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Governador Aderbal
H,. da Silva

.

A Assembléia Legislativa do
Estada, em sua- sessão de on

tem, deferiu requerimento, em
regime de urgência, do sr. dr.
Aderbal Ramos da Silva, Go,
vernador do Estado, solicitando
àquele-Poder, mais 60 dias de
Iícença, em prorrogação,

-

para
tratamento de saude.

As comemorações do
Ano Santo de 1950
Hio, .2 (V". A.) Instalou-se sole

nemente mJ.tem, às 20 horas, no sa

lão nobre ,0,9 Automovel Clube do
Brasil, a Conns.são Nacional do
Ano Santo.
•. A sessão teve inicio com a apre
sentaçâo do Côro Feminlne da As

sociação de Canto Côral, que exc.!cutou augumas peças' .sacra, tendo
a .seguir monsenhor tlelder Câmara I
pronunciado uma oração.
Falou, logo após o ministro da

Justiça sr. Adroaldo Mesquita da

(:C>sta, que foi vivamente aplaudi
do pela numérosa assistência que [! .

lotada o auditório. l' r: ":'.f

i
EnCéI'I'l1l'd(J ii solenidade, f'êz uso

da palavra d,'Jaime Camara, arce

bispo do Rio de Janeiro.
.

Estiveram presentes, dentre ou'"

tras pessoas dos nossos meios so
cial cultural, eclesiástico e politi
co, o embaixador da Italia, reore
sentantes do ministro da Guerra,
do chefe de Policia e do presiden
te do Supremo Tribunal Federal, o

nuncio ,opostólico, os bispos de

Pesqueira e de Assis, e o abade Mi
cheJe,

\

Adere o Exército'
Argentino às come
mor�ões do dia 7
BUENOS AIR�S, 2 (U. P.)

Por motivo da passagem de mais
um aniversário da Independên
cia do Brasil, a ser comemorado
no próximo dia 7, o ministro da
Defesa da Argentina, -general Hum
berto Sosa Molw.'a, resolveu que o

'Exército aderirá à homenagem e

que em todos os institutos e unida
des do Exército um oficial faça
uma conferência alusiva à data.

Vitimas do tufão
DO Japão
TOQUIO, 2 (U. p.r - o núrne

ro de vitimas, em consequência do
tufão e das inundações . que o

acompanharam se elevou a sessen

ta e oito mortos, duzentos e vinte
três feridos e cinquenta desapare-

. cidos na área metropolitana, que
inclui Yokohama.
Cêrca de cem mil homens traba

lham, 'febrilmente, por escorar,
com sacos de areia, as reprêsas, a
fim de evitar a repetição das inue

d�ções que em 1947, afogaram duas' Inul pessoas .

.

IDe acôrdo com a policia, sessen ..

ta e seis mil pessoas ficar:am desa-
brigadas. .

o MOMENTO

VELHO DISCO
o sr. Adolfo Konder, segundo noticiou uma difu

sora carioca, anda a exibir, nas rodas udenístas da
Capital Federal, o telegrama em que três correligio
nários seus, militantes ria política estadual, lhe trans
mitiram as versões tendenciosas sôbre supostos atos
de violência das autoridades do Estado contra ele
mentos da U. D. N. de Araranguá. O sr. Konder, evi
dentemente, não ignora que, com aquelas falsas notí
cias de perseguições ao udenismo do município sulino, r

�e visava, precipuamente; dificultar, se tanto fôsse
possível por um simples telegrama em que a realidade
é propositadamente deformada, qualquer eventual
assentimento' dos mais altos próceres da U. D. N. ca
tarinense, residentes no Rio, a um 'possível entendi
mento interpartidário. Ao mesmo tempo, as "demar
ches" tentadas em Pôrto Alegre e mesmo na Capital
da República, por alguns udenistas de Araranguá,
muito nossos conhecidos, no sentido da anexação da
quele município ao Rio .Grande do Sul, não tendo sido
felizes,

.

nem assim estarão afastados do pensamento
dos que a cancelaram, para golpear o patrímônío terri-
torial do nosso Estado, ,

-.'
......

No entanto, O sr. Adolfo Konder!1 cujo amor à
....

terra catarinense fazemos justiça reconhecendo-o aci
ma de quaisquer suspeitas, não é também infenso ao

movimento de pacificação política que se processa na

esfera federal dos partidos. E�� -norqúe devera melhor
�., aca,utelar-se em reíação às :�J?-tr�g�s. �ue;J l�� s�J� � tele,

grafadas por alguns cy:>rrellglOnanos, que mtegram o

cíírculo dos que já tiveram ocasião mesmo de desvir
tuar os têrmos+duma entrevista que publicou num

matutino carioca, provocando-lhe até uma retifica-
ção assinada.

-r

>

Todavta, acrescenta a noticia irradiada pela difu
sora, o sr. Adolfo Konder, não só divulgou o telegra
ma sensacionlista, como o comentou, repetindo, a

propósito, velha exploração facciosa em tôrno da cria
ção dos sete novos municípios de Santa Catarina, As
sim é que insiste o sr. Konder em afirmar que aquele
ato atendeu a uma vingança do situacionismo esta
dual contra quatro municípios em que a U: D. N. ven
cêra as eleições municipais. Alega, pois, que dos mu

nicípios udenístas é que foram desmembradas as

áreas territoriais para a formação dos novos.

A inverdade é flagrante e custa.crer que não re

pugne veículá-Ia.de público a um político das respon
sabilidades do sr. Adolfo Konder.

Vejamos. Campos Novos, onde o P. S. D. venceu
as eleições, cedeu território para a composição de dois
novos municípios: parao de Capínzal e para o de Pi
ratuba. O mesmo aconteceu com o Rio do Sul, de que
se desanexaram territórios para a integração dos no

vos municípios de Itupo;ranga e Taió.•Ainda os muni

cípios de Joaçaba, Bom Retiro, Videira, Itajaí e Con
córdia, em os quais o P. S. D. venceu as eleições mu

nicipais. cederam território para a criação de seis dos
sete municípios novos.

Enquanto, pois, de Araranguá se desanexa o Tur
vo, e de Blumenau e Joinvile, municípios udenistas,
se desanexavam partes que, juntas a outra parte de
sanexada de Itajaí (município pessedista), formariam
Guaramirim, outros municípios de situação do P. S.
D. perdiam território para dois dos novos.

Assim, dos novos municípios, apenas um - o de
Turvo - não .se alimentou. de glebas pertencentes a

comunas politicamente confiadas ao P. S. D. Mas o

município de' Turvo era uma velha aspiração popu
lar. E tão bem a criação dêsse município foi recebida
pelo povo, que a U. D. N. não se sentiu encorajada a,
nas próximas eleições disputar nas urnas o cargo de

prefeito, limitando-se a registrar candidatos para ve-

readores.
.

Onde, portanto, descobrir o critério político-parti
dário nessa nova divisão administrativa 'do Estado,
cujo projeto foi elaborado por órgãos técnicos compe
tentes' e tornado lei dentro das mais estritas normas

constitucionais? .

Positivamente, é preciso desconhecer essas reali
dades, ou impudentemente .subordiná-las à paixão
facciosa, para vir a público reprízar a desmoralizada
versão que atribue propósito partídárto ao ato da' cria
ção dos novos municípios. •

Sanfa Catarina o saúda!

(
Ninguém pode .aludir ao nome do preclaro Vice

Presidente da República sem associar-lhe uma 'mar

cante fase da história po1ítico-administrativa do nos

so Estado. O sr. Nerêu Ramos tem de tal modo vincula
do f sua vida pública ,ao bem da coletividade catarí.,
nense que não se lhe pronunciará o nome sem recor

dar uni passo glorioso da existência de Santa Catari
na. Político, não no velho conceito de profissionalismo,
mas na acepção de uma profunda e reconhecida' voca,
ção para as causas públicas, o sr. Nerêu Ramos não
deve a sua brilhante carreira a simples contingências
fortuitas, senão a uma viva e constante atividade ao

lado dos interêsses populares.e pela grandeza de Santa.
Catarina.

Depois de haver assinalado a sua trajetória como

governante do seu Estado, � mercê de consagradora e.

apoteótica manifestação da vontade eleitoral dos Ca
tarinenses, o sr. Nerêu Ramos, que cintilantemente.
participou dos trabalhos de elaboração da atual Carta.

Magna da República, conquistou o pôsto de Vice-Pre
sidente da Nação, onde o seu nome, inconfundível no,
panorama político do país, tem sido �lvo das mais �n,e
quívocas e eloquentes demonstrações de prestígío.,
Não sómente como ilustre Chefe do P. S. D. nacional,
mas corno homem público de invulgar capacidade de

ação e firmeza de atitudes, o nosso eminente coesta-
duano obteve, por méritos indiscutíveis, uma situação
extraordàriamente honrosa, em que, aliás, tem ensejo
para confirmar . seus invulgares e invejáveis dotes de,

político votado a traçar destinos à história nacional.
Terá, 'sem dúvida, por isso mesmo, adversários,

que lhe não concedam a justa apreciação ·dos atos e

atitudes; mas, é forçoso convir, sem possível contes
tação, que aquilo em que muitos quereriam a;po�tar
êrros e insuficiências vale à personalidade do msigne.
Presidente. do P. S. D. nacional precisamente como"

tracos de um caráter que se não diluem ao cicio de

ambições pessoais par� amold�-lo às convéníêncía �e
um momento. A sua força reside nas proprias convie

ções, elevadas ao mais alto sentido daquilo que con

sulta as aspirações da coletívídade e o progresso do

país. Eis porque, personificação d� :p:r�ncípios, ? s!_Ne-.
rêu Ramos é, na verdade, o depositário da mais lrres-·

trita confiança da corrente política majoritária, que o.

tem como grande; leal e clarividente Chefe.
- Hoje, data em que transcorre o seu aniversário,

se oferece oportunidade a os seus amigos, admirado
res e correligionários lhe manifestem, mais uma vez,
os sentimentos que se generalizam na alma de quan
tos, em cada uma das ímorredoíras realizações de seu

Govêrno em Santa Catarina, vêem um monumento
de humanidade, iexemplar de moderna e objetiva
aplicação democrática, ao encontro das necessida<!es do .

povo. E, pois, de par com o registro e as expansoes: de

simpatia e aprêço, a que o acontecimento social do
seu aniversário abre oportunidade, é :ry.atural que se

rejubile a alma anônima daqueles .a quem a obra de

Nerêu Ramos foi especialmente dedicada e que se rea

firmem, rrem voto que interpreta seguramente os an

seios gerais dos Catarinenses, as esperanças de maio

res triunfos .ao grande e nobre coestaduano.
,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Associação Comercial
de Flcricmopolis
-Concurso de Vi.rinas

A convite do. Comando da Guarnição Militar de Florianô
polís a Associação Comercial está dirigindo. e orientando o. Co.n-·
curso. de Vitrtnas, a ser realizado. de 4 a 7 de setembro. co.l'l'en-·
te, corno parte dos Iestejos comemorativos da Semana da Pá
tria,

Haverá 4 prêmios, conferidos segundo. a predomínâncíai.
de um dos característícos seguintes:

'a) Motivo histórico. - Prêmio da Marínha de Guerra;-,

b) Originalidade - Prêmio.' Exército. Nacional;
c) Conjunto - Prêmio. Prefeitura Munícípal.
d) Riqueza de apresentação. - Prêmio. Assocíação Co.-·

mercial de Florlanópolís.
A abertura do. concurso está fixada para domingo, dia 4,_.

.

às 19,00 horas,
A classificação. será feita por uma Comissão Apurado.ra,,)constituída de representantes do. Departamento. de Educação. e'

oficiais das Fôrças Armadas, na noite de 7 de setembro.
As Inscrições poderão ser efetuadas na sede da Assocíaçâo

Comercial, que designou o. Více-Presídertte, sr. Antônio. B. Pe->
reira, para orientador geral do. concurso.

Estão. inscritas, até o. presente, as seguintes. entidades:
1. Carlos Ho.epcke S. A.
2. Moellmann S. A.
3, Casa Três .Irmâos,
4. Casa O Paraíso 'la Vitrine).
5. Academia de Comércio.

