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O Sr. Secretário da iN_p, ithMS·
Públicas e Agricultlr�l tv3'jtfi(rn":;- ;',;. n

'Serviço Florestat �,trl. "'l�,i ,�'" �,.:'

.\ convite do Sr, José Carlos clp nos d ivcrsos, trpos _e as' Y<r�tagfl1s
Matos H orta Barbosa. Dh'rl.or do que este lJJ'oéE'sso, ufilizad.ól.:_ ''{Jel::t
Sen-j(:o _Flm'cs1al, esteve em visita prímcira vez neste :Estado;. ilJ:1lO
á séde do rctctido Seniço, que porcíona para o foment.o do retlo
.funciona '!'-111 regime de Acórdo, o restamento, em vista ela sua como

Rr. Dr. L'eob�rto Leal, D. D. Se- didadc para transporte e per fej
cretár!o da Viação, Obras Publicas ta censervacão do sistema rárlícular
e Agr ícnltura. das mudas.
Ao chognr sua cxcia. na reparti-'

ção, f'oi-Ih e feita longa exposiçãc
á cerca da organização e plane de

ação do florestamento e proteção
florestal em Santa Catar-ina.
Após a visita á. séde, ainda a con

vite -êo Dr. Horta Barbosa. e a

eompai1'hado pelo Dr. Eduardo King
CUrT, Agrônomo Auxiliar e Egídio
Amorim, ChE'J'e de Escr-itório, di

rigiu-se sua excia, ao Sub-Distr l
Lo da Tr-indade, anele se acha ins

talado o campó de Produção rle

mudas fie essências HClrestais, já
em pleno funcionamento. Lá: foi Alias, do êxito já obtido quan
então o Dr. Leoberto Leu', pôsto a to ao Serviço Florestal em nosso

par, pelos técnicos do Sepiço Elo- Estado, muito se deve á colabora
resl al, elo andamento dos trabalhos, ção eficiente dispensada pejo par
lendo oportunidade de verificar aj.licular Interesse do Sr. Seoretario
f'ahricação de torrões para plantio Dr. Leoberto Leal.

Ano XXXVII Florianópolis

Pacto de defesa eu
t·re Portugal e
a Espanha

LISBOA, 1 (D. P.) - Informa-
.

se qne a Espanha e Portugal el>tão
.cJiscutindo a possibilidade da· con

certação d<e um pacto de defesa, o

qual dis.põe o intercambiü de ln·
ses aéreas nas Canal'ias e nos Aço
T·es. Segundo as informa\:ões. ta:
pado facultada a tarefa das for·
ças aéreas para defender as pos,

A I Bsessões portu.guesa.s e espanholas 'po ítica econômica do rasil
no Atlantico.
A necessidadfl de cooperagão en e a CO"nfereAnCI-a ,de Araxa'tre ambos os países foi sa�ienta·

taa pelo embAixado'r es'panhol em A Faculdade de Ciências Eeonü-

Portugal, sr. Nicolas Franco, ir- micas, pelo seu Diretório Acadêllü-jFacllldade e Presidentp, da A:;SOc[3-
mão do generalissimo Franciseo co, promoverá uma série de coa- ção Profissional dos Economistas.
Franco; no jantar ofereddo á noi< ferências culturai� relativas a as- O tema versado é dos mais intere;;;-
te passáda a um grupo de oficiais suntos éconômicos e a questões ·H- santes e oporlunos: "A 'Çlclitica IOI"Ufl"aram as forças de ocupacãO'portugueses ,de aviação, pela embai'· retamente vinC'llladas aos princi- Econômica do Brasil e a COl1ferên· ,

.

xada espanhola. O chefe do Esta· p�s interêsses do Estado e do País. eia de Araxá". A palestra ter<Í ca- OSAKA, 1 (U. P.) - Um t,rilm-

do maior da força aé a espanho- nos sectores da Economi:l e das ráter público e para ela o Dirl't6- nal militar norte-americano con- que a policia não pode. controlar".
la, g.eneral Geraldo L�goria, tam_' Finan\,-'ls. rio Acadêmico convida, por nosso denou seis homens, inclusive dois Embora, as forças norte-amerka

bem esteve pl'eSen�,,). assim c'!mJ Estas conferência5 serão reúliza- intermédio às autoridades or<Yvni- rcomunistas, a ,penas de cineo anos Illas não tenham ,sido nominalmen:..·

outras alta� autoridades. Nicolas nas pelos valores mais exprefsivos zaçõe& de 'classe, professo;es. �sh!- de prisão, por alusões injuriosas te indicadas nos cartazes colocadils

Franco
.

dec�arou no decoL'['c!' do d� atual elite cultural de nos�o Es- dantes, sociedades culturais, fila.. às fôrças de ocupação norte·ameei- aos muros de Osaka, não havi'l du-·

<liscurso pronunciado' que a coo· tado. A palestra inaugural da série cionalismo das organizações ele nA-- canas. vida de que os soldados nortl'-arnc

lleração entre a Espanha e Portu- será l�vada a efeito segunc!a·feirv tnreza econômica e tôdHs !1S 'de- Os seis réus foram condenado,> ricanos eram os "pervertidos" a

gal em sua fronteira mar-itima eo- vindoura, dia 5 do-corrente. i!s 20

I
mais pessoas que se int�l'cssam por difundirem rumores 'de qt!e a's quem eles se referiam. Inforreaçõf\s'

mum do A!Llantico é um requisit0 horas, no salão nobre do Instituto pelo estudo e conhecimento da jovens japonesas e9tavam fugindo colhic;las em Thruga dizem qUi! lá'

indispensavel á paz ryo novo mun de Educação, e estará a car�o do Economia e de sua aplicação ao,: de Thursga. por temerem <;1'1' es- não se tem noticia de ocorrp,ndtt.

<lo. dr. O&111ar Cunha, lente da referiu::! problemas nacionais. trupadas por "pervertidos ,;( xu;tis ! como as �Judidas nos cartazes.

eODGluido O inquérito
do Madalena

Foram. devidamente apuradas
as responsabilidades

Rio, '1 (VA) - A Capitania dos
Portos acaba ele concluir o ínquc
rito Jnstatu-ado para apurar res

ponsabilidades no sinistro do n:),

vio "Magd�trel1a." da Marlnha Mer
cante hritanica, rato ocorrido no

dia 24 de abril deste ano.

Apuraram as autoridades navais
ao que nos informou, ontem. o co

mandante Waklernar Mota- que
presidiu ao ínquerito, serem rp,s

ponsaveis pelo l�neJltavel aciden
te o oficial .,yril S�:T:iTõr.-�o
munícara ao comandante que o na

vio como constatara, mudara de
rumo, deixando, tambem ele tornar
as providencias que se Jaziam ne-

.cessárias; Q segundo ofkh1 An-

drey Millar Beaumont, Ferguson,
que não deu importanoia ao fato
QC haver-se desviado a agulha gi-

.

roscópía, errando ainda, ao traçar
o rumo para o navio fazendo-o a

meia milha ao norte da ilha rlas
Palmas: de ixou de considerar. ain
da o í'al.o de haver uma temlencia
na agulha magnéí ica para um des
vio de rota para o lado dr let-ra: e

o comandante Douglas Robert Vrr·
fon Lec, que deixou de tornar as

provídencias indispensavcis quan
do lhe foi comunicado, pelos ofi
ciais de serviçn PTlLrf' 21 c li hor.as
da manhã', haver o transat!antieo
se afastado da, rota, apl'oxirnaudo
se de terra.

Em sua defesa, diz o comandan
te Douglas qLle ás 2,30 horas o ofi
cial ele sel'\'Íço o avisara de que o

navio estava fora ele rumo, hayen
(lo ele dado uma ol'dem a respeito
no sentielo de ser reparada a. fa
lha verificada. E afirma que a

sua ordem foi rigoro'samente cum

prida.
O procpsso deverá sel' julgado

por todo esLe mês.

•
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o MOMENTO

Sensacionalismo faccioso
.As falsas versões trazidas a público pelo udenís

mo catarinense, a propósito do ambiente político de
Araranguá não podem impressionar a quantos conhe
cem as origens da ínsopitável ânsia de desfôrra, ali
mentada e exacerbada por elementos, cujo interêsse
está precisamente em tragar numa onda de desordens,
se possível, a paz da família política de Santa Catari -

.

na. A criação do município de Turvo, por desmembra
mento de parte do município de Araranguá, foi um
ato. perfeitamente constitucional, processado legal
mente e que sôbre tôdas essas circunstâncias, tem ain
da a de haver consultado os interêsses das populações
e as conveniências econômicas da região. Mas o ude
nismo de Araranguá não se conformou. O Prefeito e
sua grei partidária; dispondo de uma radiodifusora
através da qual insultam as autoridades do Estado e

concitam o povo à desordem, passaram à reação mais
ostensiva e concreta, ao ponto de excursíonar a Pôrto
Alegre, em companhia do deputado Barros Lemos,
para negociar a anexação daquele município catarí,
nense ao Estado do Rio Grande do .Sul.

.

Frustrada essa trama de traição à hospitaleira
gente e à generosa terra de. Santa Catarina, nem as

sim desistiram da vingança, que acaba de achar ambi
ente propício no entusiasmo com que se desenvolve,
no município do Turvo, a campanha eleitoral, que
precede as eleições de 11 do corrente.

A virulência dos ataques lançados aos ares pela
difusora udenista consiste, não só na torpeza da calú
nia, assacada contra a honra pessoal dos próceres do
P. S. D. e dos membros da Justiçá, e do Govêrno, mas
numa série de provocações estudadas para o efeito de
reação à altura. Esta, contudo, não ocorre, porque,
sem quebra embora do prestígio da autoridade mante
nedora da ordem, as vítimas das affressões irradiadas,
com irritante insisténcia, tém 58,bido guardar-50':! como
convém à oportuna distribuÍçã,o da justiça.

Todavia, ontem, o "DiáriS da Ta.rr1e" romanceou
a prisão do diretor da rádio de Araranguá, decretada
pfeventivamente pelo dr. Juiz de Direito, baseado em

inquérito policial. E o vespertino' udenista se derrama
em censuras a Deus e a todo mundo, enquanto nimba
de candura angelical o diretor da difusora, o qual, na
realidade, não é nem cândido, nem angélico, mas

faz questão de declarar, como já o fêz em têr,mos cla
ros, que fôra ele quetn fom'entára e organizára os ul
timos movimentos grevistas do sul do Estado, - pois,
acrescentou, é comunista!

Êsse ,o sr. Osmar Cook, contra cuja prisão pre
ventiva, decretada pelo Juiz de Direito da Comarca de
Araranguá, se insurge o udenismo catarinense, arro
lando o episódio, em que envolve um agitador extre
mista, à série folhetinesca de suas incongruentes acu

sações contra o Govêrno, contra a Magistratura, con
tra a Polícia e contra a direção do P. S. D.

