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Manifestações dr? carinho e simpatia serão prodigalizadas à caravana -z;isitant2

Hctribuindo a visita que lhe
fizeram 'os acadêmicos de Co

mércio da Turma Professor
Flávio Ferrari, 'os alunos do Co

légio "Bom Jesus", de Joinville

chegarão a esta capital, ama

nhã, onde Jhes serão tributadas

exp,ressivas,! homenagens. Pa,ra
que rscepcíonem condignamen
le seus colegas joinvillenses, a

direção da AcaJiemta de� Comér
cio do Estado de Santa Catari
na ,com a eoíperação do sr. Deo

baldíno de Andrade, Presidente
da Turma Professor Flávio Fer
rari do 10 Ano oontador, elabo
rou o seguinte programa:

Amanhã" às 14,30 horas, a

embaãxada assistirá à Sessão 4'd t"
·

d V ti dSolene na Assembléia LegislaU- ver encla o a cano a08 sacer o-
va do' Estado e à Instalação da

. tes . da Tchecoslovaqu,-aBiblioteca Ruy Barbosa em -uma
das salas do Palácio Legíslatí- _LONDR.H�, 3 (O.E:) - A Esta- i atitude não passa de uD,la manobra
vo Catarinense ; .día 6, às 9 110- çao de RadIO do Vaticano, cm uma comunista para separar os sacer

ras, visita àPraia de Coqueíros mensagem lida em eslovaco, Iêz 'dotes de seus bispos. Da sede de

e Balneário da Ponta do: Leaâ ; uma advertência aos sacerdotes ca- São Pedro avisamos aos sacerdotes
dia 6, rus' 15 horais,

-

visitas ao tólicos romanos da Tchesisnarem, tchecoslovacos que estejam de so

Abrigo de Menores e Hospital Nc, no sentido de não assinarem brca viso e não .assincm .nada, por
reu Ramos, às 20 horas, os aca- neuhum pedido de perdão ao go- isso que tal atitude terá conscquên- Visitou-nos, _ontem, uma comissão da
dêmícos de Comércio do 10 Ano vórno.

. I elas imprevisí veis".
Turma Professor Flávio Ferratri "Em tôda a Iiepública, agenLesl---------- Imbal-xada «'I'PI-dl"O Barbosa» de La·J-es
com o apoio da digna diretoria do estão pedindo aos sacerdotes que IDefesa «record» em

Il .',

Clube 1: de Ag?,s'tOo e. �om a co- assin�ll1 1IJ1J� ��tiÇão ao l1l�nstro dOt presentemente nesta capital
laboraçao da díretorisl da Aca-lln1erJor, solicitando perdão para, tempo de paz

I

demía de Comércio oferecerão supostas violações. E claro que tal!
�,. , . I Sob a direção do distinto ledueadnl' coesladuano Prof. Dulfe. Ro-

x I '\. nshlug+on ii Cf:<.) - .0 1)reS1- d 1" 't '
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I
v J 0, C� c, f', ou: em, ncs a 1'e(.a0i10, em {',OI la VJSl c.a, uma COTI1lf;,ktO

! dente, I ruman PI cdl:�e que a des- da Embaixarta "li!'. Elpidia Barbosa ', da Escola Normal Vidal RfWlll�,

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO ipesa IC:lcraJ, do g�v�rno dos �sta- de Lajes, integrada dos seguintes estudantes: Oswaldo Amorim, Mariza

Idos U�ldos no .proxlmo an� Íls�aJ wurr, Denise Almeida, Romeu Lucena, Hélio Rodolfo e Dilma Soh-

QUALIFICAÇÃO ELEITORAL . a, t�rml�ar em [unho de 1900 atín, midt. Os jovens estudantes vieram .agradccer-nos a notícia Jnserída

SER.10 ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJAREM [girá a CIfra recorri em tempo de paz neste jornal de sua chegada a esta capital e também por nossos inter-

SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PA.RTIDO A I de quaren�a : três bilhões e quin médio fazê-lo 'às autoridades por suas derCrencias' cativantes que

,
nUA FELIPE SCH.MIDT. [nhentos milhões de dolars. AC1:eS- muito os sensibilizaram.