(2a Vitrina da Casa O Paraíso),
6. Casa Perrone.
7. Casa Renato...
8. Casas Pernambucanas.
'9� Casa América.
10. Livraria Central.
A inscrição. será encerrada 110. dia 3, sábado, às 12 horas,

Ftorianópolis, 10 de setembro. de 1949.
-

CHARLES EDGAR MORITZ, presidente.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------,___

Necrológio feito na sessão especial na Associação Brasileira de
Farmacêuticos, realizada no dia 13-5-49, pelo Prof. Virgilio Lucas
Ao amanhecer o dia 7 de f'cve- Sua simplicidade de !f;odos era

rciro do ano em curso d.PI'P.l11 os demonstrada espontancamv.ito e de
jornais desta capital, a Jnínusta no- todas as formas: nas ações, 'las dis
tícia do falecimento daquele que cussões e até nos seus 'ilLJnH!rDSOS
em vida se chamou Heitor Luz. jJa_ esqr'itos espalhados por todo C)
ri) a imprensa profissional foí ape- país.
nas a noticia de um banal aconte- Possuindo um cabedal científico
cimento que diáríamente regista e profissional pouco vulgar. g(Jzan
divulga; para a estatística demógra- riP dcl um justo renome .lcntr.i I)
Io-sanitàría, mais um óbito a' so- fora do Brasil, jamais se mostrou
mar na. longa lista do obtuárío ; pa- vaidoso dessas qualidades.
Ta a massa popular, um falo que Orgulho, vaidade, pretensão, ul)io
passa sempre desapercebido. Para stdade, maldade e espír-ito rie vin
os da sua grei, porem, no seio da gança, são feias qualidades hurua-
classe farmacêutica a que se hon- nas que jamais encontraram �l1a
rou de pertencer, entre aqueles que rida em seu formoso coração,
gozavam do_)seu convívio e arniza- Durante 3. penosa face da �11a vk
de, o desaparecimento de Heitor da profissional, em consequência
Luz teve 3 mais dolorosa reper- da ultima guerra, em que tantos ve-

cussão, provocou sincera mágna xames e privações sofreu, t, Id(, foi
a;:ll'al. por êle suportado estoicamente,
A morte continua sendo o eterno SEm qualquer lamentação, sem de-

sejo de vingança, tendo nos inhiosespantalho da humanidade . .\ des- as palavras de Cristo _ "Per-to-
peito do imenso progresso eb ci- rJ, Senhor, êles não sabem o queência, das notáveis aquisicões al- fazem!"cançadas no campo da macéria, é Perdoou sempre com superiorida-:1 morte ainda nos 'nossos dias, um -

mistério insondável, tal como era de QS males que lhe foram feitos díre Heitor Luz foi talvez o Iarmucêu
tido pelos nossos antepassados. Pa- ta ou indiretamente. tico que mais escreveu Ih' Br.;l�jl
ra uns a vida termina definitiva- Foi um cidadão oatniota amando sôbre assuntos prof'issionuis, (00-
mente com a morte; para outros é a sua gente e as coisas elo SNl país, mo se verá' mais adiante e.u sua
f.l morte o inicio de outr a vir:,!. 'lIO colaborando com fé' e entusiasmo apreciável bibliografia. .

campo 'espiritual, e a evolução de pelo seu progresso material e CU!- Através de seus escritos ''- }·V1'OS
existências anteriores. tural no ambito de suas atividades, publicados tornou-se o f,n111aeêuti-
Heitor Luz teve f'111 v irla essas Foi um exemplar chefe de Iamí- co mais conhecido no Br-asil e mes-

convicções espiritualístas , foi um lia. . •

n.o além de suas fronteiras.
verdadeiro e .sinccro" psptrltn. Te- O PROFISSIONAL Era um nome familiar cm lodo
ni êle agora a conf'irmaçâr, do seu Heitor Luz era farmacêutico .la o país no âmbito da farmúcia e da
credo? Quem o poderá s"iwr' Se velha guarda, do tempo e�p 'TlI':) :1 medicina. Por isso l11rSJl1O éI sua
é verdade que o espirítosmo tem evo farmácia era a grande oficina onde palavra era acatada .c :)iil ll'!1Í!OS
Iuido -de modo ímpressíonante em SI' manipulavam pelo própr!o pro- casos, decisiva, sôbre certo', assun-

todo o mundo civilizado, uào é fissional todos os medicamentos oí'i- tos de farmácia em discussão.
menos verdade que a ciência que cínais e magistrais, Vivendo sem- TRABALHOS PUBLICADOS
atingiu nos nossos dias () maximo pro da farmácia e para a fal'm(lt'ia Heitor Luz era com �eJ

_
nome

(te progresso, nega ainda os chama- C0m raro entusiasmo e (krHcaç':1o, pessoal, ora com pseudôrrimos, .Ieu
dos fenômenos espíritas. E a ciên- e com o longo cabedal (la sua- ve- Ú publicidade os seguintes traba
eía só procura a verdade dos ra- lha experiência, era êle mil vcrrla- lhos:
tos.

'

deiro mestre da arte de manipular "Colodais" _. Novo Manna! Mé-
Passam as gerações através dos os medicamentos. UI11 ncrfrito fr.r- dico�Farl11ac(\utico Mo.uprno

milênios· de existência do ]1Ia:1eta macólogo 110 sentido Jato d'l pala- Formulário - Agenda m6ctici'-far
{"lI que 'Vivemos e a riuvida permlifiC- vra. macêulica _ Manual do fl'at[,J�len-
(,.,. o que som_os. de onde viemos.. "Rato de farmácia" q1,e rl':1. co- to das Moléstias _ Livro (lo {'rá-
'i1D�1 onde vamos?· ,. .. tico de Farmácia _ Caoerpo!' de

moo se' dIz na gJ1'ia fal'l11Hcelltica,1/' que o homem é peql.h'no de- n11'0 havia para êle dificnldaà e 1'3 Fórmu]ase de 1 a 5 _ F'arlll;'tcólo
m::;i<: para cOJ�hecer e compreender rnan:pulaçiio; soluci(mav:J fac:íl- go (Rev,istl1) _ Farmacol (Reyls-.
" '>lltnreza e seus propósitos! mente quaisquer dificuldades qne b químico-farmacêuticélj - He-
Scia como fôr, é a morte senão lhe fôssem apresentadas .• Daí as nu- vista Formulário _ Ql1!lllioi:ed.pia

fi unÍca, a melhor oportunidadé que merosas consultas técnicas que re- dn Malária _ óleo de algorloi'iro
se apl'f'senta para o julgameilto se- .cebia de todos os Estadns e ioca Ii- para uso injetável _ Aglla bi-dis
rpn'1 rios ll0mens que passam 'Pela dades do 'país 00Jicitando esclal'e- tilada, para uso parenterai _. bô
v;(L�. Dara lima apreciação pom- cimentos sÇ>bre o "mo(lus facien- bel' Vitaminas _ AuxiJiar (1(. Far
pld!)' f'. 9.l1lpla das suas aç'.)e�, de <tis" de talou qual formula mag.;s- mácia e algumas c:cntenas (�e a;ti
st'as qtiiudes, das .boas ou más ([ua- traI ou oficinal. Para iss') ntt<nfi- gos de divulgação publicad�Js em
licl:lr]es de carater que fl:'vehu"nn, nlla êle um serviço regular de cc.n- tbdas as revistas e jornais da das
tudo sem os protestos ou (JS aphu- sultas e respostas, proCllr:lpdfl fa- se.
sos dos desaparecidos que n:'ío mais' ci1itar a todos as luzes do seu sa- Devemos recordar que a 81:a pu
poelem manifestar-sc. •

i ber, da sua grande e.xP(,l'J("l(�ja. blicação "Manual do tr:üamell to
E, o que neste momento ('s! amos Fundou e mantt;ve a cusf:l !11 {\pria das moléstias" foi na oei!s:ão for

fazendo por designação rIo ilustre revistas e joruais e publicon livros temente atacada pela classe ·'llediea
'presidente desta Casa, proff SS0r C!,'V<::l'SOS tendo COII10 ob:,� ".I".ro •

b 1
- , •

tl\l'l't' C" R
" a elo pms, so a egaç'ao, ,-Ice ceI' oj 1 1110 AesarlO asa, rC:1C1endo d'·.\'llla',l"'a-o dc nonllDc·l·rn(.'lltc'.S s'o'- t f 3

! f' � .,. "" p,)nto justa, de que es ava ()ra oa(essa ·orma maIS uma hlSta 11Ome- )11'C a arte de ben'1 nlall1·p'·11'11' os )·ne- f 1 d II
'

;J ) ,.. sua seara, ·a tau. 0- Ie a. neccssa-61agem ua C asse ao grande C0rnpa- dl·came·ntos. .

1· J ria medicina.

�i�:.ll·� de uIas· que se folvara :i?Jl1- Ef!! t<JUasedtodas. as revistas fDr- Aos seus mais íntimo� .1a'1a f'le

Que as deficfencias e !) rlf'ecolo-
macell Icas o paiS da,,:::. êle fre- a!-: razões que o ievara a escrever

'd d quente colaboração sôbrp- assun- tal trabalho. 'É que êle !lem c::;nhe-rl o o meu verbo sejam compen- tos técnicos ou de I'ntere'sse col.e- f'
.•. ' . .

1sados ·pela realidade e sillcp-ndadc . c�a as de IClenClas e n1ls,'nas (O

(lOS conceitos emitidos sobrf' a �ua
tivo ,da profissão farmaeêulica. nosso "Interla,nd", Que há ]'Jga,res

personalidade. Antes de conhecerl11o� Heitor longínquos do <país onde o r..'édico
O CIDADÃO Luz pessoalmente, ain.:da Inc8liza- ja.mais põe os pés e que' a medici-

Comecemos pelas ·suas qualida- do em Florianópolis, sua tel ra la- na é abertamente exercida per cn
des de homem, dé cidadão. Para tal. já de .há muitos anos conhecia- ra:ndeiros quase analfabeto;,;, ;;em
(fIlem como nós conhecei! m:. inli-

. :;'os por correspondência e COm conhecimen:íos de medicina, f'. lo�mIP.idade Heitor Luz, nada .rnais fá- cI(' sllstentavamos vivas polêmicas
ci� c agradável do que traçar a sua em revistas farmacêuticas, sf,])J'e meios de obtê-los nos centros mais

biografia, realçar as suas �Il1alida- assuntos técnkos-profissionai'l Em- adiantados.
des de coração e de espirito. bora muitas vezes as 'ihcll1;SÔ�S Escreveu êsse livro cm linguagem
A bondade e. a simplicidaife TO- fossem acaloradas, jamai::; foram 'limples, ao alcance· dps�os menta-

ram os traços marcantes de sua àgressivas, de parte a parte f:' "(,,lU- Hdades, com o propósito df' escla
vida, Incapaz de fazer nu de pen- pre notavamos nêle êsse e!';pÍl'it(, recê-Jas de algum modo. evitando
s:;.r no. mal, era sua j)reC'cupacão de bondade, de tolerância e de ('0- assim que n,a medicina a (fue são
constante a prática do bem e ° 'fa- l(-;�!Uismo que tanto eram do seu obrigados a 'praticar n�1 fl1lta ab-
7ia sempre que �e apreseut'lv? a feitio. soll1ta de recursos oficIais, erras-
oporlunidade, sem alarde e sem V<li- Jamais atacou ou CenSlll'Oi! o sem o menos possiveItdade. Sabemos ·q;uemesmo no perio- t! abalho de quem quer que n�se. Essa foi a sua intenção, emhol'a
do de sua vida em que a sorte lhe foi mesmo que se tratasse de assuntó nunca pudesse ser reconh'�cicia' ou
adversa e luotu com gl'3I!des difi- j� conhecido ou divulgado enten- 'admitida pela classe méclicil. Se
culodades, jamais deIxou c!e fazer QS den.do êle que em tôdas a/ dlscus- foi um êrro condenável pelos ho
]wneficios que lhe eram so]icitados. sões sempre se faz a luz Oll mr-lhc- mens, Deu::; o perdoará, conr.€Cf:l1-
No campo da sua prnfi�sii() ('ram rflm os conhecimentos. do a sinceridade da sua intenção.
llUmerosos os que, a êle recorriam Não compartilharaIu d&sse 8('11- TRACOS BIOGRAFICOS
soliCitando os mais variJ1rfo<; e :is timento superior algum COlegas Heitor 'Pinto da Luz e Silva, que
vezes dispendiosos favores, sem ja- ([11� o atacaram e magoaram em p o seu nome completo, nasceu no

!!:l_ais esperar ou taxar relllunera- 1,11lltO� trabalhos que api'e�e!l',)1�I. dia 1° de dezembro do ano de 1879,
çao dos trabalhos prestados. A to-

TIm c:!.estes, reeonhecenrlo. "l. ln_Jllstj·· em Flo�ianópolis, Estado de Santa
dos atendia com paternal carinho ça nao tardou em pemtenc,al'-se Cf!tarina" e faleceu nesta' c'l}Jj�al,
(' interêsse de ser util ';cm lwnsaT nubJicamente, Jogo após a 1"la mor- no dia 6 de fevereiro de 19,t9", ('('m
em recompensas· E por j.;�iJ ll1('S1l10 Itr. (masi 70 anos de idade, Era filho
ahusavam ela sua hondad� r ar-ne- Melhor fôra entretanto (Tue ('m rl(� Eliseu G}Iilherme, tambpni .1es
rosida�le. Heitor . Luz í)1.'eocl1j:av,,- lugar. que t�rdio arrepÚWÜ!1ienÍl) tacado farmacêutico de seu tcmpo,
�e maIS com os seus semeIh:lntes II!!:; tIvesse. SIdo poupado, êsse dcs- e de' D. Raq�el da Luz e Silv.a,
(Ir. (lue com êle mesmo. Da.i a sim- gosto em VIda.
J11icidacle. II quase displicêndL (''OTn Lembremos que' numerúsos fo
que geralmente se ::rpn!sentava r�11l os trabalhos que trouxe a es
mesmo lias atos solenes que <,xi- ta Casa, relevando um grande ele
giam mais apuro -na iJ1(!ll:llel�ti;r;n. sejo de colaboração e a1110r á clflS
:Ultimamentc. doente, já, um tanlo se, que intolismente vai rar'?:mdo
,("esa�ljmarlo da viria" manifestava o nos rlias 'presentes. Nes,,:es 'trnhaôeselo dI.' morrer dIzendo qne "já lhos êle se rev.elou semure 'In! rar
�staYa. .�o�J'anrlo", que já cr,� t..nJpo macêutico' evoluido, qU� procurarie (iel'\,l! .ro ],,7m- para cs m�l!S-](l- V? cstar em dia com os l'oTJhcd,vens e l11ats ativos. ITlentos inerentes á suá pI'ofjl'sâo.