'Há, certamente, Justiça em Santa CatariI�a - e

não serem,os nós, pessedistas quem lhe desacate as de
cisões, quaisquer que venham a ser. O que não pode
e não deve passar em jul�ado é essa bacanal de sen

sacionalismo inferior, que avilta e macula tanto aos

que nela se comprazem, como envergonha a, revolta
a consciência de um 'povo de nobres sentimentos e' de
profundos estímulos cívicos - qual o altivo povo de
Santa Catarina.

'

Da. visita que o exmo. Sr. Secre
tario da V. O. P. A., fez ao 8ül'·
viço Floresta e ao Campo de Pro

dução de mudas de Essencias Flo
restais e ele tudo que sua excia ob

servou, ficou otimamente irnpre-
.

síonado tendo palavras e referen
cias elogiosas ao Dr. Horta Barbo
sa e- demais funcionários do Ser

"iço Florsetal. sobre cujos horn

hros, pesa a i-esponsàbiltdade do

importante problema do reflores
tamento em Santa Catarina.

Divitio de fundos do PI.no Mer.hall per. o.
paises participante.

PAJUS, 1° (U.P.) - Anunciou- res: Bélgica e Luxemburgo, :312
se oficialmente que o Consejho milhões; Dinamarca, 91 milhões:
da' Organização Européia chegou, França, 704 milhões; Grã Breta
l'>sta noite, a um acórdo sôbre a nha, 9C2 milhões; Alemanha Oci..

divisão de Iundos do Plano Mar- dentaj, 38/1 milhões Grécia, 163

shall, entre os países participau- milhões; Irlanda, 17 milhões; Is
les. Não foram mencionadas as landia, 7 milhões; Itália, 1107 rui

quantidades destinadas a cada lhões; Holanda. a09 milhões; No

país, mas nos meios autorizados ruega, 94 milhões; Portugal, a3
íicou expresso que os fundos se- milhões; Suécia, ffS míjhões: Tur

rão repartidos da seguinte manei- <fuja, ..
6'1 milhões; Triste, 17 hi

ra : Austria, 1'7'1 milhões ele dóla- lhões.

'-\

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO

QUALIFICAÇÃO ELEITORAL
SERÃO ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A

RUA F:ELIPE SCHMIDT.
HORÁRIO: DAS 10 ÀS 12 E} DAS 14 AS 17 HORAS,

DIARIAMENTE.
r

E' da ( competênCia do
,Supr'emo Tribunal

o MinistrD Elmano Cruz. Rpja

tor da recente denuncia apreEenta
da pelo advogado Creso Gome!! Tei
'xeira contra o sr. Adroaldo Mes

quita da Costa, titular da pasta da

Justiça, por' crime praticado contra
a Constituição Federal,', declarou
ser manifesta a incompetên,ei.3 do
Tribunal Federal sie Recursos par'l
o julgamento pleiteado pelo denull-

ciante. O Juiz Helator l11o�trou em

seu longo despacho, que I?abe a

providência pedida ao Sllll�elll()
Tribunal Federal e que a lei defi
nidora dos crimes .de responsabi
lidade, não mencionados no a1'tig(}
54 da Constituição, ainda está sen

do elaborada pelo Congress,o Na
cional.

Foi reunir material 'antropológi�o
no sertão de Mato Grosso

Seguiu para Cuiabá famoso.explorad.or norte amer'icana

Tendo estado no Brasil em 1945,
em cuja opol'tunidade realizou ob

.sel'·yações na região amazônica no

senLido de colher elementos. au-

de Nova York, que vem de concluir
uma exploração pOl' Lerras equa
torianas . colhendo material sô:9re-

. os indios jivaros. Ontem, pelo Biw
deiranle da linha do Oeste da. Pa�
nair cio Brasil, seguiu para Cuiua

bá, com o intui-Lo de observar usos

e costumes elos selvicolas da 1'e-

gião do Bl'asil Central.

I tropoJógicos e eLnográficos sôbre

as tr·ibos que habitam o extr·emo

norte, voltou a nosso pais, o famo

so pxplorador, antropologista, es

critor e cinegrafista Lewis Co

tlow, membro do "Explorer" s Club"

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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QTJINTA-FEI1lU
Auto-VÚlç!o Catar.tneIIH

Alegre - 6 har...
Auto-Vlaç!o Catarinente - ,C>Jr1UbI

- ti hOI'as.
Segunda-feira Auto-VlaçAo ' CatMlnenH - Jolan1l.

"TAL" _ 13.00 _ Lajes P..... ,- • horas.
. e Auto-Vlaçlo CatarlneJIM - 'fUbado

I Alegre _ fi horas.

PANAIR _ \10,40 _ Norte
_ A�1õV����. C:ata.rlneJhlll - LquDa

��Z'iio ����LN�i.. �
:�'i�::�:: 1� t-i''01�1�1l:IDiJlt

lIIort,e II hOTas.
Auto-VÚlç!o Itaje.í _. rtaja! - 11 !lo- (O REGULADOR VIRIRA)

'l'erça-ft'Jlf'fI - ':0,< ruo t,

-TAL" _ 8,00 _ Joinville .-
Rápido Sul-Brasileira - Jolnvlle - li'

- A mulher evitará dores
18 horas. "

.•. ALIVIA AS CóLICAS UTER.H'AS
Curitiba - Paranagui Rápido Sul·Brasllelra ._ CUrItiba - •. , ,

, • horall. :_' J:<;mprega-se com vantagem para
- Santos e Rio. Smpresa Sul Oeste Ltd. - X.pec6 - III

f �',\]\l:\IR _ 10,40 _ NON - • horo. ,t,; combater as Flores Brancas, Cóll-

SEXTA-FEIRA I,
,�- cas Ute,rinas, Menstruaes e àp ',s o

G�UZEIRO 00 SUL - ti.'" - RodoTl.ArI. Sul Brasil - PclTtcI Alei"

lJoríe
- 3 hora.. ,,�" parto, e Dores nos ovários.
Auto-VYição ,C&tarlnen.H ClJrl11b1 É poderoso calmante e, Regula-

VARIO - t2.30 - Sul - tI ..hQras.

PANAIR _ 14,05 _ Sul _ �u���o CatarlnenM Jolnftle
T

do� por excelência.

. f FLUXO SEDATINA, pela sua com-
(Juarta-fe.ra ,

Áuto-Vlação �urtn_ - t.acuDa

'''TAL'' 1300 L' P� t
- 6,� horas. . provada eficacia é receitada por

:
AI

-:-

,.'
,- ales e or o

j7 ��::,
soo SAo I Çdato�·lo - � - médIcos ilustres.

egre Auto-Viaçlo Iuja! - ItaJa! - lt ho- FLUXO SEDATINA en<'ontr:l-se em
PANAIR - 10,40 - Norte ru,

"

ORUZEIRO '00 SUL _ U,OO _ i6E=� Brw!qu_ - BrluIQU1I - toda parte.

II'" ����ITÓit��' ���������.� .�
•• �

"orte Rápido �ul·Brasilelra Jolnvile -

1-------------------------------
ALVES

13 horas.

bVARIG - ti,iO - Norte RápidQ' Sul·Brasileira Curitiba - Clu e de ,Cl·nem'a I
Encarrega·se, mediante com1Ss!lc, di>'

PANAIR _ 14,05 _ Sul
6 horas.

BABA,,",,,,
_

compra e venda de imóveis.

-'"'VV Rua Deodoro 35.

Quinta-feira .&.uto·Vlaçto Catarln_ - 0Uir1t1'ba DO
- li horas. • ••••••••.•••••.

-TAL" � 8," - Joinvillé 13R:gi�� Sul·BraslleIra .- JolnvUe - CIRCULO DE ARTE MODERNA EMPRl!:SA SUL BRASn.EIRAl'
Carl.... - ParaD.gai Rápido Sul-Brasileira _ CUrItiba _

CONVITE DE ELETRICIDADE S. ,�
_ ••tos e Rio. 6 horas. O .cLUBE DE CINEMA CONVIDA SEUS ASSOCIADO" PARA EMPRESUL- • horRII.

>;:> -
-

PANAIR - 10,60 - Norte Auto.VlacAo Cat.artMnse _ Jo1nY11e.
1 MA SESS.4.0 EXTRAORDINARIA, NO DIA 3 DE SETEMBRO, SA- Serviços de energia elétric&'

PANAIR - 1�,05 - Sul -",���çlo cãtar!m.enN _ Tub&rt<i
BADO, Á-S 13,o0 HS., NO CINE RITZ. em Joinvile, Jaraguá do S�

VARIG - f2,30 - Sul - 6 horaa. 'w Será apresentado o filme italiano São Bento do Sul, Mafra, TI;';',
CRUZEIRO DO 8UL _ tS.51 7 �:,S.90 810 OrIstorto - Lapna - "MEU )"IHLO PROFESSOR"

_ . jucas, Rio Negro _e Lapa.
, "orle aE:g;::o BrulQuenft - &ru.qu. - com Material. elétrico para insta·

CRUZEIRO 00 SUL - tIi,30 rl:::utc.v�o l'taja! - ItaJ&l - li p ALDO }<'ABRTZZ, lações _ Motores - Dinamov
lul Expru.80 BruIIQUdtM - Non 'I'latc

""-""- � -.- - -.- -••••-.- ...........,.-�-.-. - Bombas - Lustres - Fer-
Se"'ta' '·ira

- 9,30 'borH. -�-�-,' d L- _.;.. .".
'" • ., Expresso Glória _ Lac'uDa _ • III ,_.,_.._�)�����. roo e engom�r - ,amp_

"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto • 7 l/� '1101."".

I
'

-, - Ventiladores - Serviço def'

Alegre
6 -:��!�� Sul,B��s�;O- CU11tlba -

.

, ,," AI ta'
instalações por pessoal técn1-

CRUZEIRO DO SUL - 7,10

�.
/J

"

"

co especialisado.
"orte Loja e critório á rua 15 de

PANAIR - iO.*O - Norte

" , Novembro, n. 449 Càixa Postallll
VARIG - H,40 -- Narte Dr. (LARNO G.

I
'

'

n. 62 - End. tlegr. - "Empre-

�:� �!�!:�i:::II. A�l�L?!�o·· I ln'· r
"

d s�:·.�����..� �t�.c.�::
c.,�::.;.P:::...... Ooao��;:r���.d- x: 2as. r�n���:r R�OS_ san!�e��ranag!� I !",!a I ..��;.�;i�:.::!7 p�� .....-

IVARIG _ f2,30 ._ Sul Titulo. D.clal'at61'lol t - Joinvile - Florianópolts Lajes e P. Alegre. I Mas não e8qu�ç..· que o .ell1.'

