
1° tarina em situação excepcional no
, .

cenarlo. do
•

pais
-

sees homens no instante de um grande passo bistóric.o· do Brasil
sm!» Caiurin«. assunie, nCs/1I

manenlo, siiuaçõo de excepcionul.
-reêoo 110 cenário nacional, oiule
-ntJnes de prestigio 110 auo clero,
-nl política e no ;lj(wistmtll/'a estão

Leoado é: nível condiçno e «iroso
6S títulos de ruliura e de superio:
Nr/alie niental da çent « catarinen

se.

Al/ira a projeçúo (file, no ]J(ma
rama de politica uN(sileira tem os

nossos homens, com atutêção IW

Parlament o da Hep'IÍulica, onde,
entre Oi> demais, releva acentuai' a

presença nuncant:e de um 1'/10 d'A> hist ária' militar do Brasil, désses

q uino, senador ilustre e digno li-! I' jus/o que IlOs (lI'glllhemos, como

der da maioria no Senado, 1)/lII'OS padrõe« de nossas e:l;pli1ndidos tra

'noláveis oalores exponenr iais do dições de b ni cura I10,Ç lutas velo
peusumenlo poiitico, do saber, jll- direito c ne!« lib e rdudc e contra

ridico e da eru dirôo e conciéncia in im iqos e,J'teI'IIOS, Est adisi a« e sol

reliqiosu porém, inconleslaoctnien- dados CO/ll,O 11m Fernando Macha

t et, /l'IlItW eridéncio honrosa a que COlHO 11m Lauro Müller (pai'"
jamais tuiriamos atingido I1U âm

bito da' vida público nacional, o e

levado conceito de noss({ terra.

Berro de arotui es liomens» no pus

sado, entre os quais I(lgnns (file eu

Iraram na tiistoria politico e na

citar dois ent re tautos outros

cujas alâJ"Ías sobreuienim à. pl:â
pria morte) rinculorom a gmnde
P;.ISS0S da evo{.1I('II.O tia nacionulida-
..

.

,

de as cirtu des comuns (I, tantos h.o:

mel,ls que sou berani diç niticar e
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Mandam prega,r a Paz e fomentam· Guerra

E' notar-se, na ecidcncia de s uo:

posição em setor eminentemente
represcrüatirn de dÚI({, cristã de
Santa CIf/m'inat o oulto do CW'(/NI[
Dom Jaime Câmara todo ent reau e
tis responsabilidades imensas de
1/11ard ião dos alenantados sent i
nient os da popnlação brasileira .

.rum uinndo em que ás tempesla
des sociais pat'eceni assinatar ama.
hora de treco. tutuc ciclo de apre
ensões parI! os povos cioilizado«,
cabe 1/, um pastor cotarinense a

çuarda do aprisco contra (IS' il/('III'_
sões do inimigo 1.'ol'a;:;, - inimigo
da P(Ul'ilr, das almr{s e das insiitlli
eDes ('ris/cis,

E' neio é sem' juslificado contel/
tamen/o que Santo Catorina arOIH_

Com esse ato é distinguido mais punha a incessanle e illfatigavel I{._
UIll ilustre e digno Catarinense e /i(lidar/e do CarrEeol Jaime CtmwI'1(
se faz justiça a tuna das mais le- sli{JI'(' I'/Ija moral e st)u1'e cuJo rini�
gitillUlS ex.lJrcssiies da cullura ja- mo rl}lostolw' l'epOllsa li eslllúilida
rirlica nacional. que, através (rlllna de da ftJI'e,Ía no Hl'asil,
'honrosa e ,ciutilante carreira, as- .1/1 IIgora, nc ((lia, Jllagislnrll/l'(l
soma à alta· :\Iagistt'atura do país, Pedel'(ll, depois duma brilhante
onde, sem nenhuma duvida, conti- cal'l'l';m nilll'cada. de fulgores ex
nuará a dignificar o Direito e a lI'aoi'rlilllÍt:.ios, UJn (_'rrtal'illense no
honrar a Justiça republicana. {fJ(Íl'et pelo sauel' e IWlát'el pelo
::\Iuito nos apraz, acrescentar a Pl'estigio mo/'{{l (/SSO;Jl(1 a pôs/o de

êste registo a' transe'l'ição das me- imensa altitude: o minisil'O 1.11 ir;
recidas, referências que lhe fez. a (;.ollolli, (I .quem Sanla Calal"illCi,
propósito do recente ato presidC'i],. cheill de legítimo vaidade, salllfa
daI, um dos mais notáveis e repre- \

CUItl.O a '11m filho fi 'IJI,uis qZl'e Ilre
senlativos valores· cio saber juridi- )JI'ojelal'á ((. Cll{/UI'(( e as virt-udes
co de nosso pais, o sr. Leví Camei- a SCI'l'iço da Jnslica I)/'{{sileil'a.
.1'0 em artigo publicado no "O .Tor- E'is como, nu.m illstqnte de PW'�
nal", do Hio. iiclIlal' significa((/o pare: (/ Ir is{tÍ-
Comentando a aposentadoria rlo ri(/, nacional, Santa CalarÍlw, ((Ira

nüistro Castro Nunes, assim e5C1'[,- mos do v6flol' c dignidade de ires ele
ve:

.

seus Iil!Íos, ronjl.{glldos WI açt10
"No entanto, temos ainda outro jilÍtdic(l, allla num Uí'cOIde e (/pci-

I
consolo: a nQmeação do substituto si 1)0 estágiiJ da. recupel'ação nac io

,do sr, Castro Nunes recaiu no sr. 11al.
Luiz Gallotti. Creio que não haverá E' isso, Sem' duvida, mol'Ívo pn.
opinião discretamente em reconhe- 1'11 (file se congratu.le o Estado C01n.

cer que essa era a nomeação mais o prôpl'io povo, ele cu.io seio valo

acçrtada e h�sta. Todos os que li_,1'es
assinala(Jos na presente I fase

damos, no fôro sabemos que nin- ela exist�ncia ela ';Vação emel'geni,
guém poderia, mais que êle_, desel1l- l)(l1'n I/WlOl'es e imol'l'edol'((s gló·
penhar. com capacidade e eficEl1- 1'ins de nossa terra.

da, as arduas funçiies de juiz do

Supremo Tribunal· Ele reune todos
os raros pre(licados exigiveis para
tal fim - desde a cultura juridica
e o espirilo publico até o conheci
mento es))cd:llizado das quesfões
afetas ao Tribunal e a operosida
de".
,Com o fim dc representar o Es-

• •

enurandecer o 'nome de San/a Ca

lurina, I e ,"1'((, a q ue 'I(m povo gene

roso: mas IIIUno na Justiço. e patri

ola-de inexcediveis oualidades,
em.ures!u u ln constante esforço
consí rvtioo do bem. comum da Pá-

tria.

Ministro Luiz
Gallotji

• Por decreto do sr. Presidente t!a

Republi�a, datado de 12 do corrcn

te, foi nomeado para o cargo de
ministro cio Supremo Tribunal Fe-
dera] o nosso eminente cocstaduano
sr. di'. Luiz GalloUi, que vil111'1

exercendo, como inexcedivel bri
lho, a Procuradoria Geral da Hepll
bJica .

Tito acusa a Rnssia'de um
,

sério 'golpe na cooperacão mundial
"" .

BELGRADO, 16 (Unitcd) - o

,govl'rno (lo marechal Tito advC'rtiu

esta noite a União Soviética e seus

.sateJites que estão correndo o ris

-co de provocarem uma nova guef

ra com suas tentativas de derrotar

o regill1e iugo,slavo.
D govêmo iugoslavo

mesllIo tempo a nbssia
acusou ao

!te tl'l" fUf"

mlllado acusações de natureza llH>ns·

truosa contra a [ugoslayia ell) con

sequência da cleclaração da Hun .•

gria de que os adetos do marechal

Tito esüiri.al1l ajudando os e,le-
.

mentos revolucionários hungaros,
O govêrno iugoslavo frizotl CJue

,Dep. Nunes Varela
Em compainha de sua exma

familia vIaJOU á tarde de

ontem, via terrestre, com des

tino á Capital Federal, o sr.

Deputado Nunes Varella, ilus

tre lider da maioriá na As

sembléia L.egislativa, a quem

desejamos feliz viagem.

Sociedade Catari ..
nense de l\ledicinH
Reiniciando suas atividades

esta Associação realizará na

proxima quarta-feira, dia 21

do corrente, ás 20 horas, na
Faculdade de Fármácia ,e o

dontologia, uma reunião, para

a qual estão convidados todos
os sacios, bem como os demais
médicos d.e Florianópolis que
desejam participar de ''Seus
trabalhos,
Serão tratados, além de as�

suntos cientificos, outros re

lacionados com a atividade
social da Agremiação.

Congresso
Açucareiro I

.ttecebemos e agrad·ecemos,
enviado pelo SI', Alcides Abreu,
eder'eitor de Economia e Assis
tência

.

ao Cooperativismo a

contribuição de Santa

cata-jrina ao Ia Congresso Açucarei
TO Nacional, que se reunirá,
em Petropolis, .hoje.

as declarações russas e hungaras vocadas por bolchevistas; represen
sobre () suposto complô do ex-chan- jtando um sério golpe à eooperação
celer Laszlo Hajk são apenas pro- int�a�iollal e à paz da Europa.

Do V_íce-Presidente Nerêu· RamD�

, O "nin�t' �,������ ,;a��al, �.N'�: R�:', pml,,"
Vice-Presidente da Republica, em resposta à mens!gen.1 telegrúfir'u
<[ue lhe fôra �nviada e na qual são signatários os membros da ball
cada do Partido Social Democrático, na Assembléia Legislativa, diri

gitl,em data de ontem ao sr. Nunes Varella, lideI' ela maioria, o seguin-
te telegrama: >

RIO. Deputaóo Nunes Varella - Fpolis. - Aos dignos e valorn

sos amigos que compõem a brilhante bancada pessedista drssa ilus
tre Assembléia Legislativa. meu abraço muito cordial e JI1eus agrade
cimentos llluito sincero ))E'las feliCÍlaç-ões envÍil'das por motivo rle mCIl

aniyersúrio. �Em�U llUIOS".

o «eu. destino liistorica, fOdo./'ia,
\CàU.jUg(L nesta h ora de recllpel'(((:iio
demoCl'âlica e de pl'esel'uuf.'lÍ.O ;/0.';
j'lIlldo'mel7tuis PoslllZados ;!e espí
rit a nacional, alau ns dos seus 1'(1-

lores, para o concért o den. at ioida
des, em setores diferentes; COI1l'('I'_
uituto 170 sentido de lima OlÍI'/II((('IIO
comum do muito que o Brasil po
de e deue espertu: ria i'l1/elir/Pllcia,
do ciois nco e do sob cr dos homens
de San/a Catarina,
i' rer .um. 'ver'eu Ramos, na !fi_

ce-[>rcsidêllciu da Repúúlica, pelo
voto ma/01'Üário de seus ilustres
pures no Parlamento Nacion«: /<}'
oúse/'7'ar--llle as atividades COn
tiuuus, t.oltada» para (/S causas do
pi/is e [ozendo concentrar-se, /lUS
seus nu'rit os de htnuem jllÍiJlil.'o
e,l'jJel'illlen/adiJ .eni mem(l1'(ivl'is
pugnas de rinisrna, ás esperunra»
da qrunde maioria eleitoral do 11(1�
is

o MOMENTO

PASTA D_.ENTAL
ROBINSON

I"

O 'sr. Prado Seag e
�

o noticiário politíCO
São df'ixa ele seI' curi()�o c divertiuo acompanhar, uiaria

menLc, aLl'aY('s do lluticiádo e da crônica l)(Jlitica do>, j01'l1ais,
o andamenl.o das convE'l'saçÕeS em que se empenham os tres

gl'alld(>� parLitlos naciôÍJais, represenlados' VC'lo� I'f'SlJCcti"os
pl'esidel1tcs, para a solur;ão pacífica e democnl I ica do 111'01/1,'
ma- da, suéessão lll'psidencial da Repúhlica, Dificilmente se

colhC'l'á uma versão exala do qLle ocorre no seio da comis
são il1ter[lurtulúl'ia, saL"o quando, em nota fornecida oficial
l1wnte pelos tre� rept'psenvantes, as deliberaç'ões �ejam clivul

garla�, como j,\ tem acontecido.