Professor HEITOR LUZ·

Fêz os estudos Drimários e sll
cundários na sua cidade nat .• ). Oll

dr conquistou o grau fie haeh:ujeI
em ciências e letras. Fêz o curso
ele farmácia na Escola de Farmá
cia de Ouro Preto, no ano de 1fJOO,
contand'o assim"mais de 48 :l))OS d'J
profissão!
Além de farmacêutico era profe�

sol' e jornalisla, membro da f." H. r.
I:oi professQr da Escola Norma]

I •

Ilepartamente de Saúde Públíca
Mês de Setembro-Planfões

3 Sábado _ Farmácia CaLafinen�e - Rua 'rrajano
11 Domingo _ Farmácia Catal'inens,() - Rua Trajano.
7 'Quarla-feil'a__ Farmácia �oturna (Feriado) - Rua 'l'rajano.,

,10 Ráb.ado - Farmácia :-:\to. Agoslinl�o - n.ua ConseJ.hciro Mafra_
11 Doruingo _ Farmácia Sto. AgosLinho - n.ua Conselhei'I' oMarfra.:.
17 �ábado - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro Marra.
18 Donüngo _ Parnlácia Esperanç.a _ Rua Consel,heiro Fa fra
2ft Sábado _ Farmácia Da F6 _ HTla Felipe Schmidt
25 Domingo _ li'armácia Da Fé _ Rua li'elipe Schmidt
O serviço noturno será ef,eluado pelas. Farmácia:s' Sto, Antônio eo'

:'\oturna si1.as ás l'nas João PinLo e Trajano n. 17.
.A prespnle tabela não poderá ser aJtprada sem prévia autorização."

deste Departamento.
Departamento de Saúde Pública, 29 d,e agôsto de 1949:

Luiz Osvaldo d'Acampara _ Farmacêuli,co-Fiscal.,
w.·....-....·_..•••....·.·_.·.-.·.....•.....................·.:.-.·.·....•••...a·.·•.•.•.••�

Clube de CineIna
DO

CIRCULO DE ARTE MODERNA
CONVITE

O CLUBE DE CINEMA CONVIDA SEUS ASSOCIADOS
, MA SESSÃO EXTRAORDllVARIA, NO DIA. 3 DE SETEMBRO,
BADO, Á'S 13,30 flS., NO OINE RITZ.

Será a,presentado o filme italiano
"MEU FIHLO PROFESSOR"

PARA.,
SA--

com

ALDO FABRIZZ"

.. '

de Florianópolis e diretor da Ji]( s- r.fédico do nosso Exército.
ma em 1925. O seu sepultamento teve lugar·
Foi diretor do Liceu de Artc<; e no dia 7 de fevereiro, no cemité-·

Oficios de Florianópolis até 1928 rico de São João Batista, desta ca�

e professor da Escola de Farmáda piJ,al, com grande acompanhamen
e Odontologia de São Paulo. ,to, entre os quais se eneO'1travaffi.I
Era diretor' do Boletim da Aca- 0:\ representantes de tôda� as ins-·

demia Nacional de Farmácia' e tituições farmacêuticas sediadaSc
membro honorário da mesma Í!1Sti. nesta capital e os mais destacados
tuição. proceres da farmácia.
Foi membro correspondertl.e da A sua memória será perprl:nad3i'

Academia Nacional de Medidna em através das obras que csc!'evea e·

Santa Catarina, Era sócio tia Asso- divulgou e de prêmios criados e Il!

ciação Brasileira de 'Farmae�utico� serem criados com o sell nome.

e de outras instituições de classe, O prefeito desta capital, general'
l�acionais e estrangeiras. Angelo Mendes de Morais, reconhe-
Foi diretor de Farmácias no seu cendo Os reais méritos do ex:inlo",.

Estado e nesta capital, c dIretor- ligou o seu nome a uma rWl dos;
técnico de laboratórios industl'iaIs nossos suburbios, cÍevendo a A!.w
farmacêuticos. clação Brasileira de F'Irmac::'uti-
O seu nome está inscrito na co- ·cos, dentro de poucos dias, inau-·

nhecida obua: "Contempo::-áneol> .gurar solenemente a respecE\'::t
Inter-americanos", editada em 1945 pIsca.
e amplamente divulgada em todas Eis senhores, em breves tr&ços"...
ss Américas· � vida e obra fecunda clt) gr;)nrloJ
Deixou viuva a eXl11a. sra. (�. Pal- f:::rmacêutico que foi Heitor Lm�.

mira de Araujo Luz e os cincí, fi- Com o seu desaparecimento, peràe-·
lhos seguintes: Hélio Brigma ela a Farmácia Brasileira mn rIos seU8

Lnz, tenent.e-coronel da Aercnáuti- mais destacados e. valorosos 1al::1-
ca; Acyr Pinto da Luz (' Silva, (,TI- lbnrlores c defensores, e o mai!';
genheiro; Heitor Luz Filho, l'e(1:1- deificado e leal dos seus servir!or2s.
tor d"'O Globo'''; Yzon de Ar::tujo Paz ao seu espirito, p qee t'n

Luz, funcionárjo do Instituto (los cnntre a justa recom'Pensa ck bem'·
Bpncários, e sra. Yolanc!a Luz An- e rio esfôrco feitos em sua p2ssa
drade, casada com o dr. Carlos gem por êsse· eterno va�e de Já
Sudá de Andrade, tenellte·comneI grimas!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NASCIMENTOS:
MENINA ROSANGELK /'

Rejubila-se o lar do nosso

estimado conterraneo sr. Ivo
Noronha, conceituado repre
sentante comercial e figura
'expressiva na nossa sociedade
e de sua exma. consorte d. Lu.
"ci Rodrigues Noronha, com 0

nascimento, ocorrido na Ma
"ternidade Carlos Corrêa, ante
,ontem, de uma graciooa e ro

busta menina que, na pia ba.
, tismal se chamará Rosangela.

Felicitamos o distinto casal
·e à pequerrucha Rosangela au

gurallfos uma existência ven·

turosa.

'&
�S"",r. ! (..� _" ��.

� �
:

"

PROGRAMA PARAr O MÊS DE SETEMBRO DIA 4 -,-DOMINGQ - DOMINGUEIRA, INICIO À� 21 HORAS. -' DIA 11. - DOMINGO - COCKTAIL DA I:

NSANTE DAS 10 ÀS 13 HORAS. - DIA 17. � SABA DO. - SOIRÊE, DO ROTARY, COM INICIO ÀS 2!�JO HORAS. - DIA 25. - DOMINGO. - DOMINGUE!RA.

',í,l�� ,
INICIO ÀS 21 HORAS. ,'\ II

.....,.,�"""""""""""'�""""""�"""""",..,.,.,.,"""'I"""""""''''''''''''''====""";:";�;;;"",,,,==='''''''''''''=======''''''="''''''''''=,,,b===='''"=='"'"''''''=====�===....j: I
;

,

Contríhuiçâo da Academia do, IAs homenagens. .iCin�e.Diário"'
Comércio ' Semana da Pa'tria queninas, almas/dos nossos queri-, RITZ � As 4,30 horas -

a dos amiguinhos escolares; aqui, a, Mais uma grande
, Por louvável iniciativa dos lo Senhor Diretor Professor palavra �enfazeja dos que nos

I

ção do cinema Italiano!

alunos da Academia do Comer, Flávio Ferrari, li Acedemía cercam, animando-nos para que ALDO FRABIZZI

D. LUIZA ANDRADE RAMOS cio, amparados, e .apoíados pe- 'contribuirá de maneira sígní- .possamos prosseguir na grande ta- ...:::: em -

Ocorre, nesta data, o anL ........;::...;-�.:-:---........_.......-. .-..:....-.-""'...... ficativa para o melhor êxito refa. MEU FILHO �ROFESSOR
versário natalício da exma. � comu.m. e r azo�,ve�, da semana chave da História Meus amigos: Um filme de grande senti

.sra, d. Luiza Andrade Ramos,
nos meios .artístdcos, prmcl- brasileira. Assim é que os alu- Jámais imaginamos que, na nos- humano!

digna esposa do nosso estí-
I palmente no que se retere a nos daquele, estabelecimento sa vida, de professor, entregues ex- - No Programa-

rnado' conterraneo jornalista Teatro, o alar�e ?a propagan. ornamentarão uma, vitrina da clusivarnente à preocupação de Cinelandia Jornal - Nac.

.Jaíme de Arruda Ramas, alto
da e a� referências �ostumel- Casa O Paraiso gentilmente atender às rnubtiplaj, modalidades I Fox Aírplan News - Jorna

funcionário do Ser.viço de De- ras da lm�r,ensa. �sslm ac�n- cedida pelo seu proprietário, da sua função, recehessemos uma - Preços: -

tesa Sanitária Animal, resí- tec� sempre que companhtas colocando ao centro da mesma prova de simpatia dessas propor-: Cr$ 5,00 - ,3,20
.dente em São José ,e virtuoses apresentam-se no um bélo quadro alucivo á Se- ções, como a que, neste instante, I

"LIVRE" - Cria�ças maí

A distínta dama' que, pelos
velho "Alv�ro d� Carvalho"

mana da Pátria. Dia 8, na re- nos ofereceis. res de-õ anos poderao entrar.

.seus dotes virtuosos de cora,
ou num ISalao, de cmema.". ferida Academia, .dar-se-á o' Não sabemos formular um agra- - ÀS 7,30 horas -

cão desfruta 'de muitas ami- Agora, pore;m, esta crol1l�a encerramento desta grande decimento, às nossas ' "moções, I - Colossal Espetaculo de T'

zadés na sociedade local re-
embora se refira a teatro nao

semana, com uma conferência [unta-se o nosso julgamento de la e Palco:

-ceberá, hoje, pelo tran�curso Ctn;, falar do "Alvaro de Carva- solene onde falarão os acadê, não merecedor dessa considera- I - Na Téla -

"de sua efeméride natalícia, aS'llho ,

nem fazer qualquer pro- micos .Jucelíno Costa, Deobal- ção. MEU FILHO PROFESSOR 1 '

mais profusas felícitações,

l'
s paganda.

. dino de Andrade e Sta. Lia Se há mérito. meus amigos, êJe. - com -

,q:u;a;iS.h,OS associamos, respeí

.. Acont�ce.
q�e m,uItos fl?- Viana. em verdade, vos pertence. Todo o Aldo FABRIZZI

tosamente.
. r;an?polltanas 19n�ram a exis- Reina, grande entusiasmo trabalho da nossa atividade não l-NO Palco:

, têncía, nesta capital, de um em torno de tão magno acon, teria corpo, se não encontrásse- Finalmente! ...

, 'FAZEÚ 'A'NOS'HojE':'"
_.'

teatro permanente. Compô. tecimento, pois bem demons- mos o ambiente que lhe permitis- I LINDA BATIS,r'A
_ O sr. Ubirajara de Mo.' �m-no, um .salao modesto, um tra o alto grau de brasilidade se forma e produzisse frutos. I -.A Força revolucio?,á.ria

'Tais Corrêa Falcão, competen- palco relativamente
.

acanha- e civismo dos estudantes da- Cada crlança, cada colega e ca- i MUSlCa, Popular Braslle�ra
te escrevente da ,C�pitania

do e
A

um grupo ,de ama�ores quele estabelecimento que da amigo é uma centelha que da-I
Preço: Cr$ 12,00 (Umco).

-dos Portos. .

de bôa vontade. E o teatro da também com carinho e pa- reou a estrada por nós
p.almilhada

"IMPROPRIO até 14 anos", f

_ o sr. Artur Carreírão, U. B. �. O .. qu�, se p��ssa .des. tríotisrno renderão por certo o e nos deu as energias para prosse-
. funcíonárlo aposentado do Te- .r:ercebldo a muitos cltad�nos, seu preito de gratidão aos seus guimento avante. I TEATR� A. DE CARVALHO

souro do Estado.
- e entret�nto o ponto !1ablt�al antepassados ilustres dignos 1:13do quanto têmos_ feito nada I � A� �,30 horas --:-

.

_ o sr. João Aristides da de reumao de ?ma boa parte de seus feitos e dignos acima mais representa se nao a esponta-I _

3 Récíta de
_

Assinatura:

<Conceição, funcionário apo-I
do p.ovo: qu� nao eneont�'a em

I de tudo de sua Pátria. neidade de quem enquadrou as 1'-
TEMPORADA DO RISO --!

sentado da Alfandega. F�lonano'pohs meios m�l's s�_, normas da sua vida pelos ditames

I _"

- com -

,

_L o sr. Arnaldo Arnoldo da díos e baratos para. diversão
da lei, pela sua consciência Iuncio- Alda CARRIDO '

Luiz, dedicado funcionário da I ou des�an�o de um dia de t�'a-
H EM'O R.RO I D ES nal e que deve a sua própria feição !

E SUA IMCOMPAR4VEL COM-tt
Diretoria de Obras Públicas. balho, muita vez pesado e 111-

pessoal por .uma infância de luta i PAHIA DE COM�DIAS ;
_ a/ gentdl srta. Daltina! grato. ... iNTERNAS OU EXTERNAS

a prol de uma sobrevivência digp.a.1 Na peça em 3 atos:

Costa. I '-
O que n;als Imp!eSSI?na, �n. Alivio Não somos mais senão o coniun-I AGO�A MA�DO EU

"
.:_ a srta. Isa Cascaís. ,� uretan�o: �� que na i lla. mu�ta' to ele todos êsses cuidados e essas Verda,deíra fabríca de garga, /
._ a srta. Carmen S.ilva., I f;!"eOCup,\�;.ao com 0, ".drm�euo_ Ilhadas

(
..

) " ::1... virtudes que os verdes anos da vi- I s. r$ 2'5 00
- a encantadora DarCI fI. :'.' a

nao s�r ;em ca�.) v au
da despertaram dentro .do lar e da

Cad. numers.