CRUZEIRO 00 SUL _ iS,"'"
�I '3as. 5as. e �ábados: P. Alegre -- ;"J,jes -- Florianópolis . pre8e�te, para o seu "PIMPOLBOot '

u.. Elcrit6rio e Relidancia

,I
Joinvtle -- Curitiba --

paranagu,á
-- Santos e Ri,o. C ""DITe'

I/If)'!'U> Rua Til"ad.nt•• e7.
é uma caderneta- do K..

'

PANAIR - 10,40 _ Norte FONE •• 1468 I I Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 logares_ MUTUO PREDIAL.
,

.•. \

i ;�;: ili�� N�r�I'" --V-}-�-HIIlilÍO-L-�-R-:-O-ISIlllli�-T-1-DO-,,-..: I 4g!u�t��elh��r�:�lr�i�� �1.!���!S
...

·i�v:!�l�F!( ,

L' PANAIR - 14,05 - Sul fRAQUEZAS EM GERAL i ! LIVRART..A 411. LIVR.JlE.lJ(,-"
.'

����""()IIIIIIL.Q.=__()",�)""o,,� I ROSA

Informações
...-_"'WAc..................,..._......._-_............w• ..r:w l1li

j. 2.,ã��l�!�9.. �
João Pinto n. 5

Diretor: RUBENS A. RAMaS

Proprietário e 'Dírc-Gerente
I SIDNEI,NOCETI

Horario das empre-
88'S I rodoviarias

ÚlGUND.A.-J'IlIRÁ

Carta Pai ente 113 - Expedida pelo Tesouro Nacionaj

Resultado do sorteio realizado no dia 27 de _,\gôsto ele 1919, pela
Loteria Federal do Brasil, de acúrdo com arf.igo 9 do Dccrcto-Lui

7.9,30, ele 3 {I,e setembro de 1945,reYigol'ado pelo ele n. 8.95:3 de 26 de

,janeiro cio p,p. conforme circular n. :2 ua Diretoria ele Rendas Internas .

ele 8 de janeiro de 19'16.
Plano Federal do Brasil - X. Y. �., e Plano

E4pecial
11925 Pr-êmio hüol' e , •••••• ,.... 01'$·10.000,0
925 Centena ,.,....... Cr$ 1.200,00
:\lilhal' invertido , .. , Cr$ 300,00

Plano Aliança
.

Liberal
Número .925 serre 3 Cr$ 50,000,00
Milhar de qualquer série .. , . .. Cr$ 2,500,00
Centena ..........• ,:......... CI'S GOo.,OO
Inversão ele milhar .. ', . . . • . . . .• CI'S 200,00
Inversão da centena ,... Cr$ 60,00

Adaptado ao Decreto n, 7930
Liberal.

Xumero 4.9Z5 série 3 .. , ..... Cr$ 50.000,00
5.000,00
1.:200,00
5.00'0,00

1 ,

c-s ,2.500,00
Cr;'; 600,00

c-s 2.500,00
Cr$

3,1.925 Milhar do 10 prêmio e final do 2ó (;0.000,00
21.023 Milhal' do 2° prêmio e final d 03° .. ,....... 50.000.00

31,152 Milhal' do 3° pr-êmio e final do lfO........... iO.OOO,OO
,2UJ25 Milhar do 1° prêmio e final elo 3° ,' 30,000,00
31.02il Milnar do' 2° prêmio e final do 4° '. 25.000,00
91.152 MiJ.har do 3° prêmio e final elo 50 .. .. 20.000,00'
3"I,9?" Mill d 10

A'

f' I I 1.0

• •

I

_u I '1 lar o premIO e ll}a (O 'f . • • • . • . . .• 15.000.00
91.0.23 Milhar do 2° prêmio a final do 5° �...... 10.000,00
94.925 :vIilhar do 1° prêmio e final do 5°' ,' 10,000,00
51.152 Milhar do 3° prêmio e final elo 1° ,. 10.000,00
Cacla inversão da dezena de míjhar da direita para a esquerda,

cas combinações do Tipo Extra; está premiada- com o valor de -; .....
crs 5.000,00.

Obser-vação.: - O !próximo sorteio realizar-se-á no dia 28 de se·

tembro de 1949, pela Loteria F,ederal, do Brasil, de conformidade com

o Decreto-Lei 7.930, de 3 de setembro de 1945.
!tio de Janeiro, 27 de Agô'sto de 1949.
EdllGnlo fi'. Lobo , ...•...... _ Diretor Tesoureiro
O. Paçanha ,....... DireLor Gerenle
Vi'sto: AlexCindl'e da Paz ,.............. Fiscal Federal
'Convida'mos os senhores contempl,a,dos, que estejam com os si t i-

tulas em dia, a "irem à nossa setde palra receberem seus prêmios de
acôrdo r.om o nosso HegulamenLo.

Auwnca
P'op ular
5.000,00

600,00
.200,00

ExprealO 810 Obtóvlo - �
7 horBa.
Auto-Vlaçlo ltaja! - 1u,Ja1 - 11 M

ru.
bpreuo BrutlQu_ - 1JruiIu -

1e hor...
'

Expresso BrlllIIQUeJhIII - NOTa 'I'rGtc
- 16,30 hor....
Áuto-Viaçlo Qt.tarJ.n_ ...., JotnTU.

- • horBa.

Áuto-Vlaçlio Catarln_ - CuriUba
- IS horal. _ \RodOT1k1a 8ul-BnIIU - Perto Al...-r.
- S horae. '

Rápido Sul·Brasllelra - Jolnvlle �

-13 noras,
Rápido Sul-Brasileira CUrltiba-

6 horas.

CrS
Cr$
Cr$

I

Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES
Chefe de Paginação!

FRANCISCO LAM�UE
Chefe de Impressão:

J0AQUIM CABRAL Dh SILVA

Representante:
. A. S. LARA

Rua Senador Dantas. 40 - iO

Cl'$
Cr$
Cr$
o-s

Clássico
25,000,00
1.250,00
300,00
100,00
30,00Cr$andar

Tel.f 22�5924 - Rio f}e Janeiro
RAUL CASAMA\fOR

TERÓA-J'EIRA
ÁU'tO-Vlaçlo CatarlnelllH - P6rto Al.

IN - 6 horaa.
Auto-"laçA0 Catarln_

_. ti horas'
Áuto-YI&Çio Catartn_

- • hor..,

.iu�,Vlaçlo Catul.n.enM TubatrAo
_ 6 �ora8.
�res90 810 9r1at6,..lo - � -

7 horas. -

Empl'êsa Glória - �' - '1.6
• 1I',í hor...
.Ilxpreuo' .BrwIQu,_ - Itr'UCt- -

18 hora.
_.OIto-Vlaçlo ltajll4 - naja1 - 1. lIto

raso
.

Rápido Sul..J3rasilelra - JoInvlle-
13 horas.
Rápido Sul·Brasileira - CUrItiba -

No Interior 6 horas.
QUARTA-J.'mU

Ano ••• ° •• ° • • • •• Cr� 100,00 Áuto-Vlaçlo Catll!l"1nenaa

Semestre ••.....• Cr� 80,00 - Á�t!;-:ÇlO Catti'in_
Trimestre •.•.•... Cr$ 35,00 .,... • boras.

Número avulso " Cr' 0,60 ' ÁUto-VÚlçãO Catarln>enH

,-
6.80 horas.

Anúnci�mediante contrito. Rápido Sul-Brasileira - C'Jl'Itiba -

.. . ""'--'- - 6 horas.

.,15 on_, mesmo 080 Rápido Sul.Brasileira _ JoInvUe-
publicados, não serão 13 horas.

cInol....dos.

17
�resso Slo Orlato....o - La&'ImIl -

I
A direl'lo Dlo se respon- E��SIIO BrulQuenft .:.... Bn,laqu. -

sabillza pelos conceitos
16A��:VlaçlO Ltajal - It&JaJ - '1. ho-

emitidos nos artii(os ra�l'eB80 BrullQu_ _ No.... 'I1rato

assinados. - 16,30 horas.

�� ••••• T T T •••• TN RodoTlãr!a Sul BraaU - P6r'W Al..rre
.. .. .. "'\L ... ... • • .. .. .. .. ... ..

_ • horu.

Viação Aérea
Horário

Cl'·
Clússico

25.000,00
CUriUbI

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

8° andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS

Milhar de quadquer série ..... , CI''D
Centena , ,

. ,
. , ... , , . . . . . . Cr$

Milhar de qualquer série .. ,. ,Cr$

Na Capital
Ano .••....••..•• Cr$
Semestre .••••••• Cr'
Trimestre ....•.• Cr�,
M�s ..•.......... Cr'
Número avulso .. Cr'

1'0.00
45,00
25,00
t,oo
0,50

•

I

Os Germe's
da Coceira·
Combatidos em 7 MiÍmtos:

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

escondem os germes causadores da terrí
ve) coceira, "rachando", erupções, "des
cascando". ardencia, acne, impiaens ..
psor íasis, cravos, espinhaa, frieiras. co-

ceira dos pés e outros males. Os- trata
mentos comuns só fornecem um alívio
temporário, porque não combatem o

germe causador.
'"

A Dava descoberta,
Niacderm, faz parar a coceira em 7 mi
n Ut08 e oferece a garantia de dar-lhe
uma peje lisa, limpa., atraente e macia
- em uma semana. Peça hoje mex

mo no seu farmacêutico Nitoderm
c elimine RS verdadeiras causus das

;:_f��C8 cut.âneus. 1\ nossa garantia

'j!!i!;""2"'7'�"'�t1"'I���� ;o,a "tll

I

· .;.. . .

SENHORITA!
A ultima creação em relri·'

gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDE$:

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

·
.

à vendaCasa
Vende-se uma, tôda de tijolos",

medindo 6,50111 ,de frente por H,OOl-
m de fundos, com as seguintes di
vísões : 1 área, 1 sala de visita, t
cozinha e W. C. Consí ruida em fins

do ano ele 19!12. Localizada no Es

treito, à rua Antônio Matos Areâs

n. 511,' bem próximo, portanto, do,'

ponto de ônibus.
· Os interessados poderão dir-igir=
se à residência do sr. Aristides Bor

ba, em Biguacú, para melhores' in-·
formações·
A venda é motivada pelO fato de"

o proprietário estar há anos resi-·

dindo e'm outra cidc:tde do) Estado •

..\. casa em aprêço se enconLra de--

socupada.

.. � "_
..

Casa Recem
construida
DE S o c UPA DA

RUA FELIPE l'vEVES
6xl0 metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

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

CAMAR&',DR. FRANCISCO
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt.
21 (sobrado) (Alto da casa "Oi
Paraiso")
ResideD.cia: Rua Alvaro de Car-,
valha, 36

Florianópolis
...