'HORÁRIO: DAS 10 AS 12 E DAS 14 AS 17 HORAS, ,'eentou que o deficit será nesse mes

DIARIAMENTE. I
mo período de cinco. bilhões e qui- À luzida caravana, que voltará, amanhã, a Lajes, via Blumenau.;

,

nhentos milhões de dollars. nossos votos de feliz viagem,

torno do assunto, como profissio
nal em mediciina.
Tambcm o sr. Pinto de Arru- A seguir foi a sessão encerrada

e convocada outra extraordinária

para hoje, ás 9 horas, para díscus

S[\O, das emendas ao Projeto de Lei

n. 89/49 que aumenta e reajusta os

vencimentos do funcionalismo pu
blico esta�llaL

da, do P.S.D., se fez ouvir na dis-
cussão, sendo pela extensão a ou

tros füncionários das vantagens do
referido projeto, feito o que o dr.
Raul Schacf'er, Iider majoritário em

cxerr-icio, cxpendeu considerações

coIllJpativel com a gravidade .(;Je que se acham revestidos

Lodos os problemas da nossa vida mental.

Se a época respira "insegurança", reconheçamos, eu-'

tão, que aos homens de letras compete cooperar na restau

ração da "segurança" relativa - que é à_ mínima aspira-
cão do homem, - instituindo o culto. da sinceridade e fia,

verdade. Que as suas penas sejam outros tantos cinzéis
com que hão de esculpir o monumento da nossa era em,

binhas as mais belas e serenas, e não alviões derrotistas.

votados ao solapamento daquele idealismo que assinalou,

sempre a superioridade do homem civilizado - sem em,- '\

nargo dos 'seus erros, das suas angústias e dos seus balda-

dos sonhos! A criação, em arte, é lUll reflexo da divinda-

de. A crítica de Alceu Amoroso Lima não €squeceu isso.. -

Muitos, porém, o esqueceram; e, dai, a relaxada condes

cendéncía reinante nos nossos meios J.ilerários, em face·

de uantas mediocridades ü-bstinadas e petulantes. ,

.outros talentos preclaros .tambérn exercem a crItica,

no Brasil com irrefragáveis predicados de cultura e brí�,

111O. Sobremodo c{)uhecidos são, para que os tenhamos de

mencionar individualmente. A um deles - Alvaro Lins ,

nos referiremos em particular, para dizer que, segundo
informou a revista curítibana Guaí.ra, retirou-se da ativI

dade profissional; não se sabe se de1'iniUvamente. Ter-se-á

desgotado com a maré montante do arrivismo em tão po

bre selar das letras '!. ,. De AgTi,pino Griecco - talvez' &i

mais opulepta cultura literária da América Latina, - 80-
'

mente diremos que poderia ser, lljsta 11ora, o nosso maio!:"

crítico, se o não prejudicasse, de cer'Lo modo, o abuso do,

epigrama e a quase invencível iendênc.ia satírica do seu.

lumino.so e inconfun-dível espirita.
-

Ainda ·outros há, que vivem a bater paJ.mas a exccn:.

tricidades de quando em quando abrolhaelas no campo da5,

letra�. Assim pro'cedendo, querem mostrar-se dota�lo.3 do

faro das "novidades" c em dia com o "moderno"; do con

trário, poderiam ser tomados por despreyenidos, atrasa

dos, rotineiros, "velhos" ... Vê-se que O- seu fim é - comI»

dizem os Frall.ceses - monte?' sur des éc/wsses ..•

(Contimta/'á em próxima. edição)

�";-;';;;��;"11i e os «velhos» •

:,............. .. .............:
ALTINO FL6RES

(Continuado da, edição de 2 ele novo.)
A preocupação de muitos jovens que se exercitam no

manejo da pena - ou da lype11'1'ÍtC?' - é impor-se como

"novos", aluais, "novíssimos", da' hora presente e, de to_
do em todo, " originais". Já vimos que êsse último quali
ficativo não tem caráter absoluto. Do culto da sincertda
tie é coisa de que só raros cuidámo 'Novidade a todo transe

e a qualquer preço - eis o lema. Que se poderá esperar
daí senão' o convencionalismo mais Insensato? Os que
huscamo método como condição de trabalho reto, os que
apuram a paciência no estudo do homem e da sociedade,
do meio e do momento histórico, os que se 'revestem da
humildade precisa para reconhecer que o escritor é um

"artesão" e, p�rt�nto, nec�ssita de prévia aprendizagem
e tremo especializado, antes de pensar em produzir
obras-primas, - êsses, embora raros, existem e certamen

te serão os 'P01�COS esc-olhidos num -céu a que 1Jwitos são
os chainarlos ...