Tor!aYÍa, encr1.1aI1�0 assim pros�egllem mais Oll menos

discretamente as ncgociaçõrs, prudentemente forradas á bis
bilhotice da rellol'tagelll tendenciosa, não' faltam homens do
Lado" porvenLul'a' rle I'ac\ll.cladcs clivil_1aLória�, os qllais \'ão, to
dos os dias, veictllando hipóteses, palpites, .ou boatos, Sel1lpl'e
coutraditórios e, -não ral'(l, propositad.amelll.e desviados. da
realidade dos fatos.

E não será preciso' possuir-se invll'lgar acuidade mental.

pum de�cobrir, no fundo (Iessa pllblicidade no"elesca, um

sensacionalismo eqtlí\'oco, destinado inval'Ía\'elmcnte a impo
pularizar os o il,ie li vos sadios cio acôrdo que �e procura esta
helece!' PlD bases cI<;l110cl'áticas, - rC',ssa'lYacla a> expressão
eleitoral de eada llUla elas correntes, como de clil'eilo e como

cJ.e elempl1tal' lógica.
De sorte quP, .aos olhos do público menos prevenido con·

tra ,essas manobra�, aidéia que lJl'evalece sôllre os Lral.Jalllos
c]a comit-:s[\o dus ln\s G ii, de llm im}Ja$á"el Jogo d(' cabra
ceg'a, onde o que 1ll1'rJOS �e i)]:ocuras�e rôs."e evitar agH:Hjiies
políticas extremarias!} nocivas à definiliva consoltielação do

regime, mas onde o quI' so JJuscaria {(lSSe o homem - c ave
na,.; o homem - c;1ndidaLo ao GateIe.

_\c.ontrce que a comissão, em Dota de 13 do corrente,
aCPl1tnou que entl'a"a na fase final ,úo,; elllC'mlimenLos inLel'

varLidál'ios, com o propósito, j�. pntão, de escolha' dos can

dida[os à Presidência e it Yice-Presid(�ncía da República, -

e ('5';" paret;e,u a'cct'ta impl'en�a raccio�a o mOlnellto propí
cio ao conf\lsionismo que rJesnol'leasse a opiniiío rIo país. A

cllndirlatnra do sr. MiltoI) Campos, que aparece llO cartaz do
lIdeni.sl1lo provillciano arrimada à sllllosLa J'inalidade da via

gem ,-do .
.; cJlefe� ela L D. X c do p, R, a Minas Gerais, é na

turalment.e mais uma das inconsistentrs novidades que têm
sido desautorizadas por vozes influentes da própria F. D. N,

Ainda ontem, o �r. P I'ado Ke11y, Om'ido àquplc respeito
j)plo matutino udenista "O Jornal" do lUa, n[\o hesitou em

dpsllletltil'\ a hipótpsc, .A uma pergunta direta sôbre a c<1l1Clicla
tura rio sr..\lilton Campos, o ilustre Prpsidenlr ela ·C. D. N.
declarou qno o seu 11artido "não "isa apresentar candidatos
ele �eus quaell'o�", pelo que, acrescentou, a llC'rgll pj a tio Te

pôder eslanl prejudicada.

tado de Santa Catarina no ato da

poss·e do l,ninistro Luiz Gallolti, se-

guiu ontem, para o Hio, em aviãl)
da "Varig",'o sr, di,. Armando Si
mone Pereira, digno Secretário da
Justiça, Educação e Saude.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lXPRESSO BRUSQUENSE
D E

VECCHI & ell\:. LIA.
Linha Blumenau à Florianópolis e V,ce

Via Brusque

HORARIO
DE BLUMENAU: Segundas aos .sabados ás

,

às Sextas: às 7

-

PARTIDAS
'7 e ás 14 horas.
PARTIDAS DE FLORIANOPOLIS: Segundas
c ás 17 horas e aos' sabados ás 7 e 16 horas.

AGÊNCIA' EM FLORIANÓPOLIS
Rua' Ccmselheiro Mafra n. 35 -- Fone 1565

AGÉ!-lCIA EM BLUMENAU
Rua 15 de Novembro. -- (Hotel São José) -- Fone 1283

Aceitam-se encomendas

ji'-:--X:-1
I Transportes Aéreos Limitada· 1
; ,-.; 2as..

,

4as. e 6as: Rio - Santos -:- Pa7'anaguá - Curitib«

I - Joinvile - Florianópolts Lajes e P. Alegre. �

-o
3as. 5as. e sábados: P. AI�gr-e -- �cijes -- Flórianópolis

Joim..nle -'- Curitib« _M P«ranaguá -- Santos e Ri8.

Opera com Aviões Dougl«s BC3 de 21 legares.

Agentes: Fiuza Lima & Irmãos
.

Rua C�nselheiTO Mafrft, 35 - Telefone 1565 I
•

•
-...<)....(�)-..c)...-,.c)-��)�)�)��>--.c)4

, I Cirurgia- Clínica - Obstetrícia
Dr. Antônio Dib Mus'si
Médica efetivo do Hospital de Caridade

Servi ço especializado em Doenças de Senhoras
Modernos métodos de tratamento

Horários
Das 19 'ás 12 hsras e elas 13,30 às 14,3� heras :

Residência:
Hotel La Porta

Consultório:
,

Rua Tiradentes. 9

,

nrYOre� frutiferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais n••
melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de .

Florí e Pomicultura
H. J. Cípper,
Corupá.•
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catartaa,
Peçam catalago gratuitamente.

Transportes Coletivos
SRS. PASSAGEIROS

PARA
ITAJAf - JOINVILE e CURITIBA

Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ofe
recem o máximo em

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros' para�4 passageiros - Poltronas. individuais Pulman

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

horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se

guinte ás 6 horas.
"

I.' i11DfDl1li•••
Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, 'ven-

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

I

Versa

1 s'o.n", Pv', tI,,,. r�,gu 101' ..8 de CCHgOf.' ao porto d"
- \

8JO . FRANCISCO 08 SUL para NOV 4 ,VORti
Informações cornos Agente�

F'lorll!D6POI11I - Carlos Hoepcke'SfA - Cf- Teletone 1.2U J En i. t e reg .

São FraDc!, co do Sul ,;_ Carlos Hoepcke S/A - � { - T�I� lo a � 6 \ \1 ) ) � � .� >\ .:!(
r

-----------::::;-------_I_.-----_.--_.�--_._----� .. ""

.

1- T L

I
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.' Aceitem-se encomendas per«
li[u&l@j_uer quantidade

Rua Anita GÓiibaldi, 58
FLORIANÓPOLIS
Santa Gaja'ria8

PASTA DENTAL
ROBINSON

Pelo presente cdital rica citaelo o funcionário NAZAH.ENO MüL-·
LEH. BENTO, lotado na Delegacia Regional do Instituto de Aposenta
doria e Pensões elos Empregados em Transportes e Cargas, em Santa
Catarina, para apresentar-se nesta Delegacia, 1).0 prazo de 10 dias, cor- .

rcndo o prazo da primeira publicação do edital, afim-de ser interro

gado e oferecer- elefesa prévia no inquérito administrativo, instaurado

pela Portaria n. 13.469, de 12 de março elo corrente ano, elo Sr- Presi

dente do, Instituto, tudo na forma do parágrafo 30 do artigo 58 do de->
ereto- lei 22.367, de 27-12-46.

éarlos Loureiro da Luz
Procurador Regional - Presidente do Inquér-ito Administrativo

[ficaz 1ratamento �a
.E: bem conhecido do mundo m éd ico e f'a.rmac êu t lco o va101'

terapêutico da AmiyofiMlla. ASTH:>YAN contém além deste sal,
outras substàncias de COmprovada eficácia. tornando assim o

ASTHi\fAN o mais completo e eficiente preparado para o trata

mento da asma, bronquites asmáttcas, b ro n q u l tes crônicas ou.

agudas e tosses rebeldes. AS'rH�,lAN co rn bat e rà.p ida.me n te a .

.a s rna : em tôdas as suas fases. Nas. drogurias e farmácias.

UMA SOLICITA,Ç..\O AOS SRS. PREFEITOS MUNICIPAIS DO PARANÁ R.
SANTA CATARINA

Afim de que a -inspeção de saude dos cidadãos da classe de 1931 se

realize sem os inconvenienles cJa aglomeração que geralmente se 'veri
fica nos u ltimos dias cio prazo - o Exruo Sr. Gen. Cmte. da 5'" Região
Militar solicita dos Srs. Prefeito Municipais do Paraná e Santa Catarí-,
na, o máximo empenho e- valiosa colabor'açâo no sentido de obterem o

comparecimento dos seus munícipes à inspeção de sande nas datas fi-
xadas no Edital respectivo.

.

,

si OS

é b O a
tltLMITOL -- Limpa e. desinfeta o, rins. É in

dicado- como o mais eficaz antisséptico. ntr-núa

as dores, é indicado contra pielite, piclo-:
nefrite, cistite, uretrite e calculos vesicais.

Departamento de Saúde Pública
Mês de Setembro-Plantões
17 Sálilaclo - Farmácia Espeuança - Rua' Conselheiro Mafra.

18 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro Farra

24 Sábado - Farmácia Da Fé - Rua Felipe Schmielt
. 25 Domingo - Farmáci a Da Fé - Rua .Felipe Schmidt

O serviço Noturno será efetuado pelas Farmácias Sto. Antêrrle l>'

Neturaa sitas ás ruas João PinLo e Trajano n. 17.

A }OreseRLe tabela nãe poderá ser alterada sem prévia auter-izaçâ e
deste Dejsartamente,

'
,

Departamento de Saúde l"ública, 29 de agôsto de 1949.
Luiz Osvaldo d'Acarnparfl - Farmacêubico-Fascak

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA 24

.. . .. . ...

ANIVERSARIOS: .

SENHORA ALTINO FLO�ES
Nesta data, faz anos a exma. sra

..d, Zilda Calado Flores, dignissima
. -eonsorte do sr. professor Allino
.F'lores.

"O Estado" apresenta-Iha Ieltci,
-tações.
SRTA. lI'IAlHA TEHESA MEDEIROS

VIElRA·

Completa, hoje, mais urna prima-
ver», a graciosa senhorita Maria
'<Teresa de Jesus, dileta' filha cio sr.

'Prof'. Alfredo Xavier Vieira e de
. "Sua cxcelentissirna esposa, dona Ci-
dolí na Medeiros Vieira.

A aniversariante, inteligente e

.aplicada aluna do Colégio "Coração
-de Jesus", goza de grande estima
de suas mestras, colegas e arnigui
.nhas, motivo pelo qual será muito
-f'clicitada.

Faz anos ho_je' o menino Lui l
-CarIos Tolcntino, filho do saudo-
eso conterraneo si'. Ary Tolentino.

]\'OSS.IS felicitações.

Faz �11l0S hoje a exma· sra.

...Josina Vieira, dignissima esposa do

,:sr..1. Maria Vieira, funcionário do

'Tesouro do Estado.

A daia ele hoje é a do anivet's:l

Tio do sr, tenente José Carlos Ve

.Joso, da Pol icia Militar do Estado.

CASAME�TOS :

CASj"'�I�TO :

HeaJiza-se hoje, civil e religioso
na residência da noiva no sub-di�

trito cio Estreito, o enlace matri-
I

monial do sr· Sadi Silva com a se

nhorita Aclalgisa da Luz.

Paraninfarão o ato cvil pqr p<-ll'

te cio noivo o sr. Teoecloro Eae-

. ...

P ODUTOS
IMPORTANTE E CONCEITUADA FIRMA, OISPONDO DE

CURA REPRESENTAÇÃO OU CONTA prRÓPRIA DE PRODUTO DE

TRIBUI'CAO EXCLUSIVA N ODISTRITO FEDERAL. CARTA S ..
' PARA

3.175 - RIO DE JANEIRjY

LI RES
OIS ..