........ .; � .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA 4 DE SETEMBRO IlAVERA UMA ESPLENDiDA "FESTINHA DA BONDADE" NO HOSPITAL "NERÊU RAMOS", NO "PAVILHÃO' JOSEFINA BOITEUX",
AOS DOENTES ALI INTERNADOS E PROMOVIDA PELA SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS TUBERCULOSOS", COMEMORATIVA À PASSAGEM 'DO. 2° ANIVER
SÁlÜO DA HUMANITÁRIA ASSOCIAÇÃO. HAVERÁ DOCES, SALGADINHOS, CAFÉ, SERVIDOS \PEt�s CANDIDATAS À RAINHA DA CIDADE. QUALQUER
OFERTA DE DOCES, SALGADINHOS- ETC., SERA MUITO BEM ,:RECEBIDA NA SÉOE DA ASSOCI�ÇÃO, ATÉ DIA 3, À TARDE, À RUA VIDAL RAMOS .. 19.

LIRA TENIS CLUBE: DIA 3 - SÁBADO - SOIRÉE - A MAIOR DO ANO - DENOMINADA "UMA NOITE EM PARIS" - ENCANTAMENTO - MUSICAS
PRANCEZAS - DESFILE DE MODAS PARA A PRIMAVERA - PATROCINIO DO GREMIO LIRA - COOPERAÇÃO DA ORQUESTRA JUVENIL. RESERVAS DE
.MESAS RELOJOARIA MORITZ - A PARTIR DO DIA 30. DÍA 10 - SOIRÉE -INICIO ÀS'21 HORAS. DIA 18 - DOMINGO -.COCKTAIL - INICIO 9,�O HO..

,RAS. DIA 24 - SÁBADO - TRADICIONAL BAILE DA PRIMAVERA. DIA 8 DE OUTUBRO - GRANDE BAILE DE ANIVERSÁRIO COM A COOPERAÇAO DA
ORQUESTRA JUVENIL - GREMIO LIRA - GREMIQS DAS FACULDADES DE: DIREITO - CIÊNCIAS ECONôMICAS '- FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

Engenheiro Li,bero HOje no passadO
Osvaldo de Miranda 2 de Setembro

A c.ala de hoje recorda-nos que:
I •

deve ser homologado.
As cláusulas e tabelas do mesmo

Natalícia-se, hoje. o nosso pre- Salál'io de Cr$ 270,00 a Cl'$
: zado coestaduano sr, Rubens Bos- idem.. ;,WO,OO a 3 HI,OO
co, operoso diretor-gerente da í'ir- idem, 350,00 a 37 ",00
.111a R. H, Bosco S. A. de Il.ajai, ,itlem 375,00 a 399,00

O aniversariante é 'Pessoa que na idem 400,00 a 4.99,00
.. sociedade itajaiense goza de mere- idem 500,00 'a 699,00
.cído conceito e de muitas amiza- idem 700,00 a 899,00
.des, motivo porque, hoje, será at- idem 900,O:a a '999.00 idem
"\'0 de expressivas homenagens, às idem

, 1'.000,00 a 1.199,00 idem'
.quaís nos associamos. idem' 1.1.200,00 a 1.399,00 idem

ídem 1.400,00 a 1,599,.00 idem
iiIem 1.{)00,00 a 1,799,00 idem
idem 1.800,00 a 1.999,00 idem
idem 2,000,00 em diante idem I

obedecendo-se ainda as seguintes condições:
.

1- A [noíuõucta do aumento recairá sôhre os salários percebidos
em agósto --dt: 1945;

Il - Os empregados adrnitídos após agõsto de 19�5, serão reaius
fados consoante o respectivo tempo de sefvíço e de. acõrdo com a ta
bela seguinte :

Admitidos até 3'1-12-45 - 100% da tabela supra
Admitidos entre 1-1-46 até 30-{)-46 - 90% da tabela supra
Admitidos entre 1-7-46 até 31-12-/l6 - 80% da talfela supra
Admitidos entre 1-1-47 até 30-6-,47 - 70% da tabela supra
Admíüdos entre 1-7-/17 até 31-11.2-47 -,130'70 da tabela supra
Admitidos entre 1-1-48 até 30-6-48 - 50% da tabela supra
Admitidos entre 1-7-48 até 31-12-48 - 40% da tabela supra
UI - Os admitidos a partir de iOde janeiro do corrente ano es

ião exclúidos cio aumento constante da tabela acima.
IV - Os empregados menores de 18 anos lerão seus aumentos

reduzidos de cinquenta por cento (50%);
V - Serão beneficiados pejo aumento todos os comerciários pas-

srveis de matricula no Sindicato cios Empregados no -Comércio de

EFlorianópolis; solerisrnoVl - Os aumentos de salários por fôrca do presen,Le acôrdo vi- _ _ ..............- '.' ,,' .

SE
O '1'attwa "AmOl' e Luz - raml-gorarão a partir desta data; VENDEV[f - Os aumentos previstos pelo presente acôr.do incidirãu sô- .

_

\ficação
_

do CircuJ.o Esotél'ico ,�a
Comunhao do PensarnenLo, de SuoIlre os ,salários fixos e sôbre os mixtos; .

VIU - Os aumentos sob a forma de abono ou qualiquer OlltI�ll . Automovel Chevrolet,' '1948, Paulo, - situado nesta (�aDita.l,
á

lDodalidacle concedido após agôslo. de 1945, salvo determinados pelo importado di:l'etamente dos Es- Rua Conselhelro :\Jafra, - nO 33,
- a srta. Julita Borba, filha do tados Unidos Fleet-Master de 20 andar, realiza �essões ordiná·ultimo acôl'do, ,poderão ser computaclos -para os efeitos da ,majoração'181'. J'osé Candido BorlJa,. dentista,

aqui acordada;
..

Luxe, com apenas 5.000 milhas. rias nos seguintes rijas,:
- a srta. Marli Brandão, apli- J O' d 'L'

.

b pintura original preta, ,pla- 1) Segunda-feira, :ís 20 hs.,X - s i:)ln icatos slgnn anos se o rigam- a promover ent.re seuscada aluna do Col{'gio Coração de
associados a conveniente divutgaçi'io do presente acOrdo para o fim tro portas, 'equipado, molejo com entrada franca para pessoas

.Jesu's, filha do 'distinto casal C�-
Oe seu exato cumprimento; de fábrica. de respeito.

mae e Osc�r BI'_andãod S ., f"
X _ Fica convencionado que, para os aumentos de salário que

Tratar com PLINIO MOREI- 2) Qui'riCas-feitas, ás 19,30 lIs.

. :- a memna :'ie�lza e: ol��a'l:- Yenham a ser decretados pelo Pod€l' PúbliCo, poderão ser ap'oveita- RA no Tribunal Regional Elei- 3) Dia 27 de cada mês. ás· 20 h�,.
ll�Jllha d? sr, Aderlco dr Souza,

1(1-11 'ias a� rnajul'a\'ões concedidas em razão do presenle acordo. t_o_r_a�l. �ta_n_J_b_en_l_p_r_iv_a_ü_·v_a_s_d_o_s_s_ó_Ci_O_S.__-bll oper,al'lo:.
.

, "D' .. ' t' Pal'ágrafo único: Os empregados que, por Jôrça cio presente acôt- gional do Trabalho da 4a• Região:-

o.S1. Allllldo 80ales H,antelsl c-; (la, n110 recebel'em qualquer majoração, p,er.cebel'ãQ, a parlir de 10 de Em HOMOLOGAR o acôrdo firmado entre as partes.legrallsia da Panalr no ...10.
.Julho, um aumento de 10%, nos salários per-cebiclos em 31 de maio Custas na forma da lei. Intime-se.

"CASA MISCELANE� d,...tr'· de 19'.9. não sendo alcançados, ;porén�, por essa concess�, os comer� Pôrto Alegre, 19 de ,agôsto de 1949.
buidorJ dOI �Rádio. R.:C. A

,

eiáril);; que, no corrente ano, tenham obtido aumento superior' a 10%.
Victlr- Válvula. e Di.COI.! 'Em face do rxposto,
,Rua 'C.onselheiro _� Malra ACORDAM, por unanimiclade de votos, os juizes do 'l'l'ibuna� Re·

Aumento os
." .

cemercianesDara
" 'J'HIBU-",,"AL lmGIONAL DO TRArBALHO DA 4lL• REGlÃO EM sks
S;W DE 19 DE AqOS'l'O DE 1919, HOMOLOGOU o ACOR;DO EM QUE
P. REQUERENTE O SINDICATO DOS EM,Pl-LEGADO;:; NO COMEHCIO DE
FLORfAJ''ÍúPOLl::; E HEQUEHmOS OS ::;INDlCATOS DO COMERCIO
,'AHE.flSTA, DO COMERCIO ATACADISTA E DO::; REPREi:3El\'TA::\-

1'ES COMERCIALS, DESTA CAPl'l'AL

A:\JVERSARTOS:
PROF. FLÁVIO FERHARI

Ocorre, nesta data, o aníversá
do natalicío elo nosso distinto
.conterraneo P ror."Flávio Ferrari,

· competente diretor da Academia, :EMl<JNTA: Deve sei' homolbgado o acordo operado entre as partesde Comércio, do Senac, do Sesc, e
para que produza seus jurid icus e legais efeitos,

· dinamico Presidente da Federação VI.STDS'e relatados êstes autos de HOl\WLOGAÇÃO DE ACORDO
-Catarinense de Desportos. em que é requerente o Sindicato dos Empregados no Comércio, de

Servido por um espírito dari- Florianópolis, Estado de Santa Catarina, e são requeridos os Sindica.
· vidente e por um coração gene- los do Comércio Varejista. do Comércio Atacadista e dos Representa-
· roso, aliando ainda a esses dotes {es Comerciais, ela mesma eid!,tde,incomum capacidade de trabalho O Sindicato dos Err�pL'egados no Comércio, de Florianópolis,.e privilegiada ínteligencia, o Ilus- suscitou dissídio eotetívo contra os Sindicatos do 'Comércio Atacadis-1re aniversariante, quer nos Ser- Ia, do Comércio Varejista e- dos Representantes Comerciais, da mesma
viços que tão d ignamente dir-ige. cidade. solicitando majoração .sajarial para os trabalhadores com-

· q�er n?s mei?s. e�porjÍ\-?s e s�)ci- jireendidos na categoria profissional por êle representada.
1l.IS,_See impos a eshm�. e a conside- Tendo a Presidôncia deste Tribunal delegado .atribuições ao Juiz
raçao de quantos prrvam do seu. l-residente da Junta de Concií íação e Julgamento de Florianópolis,r trato.

.
.

.