A crítica oportuni-s�a .ou calculista, porém, não' dls'
cerne. Nãü lhe convém fazer a justa e útil tamisação. Ê

anais suave, menos arris0ado (e talvez rendoso ... ) gabar
tôdas as iniciativas juvenís, a pretexto de que, pelo menos

:de algumas dessas tentativas, hão-de, afinal, brotar ori

gina�idades legilimas e perduráveis. 'rem-se visto que tal

expectaLiva pode ser baldada ... Ê possível que, se a tem

po fôssem lealmente advertidos eertos lalentos da feição
incongruente das suas "experiências" liLerárias, teriam
evitac!o eS�erili7,a.r-se na iI?itação de uma, modernice sem

�ase ilu.ma'w, e fu�az como todas as modas gritantes. '\
Crítica não é p�dagogia, e tão-pouco tem o poder de

aUll1enlar ou diminuir o valol' de quem quer que seja. A
8ua -ação, porém, exercida franca e sinaeramente; é muita
vez um oportuno raio de luz a desvendar perspectivas
ignotas. As consciências bem intencionadas não repudiam
êsses clarões benéficos. Só a .leviandade "auto-suficiente"
.ateima em fechar os olhos e ouvidos' às sugestões' de au-

'"
têntica beleza e, por isso, - como observou Bosserl a.

prespeito de algumas figm!s do SltlI',m ul1d Dl'mt[/, - per
manece yíllma dos desregramentos a que se entregou.

Mais por preguiça do que por incompetência, não faz

a crítica brasileira restrições nenhumas ao "novíssimo

modernismo". Nunca se esbanjaram mais elogios a poetas
e prosadores "novos" do que hoje. Tudo o que' da pena
lhes sai é louvado e festejado a mais não poder. Dír-se-ía
que o Brasil, com os seus setenta ,por cento de anajtabetos,
virou chocadeira de gênios... O que não é lá muito' de
slJl'pl:eenclel', se já se quer localizar em Cataguazes a ca

piLai (lIrbs 1J1'ima ... captl.t ... ) elas letras' brasileiras'
com gTandes ciumes da Pal1licéia desvairada ....

lsso moye ao riso; mas, também, ·dá que pensar, Quan
do alguns desses moços, dotados de real valor, atingirem
a plenitude da sua personalidade literária, espantar-se-ão
ao recordar as destampadás lpas de que f(H'am alvo as

inexperlas teritatiYas ela sua juvenlude. Voltalrdo os olhos

para o caminh'o percorrido, verão êles ao J.onge tantos

companheiros tombados na confusão mais desolaelora e

infecunda, e culparão, de certo, com lôda a justiça, a crí

tica de então, por não ter querido ser sincera nas suas

apl'eciaçÕes.
Alceu Amol'oso Lima - cujo nome vimos, algures,

incluido llum elenco dos "modernistas" de 1922 - anda','
no momenlo, em matéria de crítica puramente literária,
bastanle arredio. Ao menos, não temos lido qualquer ma

nifestação sua em pró I do "modernismo" vigente. Acha-sI!
voltado o seu altíssimo talento, d·e preferência, para outra

esfera de lucnbrações, onde vem pondo em relêvo a fôrç'a
e a penetraç:ão do 'seu penSame11to - dos mais altos d,;)
JIOSSO tempo. A seriedade do seu es'pirito não lhe permiti
ria, já ag'ora, acamaraclar-se com os 'cavalheiros que prati
cam aquela espécie de crítica ligeira e complacente, in-

t
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Qrilhante e expressiva homenagem' ao dr. Miranda Jordão, Presidente do
.