-$'
C

500
"

lhinha do distinto casal Ani-: �Illo.. a um l:uClO doçn!;� ou :-l
escola. Camarotes - Cr 12,

ta e Otavio Labes: 'í;:'.IDllla de um .operario de- Locais, avulsas - Cr$ 15,00 I

d O b Ih t ' Temos procurado, enl' todos 0S
s�mpara a. s 1 e es para -o;- "Imp. 14 anos"
os festIvais compraln�se a um Distinguido um pioneiro

atos dos nos�os tra�all�os, fazf'r
_ INGRESSOS á venda du-

("Ol'S 'ou t"'eAs "ruze1'l'D' -no 'TIa' com que sejamOS lrmaos sempi'e,. "' � .. _, '> A·

C I rante todo O dia :t:los Escritorios,
x',mo, '0 que contribue para da AVIação ontinl'l'nh lunidos e vigilantes da nossa diglli- do Cine Ritz.
Cjue o salão e.;teia Se'i.1pre re� O sr. Humphrey W. To0- , dade.,

'_ ROXY - As 4 7,30 hs. _

pleto nas noites de e;:,petácu- mey, diretor da Divisão Lati· Havemos de levar :para frep.te
COLOSSAL PROGRAMA

ia. no-Americana da Pan Ame_ essa jornada, .íuntos, conio sempre, QUEM CASA QUER CASA
Aln.ix na '1uül�,a ,f�ira, da. rican World Airways, acaba e para a qual não nos tem fàltado

_ com _

s:·mana l!Ü,- '3f' fir.dl" realizou-, de celebrar o 20° aniversál'lo'o amparo dos nossos chefes, nem
OS 3 PATETAS

:-oe ali Ur!-l fest;val er.t1 benefi- de serviço naquela emprêsa, a coiaboraç�o dos nOSS?S amigos. RUA DOS SONHOS
cio do "Be�','o de Jesus" -- do 'vice-presidente ,da mesma,' Nós vos agradecemos, queridos

� -
- com-

,:s,'a sO",ledaie Ritar:entl' fj- recebendo, por isso, das mãos companheiros de trabalho, esta ma-
Margaret O'BRIEN

l� ntrópi':)., compost8 de sc- sr. WHbur L. Morrison, um nifestação que nos emocionou, George MURPHY
nhoraE=, Ci i <:. sr tln; i�.m 'pela embléma de ouro simbolizando Obrigado. FAÇANHA INCRIVEL
Lrtuos;."u H' dO.!' tbminllo.' as duas décadas de trabalho Muito obI'igado". Eddie ALBERT
que as 'e'-�.:::' ,�, ;_l�!()." mi'rros decorridas. 'Terminadas as palavras do home- Cr$' 4,20 e 3,20:té ond2 cs',ei .... ��.�! reef>::ascí- O, Sr. Humphre.y W. Toomey n,ageado, os eseolares, após enarem

'

"LIVRE" - Crianças maio'
(:" a e'30 ;,c. Õ� U:J ag:lsalho que é destacada figura da a-lo, canto Feliz Aniversário, desfila-

res de 5 anos p0gerão entrar.
Cjl;e lhe, ic. r:,f(,.-.1 de começar v.iação inteF-na�ional, está par- i ram, e� sua hon�e�agen�, terminaa-

... ......•.••...•
a vida :::e-,�indo ! riu;_; fome. tlCu�armente llgaJ�o �o desen-I do, aSSIlll, a festl vldade dos alun0'i

... � "...... .

A re �l la fie festival réve:.. volVlmento ·da aVlaçao ,comer- e professores ao seu lllcstre e anlÍ-
teu integralmente para as cial �o Brasil, d��de. o primei- go. :t�i�il
nãos ja, sennu' -I tesoureira ro voo de expenencIa e estu. No Instituto de Educação
da sociedade beneficiada. O fa- do, que realizou" da rota' NO-, A Associação Cultural dos Profes
�') só n'i I 110S jJar-t�'f'1J tnSf'lli, va York..Buenos Aires. Em .. sores de- Joinvile às 15 horas pres
,�" pOl'q,:,; nã') é a J�"imeira 1948, por êsse ,e outros servi- tou' significativa_homenagem ao dr.'
\qZ que: acontc"_''' hE'�mo com ços prestados ao transporte ElphliQ Barbosa, no Instituto de
IG'l,tras �()';,edades, aér�o em nosso país, o sr. Hum- Educação, numa reunião de contia

Eis a la"f�) ,)/,r91e não po- phrey,W. Toomey foi co�d�- [idade e simp:Jtia.
cleriamo" ,1t"!;�r ,��--::-.:':'.ecer corado, pe.lo _go.verno bra,sil.el- O'Banquete

.....·.;-.-............_._,.�w�......,. . ,,,

t L 1
•

U
..

.It
J J,ncognn), I) ea r �l{i') li) . ro, em cerImonia, a que e" lVe- Às 20 horas, no Clube Doze de'

B. R. O.. P noss') povo presi- ram presentes, ,entre ,outras Agôsto, os amigos e admiradores do
sa de conhecer melhor o que personalidades,

-

o brigadeiro ilustre Diretor de Educação ofere-
temos por aqui... Eduardo Gomes, com a Ordem ceram-Ihe um jantar, com cerca de

SATURNO do Mérito Aeronáutico. 200 talheres. Falou, nessa oportllll�
dade, a ,dep. Anto'nieta de BarrÓ\�,

lube 4.0

ANIVERSARIOS:

\

agTadec,endo () homenageado.

- IMPERIAL As 7,30 hs. �

2°) - Uma' explosão de /gar
galhadas atômicas
ALTO MORENO E HORRO;

ROSO,
Hilariante Comédia.
-Um filme repleto de emo

ções forte!
PAIXÃ.O 'TIORMENTOSAS

.. '
- .

-com

Maria Antonieta PONS
E a 100% sensacional:

YANIRA

, \

'VENDE-SE
Automovel Chevrolet, 1948,

importado dir'etamente dos Es

tados Unidos Fleet-Master de
Luxe, com apenas 5.000.milhas.
Pintura original preta, qua
tro portas, ·equipado, mOlejo
'de fábrica.

Tratar com PLINIO MOREI
RA no Trihunal Regional Elei
toral.

t Dr. Cândido Ramos
Miss,a de 7· dia

-em-
A RUA DOS SO,NHOS

Cr$ 4,20 e 3,20
- IMPERIO -- As 7,30 hs.
VENDAVAL' DE PAIXCES

CASA -MISCELANEA di.trl·
ibuidora dOI :Rádiol R.�Cs A

Vic!:,)f, Válvula. e Di.coa,
'Rua Conselheiro' ': M'lira

Vidal Rambs Neto, sra· e filhos, convidam seus parentes'
e peslsoas 'de suas relações para assistirem, na Catedral Me_

tropolitana, às 7,30 horas do dia 5 do corrente, a missa que
:l1andam celebrar em intenção á alma do seu saudoso irmão,
'.:.unhado e tio,

\ CÂNDIDO RAMOS, '

falecido na França. Antecipam, outrossim, agradecimentos
::tos que comparecerem a êsse ato de piedade cristã.

Eficaz Jratamento �aASMA
É bem conhecida do mundo médico e farmacêutico o valor

terapêutico da Aminofllina. ASTHMAN contém além deste' sal.
outras sBbstâncias de comprovada eficácia, tornando assim o

ASTHMAN o mais c�mpleto e eficiente preparado para o trata

mento da asma, bronquites asmáticas: bronquites crônicas ou

agudas e tosses rebeldes. ASTHMAN combate ràpidamente a

asma em tôdas as suas fases. Nas drogarias e farmácias.

\

\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,Irso de oA�mbiSS.ãO eNm' b L�,\f��31b�mba���!�1�'0 t-I
,DIU ro e ovem ro mani í'estaçâo ele que a revolução a-

'

msaça transformar-se numa guer
Prepara candidatos de ambos os sexos ao exame de- ad- ra civil ocorreu ás 9,30 horas de
são para todos os estabelecimentos de ensino- secundário. ontem, quando dois aviões f'accio-

REVISÃO GERAL da matéria do ano. sos apareceram sóbre . o aê1'ódl'o-
-ATENÇÃO: Não funcionará o curso, Gomo era costume mo de Alto La 'Par" melralhando a

férias, em Dezembro e Janeiro, pisla e os edif'ic ios artmjnistrat i-
Início: Aos 3 de Outubro próximo. vos do 'àeródromo embora não ti-
Horário: das 2,30 às 4,30 da tarde. vessem caudo danos.
Local: Av. Hercílio Luz n. 20, sobrado (Albergue Noturno). Entrementes, alarmada. toda a po
Matrícula: Dias 28, 29, 30 de setembro, das 13,30 às 15 ho- pulação saiu para asruas a obser
no local do curso.

' .
'

var os aviões que p assatam a so

Despesa:' Cr$ 150,00 para o curso todo; pagáveis no ato da brevoar a cidade a grande a1.tma.
�rícula 'As baterias anil-aéreas legalistas
Um aluno fraco não precisa perder o ano, nem suas férias. abriram fogo sobre os' aviões, po- ,

O nome do Curso é uma garantia. tornando á sua base, um dos apa-
JOSÉ,WARKEN, diretor. relhos, de grande altura, metra-

-------------------------llhOU o populoso bairro De Chijini,
, . .

' ,.' , _
porém, sem causar danos' nem vil.i-

Rádios - Geladeira - Maqumas de Escrever - Máquí- mas. ríenoís de sobrevoar a cidade
; de Costura - Lanternas - Toca Discos __;_ Motocicleta durante

-

tr=s minutos, os aviões
Máquinas Industriais - Lixadeiras - Baterias Suecas pan tomaram o rumo ele Camari ou

t tomóvel e Industriais, - Artigos variados para presentes - Santa Cruz. Minutos depois Jevan-
, I1I1 .ígos de Natal - Capas para Automóvel de material plás taram vôo alguns aparelhos legais

I i'll J, Palha, Lona e Couro·Cientifico - Automóveis Europeus do govêrno. ,Aparentemente em
nnerícanos. perseguição aos aviões rebeldes.,

Distribuidores para o Estado
, M. H. SIMON LTI)A.

Rua Jerônimo Coelho; 3 - Caixa Postal, 396
Endereço Telegráfico - SIMON - Fone 1.160

'Florianópolis - Santa Catarina

} I
I,

I I

�'. ;'!iEXPRESSO-OIfÚSQUENSE
II , D E

II VECCHI & CÍA. LTA.
'

nna Blumenau à Florianópplis e Vice Versa
VIa Brusque

HORARIO
,

artídas de Blum6nau: Segundds ás "1- Sàbó\dos' às 1ft boras
utidas de Florianópolis� Segundas às i-Sextas às 1"1 boras.

Aos Sábados, ás "I e 16 heras
AGÊNCIA EM FLORIANÓPOLIS

Rua Conselheiro Mafra n. 35 -- Fone 1565

AGÉNCIA EM BLUNEMAU
Rua 15 de Novembro. -- (Hotel São José) --: Fone 1283,

Aceitam-se encomendas

:irurgia- Clínica - Obstetrícia
Dr. Antônio Dib Mussi
Médico efetivo do Hospital de Caridade ,

Servi�o especializado em Doen�as de Senhoras
,

Modernos métodos de tratamento
Horários

Das 10 ás 12 horas e das 13,30 às
�Consu1tório:

Rua Tiradentes. 9

14,30 'horas
Residência:

Hotel La Porte

QUER VESTlR.SE COM CONfORTO E EUGAHelÃ 1
PROCURE A

Alfaiataria Meno
Rue Felippe Schmidt 48

Arvores fruliferas
ArvÜ'res Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais Dili
melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de

Flori e Pomicultura
H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente:

Confecção
de GRAVATaS

c:
e- M

Tnkio e Yokohama
varridas· por

\

um
tufão

'TOQUIO, 1° (UP) - o pior tu
fão dos ultimas 11 anos assolou
Ykoharna e 'I'óquio,
Gigantescas ondas, acompanha

das de ventos de 89 milhas por ho

ra, açoitaram as praias, temendo
se que sejam elevados OS danos

Icausados nas áreas costeiras.
.

As primeiras noticias japonesas
dizem que um 'Vapor com 50 pas
sageiros a blftclo nau tragou ao lar

go da costa dr Ch iha, do outro la
do da baia de Tóquio.
Mais ele 200 barcos de pesca fo

ram varr-idos das praias -ociden
denLais ela baia ela Sagumi.
Anunciou-se que uma pessoa

morreu e quatro ficaram ferida,
em Odawra, perto da haia de Sa

gami,

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para transporte de IUSS mercadoria �

,

Agentes;em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S'. ,A,

A T E N ç Ã O, G A R O T A D A!
. , Acaba de chegar ,o 2P numero da

GAZETA IUVENlL
Posto de Venda Café Rio Branco

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

QUALIDADE
------------------------------------------------_ --

I'C A P') T A L A',R,II
Sociedade de sorteíoa e seguros contra acidentes pessoais, eonee-

, ,

.tendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito) ,

_

Sort�ios mensais, mediante mensalidade de CrI 20.00 aJém d� ,óUt
Inicial de Cr$ lú..oo apenas.

Partieioaçlo DOS IUI:I'OtI

Trcmsportes Coletivos
.

SRS. PASSAGEIROS
PARA

ITAJAí - JOINVILE e CURITIBA
Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ofe

recem o máximo em

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman

H O R A R lOS: '

Carro direto a Curitiba: .part. 6 Hs, '

,

Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida' às 13
horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se

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

dendo-se passagens.
Aceitam-se despacho 'de encomendas.