I
�,ara instruir o teíto e propôr a concuiaçâo, os autos foram tremetidos·

Seus numerosos amigos e adrnl-
para aquela Capitakradores, hoje, pelo decurso de rnais

Depois de di versas gestões, em que se viu .caracterizada a boa
· este natalício;" o homenagearão vontade (' a compreensão existente entre as partes litigantes, as mes
· -com erpressivas manifestações de

mas chegaram a um acôrdo razoá ve1l, CUJO teor e' adentas encontram-
· estima e apreço, oferecendo-lhe "I 9' 94 99 10� 11 9�c a I li. jl, , .

. 4, 7 € 11 .

· urna opor-tunidade para sentir Retornando os autos a este Tribunal, foram enviados à douta Pro-
· anais' intimamente a afetuosa, arní-

curadoria Begioual que, mui acertadamente 'Os devolveu, declarando
· zade que lhe dedicam todos,

que nada havia' a dizer', por se tratar de .s imp les homologação de acórtío.Jubilosos nos sentimos ao asso-
); q relatór-io.

cian-nos ás homenagens que lhe se

rão tributadas, augurando-she Ieli
.cidades,

ISTO l'óSTO:
O .acôrdo firmado pejas parles é razoável e._ nessas condições,

SR, RDBENS BOSGO são as seguíutes :

:299,00 aumento de Cr� 2::30,00
idem
iclém.
idem

idem
Idem
idem

250,00
27(J.,00
280.00

300,00
35(1,00
400,00
450,00
500,00

SRA. NOEMIA SOUZA CAHVALHO
Na Capital da Rpublica, onde re

side, 'vê passar hoje 11 sua data na

"talicia a uma. sra. d. Noêmia de
, .Souza Carvalho, digna consorte do
.sr. Anihal Carvalho, oficial infe
ríor da Aviação.
À natalicianle, as nossas síuce

.ras felicitações.

550,00

(iOO,OO
650,00
700,00
800,00

· SR'rA. MAHIA-LAUHA CALLADO
A efeméride de hoje consigna o

· aniversárío natasicio da distinta
'

.senhorínha Marta-Laura Callado,
categor-izada funcionária da Caixa
Econômica Federal, e filha do sau-

-doso jornalista con t erraneó Harol
do Callado.

FAZEM ANOS'HOJE:
- a sra, d. Sada Boabaid dos

'Reis, digna espôsa do sr. Aldo Ne
·

ves dos Reis, comerciário.
- a. sra. d, Malvina Duarte Sil

va, espôsa dã 81'. José D. 8i�va
- l( gentil senhorinba Doris Bi

anchini, 'Úl'l1amento da sociedade
i brusquense e· ftlha do sr. Paulo
Bianchini

André Nilo Tadasco

Sociedade de Amparo
aos Tuberculosos
CONVITE

Transcorrendo no próximo dia'

/1, domingo, .0 segundo aniversá
rio de fundação da Sociedade Am

paro aos 'I'uberculosos, tenho o

grato prazer de, em 110me da' sua
Diretor-ia, convidar a todos os do
entes por ela amparados, aos seus

benfeitores e ao publico em geral,
para asistirem a missa de ação de

graças que será rezada no Sáb�
do çia 3, ás oito horas, na Igreja
de São Francisco, em regosijo ao

acontecimento.

Flórianól(0Iis,.1 de Betembrc de
1949.

,

Ppesidente
Doroaiina Alves

Dile7'mando ·Xavier Pário - Presidente

.Jorge Sllrreaux - HelaLor
Delmal' Diogo - Procllrador Regional.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A maior e mais aperfe'�óada Fabrica"de
. ......-..... "

Maquinas Igricolas, lornos, Jeares e

arUgos, de Cutelarias

Industria de, Maquinas Agricol.as
, "

ardini ·Ltda.

I'

End.' Tel. KNOT

1[,

Fabrica em Americana - E'stado de São Paulo

·I�ºPpg8Qlllan t98 g.xelusiVos· papa, o 6stado
,

d � S,anta <.9a tapina

Industria Comercio e Seuuros Knot.S. A�
.

II

II

II'
.: Praça 'IS de No-vembro, 20 - 2.0 andar

Ccií:tà Postal 139' - Telefone - 1324

I

Flopianó]Jo'is - Santa �a1a'pina

o 'l'ElWURU

V
'

S
.. q

Da iIl8truç.io esUl ao al6&nee, VI'8Ja r
de todos. Dá esse tesouro ao Leu!.. ·

emigo analfabeto, levando-o a um V, S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas
0Ul'SO da alflllbetuaçio no Grupc Antigas do. Brasil e enriqueça depressa.
EBôolar São José, na .i!)seola Indu... . Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo' Cr$ 20,DO. Pelo
ti'Ía.l de Florianópolis ou Da Gate.; Correio Cr$ 25,00; Pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua GeneraJ
dtal MetroIlolitaIl6.

.

Bíttencourt, 91, sob - Florianópolis.

Reside no· Interior

"-

Ace;ita-s9 representante no interior do Estado. Cartas para
C"ixo Postal 1'39 - Flor\anóp"li ..

"

Dr. Lindolfo 4.6.
Pereira

AdvOJ1Hdo-:Contabilista
Civel -- Comercial

Con.tituiçõea de .ociedade.
e aerviço. coreL1to•• em geral.
�Organizaçõn contabei•.

Regi.tro. e :marca•• dil,pondo.
no Rio, de corre.pondente.
Eacritório: Rua Alvaro da

Carvalho n, 43.
Da. 8 às IZ horaa.

Tel.fone 1494

FERIDAS, REUMATISMO e
PLACAS SIFILITICAS

I MÇ!��!� :�ru!·��!!��'
icalXO· i�·ieirafic� de Santa CatarIna

De acordo do Sr. Presidente, convido aos senhores sócios !ic';!a

C:lixa, para comparecerem á séde da mesma, no dia 31 l,(l corrente,
pala a eleição do Conselho Du'el.or, que deverá dírígrr os d('siir;us da.

me-ma, durante o ano' social de 1949/1950.
F '/(,H'ianópohs, 22 de agõsto de 1949.
l..;slellyta Neves, Secretário.

-

Pruva de habilitação do DASr
o DELEG.�DO -DO DASP, PRESENTEMENTE -NESTA' CAPITAI,.

AVISA.AOS CANDIDATOS INSCRITOS NA PROVA DE HABILITAÇÃO
i.. 1907 - TÊ·CNICO DE LABORATóRIO PARA O SERViço NACIONAL
� IA MALÁRIA DO l\HNISTÊRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE, QUE A PAR

TE I DA REFERIDA PROVA ISEHA REALIZADA ÀS 14,15 HORAS 00

DIA 6 DE SETEM:BRO PRóXIMO, NA ESCOLA INDUS'rRIAL DE FL()..

TITANóLIS, À RUA ALMIRAN�fE ALVIM N. 19 .

............................... ••••Ma •• 1 ••••••••••••_

·lOJA DAS CASEMIRAS
Especializada, em a'rfigos para

• •
,

. homens .

RECEBEU VAlUADO SORTIMENTO,' DE CASElVIlRAS NA-
. I '

ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS, E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS,

PARA HOMENS
' .

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA
TAS, .PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelO menor preço da praça ,

.Faça uma visita à Dossa Casa e verifique
.

-nO"ssos 'preços e artigos
�•••••••••••••••••••••••••••••••e ..

(

CURITIBA TE.UGRAMÂ: PROSEBRAS

...,...,.� .. -
.. -...-..". - ....-_-..-....._... -.- -_-.......- .........._-.-_·_·_-..-_..-d-_·_-.-_-_.._-.·.·..-�

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
.

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INC�NDIOS E TRANSPORTES

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245;30
142.176.603,t!0
98.687.816,30

.

76.736.401.306,20

Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsahildades Cr$,
Receita •.

"

• .. . :._ . . • . Cr$
Ativo .. ;..... ....•.. . .. _" Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos . . Cr$
Responsabilidades ...... ..... ;"....... Cr$

Díretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio MaS8orra, Dr. Joaquim B�rreto de Araújo e Jose Abreu.

,.'.-_._-.-.-.....-.-.-.--.-.-.----...
- ...-..------.-w.-.-...-._.-.-_._._-_-.,.,..._-_- -_-_-_-._.- ....

.

Cirurgia- Clínica - Ubstetrícia
'Dr.' Antônio D,ib Mussi
Médico efetiv'o do Hospital de Caridade

. Serviço especializado em Doenças de Senhoras -,

Modernos métodos de tratamento
.

'Horários
Das 10 ás 12' horas e das 13,30 às 14,30 horas

Consultório:
Rua Tiradentes. 9

. Residência:
Horel La

.

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

) I'�'"
;A l
� II

II
11

�
t

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

I�VI'R E ESPE(,I lIDAOE''_
{ ]A� WETZEL INDus1RIÂL-JOINVILLJ;� lJvlarClI( re�,,:

"

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-

I

o R�l'AD!')-!exta felr. 2 ca,.a Self,mbro d. '9.9 5

. \

-�-----..---_. ------_._--......--

iL
lf
"

d •

\:�
,

í
'·f
u
"

,

,
-f:

.1. _

,"

• I'

,
'

. '.

�0MPAN}lIA. "

,

I

1

, .

\

Transportes. Ienesnes .

Transportes Maritimos
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.
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Sue rsal de Santa
.
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I
'

Praça 15 'de Nove�bro, 22.-,'" 2° andar', .' 'I,
• 't

I -

•

"

Tel�gramas:
.

PROSEBRi\S '

,
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_'_ TELEFONES 1388 -- 1324
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Clube 3)0_0 (4e �1'O$'t(Q
PROGRAMA ,PARAr O MES DE SETEMBR�. "DIA 4 - DOMINGO - DOMINGUEIRA, INICIO ÀS 21 HORAS. - DIA 11. - DOMINGO - COCKTAlL DA

Nf��r� fsA�ll�;�ls� HORAS. - DIA 17. - :-.ABA DO. - SOIRÊE, DO ROTARY, COM INICIO ÀS 21,30 HORAS. - DIA 25. - DOMINGO. - DOMINGUBRA. \

Encerrando o 1� Turno do.·Campeonato de, Amadores Idefrontar-se-ãn
. amanha os quadros do Guarani e do Lira Tênis Clube

,80'O,.to. Ac,g Cabral Teive
Direção .te PEDRO PAULO MACIIÀDO "

lVlALT�G, contem. malte,
ovos e mel - os ,grandes for

necedores de vitaminas. É
melhor complemento alimen
tar para crianças e adultos. .L

venda em todas as farmácias
armazens .