. I Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais '

Encerramento da "Semana da Ecenomía' .. Inauguração do retrato daquele eminente
patrício na séde da Caixa Econômica Federal, nesta cidade

.IC se derrama, mais sobem os preçds cional, hoje Colégio Pedro H, no trial, entre outros sôbre Direito o autor da nt imeh-a L'epl cseul a Dutra à Prcsirlúueta do Co\"ürnl};-··mun processo de' auto-progressão". Distrito Federal. Sucessório, "Abuso de direito ou çâo í'urrnal nesse sentido, na ses- do Brasil.Como vedes, Senhoras' r Senho- Ingressoe em 1904 na Faculdade ação, temerária", "Contrato de são inaugural dos trabalhos do Foi -Delcgado do nOVPl"Jl.o fiores, a verdade tr-ansparece Iimpi- de Scíêncías Jurídicas e Sociaes Câmhio", "Compra oe venda mvrcan- Instilu Lo dos Advogados, a 16, de Brasi I no VIll Congteso CieJ1 tífi-da e cristalina deste abalizado desta Capital, hoje Faculdade Na- til", "Nome comercial", "Paten- abril cle 1931. co Americano, reunido em maio,enunciado, li: Io i norísso Que hem cional de Direito da Universidade tes e Marcas de Fábrica", "Líber- Sempre L'CCllSDll, POl' 115a que do ano de 1940, em 'Washington,avizadamente e atacando 'de' í'rcn- do Brasil, tendo-se bacharelado em dade de Comércio", "Impçstos in- rer ingressar na Po litica, a ind i- reprentan do, também, nesse (:on-"te o perigo, houve-por bem, o go- 1908, depois' do obter a nota de constitucionais", "Demissão ilegal cação r�o seu nome pal:a Deputado gresso, o In�Jitu(o da Ordem dos:vêrno decretar medidas anti-in- distinção 'na quasi totalidade das de funcionários públicos", "Tnves- no antigo Onngrcsso Nacional, na Advogados Brasi lc
í

ros e a Sacie,1'lacio�listas, através dos seus 01'- matérias jurídicas. tigação de Psternidade", "Filhos Assemh'óia Nacional Coust ilu in dade Brasileir-a do Direito Inter,.gâos e instituições, intervindo até Desde 1906 iniciou 'sua profis- Adulterinos", "Abalroamento de te e na antig-a e nova Câmara dos nacional, lrndo "ido um dos Iunnos Institutos de economia prdva- são de' advogado que ,sempre 'rxcr- Navios", "Prescrição", "Arresto", Depularlos, preferindo continuar dadores ela F'edcração Inter-AmeIda cchibindo o falso crédito que ceu até a presente data. No Instí- "Sociedade' Anôuimas ", "Posse", como advogado, para plena li r icana de Advogados, da qual fof':prbpicia especusacões de Lodo ge- Iuto dos Advogados, no qual. in- "Direito Autoral", "Locaçôcs vie berdade de ação e para '1 defcs.: Pres irlente cf'el ivo e alualmeme-mero como o [ógn o "cambio ne- zrcssou em 1910, fez parte de qua- Prélios" "Testamento", "Monte- dos iuterêsses
_

da sua ,11oure das Presidente Houorári ogro'< a usura 'e °O��l'Os flagelos da �i todas as comissões, técnicas eo- .pjo':', "�al�\ncias'� "Apt�oyri�ção se;,
, , ", ". �

,

Teve � �r}nde, JIOI1I'a:, fnto úni-_sooíedadc, "iesl a salutar r-ampanha laborando e apresentando graude , Indeblta,' Questo�s, nelJgi(?s,,� e 1\
J OIllOU p�r .tr em dl� ct ,'<;' Cop co lia histór la da Amér-ica, de ter,ele recuperação económica p mora! nuuicro de pureccres e' trabalhos 'I'rahalhistas", "Direito Martimio", gres;;o� jurídicos nacioums e ln sido o Dr-legado rios P residentesmuito ypm "cooperaudo as Caixas [ur idicos, e fazendo a sua carreí "Abolição de Cláusula Ouro no ternacionais.

, ,�as Cóttcs Supremas rio Brasil eEconômicas, graças à ,SUo!),:r visão ra des,d� suplente ?e s�cTet{�l'i�), 1" Brasil", :'Mal1da�l? d�, Segura�nç� e E I�)�'m�rn Il:nd,ad?� d�) III,S.lllll- dos J�slados Unicl:'s_,_ 1,1<"l troca dr"!
'e às normas estabelecidas pelo seu sccrctnr io, depois 2° vrce-pi esi.len- Autonomia Municipal , etc" etc. Lo A! gentino-Br asileh o Q(.. Cullu- mensagens de COI diali dad« Inter
.suprcmo Orgão. Diretor -- o Egré- te, 1° vice-prcsidente e finalmente \ }:; �ne,l11bl'O titu�al', da Socicda�le ra, do qual e llm dos J)11'''l(lres, r americana, Lendo �ido "ecebidC»�,gio Conselho �llpel:ior da� Caixas Pl'e�ide[)tc, l10S !l._I1os (�e H)35 e BraSIleIra d'e DIreIto", Interm�clOEconômicas FecleraIS ao qual de 193h. Nessa ocaSIaO, fOI saudftdo nal e membro bonorallO düs ]lus .., ,