.,

Agencia: Rua Deodoro. esquina da Tenente. SIlveIra nO 29

i
Ouçam diariamente" das 9 às"13 'e das 17 às 22 horas

.
,

• Açeitam-se encomendas para
qualquer quantidáde

RI.., Anita Gdlibal di, 58
FLORIANÓpOLIS
Santa Catarina

, RRDIO TUOI' ZVO 9
1530 k.ilocieloe ondas médias de 196 metros I

TUBARÃO -- S, CAT)RINA I
I

\

#'��
VA�IG

• vôos DrARIOS DIRETOS A S.PAULO E R!O • :3 VEZES POR SEMANA VI�,JOINV1LE
'VÔOS DIÁRIOS Ã PORTO ALEGRE EXCETO" SERViÇO INDEPENP�l\ITE REGULAR DE
AOS DOMINGOS. ' . -CARGUEIROS..,' "

ARARANGUA - Às ga - 5a - Sábados.
MAIS INFORMAÇÕES NA

FlLIAL À Praça 15 de Novembro Edifício HOTEL LA PORTA.
TELEFONE: 1.325

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. o 6STADO�Sàbado 3 ele Setembro da 1'!,49 5

DIA 4 DE SETEMBRO WAVERÁ UMA ESPLENDIDA "FESTINHA DA BONDADE", NO HOSPITAL "NERÊU RAMOS", NO "PAVILHÃO JOSEFINA BOlTEUX",
AOS 'DOENTES ALI INTERNADOS E PROMOVIDA PELA SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS TUBERCULOSOS", COMEMORATIVA À PASSAGEM DO 2° ANIVER

SARIO DA HUMANITÁRIA ASSOCIAÇÃO. �VERÁ . DOCES, SALGADINHOS, CAFÉ, SERVIDOS ,PEtAS CANDIDATAS À RAINHA DA CIDADE. QUALQUER
OFERTA DE DOCES, SALGADINHOS ETC., SERA MUITO BEM ,RECEBIDA NA SÉDE DA ASSOCI�çÃO, ATÉ DIA 3, À TARDE, À RUA VIDAL RAMOS r 19.

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

RAS. DIA 24 - SÁBADO - TRADICIONAL BAILE DA PRIMAVERA. DIA 8 DE OUTUBRO - GRANDE BAILE DE ANIVERSÁRIO COM A COOPERAÇÃO DA

ORQUESTRA JUVENIL - GREMIO LIRA - GREMIOS DAS FACULDADES DE: DIREITO _. CIÊNCIAS ECONôMICAS - FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

I - Outros �Ferores da Produ
ção Agro-Pecuária

Escreveu Osmar Cunha, Presidente da Ass.
dos Bcon, de Santa Catarina

A pecuária, desde os tempos do Império, tem se cons-r

ltuido numa das grandes ríquesas nacionais. Atualmente,
esmo, o nosso país, figura como exportador de carnes, em

-ande escala, para os países da Área Britânica.
Essa ímportancía da pecuária nacional se refletiu inten

amente na Conferência das classes produtoras quando os

'a,zendeiros de toda a nação recomendaram uma solução ur,

ente para a crise financeira em que a pecuária nacional ora
e debate, vitimada que foi pelos leilões sensacionais das ra

as índús.brasíleíras,
Dessa insolvência financeira (que' não devemos conrun

ir com as possibilidades econômicas dos pecuaristas) nasceu
,moratória que irá ser sucedida por medidas capazes de re

solverem essa crise, que criou o perigo da erradicação dos pe-
cuaristas, nacionais, dto sITu meio e das suas atividades, por
motivos de execução de dividas. A aprovação dessas medidas, I
em curso no Congresso, nasceu evitará essa erradicação em

perspectiva do fazendeiro .nacíonal.
, Poro utro lado, recomendações de ordem técnica .foram

.solicitalpas aos poderes competentes, no que se refere á melho
ria das pastagens, inseminação artificial, assistencía veterína,
ria, no

\
sentido de serem planificados, organizadas e executa

.das campanhas de .larga envergadura contra a febre aftosa,
brucelose e peste suma.

Tenda em vista o interesse que apresenta o melhoramen,
to dos bovinos deslanados e caprmos de curta pelagem, no a

perfeiçoamento da produção brasileira de pelos ficou reco
mendado plano visando á seleção e melhoramento zootécníco
.·desses rebanhos.

Para combate á peste suina foi solicitada a consolidação
.da campanha, através a abertura de novos créditos especiais.

Considerada a importancia de processos tecnologicos e de
controle hígíeníco na melhoria qualitativa dos produtos de 0-

.ígem animal, os conferencistas recomendaram a aprovação
(ia projeto de lei 505-47, dispondo sôbre a inspeção industrial
e higiêníca dos produtos dessa natureza.

�

Para índustríalízação dos produtos oriundos da pecuária
de modo econômico e racional, tendo-se em vista a elevação
d,as ren�as dos pecuaristas e das zonas produtoras pela redu
çao dos onus de transporte.e da queda de rendimento do ga
cio, proporcionando, ao mesmo tempo mais amplo aproveita,
mente dos sub-produtos, foi projetada a instalação de uma rf!
de de matadouros frigoríficos nas zonas de produção, de ar
mazens frigorificos nos centros de distribuição e consumo, to
mando.se por base os estudos existentes em departamentos 0-

.' Iícíais quanto á; sua localização, bem como o aparelhamento
de transportes com equipamentos frigoríficos, e estudo das
'medIdas, de financiamento e estimulo, adequados a esse fim.

.

Quanto ao leite, tendo sido comprovado que o produto
desnatado é de alto valor biológico, e considerada a comple
�ldade desse problema no que serefere ás fases de produção,
mdustrializaçâo, dístríbuíção e consumo ficou recomendada
a possibilidade de ser dado ao publico o leite desnatado, em na
tureza ou industrializado. Essa decisão somente será execu-

� í�d.a! naturalmente, depois de verificadas todas as suas pos
.;slblhdad�s .de aceitação, após uma h}rga experimentação do
.seu comercio.

.Agradecimento e Missa
'M�l'la das Dores Firmo de Oliveira

(Z I Z '", N H A).-

FamíÍia Firmo de Oliveira, Lidia Firmo OliveiI'a Silveira e
.

filha, Ana Firmo de Oliveira Silveira, Eglantina Firmo de Oli
veira Cruz, Leopoldo Olinger e senhora (ausentes), Guilhermi
na Nunes Pires de Oliveira, Pery Silveira e família, Pedro Me
Tizio e família (ausentes), Tupy Silveira e família (ausentes),
lVIoacyr Iguatemy da Silveira e família, Alei Silveira e famí
lia, Walter Firmo de·Oliveira Cruz e família e Francisco Firmo

�e Oliveira e senhora (ausentes), acabrunhados com a perda
ll'reparavel de sua sempre lembrada irmã, cunhada, tia e prima
MARIA DAS DORES FIRMO DE OLIVEIRA (Zizinha), agra�
decem do fundo ci'alma a todos que compareceram aos fune-

�, Tais ou enviaram flores, cartas e telegramas.
Outrossim, convidam aos dema:" parentes e pessoas ami

gas para assistirem a Missa de 7° Diu que, em sufrágio à sua

alma, será celebrada no Altar de Noss<.: Senhora de Lourdes,
na Catedral Metropolitana, no'dia 5 do �orrente, segunda�fei
ra, às 7 horas, ante,cipando agradecimentns a todos que com-

parecerem a êsse ato de piedade cristã.
.

.

Feslêios comemorativ'os
da Semana da Pátria

I - PROGRAi.\IA
Dia 4 - Domingo:
Às 09,00 horas - Competição enlre escozires de todo os

estabelecimentos ele ensino de Florianópolis, a cargo do De

Ipar-tamepto de Educação do Estado, no Estádío da Policia
Militar.

Às 19,00 horas - Retreta pela Banda de Musica do 14°

B.· C. (Praça 15 Nov.)
Às 19,00 horas - Abertura do' Concurso de Vitrines das

Casas Comerciais de Florianópolis, para cuja propaganda e

realização foi convidada a Associação Comercial de Santa'

Catarina, e será apurado por uma Comissão ,a ser designada.
Dia 5 - 3a feira,
Palestras nos quarteis e estabelecimentos .de ensino l'él.a

ti vas a Data Magna da -. nossa Independência - a cargo dos
Comandos das Forças Armadas e do DepartamenLo de Educa

Cão Estadual.
As ilf,OO horas - Competição esportiva no Estádio do

'. 1lt0 "B. C. - jogos de basket-hall entr-e of'iciais do BO B. C. e

Policia Militar, e, praças do 5° D. N. 'e Base Aérea de Fl?ria
nópolis.

Às 19,00 horas - Retreta pela Banda de Musica "Amor
à Arte ", na Praça 15 de Novembro.

Dia ti - 3a teira,

Ãs 1 9,00 horas - Retreta pela Banda de i.\lusica da Po
licia !\Jüitar (Praça 15 :\'ov.)._

Dia 7 dp Setembro ('la feira).
Às 00,30 horas .:" Alvorada festiva na Praça 15 de No-

veml�l'o pela Banda de Musica ?� Policla Milil;ar.
\ .

AS 09,00 horas - Parada Militar '0 Escolar - soJ:J a lonen
tacão rio Comando da Guarnição Militar de Plorianópolis e

elo Departamento de Educação elo Estado,

Conceurração na Praça Pereir-a Osivei ra, Praça 15 de No
vernhto 'o n un Felipe Schmjflkê desfile na Rua Visconde de

OUro Preto.
� Às 1-5,00 hrnas - :eora da Independência no Teatro Al

varo de Carvalho, constando de uma p'alrSLr.a sóhre a atuação
ela Força Expedicionárin na Itália, pelo Capitão Jaldyr Bhe

ring Fausl ino da Silva.

Encarregado - BO B. G.
Às 19,00 horas - Retrela pela Barida de Musica do Abrigo

de Menores, na Praça 15 de Novembro.
I

II - PRESCnrçÕES DIVERSAS.

\) - no dia 3 - Sábado - às 19,00 horas - a Banda de

Musica Comercial, rea1.i:wrá uma retreta DO Jardim Oliveira

Belo, como inicio das comemorações.
b) - as retretas a serem realizadas pelas. Bandas de

Musica serão coordenadas pelo 14° Batalhão ele Caçadores.
c) - entre 09,00 e 09,30 horas voará sôbre a cidade uma

esquadrilha ria Base Aérea de Florianópolis, (no dia 7 de Se

tembro).
d) - Para a Parada Militar e Escolar Goelas os esementos

deverão se ligar com -a Direção Geral da Parada, composta dos

1°. Tenente Tvan Dêntice Linhares, do 14° ;B. C. e professor
Eríco Straetz Junior, do Departamento de Educação Fisica
do Estado, que agirá segundo Instruções a serem ba-ixadas

por êsLe Comando.

e) - Paca a referida Parada, a Direção Geral deverá en

trar em ligação com .a-Inspe-Loria de Veiculos para os neces

sários ,isolamentos.
f) - Durante o dia 7 d'e Setembro, além das Repartições

Públicas, tôdas as casas comerciais hastearão obrigat6ria
mente a Bandeira Nacional em suas facllada:s, a partir de

08,00 horas;
- Os navios que se acharem no parLo deverão embandei

rar em arco.

g) - A Comissão Apuradora do Concurso de Vitrines
será constituida pe!.os representantes do ,Departamento de

Educaçã"o e oficiais das FürÇllls Arrri·adas;
para ü referido .concurso haverá um premio oferecido

pela Prefeitura Municipal de Florianópolis;
A apura.ção do Concurso será realiza,da na Boite de 7 de

Setembro.
.

Pau.lo Gonçalves Weber da Rosa

Ten. CeI. Comandante da Guarnição Militar de Florianópolis

A vista e a prazo .

EnrolameJnto de motores, dinâmos e transformadores.

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessarias, outros aporelhos e.lé·

tricos, artigos elétricos, e.tc.
Representações diver·sas, com exclusividade dos insuperáveis

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".
A EL'€TRO - T€CNICA

Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793. �;m;r

Sociedade de Amparo
aos Tuberculosos
CONVITE

'I'ransccrrendo no próximo dia

4, domingo, o segundo aniversá
rio dé rundação da Sociedade Am

paro aos Tuherculosos, tenho o

grato prazer de, em nome da sua

Diretor ia, convidar a todos os do

entes por ela amparados, aos seus

hen reitores e ao puhllco em geral,
pára asistirem a missa de ação de'

graças que será rezada no Sáb.i!(
do dia 3. ás oito horas, na. Igreja
de São Francisco, em regosijo ao

acontecimento.

Plm-ianépoli.s, 1 de Setembro de

1949.
Ppesidente

Doroalina Alves

! ........ " ..... ". ....... • • • .. • .. • • • ... • ....

o TALE D(l) ITA.I ..u

Pro""... A.8't•.,t.
Pro�1O,

LIVRARIA 4., L1V1U.'&IM'
ao8A

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

Casa à venda
Vende-se uma, tôda de tijolos,

medindo 0,50m de frente por 11,00
m de fundos, com as seguintes di-

I visões: 1 área 1 sala de visita, t

I cozinha e W. d. Construída em fins

do ano de 1942. Localizada no E�·
treíto, à rua Antônio Matos Areas

n: 511,1Jem próximo, portanto, do

I ponto de ônibus. i

Os interessados poderão dirigir
se à residência dó sr. Aristides Bor

ba, em Biguaçú, para melhores in-
,

, tormacões

I A venda é motivada pelo fato "de

o proprietário estar "há anos resi

dindo em outra cidade do Estado.
A casa em apreço se encontra de-

socupada.
.

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

Casa Recem
consirutde
DE S o c U PA DA

RUA FELIPE l'tEVES
6xl0 metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

" ... "" ... " ri .... , ......... "... •.