•

EXPECTATIVA PELO SEGUN-

DO CLASSICO DO CAMPEONA- SAUL, NALDI E -VERZOLA ES-

'ID DE PtWFISSIONAIS TARÁO·AUSENTES Cine-Diário
RITZ - ÁS 5 e 7,30 horas

_. ---dr-ama-de- arnôr e paixão f\�&is
forte que o cinema Mexicano jáÉ indescritível o ínterêsse do' P�ra d?mingo não contará a

nosso público esportivo pelo eqmpe, tr�color co� o concurso

.
ssnsactonal "clássico" de do- do, z�gueIro NaldI e .do ,centro
mingo próximo, em continuação I médio Verzol�. O primeiro r�
do Campeonato da Divisão Ex- �nou tsrça-roíra para_ a Bahia

tra de Profíssiontaís, que reuni- mtegr:_ando a. delegaça.o da Fe

xá as fortes equipes do Paula deração Atfétíca, c.atarme�se d�
Ramos e do Avaí. campeão e vi- E�t.udantes. a�s Jogos Universí

ce-campeão da cidade respec-
táríos Brasíleíros, enquanto o

t. t
' segundo se encontra em Porto

ivamen e. AI' d B Aé
Os dois homogeneos conjun- egre a �ervIço a ase rea

tos estão em condições magní- d�sta ?,apltal. Mas pouco' perde
:fica para proporcionar á. as- ra o trIcolor com a falta dos dOIS

sist:nCia, que por certo lotará e�celentes "píavers", por.quanto'
completamente o estádio da

Dmarte I7cha-se em parraíta for

F.C.D.; um espetáculo repleto de
ma para �n�egrar o guadr� ao la

lances movimentados como
do de Chmes e Cazuza é tao bom

,

nunca houve igual em �ossa ca- quanto, v:erzola no centro da. li-

pítal-
� nha n:edla. Portanto, �ad� tem

A rivalidade existente entre � receiar os. f��S "�o gl:em,lO da

Paula Ramos e Avaí data de al- estrela solítáría , POlS, como

guns anos, quando surgiu. o vem?s, os problemas foram re

caplpeonato' amadorista o cíu- 8?lVI�OS satísratóríamente pelo

be tricolor que até então per-
técníco Telmo Andrade.

manecía na obscuridade. Os em-
No guadro do AV3:1 apenas

bates' entre paulaínos e ava- Sa�l estara ausent�, VIstO ter se

ianos nestes últímos anos têm guido com a �eleça� da FACE.

t d t d ld d' daí
Para substitui-lo esta de sobre-a-

orna ° con a a ci a e ai pO-, ,

dendo ser considerado 'como O I
VISO D mela-e�q.Llerda Be�t€vi, .que.

segundo "clássico" da cidade.
tem revelado ótimas qualidades co-

D
.

d nhã doí
. mo extrema esquerda, A ala cunho-

tepOlsd e a�a "a os "OIS gtl- La. avaiana possivelmente será f'or-
gan es o 110:5,,0 'coccer ,es a- .-

.

1'- n r
.

f ."
mada por 'I'ião, -.Benlevi ou Ni'.-

ao a .IÇI7 para azer viorar o Linho _ Bentoví.
.

�osso pubhco amante do espor- ..? ••••·.;.....• .....•••••�_._,_,._w�

te-rei, sendo de prever uma ren- PASTA DENTAL
da "record". ROBINSON

apresentou:
GILDA

- não tinha coração
PAULA

- não tinha alma -

Mas, eu YADIRA

(A mulher Pecadora) ---, nào

tenho ah�a nem coração
PAIXõES TORMENTOSAS

com

MARIA Antonieta Pons Ruiz em

_ A "Rumbeir'a ' n? 1 do Cinema

Mexicano! e apresentando a Hlllr..,
\

,\

sensaciona 1 :
YANDIRA.

Impressionate . , '.
Fortíeimo l

No Programa - 1) - Cine!t'_,!dia
Jornal - Nac,

- Preços: - _./

Cr$ á,OO - 3,20
"RIGOROSAMENTE PROlI"mO,

ATÉ 18 ANOS!.
_ TEATRO A. DE CARY.\LE�{) -

Temporada de Riso
_ As 8 V:! horas. -

2a RECEITA DE ASSJ�rATlfliA.
ALDA GA'ltRIDO
- A Atriz mais' engraçada de

Brasil -

Transcorreu, terça-feira ultima a data natalícia do nosso

colega de imprensa esportiva sr. A�y Cabral Teive apreciado
locutor �a popul�1' errííssora Rádio Guarujá" onde o�upa o car

go de díretor-artístíco,
"O Estado Esportívo" embora com atrazo se associa com

prazer às muitas manifestações de estima e' apreço que o ta
lentoso e esforçado speaker recebeu, levando-lhe o seu abraço
de parabens, com votos de felicidades.

DINHEIRO PERDIDO
P.erdeu-se, ontem, 1U0 trajeto entre as Ruas Pedro

.

Ivo, Í:;-eIippc
Schmidt e Padre Roma, urn envelope contendo a importaneia de

Cn$ 1.100,00' <, •

. Pede-se, por obséquio, a pessoa que encontrou entregá-lo nesta r:!-

.dação que será gratificado.

- e-

SUA IMCOPARAVEL COMPAl'-THI4
DE COMEDIAS

com

A hilariante peça em 3 atosr

O BARRETO É O CANDIDATO

;3 atos de A. Torrado - adap'ução
de ROBERTO RUIZ e.T. WAN'

DERLEY,

, .

- Ação: -

,

RIO DE JANEIRO
»r-: Atualidade -

- Preços: -,-
• Cads- numers. - Cr$ 21),00
Camarotes - Cr$ 125,00
Loc1s.

I avulsas 15,00
" Imp, até 14 anos".
- IMPERIAL-

- As 7% horas -

- Ultima Exibição
O CIRCO

C0111

CANTINFLAS
- No Programa

Cinelandia Jornal - Nac.
- Preços: -

'

Cr$ 3,20 (Único) .

AMANHÃ - RITZ

Grandioso Espetaculos de TéIa e

Palco:
Na TéIa:

- MEU FILHO PROFESSOR

Aldo FABRIZZI
No Palco:

- LINDA BATISTA -

_ A Força Revolucion{lr;a da!

Música Popular Brasileira!

Associação Comercíol
de Flcríonopclis Agradecimento e Missa
Concurso de Vifrinas •

A convite do Comando da Guarnição Militar de Floriano
polis a Associação Comercial está dirigindo e orientando o Con
curso de Vitrinas, a ser realizado de '1 a 7 de setembro corren

te, como parte dós festejos comemorativos da Semana da Pá-
tria.

'

Haverá 4 prêmios, conferidos segundo a predominância .

Família ,Firmo de Oliveira, Lidia' Firmo Oliveita Silveira e

de um dos característ�cos seguintes: ,
.

filha, Ana FIrmo de Oliveira Silveira, Eglantina Firmo de Oli-

.

a) Mptivo histónco _ Prêmio da Marinha de Guerra;'
veira Cruz, �eopoldo Olinger e senhora (ausentes), Guilhermí-

b) Originalidade _ Prêmio Exército Nacional;
na Nunes PIres de Oliveira, Pery Silveira e família Pedro Me-

<:) Conjunto _ Prêmio Prefeitura Municipai; rizio e família (auserite�), �upy Silve,i�a e família' (ausentes),
d) Riqueza de apresentação _ Prêmio Associação Co- Moacyr Iguatemy da Silveira e família, Alei Silveira e famí-

mercial de FlorianóJ;>olis.
lia, W:al�er Firmo de Oliveira Cruz e família e Francisco Firmo

A abertura do concurso está fixada para domingo, dia 4, �e <jl1velra � senhora (ausentes), a�ab�unhados com a perda
às 19,00 horas. •

írreparavel de sua sempre lembrada irma, cunhada, 'tia e 'príma
A classificação será feita por uma Comissão Apuradora, MARIA DAS DOR�S FIRMO DE OLIVEIRA (Zizinha), agra

. constituida de representantes do Departamento de Educação e I de�em do f�ndo d alma a todos que compareceram aos fune-

oficiais das Fôrcas Armadas na noite de 7 de setembro I
rals ou .envIaram flores, cartas e telegramas.

-

As inscriçõ�s poderão se� efetuadas na sede da Asso�iação I
Outrossi!ll,. convida� aos demais parentes e pessoas ami-

'Comercial, que designou C? Vice-Presidente, sr. Antônio B. Pe� � gas para �ssIstIrem a MIssa de 7° Dia que, em sufrágio à sua

':reira, para orientador geral do concUl·SO. ' I alma, sera celebrada._no Altar de Nossa Senhora de Lourdes,
Estão inscritas, até o presente, as seguintes entidades: na <:atedral Metropo�ltana, no dia 5 do corrente, segunda-fei-
1. Carlos Hoepcke S. A. ra, as 7 horas, anteCIpando agradecimentos a todos que cOm-

2. Moellmann S. A. parecerem a êsse ato de piedade cristã.

3. Casa Três Irmãos.

-

4. Casa O Paraiso (la Vitrine). .
Pará o seu Bebê!

5. Academia de Comércio.
(2a Vitrina da Casa O Paraiso).

6. Casa Perrone.
7. Casa Renato.
8. Casas Pernambucanas.
9. Casa América.

10. Livraria Central.
A inscrição será encerrada no dia 3, sáb�do, às 12 horas.

Florianópolis, lO de setembro de 1949 ..
CHARLES EDGAR 'MORITZ, presidente.

Maria'das Dores firmo de Oliveira'
(ZIZIN,HA)

.,

Não espere que a doen�a vi
site a sua casa. Defenda a sU

saude e a dos seus filhos, to
mando MALTF.G. Frio ou goela
do. é uma· rlell('ia. ti: o maio
fornecedor' ..le vitaminas. e. po
i�so. o melhOl" frrrtifica.l1tl'. A

venda �m todas .as farmácias e
al'mazens.

Enxoval vistoso e de fino gôsto Roupinhas
e peças avulsas, p/crianças - Tricô e BordadOs

CONHEÇA O TRABALHO· DA Cos'rUREIRA

NOCEITI
Coqueiros - 2a• casa: pl'óxima à Capela do Bairro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RAO(OTERAPIA
. RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diâriamente, no Hospital"de Caridade

Dr. Alvaro de Carvalko
Doenças de Crianças

Oonsultorío: RUa Tenente
81lve1ra, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

111. Médico -

Sábados: 14 ás 17 hs.

DR. LL�S NEVES Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar-
. ., . de das-tõ horas em dianteDiretor da Matermdade e médíee do

Hesídê .

R V'd I RHospital de Caridade \ eSI encra: ua 1 a. amos n.

CUNICA DE SENHORAS _ CI- 65 - Telefone 1.422.

RURGIA PARTOS

Dr a. Milton Simone
Pereira·

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
1108 Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Píragibe No

gueira (São Paulo) .

Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

Diagnóstico, controle' ,e tratamento

upecializado da gravidês, Distur
litioa da adolescência e da menopau
sa. Pertubações menstruais, .i 'l�1,\.
mações e tumores' do aparelho geuí
lía1 feminino.
Operações do utero, ovários. trem
pu. apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do. perineo (ru
à1ru)
:&SSISTENCIA AO PARTO E O.fE-

RAÇõES OBSTF:TRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
Vhlturbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.
{À)nsuItório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Resíd. R. 7 de Setembro - Edíf,

Crus e Souza _: Tel. 846.

OR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteil'8
Hospital de Caridade de FIo

rtauópolís. �ssistente da
Maternidade

Ooençàs dos 'órgãos internos, es:pe.1
ciaImente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais g.tan
dulas internas

CJinlca e cirurgia de senhora.

-I.

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR·
DlOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

BORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-

00

raso
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles o. ti
Fone manual t.702

RESIDF:NCIA:
Avenida Trompowski U

Fone manual 7fi8

Dr. Mário Welldh...
�

Q1Biea mtdica de ad�toa e crlaaçu
Consultório - Rua João Pinto, 18

Telef. M. 769
Consulta . das 4 is 6 horu

"'Idbcia: Felipe ScbmJdt L .1.
rI'e1ef. III 1

•

Dr. 'Guerreiro da
'Fonseca
Especialista
Efetivo 'do Hospital de
Ca·ridade

O'UVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schrnidt, 99

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

DR. NEWTON d'AVILA
Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proetologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307

Clinica Médie� e Cirúrgica .0

DR. AUJOR LUZ .

Médico-Operador-Parteiro
Doenças internas.de Adultos e

Crianças
Alta Girurgia - Cirurgia GeraI·
Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões � Estomago - Fígado

Tratamento da Tuberculose
Raios X·.....,. Eletrocardíografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do
TribunàJ.) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das S ás fi

__ Fone 841. FLORIANóPOLIS

Dr. Roldão COllleal
CIRURGIA GERAL ::_ ÁLTA CI·
RURGA - MOL:ltSTIAS DE S�

NHORAS - PARTOS
Formado pela l!'açuldade de Medi·

eina da Universidade de Sio Paulô.
.... lh...e 101 assistente por vário. .DOI do
Serviço Cirúrll'ico do Prof. Allplo

CorrBa Mete
Cirurgia do estômago e ..ia. circula'
res, intestinos delgado e grGleO, tirol·
de, rins, próstata, bexiga, utero,

0"'ri08 e trompas. Varicocele, hidra
cele, varizes e herna•.

Consultas: Das 3 ãl 5 horal, , f1IJI

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

lI.eaidéncia: Rua Esteves· Junior, 170;
Telef. M. 764

Dr. r••lo 'oat..
Clínico e operador

eonlult6rio: Rua Vitor Melrelel....
Telefone: 1.405

Conlultal das 10 b 12 e da. 14 A.
15 brl. Residência: Rua Blum_,

22. - Telefone: 1.620

Dr. M. S. Cualcull
Clínica exclusivamente d.e eriançu

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 733
-

.

DR. A. SANTAELA
(pormado pela II'aculdade Nacio·
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
.

Médico por concurso da Asslst&n·
ela a Pstcopatas do Distrito

Federal
h,interno dr Hospital PslquiA·
tríco e ManicOmlo JudicIArio

da Capital Federal
b-Intento da. Santa Casa de MI·
serlcórdla do Rio de Janeiro
OLíNICA wmICA - DOENQAS

NERVOSAS
OonsultArlo: Edifício Amélia

�eto - SIDa 3.
Residência: Rua Alvaro de oer

valho. 70.
Das 15 � 18 horas

Telefone:
Oonsultório \- .1.208.
ResIdência - 1.305.

Est�doIr;;:;;;;
....·

a conceituada :
16 horas: diplomada
14 horas !

EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 48• e 68• feiras 16,30 horas .:Nova-Trento
•

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - s-, e e-, feiras 12,10 horas :
. • Caixa Postal 55. .

....................................................,. I .
.

.

D�
.

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegal
Fazei hoje uma ínecriçãc
o Credito Mutuo Predia

I Age����.�rlna
Rua Felipe /Schmidt. 22-Sob...............""""""-""""� ""tt4"""" C. Pcatal, 69 - .Tel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

•

Eis alguns novos característicos:
• As-sento amplo e mac:'o como uma poltrona

• Ventilac;ão eraduável na confortóvel cobin.

• Visibilidade fácil e correta de todos os Iodos

• Direc;ão de nOlfo tipo que torno STUDEBAKEA
o caminhio mais fácil de dirigir do mundo

Se não pode escolher boas

estradas, escolha um cami-,
nhão STUDEBAKER e faça
de sua viagem um passeio!

• Fácil aceno Q todos OI instrumentos •

part�1 vitais do motor

• Nove armolio do ,"aui, paro resi,tênc.;'o
máxima.,

••
.;>

AUTO COMERCIO LTDA
JOÃO PINTO, S6 - C. P. 439

TELEGRAMAS: AUTOCOMÉRCIO

:H'LORIANóPOLIS

Carros para. o interior do
o horário dos carros de que é agente, nesta capital,

firma Fiuza Lima & Irmãos, é D seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado Oferece seus serviços .

Cartas a Maria Inês
Ferreira.

,

A. DAM.Á.SCENO DA SILVA
ADVOGADO

.....

AÇõES CíVEIS.E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 - 2° anL

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388

Florianópolis - Santa Catarina

Guia P.araná • • .. • • • • • • • • • • .. •• • lo a:do
Publica relllCão d08 comerciantes e tndustríaís com seus enne

reços,
Cada guia II vendído acomDsnhado de um mapa rodovíárío d(

'Paraná e Santa Catarina.
Redação: Rua Prudente de Mor.aea, n. 626. - Curitiba.

. .....

COMPR�ORES PARA CASAS •
TERRENOS

o Escritório Imobillár1o A. L. AlTft.\
sempre tem compradores para casaa 8
terrenos.
Rua Deojoro 88

Fa.bl'lcant. e di.tl'ibuidOl'8111 du. afamada. con- Ifecçõe. -DISTINTA- • RIVET. POI.U. um gl'an.
de ItOl'tlmenta de oc!!emiral. ..Iaeado••

'

brlnlt Ibon. e bOl'ataa. algadõe•• mOl'in. e c,,'!amenta.
palra alfaiat•• , que recebe diretamenb da.

I8nrlllt Comero\lIIst•• do frit••!Ol' no ,.n tido d .. lho faz. rem 'Im_

FloJ'fcI:16pcll., -- FILIAJS em eJuft'eno1..� � tAa�il"
.

........a.......�..........Em�,...ED.mt��6�5E�!.mWFam........ma.M......ga..BE........EmBB....ám..:s...a�� ",unPM %WS$www-9SffiTWMaA�rtm .....�=p====

... lho.... fdbl'lca.�
vh.ltt!'

-Ia CAPITAL- Clhemo Iii 'otlll!!lgl1o do.
•ffl!tuor.m IIU4U (lOn'lJ)!l'Cl'.: MATRIZ IIIIIIV'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dr. Elpídio Barbosa Curso de Admissão em
I D:votado.- intei'ramente ,à.jns- ( Outubro e Novembro'
trução publica co Estado. a qual
tem dedicado intenso labor ·e ela

nívidente inteligõncia, organizado
e culto. o nosso distinto conterru

neo dr. Elpirii o Barbosa, provec

to advogado e Diretor do Depar
tamcnlo de Ed ucação, -há conquis
tado em nossos meios educacio

nais, cu ltui-ais e sociais, expres

siva projeção que lhe enakeoe a

inconfundível personalidade.
Sua atuação no Departamenlo

que lão eficlenteméhte diráge lhe

há 4arl0 a consideração dos supe

riores, a amizade sincera dos co

legas e o respeito dos subordina
dos. Indistintamente todos lhe

querem mui lo bem,: QuCÍ' por sua

incomum. operosidade, qure por
seu bonjssi.mn coração, quer por

sua fina educação, S. S. se impôs
de há muito à estima dos seus

conter+aneos, que, aprovéitando a

oportunidade que se lhes oferece,
o homenagearão, ',OS'o mais, à noi

te, no Clube 12 de Agosto, em vir

tude de a data de hoje -oonsignar
a' passagem de mais um seu ani

versário, com um concorridissimo
jantar, como testemunho de sua

justa admiração, como soem ser

as homenagens a valores incon

testáveis c. publicas.
Os que em "0 Esl ado" moure

jam, saúdam-no efusivamente, de

sejando-ihe os meshores votos de

felic"idad<;,s.

"

Florlan6poll" de 2 selembro de '949

Bomena,gem 'ao dr. Elpídio Barbosa
Concentração de escolares no estadio da Fôrça Pública - Ban

quete 110 Clube Doze de Agôsto
,Transcorre, nesta data, o dia do natalicio do nosso ilustre

conterrâneo, Prof. Dr. Elpídio Barbosa, Diretor do, Departa-
mento de Educação do Estado.

.

Funcionário do magístérío barriga-verde, desde moço, no
exeicícío de vários cargos, quer como professor de grupos es-

.colares, quer corr-o inspetor escolar por longos anos, cujas ati
vldades lhe valeram a direção do Departamento de Educação
de Estado, Elpídio 'Barbosa sempre esteve presente aos movi

mentes escolares de sua terra, ora assistindo às crianças com

o melhorar os métodos pedagógicos, ora incentivando os mes

tres amparando tôdas as suas proposições que se referem ao

bom andamento dos negócios do ensino público. As suas iní
eíativas à testa da repartíçãoe a que cumpre dirigir os estinos
do ensino em nossa terra, o educador excelente e capaz que
sabe ser, são sempre o fruto da longa experiência adquirida
no trato com as cousas dei educação popular. De longos anos

vem Elpídio- Barbosa se dediçando, de alma pura e coração
sempre aberto, à carreira que abraçou desde jovem, encontran
do ainda em meio às preocupações de educador, tempo neces

sário para que se formasse em Ciências Jurídicas, conseguindo
o seu pergaminho de Bacharel. Mas, ainda, continuou a sua

missão patriótica de educador, sendo o exemplo sadio de per
severante votntade de prestar os seus serviços a Santa Çatarina
na mesma carreira que nêle encontrou um verdadeiro apai-
xonadó.

.