tres Colégios de Advogados de Bue-
nos Aires, Argentina; ele Lima, Pc
rú; de San José, Costa Rica; de
Caracas, Ven�zuela; de Havano,
Cuba, e membro de diversJs asso

ciações ele advogados rios Esta<los
unidos, COIllO da .\meric:m Bar
Association e da Federal Associa
tion, sendo desta membro hono
rário.
É consultor jurídico de divep

sas Embaixadas e Leg-ações nesta
Capital, tença sido condecorado
1)('10 Govêrno Real da Noruega
com 0' Oficialato de 1v Classe . da
Ordem Real ele Sanlo Olavo, pejo
Govêrno do Chile eom a Ol'lJel11'do
Mérito; pelo Govêrno do Perl!
com a Ordem do Sol e pelo Go
vêrno do Brasil. foi condecorado
com as medalhas rIo cinquente
nário da fundação da RE>públic,a

\ e ele Rio Branco, ,

Foi redator judiciário, durantp.
dez anos do jornal ,diário "O Im
parcial" e foi e con tinúa a ser

colabOl;ador de grande numero de
jol'nais e revistas, do Brasil, sen
L10 um elos sócios mais antigo;;
da AS.3oeiac1ío Brasileira ele Im tamb('lTl membr4 da Sociedade
prensa: }'� 1'imdador e Dirdor Ge- Brasileira de Cultura Ing-lesa, do
oral da Revista da� Caixas Econô Instituto BrasiI-Estaelos Cnid;)sjusLi0a, pendemo;;, as llossas res- .pelo então Pre�idente ?a Côrte. S!1- do Insl.ituto Brasil-Holanda, do(peitosa,s hom�nager:s, �[errê, d�lprenl'a do BraSIl.' o c,l1lmen,:e :\111:.1;" micãs.',

InsLituto BL'as.il-J\oJ'uega, do tnsti.uma ol'lentaçao saOlà e matacavel, 1'ro Edmundo Lins, como the Ilot
É sócio de grande numero de to Brasil-Bolivia e ele ouLros Inc-. que se emprega a fundo na campa- man the rigt place".

associações cuItm'ais, cansel'vadú tutos de Cultura estran!/,eiros enha da casa própria, qL1e financln ° Instituto dos Advogados B;a- ras, ,patrióticas e {'�portivas des nacionais, inc,[usive do Tnstitutoas construções de ginásic,s, hOSol1i- sileiros foi fundado em 7 de agos-
ta Camital. É um dos membro� Brasileir'o de Cultura e da Sode,tais e campos de educação fisic:l, to àe 18/!3, por ato do lmpera\lor mais antigos do Rolt1J'Y Club do daele Brasileira dc Homens de([ue faz in\"estim�mtos ele "ult8, nos D, Pedro II, completa�do" aSSIm,
Rio de Janeiro onde relJrC�ienta a Letras,IseJ'viços públiCOS dos Estados. e no ano de 1943, o seu prImeIro cen-
classe dos advogados, tendo sido Fbi um dos fundadores da 01'-münicipios, do mesmo passo que tenário,

'seu Presidente, dem dos Advog'ados do Brasilj'acilita o crrdito dos funcionários A Presidê�ncia do Dr, Mlra11da
Foi duranie mais, de trinL2' que constitue serviç'o público f,�!públicos, autárquicos e bancários, Jorrlão I�O periodo �e 1935-1936 f�i anos da AssisLõncia Judiciária deral, tendo feito parLe da Gomism.as que bloqueia o seu abnso, al.ra- das proÍlcllas e brIlhantes na .VI-

tendo defendido 11ll1itas \J('nlen�Is são do lnstituto dos Advogad0�vés de um rigoroso sistems. de C,Oll- da dêsse sodalício, tendo sido o
de réus pobres. elaboradora dos respec,tivlJ8 De1,rôle, ainda cria o hábito. d.e pou- idealizador e r,ealizador do l° Con-
Foi membro' da Comissão l!(1 creLos e Reg'ulamentos, oue depança, aLravés àos serviços de eCD- gressn Nacional de Direito Judiei-