DR. FRANCISCO CAMARA
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt

.

21 (sobrado) (Alto da casa "O

I Paraiso") .

Residen.cia: Rua Alvaro de Car

valho, 36
Florianópolis

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

ESCRITóRIO IMOBILIA.BlO -A. L.
• ALVES

Encarrega-se, mediante comissão, lItI

compra e venda de imóveis.
• Rua Deodoro 35.

. . . . . . . .. .. .. .. .. . . . .. . .,:\ � ..

EMPRli::SA SUL BRASILEIRA:
DE ELETRICJDADE S. A.

- EMPRESUL _:

Serviços de energia elétrica.
em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta

lações -- Motores - Dinamo.
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - tampadas
- Ventiladores - Serviço de

instalações por pessoal técni
co especiallsado.
,

Loja e critório ã rua 15 de
Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - Sta. Catarina
-- Brasil.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/

choque" se'nsacional de amanhã estádio da F.C.D.o no

Sabado p.passado, dando cumpri- nhas do torneio as gentis se
mento ao seu programa de comemo- nhorttas: 'Yolanda Bonassís,ração ao 1. decenário da A. A. Dilza Dutra, Yolanda de Lara
B. V., rsaüsou com pleno su- Ribas, Dirce Noemy de Souza,cesso um TORNEIO DE ESPA- Yolanda Almeida.

'

DA no qual se defrontaram O J.!Íri foi assim constituído:
duas equipes. ao mesmo per- Presidente - Cap. Rui, vogai?tencentes e compostas uma de -:-- Bruno Schl�mper, João Mamilitares e outra de cívís.-assím kowieski e atiradores das equicontítudas: CIVIS - Américo peso A' Mesa: - Presidente
Silva, Fernando Murtlo de Sóu- Ten. CeL Lara, Secretário
za, Alceu S." Thiago, Benito Ten. Nerocy, apontador - Ten.
Nappi e Leonel Pereira; MILI- .Celino.
TAB,ES - Ten. Valrnor de A. Na mesma manhã rsalísou
Borges, aluno Carlos Hugo de .se o anunciado encontro de bo
Souza, sub-ten. Iracy Silva sub- la ao cesto entre a equipe da
ten. Manoel Gomes e Ten. Gil- A. A .. B. V. e a do UBIRATANverto Silva. Ganhou a equipe que venceu pela contagem de
dos militares os quais conquis- 26 a 20, cabendo assim ao Ubí
taram 12 vtórias contra 9 dos ratan a taça CELSO PERRONE.
civis. Quando a colocação índí-: As equipes apresentaram-sevidual colocaram-Se os esgri- assim constituídas: UBIRA
mistas de ambas equipes na TAN: Osvaldo Silveira, Erico
seguinte ordem: Straetz, Edy Campos, Milton

1° lugar - Gilberto Silva Melo, Serafim Focz e Milton
(militar) Camargo'; BARRIGA VER-2° lugar - Carlos Hugo (mi- DE: Onildo Ohveira Julio Du-
Iítar) .

. .

tra, Newton Prado Milton Pra-• l3° lugar - Valmor de A. do, Ayrton Souza Osmar de'Borges (militar) Oliveira, Ayrton Tomé, Romeu
4° lugar Américo Silva Ferreira, Lazaro Bartolomeu e

(civil) Djalma Cunha. Juiz Osmar5° 'lugar Manoel Gomes Cunha, FiScal Teseu Muniz,(mtlítar) Apontador Mauricio Bpaldírig.Os cinco prímeírca colocados fi-

1\
Não tendo comparecido o Co

zeram jús medalhas oferecidas pelas légio Coração de Jesus a A. A.
madrinhas da prova Exmas Sras. B. V. fez realizar um jogo de
CarméHa Ramos Ribas Dóra veleibol entre duas das suas
Araujo, Yolanda Souza: Ondí- equipes. VERDE: Reinalda Piz
na Teixeira de Souza e IveJ,e zani, Ma.�ia Henriquéta, Wil
Mesquita que ontem fizeram burga Muller, Yone Campos
entrega das mesmas. O Juri Msema Livramento e Nair Da
runcíonou assim constituido: minelli; ENGARNp,..DA: iYolan
Presidente, Cap. Rui, vogais da Bonassis, Lenira Dutra,
atiradores das .equipes.. Mesa: S_ulamita. Bonassís, Léa ?o_u- COD"urso para Professor Catedrátl·co daCeI. L�ra e Cap. Spaldlhg.. tl.nho, DIrce Noemy 'e u�a,n�a I tJ
Domingo (teve prossegurmen- Livramento. Coube a vitória Escola N�"I'nnal de Agronoml·ato a competição de esgrima ao quadro Verde que fez jús a UU U J IIentre as mesma equipes, agora um jogo de medalhas. Funcio- O Serviço Escolar do Ministério da Agricultura estã dívul--em 'TIORNEIO DE FLORETE nau como Juiz Armando F. gando o edital de concurso para provimento do cargo de Profes,no qual os civis conseguiram Cardoso. A taça oferecida pelo Sal' Catedrático, Padrão O, 5a Cadeira..,..... Química Organica e13 yitórias contra 12 dos mílí- ST. Lourival Almeida e que de- Tecnologia Rural - da Escola Nacional de Agronomia.tares, perdendo contudo, a TA- veria ser disputada naquele dia As ínscíções para o concurso, que será de titulas e de pra-ÇA BARRIGA VERDE, ofereci- ficou transferida para o prí- vas, acham-se abertas até 28 de Fevereiro de 1950. •

da pelo' patrono da prova Ten. meiro jogo entre a A. A. B. V. É exigida a apresentação, entre outros documentos, deCeI. Lara Ribas, pois a soma de e o primeiro quadro feminino diploma de profissional engenheíro-agronomo ou agronomo,vítdrías de ambos Os - torneios 'que possa ser organizado nes, ou de', químico industrial. Os interessados poderão dírígír,(espada e florete) acusou 24 ta Capital. se à Secretaria da Viação, Obras Públicas e Agricultura devitórias dos mttttareg contra Assim, dando desempenho ao Santa Catarina, que está habilitada a prestar maiores esclare-21 dos civis. Vê-se pelos resul- programa que havia. traçado, cimentos sobre o assunto.
tados, que a competição de es- a A. A. B. V. fez o encerramen- i,grima foi bastante renhida ni- to ontem na sua séde, onde
v.elando-se as equip,e, nos por- realisou-se com invulg'ar bri
fiados embates onde a agi,}ida- lho a costumeira sessão litero
de e a tecnica empenharam-se social e foi entregue os prêmios
a fundo na conquista de vitó- aos vencedores inclusive aS me
r'ias que adversárias dignos daThas conquistadas pelOS te
'lills dos outros v,endiam bem nistas vitorio.so no torneio de
caro. Colocaram-se os vencedo- tenis realisado no domingo an
res do florete na seguinte 01'- tel;ior e que são: 19r. Guerrei
,dem: ' 1'0, Ayrton, José, Cap. Rui, Ru-

1° lugar - Fernando Murilo gO, Dr. Abelardo, Urbano, Wal·
(civil) ther, e ten. Aderbal, pertecen-2° lugar Américo Silva t'es aas dois únicos clubes que'(Civil) cultivam o elegante desporto3° lugar :Ceonel Pereira nesta Capital o LIRA e ó BAR-
(civil) RIGA VERDE.
4c lugar Gilberto Si!l-a -I-vt-A-L-T-J<.;-G---------(militar)

,

"

contem malte,
ovos e mel - os Igrandes for5° lugar Carlos Hugo (mili- necedores de vitaminas. Étar)
melhor complemento alimenOs classificados acima rea- tal' para crianças e adultos.•lacionados fizeram jús as me- venda em todas as farmáciasdalhas oferecidas pelas madri- armazens.

8$,o,.t,_
Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Encerruwénto das comeÍDóracões do
decenario da A. 4. Barriga Verde

que:Repercutiu favorávelmente

I
clubes. Coqueiros, Veleiros e

- em 1624, um Corpo denos .nossos meios náuticos e Iate o homenagearão, amanhã, holandeses foi derrotado, nossociais a expressiva homena- com disputadíssima regata, arredores da Bahia, pelos Cagem que a Federação de Vela intervalando-a com concorri- pítães Francisco �a, ,Ane Motor de Santa Catarina do "cock-tail", no aprazível tania de Morais,

Fra�isco
prestará, amanhã, no Coquei- Coqueiros Praia Clube, of'er, Brandão e Antonio Mac ado;ros Praia .Clube, ao sr. Almí, tando-lhe, nessa ocasião, rica

_ em 1646, o Forte h lanrante Antão Alvares Barata, lembrança como. imorredoura dês do Pontal de Narazé apídigno .Comandante do 5° Dis- gratidão á relevante coopera- tulou aos brasileiros;trito Naval, recentemente cão do ilustre almirante às
- em 1759, em virtude dotransferido- deste Estado. entidades da vela. Alvará de D. José I, declaran,Sua' atuação em prol dos O Comodoro da Federação do rebeldes e traidores os re-esportes entre nós, principaL sr. Paulo �enezes Men.donça ligíosos da Companhia de Jemente da vela, lhe grangeou nos ?bseq�lOu O?�. catIya:nte \ sus, foram presos e expulsoshonrosa e merecida populari- convite pala assistirmos as so- do Brasil os jesuítas:dade. Solícito sempre a tôdas lenidades e pugna espo.r�iva. - em 1839, durante a gueras pretensões dos velejadores Promete!ll0s faze-lo, notícian, ra dos "balaios" o Major Cleilhéus, o sr. Almirante Antão do, depois, c�m detalhes, a ho- mentino de Souza· MartinsAlvares Barata há sido, du-: menagem tributada ao sr. AI- fez 300 rebeldes debandarem'rante sua permanência nesta mirante Antão Alvares B�ra_ _ em 1843, chegou ao Ri�cidade, um entúsíasta incre- ta que �e despe?e dos amigos de Janeiro a Imperatriz D.mentador das atividades ve- q�e muito o estimam e o ad- Thereza Christina, acompaleíras que empolgam os nossos miram. nhada das divisões navais bra ..

sileira e napolitana;
- em 1856, no Rio de Ja,

neiro, faleceu o estadistá Mar
quês de Paranaguá, Honório
Hermeto Carneiro Leão, nas
cido em Jacui, Minas Gerais,
em 11 de Janeiro de 1801. Nes,
se dia exercia ele a Presiden
cía do Conselho de Ministros
do Gabinete de 6 de Setembro
de 1853, sendo substituído pe
lo General Luiz Alves de Li
ma e Silva;
- em 1866, Curuzú, rorta.

Ieza paraguaia, foi tomada pe,
lo General Marques de Sou
za, então Barão de Porto A
lE�re;
- em 1939, expirou o "u1-

timatum" trances e brltaníco
dirigido a Alemanha;

A Fedaração de Vele e Motor da Santa Catadna
homenageará, amanhã, o

-

sr, Almirante Antão A.
Barata. Cock-teil no Coqu�iro� Praia Ciube

Curso de Taquigrafia P'arlamenlar
Estão abertas as inscrições pa,ra o curso intensivo de. ta

quigrafia parlamentar, destinado ao preparo de candidatos
ao Quadro de Taquígrafos da Assembléia Legislativa. Oríen.
tação do profissional contratado. Será formada uma unica
turma, não havendo, portanto, possíbílidade para inscriçõesposteriores. Inauguração em 14 de setembro.

Maiores informações e matriculas no "Instituto Brasil-
Estados Unidos.

.

Para o seu Bebê!
Enxoval vistoso
e peças avulsas

CONHEÇA O

e de fino gôsto - Roupinhas
p/crtanças .

- Tricô e Bordados
'fRAllALHO DA COSTUREIRA.

CACILDA NOCEITi
Coqueiros - 2a• casa! próxima à Capela do Bairro.

Crédito Mútua Predial
Resultado do 25° sorteio do plano "B", realizado-no dia 31 de

Agôsto de 1949
CADERNETA N. 23.278

Prêmio maior em mercadorias, no valol' de Cr$ 6.000,00Aproximações superiô,res em Aproximações inferiores' em
mercadoria no valor de Cr$ .... mercadoria 110

I

valor 'de Cr$'
1.000.00 ca,da uma. 500,00, cada uma.

CADERNETA N. 23.219 CADERNETA N. 23.2i7
. CADEHNETA N. 6.253 CADERNETÁ N_ 6.25,1
CADERNETA N. 0.159 CADERNETA N. 0.157
CADER]\"ETA N· 28.212 CADERNETA N. 28.210
,CADERNETA N_ 13 863 CADERNETA N .. 13.Sul
O próximo sorteio r'ealizar-se-á no dia 28 de setembro,
O resultado acima, é do sorteio do mês de Agôsto, e:li'�raido dos cinco primeiros prêmios da Loteria Federal, realizada

no dia 31 de Agôsto de 1949.
I Florianópolis, 1°·de setembro de 1949.

Visto ,---',Orlando L. Seara, Fiscal do Clube de l\t2rcadoriasint.
Crédito Mutuo Predial - p. p. J. ,Moreira & Cia.

Hoje' nu passado
� de Setembro

A data de hoje recorda-nos
,

PASTA DENTAL
ROBINSON

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAçÃO
Amortização de Âgosto

No sorteie realizado em 31 de
Agollto de, 1949 �or8m 8urteH
dali 'f.!I seguíotes c(!mbio8çÕef";
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I
Escritório à Rua Conse�
lheÍro Mafra 122. - Nesta.
Inspetorias e agencias nas

principais pidades do
Estado

, ------f
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� Infofrnações nte i�'Grandiosas Barraqoinhas
s. c: Tenentes do Diab'o

l�õEsTAÓ-O--� Horario das empre ..