N.
../.

I

ENT
B OA FROTA DE CARROS, PRO·

QUALIDAD.E ·PARA

CAIXA POSTAL

A!!����l�� ����I�rioe�la ��r��uR�� l��l�!!���'ec-I
!1010g'ia aprovaram O parecer Iavoiavel da Comissão Consují iva do Ih
tcrcarnbio Comercial com o Exl.erior sobre a operarão pela qual o

Brasil exportará para a Alemanha amendoim descascado, cacau e fu
mo em filhas, contra a importação, do mesmo pais, de trator-es, A o
peração, no valor rle ,600 mil' rlo lares, estava condicionada á api.ova
yilo do órgão têcníco daquele Ministério, que exigiu, para a sua efeti

vação, que os trator-es alemães dessem equipados. d·e modo a propore
e ionár total garantia na lavoura nacional. Apurou a reportagem que a

firma interessada na tr'ansapão, formada. de dois importantes distri
huidotes nesta capital p em São Paulo,' se comprometeu a adquir-ir as

máquinas COI,!! todos os equipamentos necessários. Podemos Inf'ormar
cinda que (JS referidos ,I i-atores são ela conhecida marca"Hanornag" e

dos mais aperfeiçoados no gênero.

.'-.-"){ ,

CINE-DIARIO

MÊS DE ,SErl'EIUBRO· - ALTERAÇÃO DO, PROGRA MA
SÁBADO GRANDE SOIRÉE DA PRIMAVERA (EM HOMENAGEM A RAINHA nA CUlAl)E,

NOTA: NÃO HAVERÁ RESERVAS DE MESAS
DIA 8 DE OUTUBRO - TRADICIONAL BAU.E DE ANIVERSÁRIO

-__"-......_""""o=o__"""'=,..,.�,."'...,_�."_"""'=,.,.,."""=..",....".,,.,,,,,.,..,,,,=__ .-=-__ .-.::��_�_. __ . �.!!..�-, '_ �==""""======".",."""="""'....._"""'_""'""""'''''''''''''''''''''''''_''''''''''''''_..........__

CRUZADA DOS MILITARES
ESPIRíTAS

.Realiza-sc dia 20 do corrente, na

sede provisór irí da Feder-ação Es

pirita Catarinense, à rua Marechal

Guilherme, uma sessão comemora

tiva da Cruzada dos Militares Es

pir-itas desta Capital. À reunião

que tem o patrodnio da Federação
EspirIta, comparecerão os milita
res espi ritas aqui sediados Falarão

o pr-of'esor Arnaldo S. Tiago, um l'f'

presentanto da classe dos mi litares

e o Presidente da Federação, no

encert'amento da solenidade.

HITZ, hoje às 4, e 7,30 horas,

A MULHER DESEJADA
COM: Joan Bennett - Robert

Ryan - Charles Bickf'ord
No programa: 1) Cinelandia Jor..

nal - Nacional. 2) Fox Airplan
News � Atualidades

Preços: Cr$ 5,0-0 e 3,20
Censura até 18 anos.

ODEON, hoje ás 7,30 horas

CHANTAGEM DUPLA

COM: Eddie Albert .- Faye Mar

lowe - Gail Patrick
OS FILHOS MANDAM

COM: Pepita Serradora - Marill

Du vai
No progr-ama: NóÚcias

na - Nacional

Preços: .Cr$ 5,oó e 3,20
Censura até 14 anos.

da Sema...

... _ '..:;.' .

ROYX, hoje {IS 4 e 7,30 horas -

IMPERIAL, hdje ás 4 e 7,30 horas

1) Jornal Cinematográfico - Na-

A Ação da Igreja .no

vida da Sociedade

FAÇAMOS do bem com que Deus ciosa I

nos abençôa motiv'o de felicidade á NJ ,. .,., •.. , ..

dos nossos vôvós· internados no TORMENTAS DE !)DIO.
Asilo .rle Mendicidade "Irmã-o Joa- (Technicolor)

COM: Lon Mc Callister - June

Ira capital, sentimos que se torna

cada ,vez �l1ais necessária a ação
d.

cnf'luxos magnificos de seus ensi

namentos, poderá ser a �arrejra on

de se chocarão os, lncredulos, os

que não temem a Deus, os que, vi

vendo debaixo da matéria: não são

mais .110 que tristes fantoches nUm!),-

Nossà Senhora do
Sagrado Coravão

Amanhã', sábado, às 19 hor.as, na

capela do ASILO DE ORFÃS, terá

I
«UA VOLUNT.ARIOS DA PA't�-{'l ... 68 - 1.- ANOAA

C"\UI"(I!tfA,L,� TaEFO"'�6�_�HA!lL.,,"OTe:CTo«'"

Agencia Geral para S: Catarina
--�------------------------ Rua Felipe Schmidt. n..·Sob.

Bebê! c. Postal, 69· Tel. "Protetora"
FLORIANOPOLIS

C.mi.... GravatalJ Pi'.mel
Mei•• da'""melhorel.'p.elGt me
cÍore. preç.,••6 o. CASAdU18
CELANEA - R'H'C. M.(��

Haver - 'Valter Brennan

OURO DE LEI

COM: Russell Hayden - GJlen

Drew
O CAVALEIRO VERMELHO

COM: Peter Cookson - Janet
Shaw - 1 e 20 episódios
Preços: CI'$ 4,20 e 3,20
Censura até 10 anos.

•• _:-."_._" •• __ 4 .

IMPlmIO, ás 7,30 horas (Estreito)
OS FILHOS MANDAM

Perdeu-se
RO�-'se a �ae'l1l acl'ullt um

tl·uvelop.e cantenda fU." entre

�á.-lo à nra Esteve Janior IJ. 27.

(P'ensão das Irmã's de <:aridatle).
<Pe�'1são das Irmã;, de CaA.,jaJe).
...' •• " iJ' ••••••• " -,"."

Nã. e:&pe:re q_ue a ••ença vi
site a sua casa. Defenda a su

sal.lde e a. aos seus filhos, te
mande MALTEG. Frie 8U gela
dft, é uma d.elícia." É • maie
ff$rnecedor de vitaminas, e, po
isso, • melhor fortificante. A
ven.da em togas as fal·mácias
arma�eJls.

...,.

ARMAZEM: E SELAltIA
SÃO JORGE

de João Vieira de Sousa

Gên�)'os alimentícios - l\'Iiudesas em

g'eral - Couros e artefat.8S d·e coUtê

R. MANOEL JOAQUIM PINTO N. 3
Sãs Joaquim - Santa Ca.tarina

quim". Levemos ás festas em bene-
Dé E. Monteirt! ficio da velhice, nos dias 1, 2 e 3

, , " A ação vigilante da Igreja no e que nada deixa sem recompensa. de outubro vindouro" nesta Capi-Faz anos hoje o sr. dr, Jose I a-

I'
'

!COmbate
a todas as formas de desa- Com o perrgo rondando 110SS0S la- tal, quanto de nós pessarnos of'ere--vares, Juiz de Direito da Comarca _ .. .

. ,

grcgaçao moderna e o ponto ca,pt- res, com uma ameaça vlOI,el1,:ta cho-
cer aquela instituição de assístên.de Palhoça,

SHTA. BETINHA VIEIRA
tal para onde converge, nesse .ms; [eando-se contra nossa pátria, com r-ia social.
tante, a atenção cios dirigentes sU-lnossos sentimentos de familia se

Tr-anscoij-c, hoje, .Q 'aniversário _

f E, assim, coucort-eremos
I para

, premes das naçoes que, armam desagregando por força de u.ma in- .Il1eI11()'I·es dias dos que, depois rle-da dignissirna senhorita Betinha .I

( barreiras à penetração comunista. filtração danosa que, aos poucos longa caminhada, ali se encontramVieira, filha do nosso conlerraneo Nas constantes pregações aos pe- está destruindo nossa juventude no assistidos pelos corações magnani-, r. Bento Aguido Vieira, funcioná- .

regr inos que o visitam o Papa. sem- que dá .tern de mais purp e" sadio,
Tio estadual aposentado. "

d
' mos,

pre anatematizá 'a corrupção os rrão podç;riü'a Igreja de PedI'&,' aque- _

agentes vermelhos, trabalho de mil la que, recebendo como guardiã Ic-

T'
, " '

ar tificios e que, i nfiltrando-se no
No dia de hoje se assrnala o an/-

seio da rüassas e da sociedade tra- gitima de Jesus, o patrimonio in-

ersário rio SI' Euzênio Dai Gran
S violável de sua dou-trina, ficar im-',' . I .

'''' -_ zem-nas em sobresalto continuo.
-de, funcionári�) do Departament,) Hoje em dia, principalmente, aqui.

4Je Saurle Publica.

Healiza-se hoje, na residência
nos, resvalando para o mais negro

.,flos· Uais cla noiva, à rua José .Mt'l1-
abismo da alma. Sim, porque, o que

,..fies, 47 ÚS 17 horas, o enlace ma-
nos salva na vida terrena é o alllor

:trimonial da senhorinha ''''anda
e o telllo�' de Deus a solidariedade

Berll'II'(ll'11i e s'ra Branca Matos

I'
, _ ,< . •.

j raterna e el'lsta, a candade panl

,'Sé Bernardini e se�hora, COJ� o, s,r. com' os nossos semelhantes e isso,
Humberto D'AlasclO, funClOnurlO i

só poderemos O'uarrlar com a eon-
I J ·t' t t de Geografia e Estatis-

'"
.

(.0 ns i II o -
'

vinção serena c firme ode que esta-
-lica.

mos servindo a Alguém, que iudo vê
Servirão 'de padrinhos por par-,

-te da noiva, no civil o .sr, '\Va1tl;'l'
:13ernardini e sra. Banca Matos

!feifer, no religioso o sr. Arnald0

Bernardini e sra. Dalcy Bernardi

]li e peJo noivo, 'no religioso' o s/'.

João D'AJascÍo c sra., no eiv-il o

sr. Pery Camisão e senhora.

Aos noivos os nossos votos

]:lere nes felicidades.

ming e ex.ma, sra, d. LHe Haeming e d. Sueli Silva e os jovens Nilton

o sr, 'Vitor Silva e eXJ11a. sra. d. Ca- Osório c Célia Osório. Por parte (13.

tarina Pereira (la' Silva. Por parte (h,lnoiva o sr. João Olavo Albino e

noiva o tenente Caetano João ?vlu- eXllla. sra, C]. :\1aria de Lourdes

Tari l: exma· sra, d. Pepita :\Iamecte Albino e os jovens ,Erneslo Dame

Murari e os jO\'ens l\'lúrio e )lIaria rau Fi lho e. lIlaria de Lourdes Da-

l\I. da T.,uz. l11erau.

:';0 ,,'o religioso, por parte do Aos lloiros "O Estado" faz yotos

noÍ'.·D () sr. Cid Silva e exma, sb. de constantes felicidades.

passiveI ha hora trágica em que vi
vemos. E por que assim, segue vi

gilante seu prindpio, vem ela sen

do a combatida impiédosamente 1)<:'vigila.nte da Igreja· Só ela, com seu
los asseclas comunistas. Ela a ini

poderoso espiritualismo, com sua
miga numero um -dos agentes da

esplendorosa tradição, calcada em
desordeul e da felonia. O Brasil, jáCristo e para êle vivendo, sob os
começa a sentir a ação cristã cles-

Inie/o a novena dessa devoção, cor
<[<:; respondente ao rmes de setembro.

I FRANCISCO VIEIR�<\ e
�

I
. SENHORA,

tem o prazer de .participar a.

sa barreira, e para nós, que sem- (

pio>(' nos mantemos aonde está a de
fesa desses principias, nosso papel
vai ser o das legionáTias do bem so

cial, as indomáveis servas em que

repousarão a tranquilidade, a paz
de nossas familias e da patria co- j11111m. (A. A.). •

CURSO ,de Centabilidade 4iU c{!)l\ltaEi�r C@Jm IDpll;n:ma? Fa

ça-o por cElrrespondência ne Institut0 Ri® Bran,c0. Gratis a te
do aluno. 1 carteira de identitila�e, 1 pasta, m.aterial de estu
dos etc. Peça informaç@es quantl!l antiS, seM c@mprflmiss0. _:.
Cx. Postal, 5215 - São Paulo.

-

I

seus parentes e amigos, o nas

cimento de sua filha Véra-Lucia.

ocorrido na Maternidade Dr.

Carlos· Corrêa.