Correição Geral do Fôro du Distri pois foram convertidos erri Lei Fó�nomia escolar e de campal!has' co- ária, ;por ele presidido, a fim de
to Federal. deral ainda em vigor, e foi aindamo esta, da "Semana da Economia" unificar o Direito Processual Bra-
Visitou diversos países da Eu- membr'o rlo \prirrtieil'o Conselb,que hOje encerramos, tendo inau- sileiro, na conformidade da Cons-

rapa, em 19'13,' tendo sido diplo Federal da Ordem dos Advogaelosgurado uma casa filial desta aa tituição Federal de 1934, o qual mado em Pr.ris, no Curso de Poli- do Brasil e depois ,Juiz d0 Tribnfloresc,ente cidade de C�noinha:" foi sem dúvida o maior congresso cia Científica do "'Palais ele Jusli nal de. ÉLica Profissional. tenno'e graças à valiosa e imprescindive1 de juristas até então l�ealizado no
ce", alc,ançando a maior Eula en sido reeleito mais ce UD!a velcooperação da Diretori:} Regional nosso pais, tre todos .as seus colegas fran para êsse cargo.dós Correi.os e Telégrafos, sete Foi reeleito Presidente da Ordem
ceses. Como jurista, foi nomeadoAgências Postais B('onomicas, plan- dos Advogados Brasileiros em de- Como advogado, foi lJOmeadl} membro do Conselho Administratadas' na região planalLimt e no V3- zembro de 1940, reassumindo ês-
magistrado sup!;ente federal des- tivo d.a Caixa de Amortlzação ele do Itajaí. s'e mais alto post.o 'da advocacia no ta Capital, tendo exercidü, nos ainda como jurisfa, foi nomeadoAssim, nesta orp'ortunidade, par'fI Brasil elll 17 de abril de 1941, ten· anos de 1922, 1923 e 1921j, -a ju membro do Conselho �,llperio,BIlcerrarmos com "chave de ouro" do sido súcessivamente reeleito dicatura plena e tendo "ido as ias Caixas Econômicás Federais,{) dclo ele tão proficüa a�ividade, para continuação da Presidência
suas decisões confÜ'madas pelo do ,qual foi o presidente eleito-con vidarei o Sr, Presidente a çles- até abril de 1944. Antes de deixar Supremo 'J'ribunal Federal. pelos seus Pal'es, em 194{, para oceLTar o retrato, (fe Sua Excele�c�a a presidência ,efetiva, foi eleito Em 1932 e 1933 foi membro da exercicio dB 19/12 e reelrito para� pr.eclaro Pre�,lel�nte d� Egr�g]() Preside;n!e Honorário � _Membr? Comi.ssão Legislativa, que subs- exerce!, êsse cargo

� a�é 31 de de'C?lls,elho Supell,o,t das Cal.xas Eco- Be,n<:merIto dessa CentenarIa Il1sh lituiu o Congresso Nacional, ten zembn de H)!13. 1< 01 ,novamentflJ101m�aS Federal�, I?r. �dmundo tmça·o.
.

" , do sido um dos autores do pl'oje- eleito Presidente en: 19'i.8 p. 19H1de ��lraJ1d� Jordan, cIdada? de pe- .� sua nova plesldencl� se nota- to de lei sobre "Nome comerclal. Esteye na Al'g-entll1a e no Urn,·regnnas VIrtudes de �oraç�o e de bIhzou, por �randes serylç?s pre�-. C.oncorrência Desleal e MOdelosj $'uai, e1l? missão cl� ,

coúlialidadeea1'�ter, h�menagem :�ta, t<lO mer�- rtados a JustIça e ao DIreito, Co a