Redaç�:ã: ::��:n:s fi à rua � 885 rodoviarias
Diretor: RUBENS A. RAMOS DlGUNDA-J'IlIRI.. .

Proprietário e Dir.-Gerente Expl"euo Slo etrt6vlo _ lACuU - DIA.8" 3 - .r.. - 5 - 6 - 7. DE SETEMBRO

SIDNEI NOCETI 7 !:�lacao rtaja! _. ItaJa! _ II _I . _ .

N O I T E S .N O A R R A I A L

Diretor de Redação: 'U Leilões, rif'as, ro lel.as, e outras tantas surpresas que abrilhanLarão estas

GUSTAVO NEVES le�1IO .8r'IMIau_ - JliruQu - t.ão sensacionais noitadas da roça.

Chefe de Paginação, Expresso Bruaquerae - Non Trato OT11l10 SERVIÇO DE BAR, SERVIDO POR GENTIS SENHORINHAS.

FRANCISCO LAMAR.{JUE
- Á���l!;":" Cat.&rille:n.te - JoI2ITllI FINA ORNAMENTAÇAO

Chefe de Impressão:'
- • hor... Terá como complemento uma das bandas musicais de nossa cidade

JOAQUIM CABRAL DA SILVA _ Á��!� CatulneIloM - CUfiUba GONVlDAMOS O POVO EM GERAL PARA ES'rAS GRANDES N0JTA�
Representante: _ ar��� Itul-BruU - Mno

Al..-r·1
' , DAS DE ALEGRIA

. .

A. S. LARA Rápido Sul-Braslle1i'a - Joln",Ue - (

fi S d D J13 horas.
,

���������.
ua ena or antas, 40 - fiO Rápido Sul·BrasUelra - CUrItiba -

i 'andar 6 horas.
'

TERÇÁ-J'EIRÃ
Tel.: 22-5924 - Rio l'e Janeiro Áuto-Vlaçlo CatarinenM - Perto Ai.

RAUL CASAMA"O'R Ir" - 6 bora•.
'" Auto-VIa.çJIo Catartn_ eunUbI

.

Rua Felipe de Oliveira, 21 _ - 6 boras
Áuto-VlaçIo Catu1n_ - Jola-nll

80 andar _ • hor...

Tel.: 2-9873' - São Pauio- _. Áut�,Vlaçlo Catartn_ - robulo
ASSINATURAS

- 6 horu.
ExpreSllO Ao crtat6'Y1o - Lquaa -

Na Capital 7 hor... -,

Emp�n Gl6r1a - lApII& - ,�
Ano •.•.••.••..•• Cr, 10,00. • 6� hor... X
Semest C llxPre.uo BruqUGM - BrurIWl -

re •.•".... r' 45,00 le hol'U. !
Trimestre .....•• Cr$ 26 00

'

A'lto-Vlaçlo ltajal - ttAJa! - 1. _

IM.a
'

'ru.
"'" ...•.••..•. - - Cr, i,oo Rápido Sul-Brasileira - JolnvUe-

Número avulso .. Cr' 0.50 13 horas.

IAno '" ��. �����iO�r. 100,00 6 ::::�:;:;�;::.: cm:::
I

Semestre ••••..• _ Cr' 80,00 -- Il boru.

Tr' Áuto-Vlaçlo c.tu'm- Jom't'Ue
uneatre • _ • . . • •. Cr' 35,00 - • horaa.

Número avulso " CrI 060 . Auto-Vlaçlo CatarlDenM L&pu

Anú
.' --... '(

- 6.30 horas.
nCIO• ....u.tante contráto,

�
Rápido soi-Brasileira - C'.ll'ltlba -

Os origiDaía mesmo não 6 horas. I
hli d

' Râptdo Sul-Brasileira JolnvUe - •
PU rca os, não serão 13 horas. "-<)�)�O�()4._'(�����

I
A dire�::��dsO:'respon_ \17 r���: ::'::'...-0�-= =
sabiliza pelos conceitos 118Á�f:�I.çlo ltaja1 - ru.� - 1. ho.
emitidos DOS artigos r..� o....� N ---t
., �J/re880 �.......uellM - on A'''' Q

assmadoll. - 16.30 horas.
___

� ........::;_.._.._..... -, _�=!��a Sul Bru1l - � AleCH

Vlaçao Aerea Áuto-VlaçA�{��x:.: - Pano

H
.. Alegre - 6 horu.

O rar Ic Auto-VillçAo Catarf:neILH

S d f
.

- IS noras,
eaun' a,- elra Auto-VlaçAo CatArln_ - Jotn...u.

"T4L" - 13,00 - Lajes e ·P4,"
- • horD,

Alegre ·Aut?"VlaçJ.o C&tarlnenH - Tumdo
- 6 noras.

PANAIR - 10 40 _ Norte Auto·Vlação Clltar1n_ - t..aa'UU
'"

- 6.30 hora•.
VARIG - 10,40 - Nnrt", Exp_ressv São Cr1&to",1o - 4q-un.a -

PANAIR
7 horae.

- 14,05 - Sul I!lmpr�sa GlÓria - LaClI!Da -- • 1/2

CRUZEIRO DO SUL _ iS.fifi _

• 7 1/2 horas, é'.

..

. lIlxpresso BrnllQueDN - Bruquo -

,...orte te boras.

Terça-feir. ruÁUto-VlaçAo It.aJ� - naja! - 11 )lo.

.

-TAL" _ 8,00 _ Joínvílle ttApldo Sul-Brasileira - ,Joln",lle-
'" 13 horas,

Curitiba - Paranaguá Rápido Sul-Brasileira ._ CUrItiba - Caixa
• horas.

- Santos e Rio. Zmpresa Sul Oeste Ltd. - Xapecó - ..
"',IH - 10.40 - Norte - • hora•.

�R UZEIRO D,O SUL - tI,GO - RodoT1Arla. ����� Pt\T'to Aiep'9
IJorte - S horaa.

Áuto-ViaçAo Gatartn_ - OUtrttibll
VARrG - 12.30 - SUl ' - lI�horRs.

PANAIR _ 14,05 _ Sul

,_
�U����lO Catarlntm.. -I JolnYlk

Quarta,-fetra Áuto·Vlação Ce<tN'lnen.. - t.acuDa

"TAL" 1300 L' p�
- 6.30 horas.

-

,
- ajes e

ortOI
Expresso São Or!.lto,,'lo - lA.a'U!De _

Alegre 7 boras.

pANAIR _ 10,40 _ Norte 'ru�Uto-Vjaçto ltajaJ - ltaja! - 1/1 !lo-

CRUZEIRO DO SUL _ H.OO _ leE�r::tJO Bl"UIIQuen" - aru..qu. -

1I00000e Rápido Sul-Brasileira Jolnvlle -

13 horas.
VARIG - 1 f,.O - Norte Rápido Sul·Brasilelra

PANAIR - 14,05 - Sul
6 horas. .

UBADO

Quinta-feira Auto-Vlaçlo Catarlneue - CUrr1UbII
I - 5 horas.·

-TAL" - 8." - J'oinville Rápido Sul-BraslIetra JolnvUe _

C ri 13 horas.
a"•• - ParaD.guá Rápido Sul·Brasileira - CUrltlbc _

- Santos e Rio. 6 horas.
- • horaa.

PANAIR - 10,'0 - Norte Auto-VlaçAo
l'ANAIR - 14,05 - Sul

- Á�t����Çao
VARIG - 12,36 -; Sul - 6 horas.

CRUZEIRO DO SUL _ fB,151 7 �::sso São C1'1novlo - Lactma -;-

.orte ExpreSllO BrullQu� - Bru.Qu. -
14 horas.

CRU�IRO DO SUL - US,80 Autc·Vl.çlo l'tajl1 - ltaj&! - 11)10. "
lul

ruo
Expre.&!IO BrusqueJliH - NOft TrUta I

- 9.30 horu. I
Expresso Glória - Lacuna - • 1/1'

II• 7 1/2 har...
DOMINGO

RápIdo Sul-Brasllelra - Curitiba -

6 horas.

CUritiba -

/ CAiVIPEAO DO CARNAVAL
LARGO FAGUNpES

Catartn.ense _ Join'f1le. para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda

catarmellM _ Tub&rlo
o.rta de 10'/. ao ano com recebimento de ;UtOS mensaia.

In/or�ações nesta redação,

Elcrit6l'io e Re.id�,., 1 ia
Ruo Ti�od.nt.. n.

FONE •• 1468

Se�ta·fetra
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto
Alegre
CRUZEIRO DO SUL - '7,10

aorta
. PANAIR - fO,40 - Norte
VARIG - 11,40 -- Norte
PANAIR - 14,05 - Sul'

Sábado

I
I
I
I

II
-----:1VINHO CREOSOTADO

"S I, L V E I R A " /

fRAQUEZAS EM GERAL !

I Dr. (L"RNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
�TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranagná
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - tS.fifi

.ffl'tfJ
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 14,05 - Sul

Domtn6o
r !PANAIR - fO,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - f f 00
PANAIR - 14,05 - Sul -: .

6 ........_. '- _ ...J. .....

Crime. civ.1
Coa.tituiçéio f'I. Sockdod..

NATURALIZACÕES
Titulo. D.olarQt6�io.

Bom binóculo,
Grande visão

Transportes Aéreos Limitada,
Visão major e' mais perfeita
que a de um bom binôcule

alcança quem tem lólida
inetrução,

BooI livros, .

) sobre todo, OI

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro. 33 - FlorianópoU.
2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba

.._ Joinvile - Florianópolts Lajes e P. Alegre.
3as. 5as. e sábados: li. Alfgre -- ;"J.jes -- Florianópolis

Joinoüe -.: Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio.

Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 logares.

Agentes: Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565

...... , .. " .. · .. ··.-1

!RO� CO�l�
DO TRABALHO -=ª

SEDE SOCIAl..:

PO�10 AlfGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 . I.· ANDAR

CAIXA POSTAL. 5S3 - TELEFONE 6640 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Agencia Geral para 8t8. Catarina
.

IJua Felipe Schmidt, 22-Sob.
.

Postal, 69 - Te). "Pi'otectora". - FLORIANOPOLIS

VENDE-SE· por, motivo de mudança
Grande área de terreDO jà cultivada

(Distante cerca de seis quilometras da capital-Bairro-Barreiros
Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.

\ 11{ATAR:
Florianópolis - nesta redação ou Escritório l. de A

Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel,pruzeiro.

AvisO aos
leifores
PRC-3 - RADIO GUANA·

BARA, do Rio de Janeiro -
1.360 quilociclos, oferece valio
so prêmio a quem lhe remeter a
história, a notícia ou o fato
nais original e curioso, observa-.
do. nesta região. O programa
"Copacabana Bluce" e ';0 Es
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
011 fora do comum, e candida
tem-se a um valioso prêmio que
aquela emissora remeterá a

quem fôr contemplado,
"Copacabana Clube" - de

Segunda à sexta-feira, das B,(}'j
às 15,30 horas; e aos sábados,
das 13,30 às 15 horas .

Diretor do programa: Carlos
PaUut.

Maita. felicidades pelo ...el•••
to de !leu filhinho!
Mas. Dão esqueça. que o lIlelll.i

,resente para o RU, "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CUDITO
MUTUO PREDIAL.

I
• • • • .. • • • • • • • • • • • • .. ... .._ •••••••••••

SENHORITA_!
I A ultima creação em re/ri

L. Alves setante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

I _, - . , .

CASAS Jil TERRJilN08
Possue V. e. casas .ou terrenos para

vender? .I�(.E
Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório ImobWú1cI

h. L. Alves.
Rua Deodoro M.

BOM NEGOCIO

--------------_----1

Tran5lpones régulares de c,orgol!' dopórt'o de
"

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA YORK
Infol'maçõel como. Agente.
- Cerlos HoepckeS/A - C{- Te1etone 1.212 ( Enj. teleg.

do Sul-Carlos Hoepcke S/<\ -Ct- releloae ti MOOR� VlACit
FÍorien6polil
São Francilco

J

I
I'
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Conforme estava programado, as not-es, sr. Gustavo Neves, diretor da intima, aquí estamos pelo impera'
homenagens ao Prof. Dr.' Elpiclio Diretoria de Justiça e Saúde, dcp. "O de amigos, que desejaram Pai
Barbosa, digno Diretor do Departa- Antonieta de Barros, diretores de cipar dêstc dia que sempre Ioi.,
menta de Educação do Estado, na Grupos Escolares; amigos � admira- virlo, exclusivamente, no nosso ,l_
data do transcurso ele seu aniversá- dores do ilustre aniver-sar-iante; li- Não nos guiou nessa atitude
rió natalicio, iniciaram-se às la, ho- vcram lugar as Iestividades, com as falsa modéstia, senão a dccor-,
ras de hoje, no Estádio da Policia quais homenagearam o sr. Prof. EI- cia natural (la nossa formação
Militar, onde. autoridades, professo- pielio Barbosa. nascemos e nos criamos em ami!
res, cscblares e amigos elo ilustre No palanque oficial, naquela pra- ente humilde- Marca-nos ainda lllt
conterraneo, congregados e cornun- ça de esportes da Policia :Mi I i tal', o formação espiritual cristã -rue pi
gando a mesma alegria e o mesmo Prof. Elpidio Barbosa, acompanhado fora ele horizontes a nossa pes�(J
sentimento fraterno, manifestaram, de sua exma. família e das auto- Assim o sentimos, assim o pratic
de público, o apreço, a estima e ad- ridades estaduais, assistiram o dcs- mos, e isso constitui a nossa ah
miração ao dirigente do ensino pú- file dos escolares, todos garbosos gria de viver.
blico em Santa Catarina. e formados de maneh-a a oferece- Meus amigos.
Àquela, hora, presentes cêrca ele rem magnifico espetáculo de p�- ,�com emoção, que recebem,

3.000 escolares, inclusive alunos de. Lri ol ismo. esta homenagem, onde se harmoj'
escolas particulares, do Ginàsio Ca- I Iniciando as f'est ividades todos zam, de um lado, corações magn,
tarinense, cio Colégio Coração de' os escolares cantaram "Feliz Ani- para darem exemplos cle hurnaj
Jesus, da' Escola de Artífice, dos vcrsái-io ", feito o que falou, em seu dade e o nosso; pleno de gl'atidfi,
grupos escolares da Capital, .Ia nome, a aluna tio Instituto Dias porque muito vos queremos e mui
Trindade e do Saco dos Limões pro- Velho, senhor-inha Carne Naahas, to vos estimamos.