E, hoje, data de seu aniversário natalício, a mocidade es

tudiosa de nossa terra, os seus colégas de magistério e os seus

amigos e admiradores, em grande número, prestarão ao Prof.
Dr. Elpídio Barbosa, homenagens as mais merecidas que tra-.
duzem, perfeitamente, os seus sentimentos de cidadão reco

nhecendo-lhe o valor moral de educador.
Assim, dentro em poucas horas, terão inicio ás comemora

rações do aniversário .natalícío do ilustre conterrâneo, com o

seguinte programa: - às 10 horas, no Páteo da Polícia Militar,
concentração de escolares, seguindo-se numeras de cantos e

recitativos. Falarão a Prof. Maria da Glória Schutel Grisard
e a' aluna do Instituto Dias Velho Carmen Nahass. Nessa oca

sião será entregue ao homenageado rico mimo.
No Clube Doze 'de Agôsto os seus amigos e admiradores

oferecerão ao ilustre educador um jantar com cêrca de 200 ta

lheres, falando a Dep. Antonieta de Barros.
"O ESTADO" apresenta ao Prof. Dr. Elpídio Barbosa o seu

cordial abraço de felicitações, ,associando-se às homenagens
que lhe serão prestadas no dia de hoje.
Pessoas inscritas para o banquete Areão, Ada Bicocchi....Ramos, Maria'
a ser realizado hoje, no Clube Doze Barreiros, Emília Miguel. Elusa

de Agôsto, às 20 horas Costa, Ondína Nunes Gonzaaa, Si-

Dr. José Boabaid, dr· Armando Iene Cidade Gevaerd, Nclly Guima-

Simone Pereira, prof. Antonlctn de rães, Herrnezill a Gualberto, Elza

Barros, ds. Leoberto Leal, (1,'. João Cardoso Pereira, Cora Batalha da eira. dr. .T osé Maria Cardoso da v C'

David Ferreira Lima, dr. Afonso Silveira, Eunice Schiefler, Dirce ga, dr. Ylmar Corrêa, dr, Pro+ógc
Veiga, dr. Félix Schaeffer. dr. Paul Noemy de Sousa, Catarina Seára, I nes Vieira, dr. Orty de :\'[a2'31[,:1e5
Caldas, dr. Lídia Martinho Callado, Maria dà ,Graça Luz, José Silveira Machado, dr. João Estivullct Pires,
jornalistas Jairo Callado, Batista d'Ávila, Pedro Garcia, dr- Abelardo dr. Antônio Dib Mussi, dr. Cid Lou

Pereira, dr. Agripa de - Castro Fa- da Silva Gomes, prof. Sálvio de res Ribas, dr. João Ribas .Tlamos,
rias, dr. Wilmar Dias, Celso Ha- Oli veira e senhora, dr. Hamilton

'

dr. Biase Faraco, Félix Odebrecht,
mos Filho, Laura Bustamante, dr. José Hildebrand, Emmerich, D01;a- Alfredo Campos, Osni Paulino da

Rubens de Arruda Ramos, Pedro lécio Soares, Carlos Büchelc Jr., Sih;a, Guilherme Urban, Gustavo

Xavier, Augusto R. Jacques. Mon- Maria Madalena de Moura Ferro, Neves Filbo, Adolfina Tolcr.tlno

senhor João Shrepsersk, Haroldo Custódio Campos, Áurea Cruz) Mil- de Sousa, Irene Pereira da Silva,
Vilela, João Machado, Alcides ton SulJivan, Emmanuel Peluso, Osvaldína Cabral Gomes: Dupuy
Abreu, Nelson de Abreu, José 10- Diva Formiga, Aldo .T. Nunes, Edu- Côrtes, Iná Camisão, Alcides Olivei

Ientino de Sousa, Antônio ,'\!mci- ardo Pio da Luz, Ida Boahaid Bri- ra, Reinaldo D. de Oliveira, ,.; urea

da, Mário Marques Garcia, dr- Jesé na, Eglê Malheiros, José MoHa Pl- Leal MOÍll'a, Anibal Nl}nes P�res,
Nicolau Born, Ney Santana, Or- res, Ivo Bandeira Côrte, Antônio José Figl.leró Siqueira, J. Bosro, Odi
lando SaJum, Júlia Gama Ferreira Epifanio dos Santos, Adriano Mo-, Fraga e Silva, Salim Miguel, Erico
de MellD, Maria da Glória Matos" simann, Mâncio da Costa, Nrlsor:! Stratz, Osvaldo Meira, Mário Wie

Maria d.a Glória Oliveira, Zilila He� IM. Nunes, Carlos da Costa P�reir::l, thorn, João Francisco da Rosa. E

zende, Julieta Torres Gonralves, Turema CavalIazzi, Olga Bnrbosa, outras pessoas que figuram em lis

Arnoldo José Régis, Aimée pcrei- dr. Raul Schaeffer, dr. Joaquim tas ainda não recolhidas.
ra Gonzag3, João Gonzaga, l.�aur3 Pinto Arruda, dr. Wigando Per- As listas de adesão encont!'''lm-se

Farias, Manoel- F. Coelho. Alaide suhn, dr. Ruy Cesar Fel.lersdmette, nas redações de "O Estado", "A

iSardá Amorim, Egidio A'TIodm, dr. Antônio Nunes Varella, dr. An- Gazeta", na "Livraria Xavie"." c

13albillo Martins, .João dos Santos tenor Tavares,\ceI. Pedro Lo�')(�� Vi- cnm o sr, Sálvio de Oliveira.

Dr. Davi José
. da SUva

Procedente da Capital Paranaen
se, encontra-se em nossa cidade, o

Dr. David José da Silva, sub- ,gr,.
ren le da filial em. Curitiba da Con
doroi! Tintas S. A.
Ao distinto homem de negócios.

que "cio á nosso capital em visita

á F'ilíal ela Condorcil Tintas S. A.,
desejamos {,['liz estada em nosso

meio.

PARÁ" fERIDAS,
E C Z E MAS.
INflAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I ,R AS,

,

•

3as. e 6as. para

Transportes Aéreos Limitada
NeVO HORARIO PROVISORIO

2as. e 5as, para Lages' e Porto Alegre
Joinvile - Curitiba - Paranaguá. - Santos e Rio de Janeiro I

Prepara candidatos de ambos os sexos. ao exame de ad-·

missão para todos os estabelecimentos de ensino secundário.

REVISÃO GERAL da matéria do ano.

ATENÇÃO: Não funcionará o curso, como era costume

nas férias, em �zembro e Janeiro.
Início: Aos 3 de Outubro próximo.
Horário: das 2,30 às 4,30 da tarde.
Local: Av. Hercílio Luz n.'20, sobrado (Albergue Noturno) r

Matrícula: Dias 28,.29, 30 de setembro, das 13,30 às 15 ho-

ras, no local do curso.

Despesa: Cr$ 150,00 para o curso todo, pagáveis no ato da-

matrícula '.

Um aluno fraco não precisa perder o ano, nem suas 'férias�e
O nome do Curso é uma garantia. -

JOSÉ WARKEN, díretor.

No telegrama pelos srs. Paulo Fontes, Arolde

Carvalho e Ramiro Emerenciano transmitido à im

prensa da Capital da República ainda é de notar, em
continuação ao que já comentamos, a presença de um

velho e desmoralizado hábito udenísta: o de acusar

os magistrados de facciosismo. Basta que um juiz.
profira um despacho ou prolate uma sentença, de
jeito a não satisfazer integralmente os apetites ude

nistas, para que a palavra partidária, escrita e fala

da, não se demore em anátemas e acusações. Diver
sos foram os exemplos, nestes últimos 'tempos. O in-

__, tegro juiz da Palhoça, por ocasião do pleito munici

pal, quando decidiu apurar cédulas imprestáveis,
que davam a vitória ao éandidato udenista à prefei
tura de Bom-Retiro, mereceu rasgados elogios dos
sobas da U. D. N. Contra essa decisão, o P. S. D., pre
judicado substancialmente, não veio despejar.se pe
los jornais, em ataques ao brilhante juiz. Pelos ca,

nais competentes reformou a decisão, em recurso pro
vido unanimente em segunda e em última instâncias.

Bastou, entretanto, que aquele mesmo magistrado,
cumprindo à decisão superior, desse posse ao candi
dato pessedista, eleito, para que os mesmos udenís
tas contra êle se voltassem, pelas colunas do órgão 0-

-posícíonísta, tachando-o de faecioso. Mais receente,
mente o acusado de pecha idêntica foi o honrado juiz
de Itajai. A sentença que motivara essas agressões
descabidas teve, entretanto, cpnfirmação unânime do

colendo Tribunal de Justiça do Estado.
Os ataques, agora, são dirigidos ao juiz de Ara

ranguá. Que os subscrevam um médico acerbadame
te apaixonado e um ferroviário, concebe-se. Mas que
os avalize, também, um advogado, que, pór certo,
não deve ignorar <O caminho dos recursos legais - é
e lamentar. Se todos os despachos dos juizes dessem
margem a que as partes porventura prejudicadas gri
tassem insultos contra os magistrados, arguindo.os
de parcialidade,' no caso do registro dos candida.,
tos udenistas de Araranguá o P. S. D. poderia 'seguir
êsse mau caminho dos signatários do telegrama. É

que entre .os aludidos candidatos alguns foram regis
trados com documentação irregular. Um deles, por e

xemplo, provou que em 1937 era casado e em 1945,
sem ser viuvo, era sotteirot Se pessedísta, o fato 'de o

juiz
-

registrá-lo, para os srs. Fontes, Emerenciano e

dr. Aroldo Carneiro Carvalho seria prova provada de'
facciosismo!!! - •

Como se observa, o telegarama de Araranguá é um
oceano de petas e bobagens, e denuncia à Nação a pe
núria mental que o forjou. '

Leia-se, nele, ainda este monumental tópico: "A
campanha dos nov(Js municipios está sendo orienta
da pessoalmente pelo irmão do vice-presidente da Re
pública que, a qualquer preço, quer demonstrar o

prestigio do sr. Nerêu Ramos em Santa I Catarina"
Quando a raiva é pobre, espuma nesse tom. Com'·

que, então, os deputados Fontes, Ramiro e Aroldo,
membros diretores de um partido, não sabem que as

campanhas eleitorais são orientadas pelos chefes de
partido? Ignoram êsses travessos representantes da'
U. D. N. que o sr. Celso Ramos dirige a campanha co

mo\pr,esidente da Comissão Executiva do' P; S. D. em"
S�nta Catarina? Será admiss.ivel que homens presu_
mIdamente :a. altura dos diplomas que portám, pos
sam confundIr, como o fazem alguns poucos ainda
não desalfabetizados, o presidente de U)l1 partido
com o irmão do preclaro Vice-Presidente da Repúbli
ca? Admitir ·essa hipótese, é receber o atestado que
todos sabemos de que! Não na admitir, é confessar a

intrujiee do telegrama! Daí não há fugir. O direi
to de opção, todavia, fica assegurado aos srs. Paulo
Fontes, Ramiro Etmerenciano e Aroldo Carvalho...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