Fpolis', 14-9-949

Hóspital de Caridad�
Servivo de transfusão de' sangue
_saaall apupJ.l1JO ap 11JUdSOH op ani1ll1JS �p oall1JR o
sita doadores. Qualquer pessôa que deseje doar ou ven

der 's,eu sangue poderá procurar os técnicos eucan"e

g'add,SI do Serviço entre 8 ti 10 h&l'as. Terã() os doadores,
gratuitamente exame clínico e exa"nes 'de sangue.

Doar sangue não prejudica, traz benefícios.-

Para o seu
•••••••• 't ••

COMPRADORES PARA (' '\!�AS •

TERRENO!!
o ESbrit6rlo Imobiliárlo A. L. Aj.ea.

sempre tem compradores para casa. e

telTenos.

Rua Deo.101'O sa
-

-
.........

PASTA DENTAL
R6BINSON

CASA MISCELANEA
.

dittr•.

buidora dOI �Rádiol Ri C. "
VictOfó Válvulal e Di.cos.

ERxoval vistoso 'e de fin€>

p/oIianças
'l'RABALH0

gôsto R@upiRRas
- Tricô

.

� .B0rdaG€liJ

DA C@STlfREl'ltA.
e �eças avulsas

C@:NHEÇA {)

CACILDA 'NOCEITi
Coqlleirl}s - 2a• casa 'pr6.x:ima à Capela do

A T E N ç Ã O, G A R O T A D AI

Acaba de chegar o 20 numero da
GAZETA JUVEN1L

Posto de Venda Café Rio BrancG

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, I
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Oferece seus serviçGs.

Dr. Alvaro de Carv�lho
Doenças de Crianças

Consultorio: Rua Tenente
Silveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

111.
Sábados: 14 ás 17 hs.

I
�..............-_.......---.---.-.:-..---........y.....

- .._----••----""'------.-----• .-. - - - ......_ ••

VENDE-SE Dor motivo. de mu�anç-aTb:;:
(.�t��t��,�ca !ri� q��m��!!���.J!!J�!��!!�!o, i diplomada
'Area de 142 metros de frente por' 1.858 de fundos, incluindo '1·

6 esses de madeira e uma de materiaL :'TRATAR: O
10
••
•
•
•

:. 00............... '�

.Casa à venda
Vende-se uma, têàa de tijoloi,

medindc 6,56m de frente por 11,0'
m llIe fUNdas, com 'as seguintes di

visões: 1 área, 1 sala de visita, 1
'

cozinha e VlT. C. Censtrulda em fins

ele ano de 1942. Lecalizada IHl EI

'tréilo, à rua Antônio Matos Areas

ID. 51.1, �em préximo, portanto, dQ.

ponlo de ônibus.

I Os interessados poderão dirigir
se à residência do sr. Aristides Bor

ba, em Biguaçú, para melhores in

formações·
A venda é motivada pelo fato de

o proprietário estar, há anos resi

.díado em outra cidade do Estado.
A casa em aprêço se encontra da

socupada.

RAD,IOTERAPIA !
- RA,IOS X �

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

"'_......._-.-_..._.........-.-.-",._w_-_-.-.-.-.v.,..-.-_-_-_-_-.-.-_-..wI"wa-.-••- ........ - .....-_-_-_-.-".

II
I

o

Dr. IWiUOD SimUle
.

Pereira
Clínica Cirurgica

MO,lestías de Senhoras.

CIRURGIA GERAL
1>0. Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegre e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 .aeras

Rua Fernando Machade, 10

Carros
-

para o interior do Estado
o horário dos carros 'de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
EXPRESSO BRUS(lUENSE Diariamente - Brusqae

cf excessão de sálilatl.
EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 4a. e 6a• feiras.

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 38• e 68• feirasRamos n.

Dr. Roldão CODI81l1
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
RURGA - MOL:II:STIAS D� S.It

NHORAS - PARTOS
PormadO' pela Faculdade de Medi

ida tia 'Universidade de São Paulo,
onde 101 assistente por váríos anol do
Serviço Cirú",ico do Prof. Aliplo ,.Correia Neto
Cirurgi3 do estômago e via. el",:ula·
res, intestinos delgado e .grosso. tiroi., -'-_

de, rins, próstata, bexiga, utero,
aviriol e trompas. Varicocele, hidro

cele, varizes e hernas.
Consultas: Das 3 ás 5 horas. 6 rua

Felipe Schmídt, 21 (altos da eaOll
Paraíso). Telef. 1. 598

l't.oidencia: Rua Esteves Junior. 170;
Telef. M. 764

Rádios - Geladeira - Máquinas de Escrever - Máquí
nas de Costura - Lanternas - Toca Discos - Motocicleta
-=- Máquinas Industriais - Lixadeiras - Baterias Suecas pan
Automóvel e Industriais - Artigos variados para presentes -

Artigos de Natal - Capas para Automóvel de material plás
Dr. 'PI'IIlo' FOllte. tico, Palha, Lona e Gomo Sintético - Automóveis Europeus

Clinico e operador I
e Americanos.

c..",.ult6rio: Rua Vitor· Mcirel.... 15. Distribuidores para o EstadoTelefone: 1.405
Consultas da. 10 áft 12 e da. 14 Ao M. H. SIMON LTDA.
�5' br"·2le�dêT�::f�n�ual.6�Jum-. Rua Jerônimo C.oelho, 3 - Caixa Postal, 396

Endereço Telegráfico - SIMON - Fone 1.160
Florianópolis -- Santa Catarina '

Dr. Guerreiro da
Fonseca

:n$ f.,' �{b;i'� 'De, fi Ceao '"A CAPITAl.... CIIt\at!'o to
.

",( U:d a:nt'"'� ô••fl1ttuo..!''it,m IIlU(\1!I 'C!�lCnli"I'OG

F'lGrianól'oLis - nesta reâeção ou Escritério 1. fie A L. AL'Il'es
Barrerros - COIll o proprietário Matliiaa lha.
Biumenàu - com o sr. Chrístíano Knoll, DO Hotel C�.zeiro.

DO
�os CONTRA
TRABALHOA

DR. LINS NEVES

piretor da Maternidade .e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

[Hagnóstico, controle' 'e tratamento
oopecializado da gravidês, Dístur

�i08 da adolescência' e da menopau
N. Pertubações menstruais, i 'l�l,\.

mações e tumores do aparelho geui-
IUll feminino. rÓ, \

Operações' do utero, ovários, trem

!PU. apendice, hérnJs, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
rural!)
�SISTENCIA AO PARTO E Oc'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
fDoenças glandulares, tiroide, ovi

ri.os, hípopise, etc.)
R>i'llturbios iIlervosos - Esterilidade
"- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Resíd. R. 7 de Setembro - Edi].

!Crul e Souza - Tel. 846e
,

DR. POLYDORO f ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteíre
Hospital de Caridade de Flo

ríanópolis. Assistente da

Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es ee-
i

cialmente do coração e vasos

lDoenças da tiroide e demais glan
dulas internas

Eltnlca e cirurgia de seuhoras

-IPartos r

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

BORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das Iâ-às 19 ho-
raso

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n, 111\

Fone' manual 1.702
RESIDÉNCIA:

....venida Trompowskí 82
Fone manual 766

Dr. Mário Wcndhaae.
IDb>iea médica de adultos e criauc:u
Consultório - Rua Joãô., Pinto. 16

Telef. M. 769
Oln.ulta das 4 áa 6 bora.

1l..ld�Dcia: F"lipe Schmidt L II.
Telef. III

e .

Especialista
Médico - Efetivo da Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operações

Hesidência: Felipe Schmidt, 99
• Telefone: 1.560

Consultas: Pela manhã no Hospital
A tarde: Rua' Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário:. Das 14 ás 17 horas.

DR. NEWTON d'AVILA
Cirurgia gera} - Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles li.
28 - Telefone 1.307

,
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar·

de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal

65 - Telefone 1.422.

g a o c SOCIA'-:

POlUO AlEG.B_!:.

Clfrrica Médiea e Cir,nrgica .0.

DR: AUJOR LUZ
Médico-Opecador-Parteiro

Doenças internas. de Adultas e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Gerai -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Figad:>

Tratamento da Tuberculose
Raios X -:- Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 M 12 e das S ás e

__ Fone 841. FLORIANóPOLIS.
�--------------------------

RUA VOUfJNTÁRIOS DA pATRIA N.· � . 1.. A�[t.M�

CAIXA POSTAL 583 - T6tEFONE eMO • lF.LEGRAMA�: ..p"�"IIl:TQAA..
.

Agencia Geral para 8tH. ,"Vatarina
ijUi:l Felipe Schmidt. 2�- Sob.

Caixa P.ostal, 69 Te!. "Pruteetnra" .FLORIANOPOLIS

16 horas
14 horas

16,30 Rorás

- 12,19 horas

Dr. M. S. CanlcaDO
Clinica c):'clusivament� de criançaJ

Rua Saldanha Marinho. 10
Telefone M. '733

ARÂRANGUÁ - ÀS 3a - 5a - Sábados.
MAIS INFORMAÇõES �A

FILIAL À Praça 15 de Novembro Edificio
TELEFONE: 1.325

HOTEL LA PORTA
\

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Na,�lo
nal de Medicina da UniversIdade

do Brasil)
'Médico por concurso da Assistên

cia a Psicopatas do DistrIto
Federal·

Ex-Interno d, Hospital Pstquíá
trtco e ManirOm.lo Judiciário

da capital Federal
I!:x-Interno d" Santa Casa de MI·

,

sericórdla do Rio de JaNeiro
CLtNICA M1:DICA - DOENÇAS

I'NERVOSAS .

oonsuítnrío: Edifício Amélia
Neto - Sala 3.
�esldêncla: Rua Alvaro de Oar·

�alho, 70,
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Oon�ultórlo - 1.20R.
Residência - 1.305.

.. '

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

QUALIDADE

e ii prazo.
Enrolamento de motores, diuâmos e transformadores.

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

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

A EL11:TRO - TECNICA
Rua Tte. Silveira. 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

Cartas a M/1,rúI. Inês
Ferreira.

Cdux« Pesta! 55.

• 0••• � •••• � • � •••• :

PASTA DENTAL
ROBINSON

UASAS E TERRENeS
Possue V_. S. casas eu terrenos para

vender?
Não encontra eompradGr?
'Entregue ao Escrltério

A. L. Alves.
Rua Deodoro SI.

�
,

.

Aviso aos
Iettores
PRC-3 - 1tÁIDIO GT!lANA

SARA, do Rio ele Janeiro -
1.360 quilociclos, oferece valio
so prêmio a quem lhe remeter a
história, a notícia ou o fato
nais original e curíese, observa-.
do nesta região. O programa
"Copacabana Bluce" c -o Es.
tado" darão o resultada dêsse
concurso mensal.
Escrevam para a Rádio Gua

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

bem, de trágico, de engraçado
ou fora

-

do 'comum, e candida
tem-se a um-valioso prêmio que
aquela emissora remeterá' a
quem fôr contemplade.
"Copacabana Clube" - de

Segunda à sexta-feira, das H:,l�l
àS-15,30 horas; e aos sábados,
das 13,30 às 15 horas.
Diretor do programa: Carlos

Pallut.

SENHORITA!
A ultima creeção em refri

gerante é a Guariwâ KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o está
acompanhando a moda.

............... :11 ••••••••••••••••

DR. FRANCISCO CAMARA
NETO

,. Advogado

!,.Escr.itóriO:
Rua Felipe Schimidt

.121 (sobrado) (Alto da casa "O
':Paraiso" ) ,

'IResidencia: Rua Alvaro de Car
I 'valhc, 36

Flortanópons

Casa Recem,
consSruida
DE S o c/u P A D A

RUA FELIPE lvEVRS
6xl0 metros, toda de

matf'lrial.
TRATAR'NESTA REDAÇÃO

Fabrioa:nte o dil!lltribuidore!!l dallll afomadaSil .;:0X\�

fecçõ•• "'DISTINTA- o RIVET. Po••ue um gron.
de IIOl'timento d. aos.miral. I'l.cadoa: bl'Jnn
ben. o batata••. oIgadõ_D. morin... o9famontcII
para alfaiate.. que ,acebe diretcrnenbl doa

Sr.fila Oomerol••tu dQ AntedaI' no ••ntido d. Ih. fas�l'c!.l.n "0:<01

Flc'f.'fcJ:l6p ....U., - FILUUS em Blumenau t'l Lo,jes
c,t"'l" �ao dçlll
MIi·TR'Z '.l;:t'\"!