, I
I' dI" d' T d

.

1 bfessores do Estado, e, ainda, os srs.: que (ISSe a a egrra as cr-ianças e
,

11 o .quanto VIS um ramos nes

drs, AI'mando Simone Pereira, Se- cios mestres' em homenagearem ,:.lO ta hora de amizade, enche-nos til
cretário da Justiça, Educação e Sa'Ú-

I

seu amigo e chefe. A segui I', a prof, verdadeira comoçâoz - ali, as 1)[
O comércio de nosso praça, convidado pelas autoridades de, .João David Ferreira Lima, Se- :.\1. G. Schutel Grisard, proferiu d is- Co""+ -na "';;qina 3

milit�re:s e civ�s .

organizadoras das festividades da Semana cretário da Fazenda, Ten.-Ajudantc curso em nome do magistério hn r

da Pátría, tomara parte nas solenidades em homenagem á de Ordens do sr, Governador do r lga-verde. fazendo, ao terminar,
nossa grande data, com um concurso de vitrinas para Estado, prof. Barreiros Filho, Se- .entregue de linda corbci lc ao ani

O 'qual já se observa uma grande animação por parte de díver- cretarlo do' Govêrno, Dep. Alfredo versariaute.
sas Casas Comerciais.

'

Campos, SI'. Batista Pereira pre- Após, o sr. dr. Arrnnado Simone
A Associação Comercial, tão-Jogo foi convidada pelo Se. sidente (la Câmar-a Municipal, Pc. Pereira, Ilustre Secretário da Jus

nhor Ten. Oél. Paulo Gonçalves Weber Vieira da Rosa, para dr. Itamar Costa, rep, do sr. Arce- liça, Educação e Saúde fez entre

patrocinar o referido concurso, tomou, várias deliberações ten- bispo Metropolitano, Pe. Rohr, dirc- gue, em nome dos professores ca

do entrado imediatamente em ligação com o Comando da tor do Colégio Catarinense, Irmã') tarinenses, -de UI11 rico presente,
Guarnição Militar de Florianópolis, para as medidas necessá, Adelmo, diretor do Abrigo ele Me- representado no momento, pelo
rias á sua' regulamentação, o que mostrou o interesse daquela ' I certificado de posse de um ali to-

Associa�ão p:las soleni�a�es da Hema�a 9-a Pátria. Jorn Batl·sta Perel·ra! l1lóve�, homenagem do I�la.gi�tério
ASSIm, fICOU constituída uma comissao composta daSe.,· catarínense ao Prof. ElpH110 Bar-

nhoríta Layla Freyesleben, do Sr. Salvio de Oliveira, repre-
.

.",

bosa.
sentando. IQ Departamento de Educação e quatro oficiais das o agradecimento do PCQf. EJ.pidi!)
Forças Armadas, a serem designados., Barbosa

Foram obtidos 4 premíos a serem dístríouídos ás Casas Emocionado, o Prof. Elpidio
Comerciais que apresentarem suas vitrinas ornamentadas sob Barbosa proferiu, em seguida, no

um dos seguintes aspectos: microfone, o seu discurso de agra-
a) - Motivo histórico - Premio. a' ser oferecido pelo. decimento, que transcrevemos abai-

5° Distrito Naval. . xo:

b) .:__ Originalidade ",_ Premío . a ser oferecido
. pelo.

Cmdo. do 14° B. C. '

_ .' ,,", .; �L';,'

c) - Ornamentação artística: e luxo -- Premio a ser I
ofereçído ,pela Assocíaçãn Comercial.

.

d) � Conjunto dos tres motivos - Premio a ser ore
reeíde pela Prefeitura Municipal de Floríanópolís,

Em regime de urqêncui, d 'Pl�nària aprovou, por unanimidade,
requfl-rimento do Governador Aderbal R. d� Silva, de mais 60 í Não sómente ao cônfráde iIus-

.
dias. dg

_ liQçnça. Pr�.1ef� (!� l�i dõ �if'. nT:;,��� y�ri��: I
tre e ao abneglldo preSlÍdente da'

'", Q sr· Saulo R�mos, �o Vl'}e., to de Joaeabá, d'Q p'-àl'l'âmentó Associação. Catarinense ,d'e. rIu-l'''' 1. fl i ,'\
- I .:.', b

_ .

PreSlOente, InICiOU bs traba-I C!Ó imposto de Transmissao de prensa� mas amda �Hj' hôOl'e é

lhos, .com a presença de 30 srs. propriedade "irtterviVós" I, lH'estigioso cort:é-llgiol:tàfi6 e Pre

deputados, ás 14,30 horas. A sêguir, não havendo ma.. sEdente da 'Câmartt Municipal, e

Apro.vada a ata da sessão de teria para a õrdem di:) dia, foi
optem, ftO'i procedida a leit:u,l1à a Sóih§ão encerrada.
de volumoso expedtente.

que tlÔS apraz 'muito abraçar, na Ipessôa do jorna]i,sta. João Batista

IPereira, cuja data de aniversário

L ii
" tranScorre hoje. ,

e Or amigo: Diretor da ImprenSa Oficial do I
, Esta.do, o distinto colega não se

A solidariedade humana é tanto desinteressou nunca pela sorte dos

mais l'eal, mais expressiva 'e mais que, no jornalismo, cuidam de em-

profunda, quanto mais in�lLSà.fuel1- prestar ,às causas do p'úblico as

te é vivido aquele belo ensÍnamen- próprias atividades profissionais
to de Crfst-o, conceito tão antigo,

- re se fez o amigo certo, o assis

mas Siemp'fe 'novo� sempre atual e tente silícito e culto, o animador

oportuno: "�AM:AI-VOS UNS AOS entusiasta e persuasivo.
OUTROS'" '..... Mas, nem somente na im,p'rensa
Talvez seja 'j;ior isso que a nossa l

e nas, rodas intelectuais é Batistil

querida Florianópolis já conquistou Pereira um centro de convergéll
a fama de "ILHA GENEROSA E tes simpatias e ,de sólida estima

BOA" que a todos ajuda. geral, senão também na soci�dllde,
E apoiando, pois, a esta genero- onde a sua fidalguia ,e os seus im

sidade, nunca desmenti.da do povo pulsos generosos lhe assinalaram.
de- nossa terra que a SOCIEDADE marcante e distinta situação. Mem-

Não espere que a doença vi DE AMPARO AOS TUSERCULO- bro do Diretório Municipal do

site a sua casa. Defenda a su SOS espera de ti, leitor amigo, co- P. S. D., do largo prestigio de que

saude e a Idos seus filhos, to laboração para a festinha qu_e ofe- desfruta houve demonstrâção nos

, mando MALTEG. Frio ou gela recerá aos seus doentes do HOSPI- sufrágios que o conduziram, p(Jr

do, é uma delícia, É o maio TAL "NERBU RAMOS" e "PAVI- expn!ssiva soma de votos, à verea

fOl'necedor de vitaminas, �,po LlUO JOSEFINA BOITEUX", no I:ão de Florianópolis, mandato que

isso, O -melhor fortificant�. A, próximo ,dia 4, quando ocorrerá o tem sabido dignificar, \

venda em todas as farmácias e· 2° aniversário de srua fundação· Por tudo isso, apesar de haver

,armazens. Constante do programa uma mesa se ausentado desta Capital para

de doces e salgados, a comissão fi- passar o dia na intimidade da fa

car-te-ia muito grata se enviares mília, Batista Pereira há-de rece

doces ou frutas, à rua VI'DAL RA- ber, hoje, inúmeras mensagens de

MOS N. 19. felicitações ,às qua:is jlJ1ntamos a

florlan6poU», de 3 selembro de 1949

SEMANA da PATRIA
Colaboração da Prefeitura

Como encerramento das co. mo das solenidades .que, se

memorações da semana da Pá- gundo a programação organí
tria, a Prefeitura Municipal zada prometem cumprir sua

colaborando com a comissão finalidade, isto é" a de come
organizadora dos festejos, ore- morar-mos em Fpolis. o 1270 a.
recerá ao povo de Florianópo- niversário de nossa Indepen,
Iis, uma noitada de fpgos de dência Politica com justas ho
artificio a ser realizada ás menagem. A Prefeitura Muni-
20,30 horas do dia 7 de setem, cipal, a Comissão Organizado
Ibro, na Praça 15 de Novembro 'dora e o Cmdo. da Guarnicão
junto ao cais Liberdade. Militar de Fpolis., convidam a
Trata-se de uma festividade povo para assistir, a noitada

há muito não assistida em nos- de fogos de artificios, que será
sa cidade e que, virá por certo oferecida no dia da Pátria.
contribuir para o brílhantís,

Concurso de vitrinas

�,ô"ica da ,Assembléia

-LICENÇA�
Em regime de urgência o re!

querimento do Sl\ Adethal Raml�
da Silva, Governador der-Esta
do" solicitando maisl 60 dias
de licença, para tratamento
de saude, a Assembléia se ma.

nifestou, unanimemente, favo-
ravel, aprovando.

'

- PROJETO DE LEI -

° sr. Nunes Varela, ilustre
lideI' da maioria, com a palavra
justificou projeto de lei de sua

autoria, isentando o "Clube
Recr,eativo 'Literário União
Hervaleooe", doO 2° sub-distri-

A COMISSÃO

Cami.a., Gravata.; Pil UIUll
Mei81 d.,�melhore'i peloI mt

P"'-'" p"ero1 .6 0111 CASA 1Mr�
(" ELANEA - R ..... C. !vllft.l

homenagens, ontem, do
.

ao Dr. Elpídio
Durante a festividade, no Estádio da Polícia Militar, a que compareceram autoridades, 'amig �

professores e escolares, o dr. Armando Simone Pereira, Secretário da' Justiça, Educaçiio e i,

Saúde, fez entrega, e'fl} nome do ,Magistério Catarinen·se, ao homenageado, do certifi-
cada de propriedade de um automóvel oferecido ao ilustre educador,

As Magistério
Barbosa

e

nossa, neste 'registo cordial.

Carissi-

Imigrap1es alemães
para R Br&�iI

. RIO, 2 (V.A.) - A Missão
Militar Brasileira em Berlim
acaba de preparar o primei.
ro 'contingente de imigrantes
alemães para o nosso país.
Foram. escolhidos unica

mente alemães que como en.

genheiros e técnicos recebe
ram "urna licença de imigração
do Governo brasileiro.
O transporte Duque de Ca

xias, do Loide Brasileiro, deve
ir brevemente a Hamburgo,
assim que 1.300 pessoas es

tejam prontas a partir.
O Governo brasíleíro finan

ciará as, despesas de viagem e'
garante a colocação assim co
mo ordenados correspondentes
aos que recebiam na Alema
nha .

�'SolicítamoS 'denunciar tais tatos à INação, nes

te momento 'ém quê o acôrdo interpartidário é dete?�
dido '71,0 âmbito nacional, onde (certo lobo veste pele
dê c:efrdei1'o�'. • , , .. , f Oi

Êsse o final peripatéticci, comi-trágico, tipo ma
ioneSle de lacraia, do telegrama que os rSrs. Paulo FOtl_

tes� Ramiro Emerenciano e Aroldo Carvalho dirigi
ram de Araranguá aos jo.rnais do Rio. Apenas um Ól'

gão udenista deu guarida a êsse despacho. E ainda
assim em tipinho mostarda, na tS,ecção lJiv�rsas. Es
sa secção, sabidamehte, é destinada, tanto nas págL
nas políticas, como. nas esportivas e policiais, ás. o
corrências sem importância. Nas secções políticas"
por exemplo, lemos, em tipos garrafais, noticias, CD-

mo. esta: O sr. Nerêu Ramos vai convocar os srs. Ar_
tur Bernardes e Prado Kelly. Já nas Diversas o noti
ciário é a.ssim: "Aguas Turvas :- 2 - (A. B.) Cons·
ta ,qúe o sr. Brederodes· Praxedes da Silveira pensa
em renuncia?' ao cargo de quarto suplente .do P. R. à
Camara Municipal do vizinho municipio de C'aragua-
tã ,. uI'

Em sendo acolhido nas Diversas, o telegrama
dos três cadetes da U. D. N. foi, como se diz nas reda_
ções, sepultado na vala comum.

Aqueles ímpetos de DENÚNCIA À NAÇAO� com

as seguranças de que a U. D. D., à vista do telegra
ma, imediatamente se reuniria e denunciaria' o acôr-

�do interpartidário, mofaram ,com a pomba na balaia. ...

E ?- estas horas o nosso conspícuo deputado
Emerenciano., pacato 'como uma couve, como diria o

Eça, estará a concluir:
- Valeu não a pena gastar dihheiro com o ráio

dêsse telegrama a...mar-..._gu-ra-do.!!!'

Y3-�q/'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


