifestaç.O-es ele júbilo pelo,
transcurso do. aniversário do' sr. EJpidii:J Baribosa, ofereeendo

lhe, no dia .2 de seLemJJro próxilno" um almôço de regosi'j,o.
Com' respostas como essa' é que' se entope a bôca aos 1e-

vianos·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