"

4§i «W'M9%' Jar
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1 S'fAD(}- Sàbi!do 1 - de Setembro d. ,.C'
,

.-------------------------

v. S•. viaja? Reside no interior lOJft UftS cnSE IRAS
v. S. viaja ? Reside no Interior? Adquira tiffi Catálogo de Moedas

Antigas do Brasil e enriqueça depressa. \ ' Cspe6"';allzede QllrD ·�r"'igo§ paraPeça em qualquer livraria de Elorlanópêlls, Custa Cr$ 20,tl6. Pelo L, I:UrJU!i UI' iii... !.L It U iii
Correio Çr$ 25,00; 'pedidos a José Claudíno da NIJ.tlreg4.< ,Rua General !... b
Bittencourt, 91, sob - Flcríanópolís. ilOm f9 n�

RECEBEU -VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRA$ NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE RfJUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelO menor pt'eço 'da praça
Faça uma v'isita à nossa Ca�a e verifique

nossos prevos e artigos-

FERIDAS. REUMA.TISMO e
PLACAS SIFILITICAS

Elixir 'e Nogueira �

I Medicação Qux;]ia.r no tratamenh
da .if!H•

• ••••••••• ••• .. .o .

lJr. Lindolfo"4.G.
PereIra

Advll9ildo-Contabilista
Cível -- Comercial

Conabtuiçõe. de .ociedade.
e Rerviço. coreI>lto•• em !leraI

I Organizações contabei•.
Regi.trol e :narca., di.pondo,
110 Rio, de correspondente.
E"critório: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43.
Da. 8 àll 12 hora. I

, Telefone 1494

A maior e mai$ &lpe,fei cgada Fabrica" de

Máquinas ftgricolas. lornos, Teares e

artigos de Cutelarias
�

Fabrica em A':·nericanQ. - Estado de são Paulo

c

Ié�ºppºsºqtônt_ºs,º)\:�lusi\(os papa ® 6stado
,I «:» Santa �atapina

_

NAVIO-MOTOR "ElSTELA"
'D6xima rapidez e garantia para transporte de !lUBS mercadoria.

Ageo' es em Florianópolis C",RLOS HOEPCKE S. A.

/

Pinça 16 de Novembro, 20 - 2,0 cndo r

Caixa Posta! 139 __;_ Telefone - 1324

.INDICADOR AZUL DO RIO 6R�NDE DO SUL
Um nome que se impõe pelos inestimáveis serviços que vem

prestando durante seus 15 anos de existência ao comércio e

industria .

Agora tambem anexará informações dos Estados de Santa
Catarina e Paraná

Já estamos angariando publicidade para 15a Edição
Informações com o sr.•João Pires Machado á rua Conselheiro

Mafra, 156

Florianópolis Santa Catarina

End. 1. OT

I
I

I
I

.

I

üCU( ��5.HW·ll; WM (OMFOlUe E ELEGANCIA 1
PROCURE A

Alfaiataria . ello

K
f�::l()pjanópn I is - \�anta <Satapjna.

Rui') Fetippe Schmidt 48
--------------------------------------���

1VlOV.lla�. LOU(,;AS 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

Co!'tas para

II I; '" �.C t/, E (I J

WETZEL I�DUSTRIÀ.L-J()INVILL·�
TORNA A ROUPA BRANQUISQTM A

IA.

II

o TESOURú

Da instrução está ao 1l1(}!r.Il�
de todos. Dá. esse tesouro ao teu
-amígo analfabeto, levando-o a um
talUI'SO da alfabetízação no Grupo
.Escolar São José, na �8()013 índus,
Iti'ial de FlorianÓpolig ou IIJIl G&t�

. <1ra1 Metropoíttaaa.
-

d./o dAceita-ils l'l>presentrtnt e no intador Esta o.

Co ixo Povtc í

139 - Flcrian6poliF

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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se .1'- tl8,aa
,Amanhã o clássico n. '1 do futebol calarinense
v

Direc;io de PBORO PAULO MACHAOO

o OI im'pico ameaça a inven- r:::no::��:�"��;!uf.�::Da:�":"
C ;-b 1'"11"dade do Gu� ran 18' ��)��a�u�: �{����d�����s�l�����mp��

.

U
_ nentes do esquadrão pr-incipal do

,

clube a comparecerem hoje, às 13
1)111 grande embate peholistico mar- os elementos com que vem contan- horas, no escritório do Cine Ritz.
ca para a tarde de' hoje; no estádio do o clube para. a conquista do
da F. C, D., a tabela' do Campeonato campeoenato.
Amadorista da Cidade.' . Quanto ao -Olnnpico sua prlmeir s

. ENSAIARÁ AMANHÃ O IPIRANGAGuarani e Olimpico serão os prD· vitór-ia no certame, assinalada dian-

tagonlstas da sabatina de hoje. Arn-, te do Ipiranga, foi das mais bonitas
hos estão em excelente Jorma, tudo credenciando-o a oonstítuir um a

indicando que o embate será dos ameaça à liderança e iuvencibilida
mais empolgantes e parelhos, veD- de do Guarani. No embate entre os

ccndo o que melhor conduta tiver no dois fortes contendores, efetuado

gr-amado. no pi-imeiro turno, a vitória COl�I)l' ao
() Clube Atlético Guarani, líder esquadrâo tr-icolor pela contagem

invicto, com tres pontos de diícren- mínima. Os pupilos do sr. João FIo

ça sôbre os segundos colocados que res aguardam esperançosos de um

sào o Ipirariga c o seu antagonista feito extraordinário Q momento de

1° lugar _ Aval, com 3 jogos, 3

vitorias, 6 ponlo'h ganhos, 9 tentos
a favor e 4 contra. Salda: 5 tentos.

20 lugar _ Fígueirense, cem 2

jogos, 1 vitoria e 1 derrota, 2

DO MEU ARQUIVO
pontos ganhos 'e 2 perdidos, 3 ten-

, .'_ ,'"
,

,'_, '

_, '_

.. íJ ri
tos pro e 2 contra, :Saldo 1 tento.

, 30 lugar -- Booaíuva, com -3 jo-
X�XVnI, isso uma espetáculo de pouco mais

gos, 1 vitória 1 derrota e 1 empate
O futebol é jogo proibido IW Ti- de meia. hora.

3 pontos ganhos e 3 perdidos, 5
bei, o misterioso país do Dotai La- Jack Dempsey foi único campeão 'tentos a favor e 7 contra. Def'icit 2
ma. Razão: dois íunoionários da de peso pesado que perdeu o titulo tentos.
Missão Britanica, lá residentes, de- por pontos, 40 lugar _ Paula Ramos, com 3
P,ois de muito esfôrço e paciê'ncia, As maiores vitódas do Cor.itians jogos, 1 vitoria, :2 den.otws, 2 pon-
cpnseguiram, em 1945, introduzir o sôbre os carioeas fomm: 5 a 2 em tos ganhos. e 4 pe'l'didós-, 6 Lentos a

esporte' rei entre os nativos. '.Mas ,1940, 5 a 1 em 1946 e 5 a O em HH7 favor e 5 «ontra. SaMo, 1 tento.
certa ocasião, isto, é, em 1947 du- todas <.:ontra o Botafogo; 5 a 1 con- 50 lugar '_ AUeLico, com 3 jogos,
rante um jogo houve urna grande tra o Andarai dn 1940; 5 a O () 2 denotas, 1 empate, 1 po'not ga
tempestade, seguida de inundação" 4 a 1, ambas no Rio, contra o vas- nho e 5 pontos perdidos, 3 tentos
que matou parte da criação de ga- co (1934 e 1940); 5 a 2 e 4 a 1, con- a favor e 8 conü·a. Defieit 5 tentos.
do e destruiu a colhei,ta. Os diri' tra o Fluminense em 1941 e 1943, Jogos efel'uudos
gentes do .�'Tibet, monges hudhistas, respectivamente. Paula Ramo,. 4 x Atletieo O
não C'hegaram a outra conclusâo, As maiores derrotas do Corin- Avai 4 x Bocaiu va t
o f�l.tebol er� um jo.g� amald�çoad�, Itinas frente aos cadocas: 5 a O con- }'igueirens8 2 x Paula
atraIa os maus' esplntos. FOI prOJ- 'ltra o va'sco (192S em . Paulo e 7 a 1 Ava:í 2 x AtléÚco 1
vido, e os dois ingleses passaram contra o Botafogo, no Rio, em 1931. Bocaiuva 2 x Figueirense t
a jogar exclusivamente jogo de O São Cristovão marcou 70 ten- Avai 3 x ,Paula Ramos 2.
cartas. . . tos no campeonato carioca (te 1926. Boeaiuva 2 x Atlético 2.
A pri�eira pista de atletismo O quadro do Flamengo, campeão

construida no Brasil foi a do Clube carioca de 192;'): Batalha, Penaforte
:A.tletico Paulistano (S. Paulo) em e Hélcio, Japonês, Sealva e Mame·
Cl921. Possuia 350' ll1etros de per. de, Newton, Candiota, Nem.ô, Nadi-
curso com 5 metros de largura· nho e Moderato.

I

O box é o terceirü dos mais an�

ligos esportes conhecidos e foi 'in-
ventado chca de 900 A. C. por

1 _

;Thersus, filho de Alegus, rei de

:Atenas.
O "arcO e flexa" viu a luz do dia

há cerca de sete mil anos, no Egito.
A luta é a forma mais antiga' cio

esporte combativo.

O recorde de tentos muna só .tem

porada, do certaníe carioca, perten
ce ao Fluminense: 111 tentos em

[1941.
Em jogo do camp.eonato· estadmll

efetivado a 11· de dezembro de 19;12
o Figueirense venceu o Brasil, de

Tijucas, por 4 x 1.

de logo mais, irá à liça com a sua

caracteristica vontade de vencer.

Realmente o popular grêmio trico
lor que tem à sua frente o popular
e esforçado Garcês é um dos mais

completos que conhecemos no fute
bol amadorista do Estado.

Ernani, Fausto, Juca, Orlando,
Aciol], Moacir, Jaime, Freder-ico,
:Anibal, Vitor, Bodinho, Abreu e o

perigoso e infiltrador Toinho sãp
,

pisar o gramado. O grêmio rubro

negro do Estreito possue bons ele
mentos C01110 Motorzinho, Luiz, .JtÚ

.qle, Gentil, Neri, Sadi, Bóv, Santa

lia, Dilmor e outros.

Eis, portanto, um embate sensa

clona 1 que ninguem deverá perder.
Preliminarmente jogarão os qua

dros de aspira ntes dos mesmos clu
bes com inicio as 13,30 horas.

Um acontecimento

Na reunião de aute-ontem do De-

Nelson Maia Machado

DEMITIU-SE WALDEMIRO MELO
E LICE;.'1CIOU·SE DUARTE PIRES

partamento de Arbitros da F. C. D.

apresentou o s� pedido de denüs
são do cargo de 111embro, por moti

vo de sande, o sr. vValdemiro Melo,
árbitro da primeira categoria. 'Iam·
bem o sr. Capitão Duarte Pedra Pi.-

([ue talvez

res, da mesma cMegoria apresentou
se com um pedido ·de' licença por
tres meses, par� tratamento 'de sau

de. Está o Departamento de árbi-
:constituiu \

um recorde 'no gênero, tros às voltas com um sério pro
�erificou-se el�l' Nova Jersey, cm hlema, pois, ,dos seus principais
1944, num programa de einco lutas

Imembros, poderá contar apenas
de box. Em três 110nve soeautc no C'Olll os srs. Manoel Tourinho e' AI·
pl'imeüo round resultando de tudo do Fernandes· .

.. Continuando seus preparativos
Continuando seus preparativos

para Q embate do dia 1° de outu

bro com o Guarani, os quadros-do
Ipirangs realizarão amanhã, em seu

gramado, um intensivo treinamento

,pelo que a direção técnica do mes-

mo, por nosso intermédio, convoca

todos os seus jogadores a compare
cerem as 8.30 horas do mesmo dia.
--........�_.._..............,...._......-...........

O CAMPEONATO CITADINO DE

PROFISSIONAIS EM Nú:\.fE.ROS
Com a realização da 7a rodada

é a seguinte a situação do Campeo
nato Citadino Extra de Proí'issio-
nais :

Colocaçõo dos clubes

�,
�

.

Mais um dia e estaremos assis-
\ .

tindo o maior cotejo de todos os

tempos. Aval x Figueirense, o fa
moso "Clássico da Rivalidade". é
a sensação das rodas esportivas cl-

periodo de tempo ninguém esque

ce o desenrolar da �ens�cionar
porfia.
Amanhã será.um dia festivo para.

o futebol. Os dois tradicionais ri-

Ramos O

Os (l)'tilheü'os
10 '- Com 3 tCTltOS: BenteYi, do

Avai.

,20 ;- Com 2 tentos: Urubu, 90
Figu-eirense, Carioni e Nenem do

Paula Hamos, Nizeta do Avai e A

mérica, do Bocaiuva.
30 _ Com 1 tento: Gastão, do

F,' igueirens,
e; s,.au], Bitinho; Tião

_ :e'lB01.ão, do Aval; Oswaldo, elo Atle-

tico; Ari II, Póvoas e Alemão, do

Bocaillva; Lázaro e Verzola, do I
Paula Ramos '8 Pa1ica e H azan, do

IAtlHico.

Arqueiros Vazados
i

Mais vazado: Hélio, elo Atlético
"

taclinas, o assunto .que vem interes- 'vais 'entrarão no gramado com a.

sante sobreruaneira os aficionados firme disposição de vencer; e para

do, futebol na ilha. tanto não pouparão energias. Verr':';:
Há mais de vinte .anos os glorio- cer é a palavra de ordem dos avaia

sos clubes 'vem proporcionando ao nos e figueirenses. •
.

publico 'es�olr!tista momentos de I �gl:ardelll a maior batal�a fute

grande :omsle.cJacle,' e durante Ionqo : bolistica de todos os tempos-

•

8 vezes.

2° -- Arí, do Bocaiuva, 7 vezes.

3° - Jaime, do Paul� Ramos, 5

vezes.

4° _ Aclolfinho, do Avai 4. vezes.

5° Luiz, do Figueirense, 2 ve-

zes.
I

Juizes que f'lwciona1'arn
DuarLe Pedra Pires: 3 vezes;

'''aldemiro Melo" Aldo Fernandes,
:ifanoel 'l:oul'inho e Newton Mon-

guilhot: 1 vez·

faremos para eeaquístar
'

uma grande vitória"

80ns e o sensacional FlapFJn bar-rig.ar·verde

"Tudo
I

O Avaí encara o grande prélio que não poupa esforços em pról do
com .o Figueirense como deve ser grernío alvi-celeste, foi logo nos ds

isto é, um cotejo de muita respon- zendo:

sabilidade, não pensam desta manei- _.,A partida co mo valoroso Fi-,
ra sómente os' dirigentes e a "torci- gueiresse vai ser duríssima. Sei que
da" mas �s proprios jogadores do vali ter muito .trabalho. Os alví-ne

esquadrão "azurra". 'gros estão em "ponto de bala". Ea-
- "A partida COI11 o valoroso Fi- trctanto, estou certo que todos nós.

gueirense vai ser durissima. Sei que lutaremos com ardor e entusiasmo;

trar- com Boos, _ o excelente centro Confio em meus companheiros e

afirmo que tudo faremos para cen

"pÍ\r,)t" quislar expressiva vitória".
media avaiano.

Alegre, como Sempre, o

Nas r.,galas· de Vitória, 88 catariueuseSr
classificaram-se em 8egBodo fugar( ,

Em Vitória, Espirita Santo, reali- Roberto Sousa Costa e Waldir I"'au.'S->

<JlU<lJJOJ op Ir a or SEW sou as-nre.rez to Gil, elementos da flotilha de Li-
sensacionais regatas de Lightníngs ghtnings Hi2.

entre as representações paulista,
catarinense, carioca, capichaba e pa
raibana, O primeiro, lugar coube à

representação de São l:gulo,' 'vindo
em segundo Iugar Santa Catarina,'
representada por Nazareno Símas, santenses-

Parabens aos denodados velejado
res barriga-vereies que tão hem,
souberam dignificar o iatismo de
Santa Catarina em águas espirito-.

TOURINHO SOLICITOU DE\\'US· SÃO DO QUADRO DE JUIZF",'3 PA�

RA TREINAR O BOCAIUVA, MAS A FALTA. DG REFERlmS

Ao que apuramos solicitou de- Tourinho continuará no apito, ten

missão do cargo de membro d·, ;do sido, ante-ontem, designado pa

Depart;J_mento de Ar.bitros da F. C. ra dirigir o encontro de amanhã en-

D., para se dedicar ao preparo tre à Avaf e Figueirense.
técnico dos quadros do Bocaiuv3, lVI,as, a yermanencia do SI" Toul':-'
o sr. Manoel da Paixão Tourinho· nho no D. A· não impedirá que o.

Entretanto. considerando � fa1ta

I
mesmo controle' à distaneia os en-'

de m:bítr,os �e. primeira categoria, saios rl�) "es�uadrã'O fan.tasm_a" sem,

a entIdade maXllna do futebol cata- estar Invest1do das funçoes de
rinense indeferiu o pedido, pelo que coach.

.

______________________�l_, �____ .

CURITIBA TU.EC;R.4M4: PROSEaRAS

Guia do -Paraná
Pa'bliea relação �os e&mereiante. e íooust.ri&ill (16m seus 61ld.e-.

ree-Qs. ---

Gaifa guia é vesdido iieflrnDanbado de um mapa roooviário
Panaã e Santa Qa,tal'Ítl3.·

Reda�ão: Rua Prudente de Moraei. n. 626.' - 6urltJ.ba.

Ouçam diariament.e, da,s 9 àsv13 e das 17 às 22 horas

RIOIO TUOI' ZVO 9
1530 kilocie/os ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

II C P I TAL II

Sociedade dei �orteios e s:eguros eontra: acideutes pessoais. �OIlCflw

lendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreit�»
Sortei9s mensais, mediante mensalidade de CrI 20.00 &üém da 76js;

Inícial de Cr$ lu.oo apenas.
PartieiDa<:íio _8 Inero.

SEJA SOCIO DO A V A I, O GREMIO MAIS POPULAR DE SANTA CATARINA
/
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Infor lI),. e.) '.Jo-.e�
,

·t·, "Instituto Hístéríce e (i,eográiíco
'\ U� � li ei�4

,

.

. " de Santa Catarina

i-·Õw.w·ESTA'i)õ"'1ll1orariO das empre.. ConvocaVão de A�8embléia ,GerAlI
Redação _.e �ficinas à rua � ,�� rndoui!lri�� .

De conformidade C01ll os artigos' 1!!, � 2", e 25, ss 1- e 3°, .0 J\egi-

Joao Pinto n. 5, 'llU;1l U W U,e Uh., mente Interno deste Instituto, e de ordem do Sr. Presidente, convoca

Direter : RUBENS A. RAMOS
RGUNDA-J'lllZRA para o ,dia 29 do corrente, õd.s 20 horas, Il1a sede social, i rua Teqcnte

Proprietário e Dir.-Gerente !lxpr�.no Si'lo Ci§tóVi\o - � -

I
Sil veira, n" fi9, uma sessão de assembléia geral para eleição da dire-

SIDNEI NOCETI
7 f:t!�1açao I'taJIÚ _ ltajU _ 111 _I ter-ia

e' das comissões permanentes que funcionarâo no biênio que eo-

Diretor .de Redação: f'1IO,
Jir'WÍiÍ meçarà a 12 de outubro próximo. . r

GUSTAVO NEuD
Expresso BrlHIQu_ - U -

('
' .. - - . .

d
"..

f tiIvnS 11'1 boru. .aso a essa rcuruao nao, compareça a matorra os SOCIOS e e' lVOS

C· f ExOl'eS80 Bru,sqUeJUQ - Nova Tr>t:a.tc Ii
.

I
- _.

ne e de Paginação' _ üi,so borBls. ica, na forma, (O § 2° do art. 2o, marcada nova sessao, que se reali-

FRANCISCO LAMAr.6\lUE Auto-Vlaçlo C&tt!rlnen3111 - JomTllit zarà no dia 10 dei outubro lile mesmo local e à mesma hora faz(�.1do- f
.....,; - G horae.

"

.Chefe de Impressão: I Auto-V1uç40 Catutn_,. _ CurlUbe se a e leição desde que haja a presença de dei sócios, sendo quatro da

JOAQUIM .CABRAL DA SILVA - f��� 8W-Brutl _ � AlecTO\diretoria.Representante: _ 3 hon.s. Florianopolis, 19 de setejsbre !le 1!H9.
A S LARA Rápido Sul·Brasileira -' Joinvlle -

G t N• •

13 horas. . tiS avo eves

Rua Senador Dantas, 48 - 6!l Rápido Sul·Brasileira =, Curitiba
- 2° Secretarie

andar 6 horas. �

"'- 'l'ER�-:P':llJlRA
Tel.: 22-5924 - Ri@ l'e Janeiro I ÀUto-ViaI',.Ao CatarlneIl.H - pl)rtO.Ale- �...........,...._._......--...__._-....� .-.....---..... .-.-.......

"

RAUL CASAMAVOR IJnAu��I��al'\:&ta=wp - CUr1t1Di

I C6MPANHIA "ALIANÇA DA B�HlA"
Rua Felipe de Oliveira, 21 -

- A�t��� Ce.�eIliH JolnTl.lt Fundada em 1870 _ Séde: BAHIA
80 andar - • hora.

TeI.: 2-9873 _ Sãs Paulo Aut'b.VI.çãG C&tar!neIWle '!VbU'I.o INCÊNDIOS E TRANSPORTES

ASSINATURAS
- E!P:�:':· Slo orIlJtóTlo _ LquJIa � Cifras do Balanço de 1944

I 7 hoeaa,

f
. CAPITAL E RESERVAS Cr$

, I EIl1IPrêea GIÓ"cta - LapIla, - 1�

90,00 ! • t'J'A!- hOru. Besponsabildades-: '.:_' . .. Cr$
I .IC:lJ;pres.liO BrulaQuewMI - BrusfLUO -

R
.

t C •

45,00 I 18 hoc...
ecel a r",

25,00' Á·,to-Vlaç1.o ItajaJ - lt&� - 11 )lo. Ativo. . . . . . .. �..... Cr$
I �9.
I Rápido Sul·Brasileira - Jo!uvile

-j
Sinistros pagos nos últimos 18 anos Cr$

: 13R�Pi�� Sul-Brasileira _ Curitiba _ Responsabilidades. . . . .. Cr$
"

6 horas
. li>iretl'lres:.

QU.A.RT.L-J'ERA
.A.uto-VlAQlo Catll!l'lnellN OurtUb& Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,

.I=:��Ê::= =�;;::_��'::'�
,

•
- 6.30 horas.

Anúncio. tttediante contráto. ,I Rápido Su1-Bras!leira - C:.n1tlba -

1\ • . I 6 horas.
vS Orlgtba18, mesmo não

I I Râpido Sul.Brasilelra - Jehr"Ue-:
publicadas, não serão I 13 horas.

, Expresso BAo Cri.to....o - Lac'lJiD.II -

____d_"OJvid_O_S'_ n _ _ _ _ _
i

7 horas.
'

A díreeão 080 se respon- ExpreSliO BrusQueIlft - aru.QUtl -

16 horas.
lIabmza pelos conceitos Aut�VlaQlo ltajal - It!jd - 10 !lo-

emitidos nos artigos .I'abpresso BrullQuenM _ NOTa Trento

asslnados. - 16,30 horas.
.

Rodav!tirla Sul" Bra.aU - � Alec'l"tl
.......,..,. . .�- - ••• .,_. - .� -�-

- II horlô.. I

,

. QtJINT.A·FEIR.A.
..luto-·VlaçAo catlH"lnenH

·

Alegre - 6 horD.
Auto-Vh\çAo Cata1'menM

- II horRoS.

Â�to-ViaçAO CatM'In_
- • horaa.

Auto.Vlaçll.ó CatarlDfmN - TUibuto
- 8 noras.,
Auto-Viação C-aU.$1llIlH '- L.q\1lIA

- 6,30 l\Oru.
EXI;!"esM>' BAú CrlstovIo - Lssuno -

7 bora,s.
Emprêsa Glória - LIIa'1U1a - • lIJ

• ., 1/2 horas.
Exp!'esso BrusquellP - Bruaq1l(j -

li horas.
'.'

Auto-ViaçAo ltaJ� - Itaja! � la !lO

T�ça-,ei't'.
.

....
,

'.
ruo

·-TAL" _ 8,00 � Joinville ,- 13�:;::" Sul·Brasilelra - -JGinvlle -

Rápido Sul·Brasileira ,'_ CurItiba -

• horas .

Jtmpr·esa Sul Oel!Ite I.tda - KapecO - ib

. SEXTA-FEIRA
Rodov1Arla Sul Bruil - Põnc. Alesn

- 3 hora,s.
· Auio-Vlaçlto ('A.tartnenH
- 5�h�ra3.
Auto-Viação· Catarl.ncm..

PANArR - 14,05.- Sul ,-
• horas.

Quarta-feira
. Auto-ViaçAo Clltal'lLtlenM -�.

. P
�

t
,_ 6,110 horas.

-TAL" - 13,00 - Lajes e or o· Expresso Mo Cristo,,·lio. - LAIrUn4l -

AI
7 horas.

egre .Auto-VlaçAo ltaj.a1 - ItaJa! - 1/1 bo-

pANAIR 10,4.0 - Norte ",.!l.

Expnsso BruequenilS
CRUZEIRO DO SUL - H,OO 16 hOrBa.

Rápido Sul-Brasileira
13 horas. .'
Rápido ,Sul·Brasileira

6 horas.

(

Na Capital
·ADO .......•..... Cr$·
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
M�II �' Cr$
Número avulso .. Cr*

No Interior
Ano. . . . . . . . . . . .. Cr$ 100,00
Semestre .,...... Cr$ 8O,óo
Trimestre Cr$ 35,00
Número avulso .. Cd 0,60

Viacão Aérea
• oi!, .

Herário
Segunda'..;eira

-TAL" ,- 13,00 - ,Laj�s e Plhto

Alegre
PANAIR - 10;4.0 :- Norte

VARIO -: 10,4ü � NOf't..

PANAm - 14,05 - Sul
eROZEIRO DO SUL - 13,515

Curitiba - Paranaguá
...:. Sa�tos e Rio.

"\c"\lR - 10,4.0 - Norte
,m \I�RO DO SUL - tI,'" .....

IIOrte
VARIG - !2.30 - Sul

"arte
vARIG � 11,40 - Nor,te
PANArR - 14,05 -:- Sul

Quinta-feira
-TAL" - 8,'8 - Joinville

Cuntlba ..;... Par,.nagná
- Santos e Rio.

PANAIR' - 10,(0 - Norte

PANArR - 14,05 - Sul
VARm - 12,30 ...:... Sul

CRUZEIRO DO SUL

"oroo
CRUZEIRO DO SUL !fi,ao

.ul
'Sezta-fetra

"TAL" - 13,00 - Lajes II Pôr to

Alegre
LRUZEIRO DO SUL - 7,10

"arte
PANAIR - 10,40 - Norte

IvARIO - 11,40 .- Norte

PANArR - 14,05 - Sul
Sdbado

:

-TAL" - 8,00. - Joinville -

.

.

Curitiba _ Paranaguá 11- Santos e Rio.
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - f.3,1S1!I IJIIort...
PANAIR - 10;41 - N9rte

.

. PANArR - 14,85 - Sul
Domingo

PANAm - 10,40 - Norte
, CRUZEIRO DO SUL - U.OO

.J. PANAIR - 14,05 - Sul
/

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

EMPRESA SU!i BRASILBC:IU;
,DE ELETRICIDADE S. A.

_: EMPRESUL --

Serviços de energia elékica
em J,tinvile� Jaraguá do Slil,
São Bento do Sul, Mafra, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta

lações -- Màtores -- Dinamos
-- Bombas -- Lustres -- Fel'
ros de engeraar -- Lampadas
-- ventüaderes -- Serviço àfl
instalações por pessoal técni
co especialisado.

jtéde própria -- Jiàifici. Licier -- Rua Wenceslau Brás, I Loja e critórío {l. rua 15 àe

175. Novembro, n. 449 Caixa Postal

Com Inspetoria Geral d., Estado de S. Catarina, elll J9m- 'n. 62 -- End. tlegr. -- "Empre-
vile, á Rua: 9 de Março, 397. Sala 3. Caixa Postal, 268. sul" Joinvile -- Sta. Catarfaa

Em Florianópolhs, A:ente -- sr. Ataide Ramos da Silva --
-- Brasil.

Rua L�ges,86..
. . .. . .. "" ."" ,,""" """,,""""

Ainda no sorteio de J'ulho ultimo, foi premiado com" um
Muitas felic:iftade. pelo ....et••Jra'

to de ..eu- fHhin'ho -r- ..
'.- ,. _.

vali()so. imóv$� lfa, valOr. de Cr$-10.000,OO (d�z mil cTuzeirós), _

o sr. Osvaldo 'Rosa Alves, residente nesta c,apital, á rua Felipe
Mas-. nao esqueça. qlle_ o aeJla••

Schmidt n. 217. O felizardo era portador do titulo (Lider Cru_ presente para o �u "PlMPew."

'?;eiro n. �5.469, que foi premiado com uma milhar e·havia pa- ��� ;:�;;:.:� 110 eBaJF1'Q

go apenas 16 men\Salidades de Gr$ 20,00. Agora todos pOderão!' '

adquirir sua própria. casa, éom a,plicação apenas, de Cx$ 20,00 Bom b.·Dóculoou Cr$ 50,00 mensaIS. Procurem conhecer nossos planos eco-I
n?l?icos, com nossos .agent:es,_'autorizados ou em nosso escri'"

t I!r' "de v·l�a- n.�enos no endereço aCima CItado. .... u au I] ti

I
Visão maior e mais p�rfeitill··
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida

oara quem possue de Cr$ 10.000,00 até C.$ 100.000,00 renda inl!trução.
outa de 10,/. ao ano com recebimento de juros rhensais. Bons livros, sobre todo. OI

Informações nesta redação assuntos:
LIVRARIA ROSA

.'

Rua Deodoro, 33 - Florianópoli.

9,00
0,50

89.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.(HI3,�o

. 98.687."316,30
76.73ê.4I1.306,20

.CR$
Cia ..

10.000,00
Ltder Construfora
sxo PAULO

- ti hora.

"'1
.

• •

"
.

� D& .

I
:

A. DAMASCENO DA SILVA Ii
ADVOGADO \:

O

I
AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

.:�:r I
i Pra;;a 15 de ,Novembro, 22 - 2° ando

:;�';' �;;.' i
..� (Edifício Pérola) ; I

I 'I :�::��;::.::�··:nta Ca�,in.

r ./ i
.....................................................

Curitiba

Joln�

Joinvlle -

CurItiba -

8AB.Al>C'
lLuto·Via.Qlo "Catarlnenlll - Ourr1.Ubll

- 51 hora,s. I

Rápido Sul·Braslleira
13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

6 horas.
- ii horas.

.A.uto�Vlacâà Catarln.ense - JolnT1le.
- 6 horu. �Âuto·VlaçAo Oatarl!neDft - TubuA-c
- 6 horas.
EXDrp.sso BAo OrlstoTlo - � -

7 haras. '

ExpreSllo BruBQu_ - Bl:uIIQu. -

l<l ho-ras .

..lute·ViaçAo naja! - Itaja.! - 11 lll>
ras.

Expresl90 BMl8Qu� - N<11r8 'I'rel:lto
- 9.:'l0 horas.
Expr�sso 'Glór!" - � - G 1/�

• 7, 1/2 hOl·u.
'

DOMINGO
,

Rápido Sul·Braslleira
6 horas.
�� �.m�nnmmua.-

JOinvlle

CurItiba

BOM NEGOCIO

Curso de Admissão em

Outubro e Novembro
Curitiba -

Dr. (L"RNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crimil o c�val

Con.tituiçéio rie Socl,1Idudo,
NATURALIZAÇÕES
Titulom DIlIolarlit6rioll

�repara candidatos de ambos os sexos ao exame de ad
missao para todos os estabelecimentos de ensino secundário.

REVISÃO GERAL da matéria do ano.

ATENÇÃO: Não funcionará o curso, como era costume
nas férias, em Dezembro 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).

I Matrícula: Dias 28, 29, 30 de setembro, das 13,3@ às 15 ho

I ras, no local do curso.
------------- Despesa: Cr$ 150,00 para o curso todo, pagáveis no ato da

matrícula
.

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

",,-"

.

JOSÉ WARKEN, diretor.

I

Ellcritório o R9.i'dJtl�ia
Rua Tit·adllnt�.. 4'l.

�ONE ••. 1468

FRAQ('JEZAS. EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

; �'S I L V E I R A"
I

.

'

• .. l'eune som ... acabamento ..

solidez... no piano perfeito!

Além de váríos modelos para
pronta entrega ... êste maravi

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo praze !

ScbwartzmaUD
REPRESENTANTE
per« Santa

KNOT
Catarina

S/A
Cx. 134 - Tel. KNOT

Florianópolis

C) VALE DO ITA.J ..U
Proelll'ttm •• ÁR'êilf3Ja

Progruao, "-

LIVRARIA 43,�'
'

ROSA

VE DE-SE·
AutomoVel Chevrolet, 1948,

importado dir'età.mente dos Es
tados Unidos Fleet-Master de
Luxe, com ápenas 5.980 milhas.
Pintura original preta, qua

tro portas, 'el.'luipaào, ll16lejo
de fábrica.
Tratar com PLINrO MOREI

RA no Tribunal'Regional Elei
toral.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A participação dos trabalhadores DOS lucros,
RIO, ·16 (V. A.) - As· emendas ° seu capital, prejudicando, assim, ficando esse critério, o que alterou

oferecidas ao projeto da participn, os trabalhadores, uma vez que isso I profundamente a proposição Sara-.

ção dos trabalhadores nos lucros viria diminuir a parte que deveria zalc.
das empresas, na Comissão de ln, ser distribuída pelos empregados.
dustria e Comércio, a\teral'am pro- Pelo projeto Paulo Sa razatc, do

fundamente a proposição do S'· lucro liquido eram retirados 8% do

Paulo .Sarazate. E isso porque o di5- capital para sua remuneração; do

positivo que 'mandava fosse retira- restante, 7rl< para a empresa e

do do lucro liquido 8% do 'capital, 30% para a distribuição' entre o'

para remuneração neste, viria em trabalhadores. O sr. Armando Fon
futuro provocar uma verdadeira tos, rcaltor-, levantou uma pl'e'li�ni
corr-ida das firmas para aumentar nar, que depois viu aprovada, 1110rli-

FlOrlan6polb. 17 ele setembro de '949

fraçassada a. revolução na Bulivia
Os chefes rebeldes fugiram para a Argentina

I

Chegou a esta capital, proceden-
te de Santa Cruz, o capitão da avia

ção, Hugo "Justiniano, que havia
sido preso pelos rebeldes, em Ca-

SALTA, (Argentina), 16 (O, P.) -

íVários chefe], rebeldes bolivianos,
que fugiram da Boli via depois da

derrota das suas forças em Camir.i e

de Ah-antara solicitando sejam me-'

A b I r 18 lhorados pelo projeto de lei que

5sem Ie Ia concede o. alHll�nto de .venelllien-
I
tos do Iuncionalismo, CUJO relató-,

Cornparecerarrí a' sessão de OI't�,P.l ria do expediente constante de- L , '"

rio sobre a matcria o sr, YII1IHt·
23 srs. deputados, presidindo-a o sr. oficios e telegramas.
Hui Cezar Fuerschuette, servindo, de U;\I TELEGRAMA
Secretários os srs. Pinto de Arruda Pelo sr. Saulo Ramos, lidcr do
e Alfredo Campos. P.T,B., foi lido telcgrarna de rUl1-
A ata foi aprovatla e--:lida a maté- cionários residentes em São Pedro

Santa Cruz, chegaram a esta cida- mi ri.

de, por via aérea. Até este momento (j AV[õES COM OS CHEFES
as autoridades

\

não revelaram os HEBELDES
nomes desses chefes, porém anun- BUENOS AHtES, 16 (U. ,P.)· _.:. ii
eioú-sc que a policia federal estava aviões rebeldes holevianos, pelo
desarmando e internando os refu- menos, aterr-lsaram e111 território
,giados. Supõe-se que pouco antes argentino, conduzindo 50 a (iO che
do meio dia chegou ao areoporto 10- fes da fracassada rebelião, porém',
eal um avião, transportando 15 oli, ainda esta noite continuava sendo
dais rebeldes. Noticias de Tarta- Ulll mistério o paradeiro do che
gal, em território argentino, dizem fe militar da revolução general
que um numero não especif'icado Frolin Callejas . Mui Los outros par
de aviões rebeldes estão- Impossí- t�cipantes da rebelião, que terminou
bilitados de chegar a .Salía ou a hoje, virtualmente, com '3 queda de
Juiuy, devido à intensa tormenta. Santa Cruz e Cauriri, que chegaram
LEVARAM 400.000 DOLARES por via aérea a Salta; disseram que
L<\. PAZ, 16 '(C. P.) - O gcren- Callejas permaneceu em Santa Cruz

te geral do Banco Central da Bo- .com as suas tropas, para "lutar até
.Iivia, Damasco, Carrasco, declarou o fim".
(Jue os rebeldes bolivianos haviam Entretanto, a rádio Electra de
se apoderado de mais ou menus, li; Santa Cruz, disse que Callejas Iu

milhões de pesos bolivianos (apro- giu de avião para o sul. VioJeto
ximadamente, 400.000 dólares). Cu- temporal frustrou qualquer propó
.rasco declarou que "não podemos sito que pudessem ter os chefes re

dar ainda as cifras oficiais defini, beldcs de voltar diretamente para
tívas", Buenos Aires. Diz-se que alguns

500 A 600 MORTOS E 1,200 aviões foram obrigados a aterr isar

F�RIDOS na zona montanhesa, entre a povoa,
J�A PAZ, 16 (U. P.) - O chefe do ção fronteiriça de Yacuiba e a zona

estado maior boliviano, coronel petrolifera de Tarmagal, na Argen
David Terrazas, declarou que cal- tina.
culava ,que a ;'ebelião da MNR, que O major Quarmello Cueller, que
durou 20 dias, causou entre 500 a foi comandante dos rebeldes na

(lOO mortos e 1.200 feridos, em sua parle sul da Bolívia, c que foi deti;
maior parte rebeldes. do na' aldeia argentina de Pocsitos.

Terrazas acrescentou, entre- em 7 de setembro, não pode emhar-

tanto, que era difícil calcular cal" para o Uruguai ao negar-lhe o,

exutumenl e o total das baixas c que govêrno desse pais visto no seu pas
"devemos esperar informações mais saporte. Cueller projetava dirigi!'
eOlllj,letas". O chefe do estado se, amanhã para Montevidéu. O go
Jn<Jiol' calculou que "as opernçôes vêrno boliviano está pl'ocu.ral1lio
de limpeza durarão uns 15 (lias �onseguir a t'xtrad_lção de Cuelll'r,
mais: Depois, o exereito retornará alegando que êle se apropriou de
aos (fuarteis para continuar cum- 4 milhões e 500,000 pesos bolivianos

. rrilldo a sua 'missão técnica. Creio no Banco Central de Yacllibe. Como'
,

�ue ó e'(erelto deu mostras ele Jis- foi dado a Cllellar 7 dias para alwn

dplina e lealdade. Por todas as de- donar a Argentina - prazo que se

monstraçt'íes, vejo que o exército vence amanh\ã -:- acredita-se que
reconquislou o afeto do l'>OVO, per- êle será detido até que se chegue à
<lido durante o regime de VilIar_ uma decisão sobre o pedido d3 Bo-
roeI", livi3.

daCrônica
Corrêa declarou à reportagem .lcs

,ta secção parlamentar apresou tará

na próxima sessão de scxta-feic."
O sr, Saulo Ramos, após V:'lria",

considerações, enviou à Mesa o [10-

cumento em causa, para os fins de

direito.
OnDEM DO DIA

EM HEGIME DE UHGÊNCIA
O Projeto de Lei que aprova o no- .

vo contrato' de Arrendamento da

Estrada de Ferro Santa Calar iua.

para o que já foi o Govêrno da

Uniâo autorizado pelo Congresso
Nacional. Foi lido o parecer da co- '

missão de Finanças, que' opina pe

la aprovação do referido projeto"
o que se verificou, após falar sobre
a matéria o sr. Ramiro 'Emerencia
no, que se congratulou com o Go
vêrno do Estado pela sua assinatu
ra. Esse udenista, em suas conside

rações, após observar alguns cqui
vocos do contrato, declarou ser o

mesmo vantajoso para o Estado.

Finalmente, deu o apóio, em nom,')
de sua bancarla, áqucle projeLo de

IPi, aprovado agora em la discussão
e votação.
A seguir foi a sessão encerrada.

viilVci Ana Hoepcke
deixa urna unica filha, a exma.

sra, d. Ruth Hoepcke da Silva,

dignissima consorte do nosso

ilustre conterraneo, dr. Aderbal

Ramos da Silva, Governador do

Estado, ora licenqiado.
O sepultamento do cadaver

<l!e Q. Ana Hoepcke realizou-se

ás 17 horas de ontem, saindo o

féretro de sua residência, à

Avenida 'I'rornpowsky, 89, para
o Oemitério Publico, com gran
de acompanhamento, notando-se
a presença do. sr. Governador
José Boabaid, que se fazia

acompanhar do seu Secretário,
'Suas Casas Civil le Militar" e,

ainda, de elevado numero de

pessoas de nossa àlta socieda

de, -representações de associa.

ções religiosas, funcionár10s da

importante firma Carlos Hoep
cke .S, A. Comércio e Industr ia,
comerciantes, industriais e inu,

meras pessoas do vasto circulo
de amizade da caridosa dama,
"O Estado" apres'enta à fa

miÚa enlutada, na pessoa do sr_

dr. Aderbal Ramos da Silva e

sua exma. esposa, d. Ruth Hoep
cke da Silva, as suas expres
sões d,e pesar.

Faleceu, na manhã de on-

tem, na Casa .de Saude "São

SeQastião" onde, há dias, se

encontrava em tratamento, a

exma. Sra. D, ANA HOEPCKE,
viuva .do saudoso industrial

,CarloS! Hoepcke, fundador e

Chefe da impor tante firma

Carlos Hoepcke A. S. Comêrcio
e Industria, desta praça.

A ilustre dama, que 'desapa
rece aos 74 anos de idade, nas

ceu a 9 de novembro de 1875,
no Castelo de Tenneberg, na

Turingia, Alemanha, tendo che

gado ao Brasil no .ano de 1903,
em companhia do sr. Barão

Von Wangenh'ein, então Consul

daquele Pais em nosso Estado,

Em 1904, retornou à sua cidade

natal onde contratou uupcias a

5 de abril de 1909, com o sr,

Carlos Hoepcke, regressando ao'

Brasil, fixando residência defi

nitiva llesta Capital.
Esses, em linhas g'erais, os

dados biográficos da ilpstre
dama, que, em nossa terra, foi
sempre uma alma de acrisola
das qualidades, coração bonis"

simo, afeito ao bem, in.cansa
vel'mente pronta a aten,der a

quantos lhe batessem à porta
na 4:erteza de que os seus ape
los seriam atendidos Piela ca

ridosa dama que ontem exalou
o seu ultimo suspiro. Além de

atender, com prestesa e cari

nho, a inumeras criaturas que
a procurassem para dela colher
os beneficios do seu coração de

mulher, d. Ana Hoepcke soube
ser ambém ince'lltivadora das
obras pias e ·d,e assistência so

cial, ás quais não esteve ausen

te nos momentos em qu'e 1he

er.am dirigidos apelos para a

sua melhoria·
Por essas razões, que anôni

mamente a extinta pontilhava
os seus dias com II- jJrática do

bem, a noticia do seu .passamen
to, ás primeiras h6ras de on

tem" veio conster;nar a popula
ção desta Capital, que perde
veneranda senhora, de tradi

ções em nossa terra, colabora
dora por certo de obras cllj�
missão é a de assistir, moral e

materialmente, a q!lanfos dela
se valem para o seu bem-estar.
A exma. sra. D. Ana Ho,epcke

e 2° Secretário da Assembléia.
respect.ivarn ente, bem como

do sr. Tte. Neuroci, Ajudante
de ordens, esteve na residência
da exma· sra. ,do Ruth Hoepcke
orla Silva, 3;presentando condo
lências.

- A bancada do Partido Soo,

cial Democrátieo mandou depo
sitar sobre o ataúde da exma_

sra. d. Ana Hoepcke uma corôa
de flores naturais, homenage
ando, assim, a sua memória.

- Grand/e o numero d'e co°·

rôas e de boquets de flores
viam-se sobre o coche funebre,
mandadas por associações re

ligiosas funcionários, firma

Hoepcke e pessoas das rlela-
,

ções da extinta, send,o, também,
inu.m·eros 'os telegramas e car

tões recebidos 'pela familia en

lutada.
�"'�"��r::_&1L

HOMENAGNES

Tão log'o soube do faleci
mento da ilustre dama, o sr.

'Governador J,?sé Boabaid, acom
panhado 1dos sr&, \Ferreira
Lima e Othon da Gama d'Eça,
Secretários da Fazenda e Se.

gurança Publica, e dos 81'S.

Deputados Nune� Varela ,e Al

fredo Campos, lideI' da maioria

- ,-----

PARTIDO SOCIAl. DEMOÇRATICO
. QUALIFICAÇÃO' ELEITORAL

�ERÃO ATENDID@S TODOS QUANTOS DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A

RUA FELIPE SCHMIDT.
HORÁRIO: DAS 10, ÁS 12 ID �AS 14 AS 17 HORAS,

DIARIAMeNTE.

Despede-se de TSE, o sr. Lujz Gallotti
RIO, 16 (V.A.) - O Trilmual Sllperior EJ.eiLoral, )1a sli,a l'eunião Ioe ontem, l')rc�Lou significa1.iva homenagem ao sr. Luiz Gallotli, por

,moti \'0 de sua nomeação parÇl. ministl�o do Supremo Tribunal Federal.
Salloando o novo minislro, falaram os ministros Machado Guimarães,
\Rilwil'o da Cosia, Sá Filho, Hocl!a Lagoa, Saboia Lima, Djalma ria
€;unlia Melo, e LafaYéte da Andrarla, rrssaltando a pel'sonaWia.de do
S1'. Lniz GalloLli e os srrvi(:os IJor de JJrestados á JusLiça brasileira.

Associando-se á homenagem. discursaram ainda o sr. Agl'i.piuo
Vpado, diretol'-gel'al da Secretaria do Tribunal Superior EleitoraT, O

senador Dario Cardoso, deJ.egado elo Pi3D e o advogado Jorge Alber,
100Vinhais, em nome ria C))�. Agradecendo, falou o milli,;lro Luiz Gal-

lolli, despedindo-se do T:\, S. K I

O Diário, de ontem, noticiou que o sr. Luis Gallotti as-

5UI1'1il"a, ante-ontem, o cargo de Minisl.ro do Supremo. ]i; go
sou 'a 1'ata de o -represenlante ele o Estado, que embarcou on

tem, clll:gar tarde.
Ral,as, 110 entanto, dell o jornal confundindo �s d;specli

das do iI LlsLr� conterraneu do Tribunal 'Superior Elpitorat
com a sua posse no Suprem'o.

O� advogados que pontificam no 'Diário deveriam sabeI'
ql1e 11<1 pos�e elos MinistrOR do Sllpl'emo seria inconcehivel que
falassem representantes dr val'tidos politicos,

Na/a, enorme, pois, Ó o Diário dar poss'e ao Ministro e

ainda aDtÍnci�r quP, n(�sse ato, falamm oradores dos Val'.ti
,dos nn\iticos.,.

Chumho s�bre a cortiça!
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