I
de Utilidade" que se. tornou

le.i mtel'naClonal, pl'esldll1lto

a.
De\erpclda e tao .exp!:'esslVa .do respe!� classe dos Advogados, obtendo do da Repúbliea,' pelo decreto, .. , gação dos jUl'istas brasileiros, emtn 'e da admlraçao geya�s, que fOlIGovêrno Federal os Decretos sôbre 24,507, de 29 de' junho de 1934, ?, novembro de 1935, Fez, entreg'aaS'ie�t�cla por .unaJllmld_�de do a �reação e � r:eg�lamentatção da aontinúa ainda em pleno

.

vig'or lO. COlégio de Advogad osd eBueno,sHC'J1ctrIO na ultllua Reulll.lo Con- Calxa ,de ASslsteJ;lC13 dos AIdlVoga- Tem c,olaborado na confecção de Alres ,do busto em bronze de 'rel-1!iressual ,-para ence;r,�ento d� do:; �n: t�do o Brá;siL Intensificou muitas outras leis, algumas das xeira, de Freitas,
.

Semana da Econor�lla rm tod�s >a politIca mterameflcana e propug- quais em ,vig'or. FOI preSIdente do no!.a ry Club.os Estaelos do, BraSIl, como pr:el- nou a entrada do Brasil na Guerra Foi o representant.e do Institu do Rio de-Janeiro e exerceu tarrA'tu de Justlç,a a, pr�:sollallcl�rle 1111- ao lado das Nações Unidas· Heflli- to dos Advogados na Primeira As- bém 'as
-

presidências rdo Automo[la,r do sel1 ,mC!l�O alllma<:lor, ·zou e presidiu a na Conferência sembMia Nacional das Classes Li vel Clllb do Brasil e do TouringCUJOS darlo� blOgl'afmos ]lernllto- Inter-Americana de Ad\Togados e o berais que eleg'eu três Deputados OlubJ do B,rasil, tendo nesse uUime leI' pal;'a qllP sejam d'� futuro, CongressO Juridico Na"cional. Cons- e doi; suplentes para representar mo posto 'pl'oJJ1Ü'vido a C0nstt'1ldo conllecunento rle todos (�S ]WC- truiu' o Mausoléu do Advogado <! o as profissões li'bel'ais na Assem, ção do MonumenLo RocJlwiário;�cntcs colabora;Jor,cs ou nao das monumento a Clovis B-evilaqua, lJléia Nacional Constituinte, a qual na Estrada lUa-São Paula,r::alxas EconÔll,lcas Fed"rals ,no Promoveu ti denominação de Li- elaborotl a COEstituição do Bra, Pelo Govêrllo da RepúbJica deseu, perene esfucyo a prol cios m- diee a uma ddade fluminense e a sil promulctada a 16 de julho de Costa Rica foi nomeado Consnlteresses no Brasl)., ereção nela de Uhl monumento 1934." 'Honorário ell�"se país no Rio deEDMUNDO D� MIRA�DA JORDÃO simbólico de. bronz'e e gl'anitp, Fez parte da Comissão de Es- Janeiro, com jurisdição em todoCurnculum VItae 1� autor de gTande numero de tra- tudos Constitucionais do Tnstitu o território brasileiro, com apro-_0 Dr. Edúmnd? de :V[irand� Jor- balhos jurídicos, alguns dos quais to dos Advogados, qur deu pare· "ação do Govêrno brasi1ei"0, tendao ,nasceu I!a CIdade (!O HlO de verdadeiras monografias sôbre os c'er sôbre o projeto da Gonstitni do, por yál'ias vrzes, eX8,'cido a,.Janclro, CapItal do ..;Brasll, a 2 d,e mais variados assuntos de Direito ção Federal, [,endo relalaclo a par- funções de Encarregado de Le-110'.'('mbro de 1887, Estt� l()l� as orl- Civil, Direito ComerciaL Direito te referenLe aos Ministros de Es- gação daquela Repúblic'1, e (�r-lUeli"l� letras i'Hl ,p"t"n"pl'<:, ".11'1" ,... m<:titucional, Direito Administ.ra- Lado. signr;do JVIirri�;tro PlenipoteneJú-fel "'<'t' curso d'é' iJ11l11a11l1lades. que 1ivo, Dir·eito Internncional Priva- Foi o pioneiro da reconstitl'- rio e li:nylado Espcri:l'. para a 1)0'1ccm •.1cLm cm Hill? no Gir,�\sio ?,a- ,LJ (> Direito da PropÍ'iedadc Indns- cionaliza<;ão do Brasil, tcndo sido, se elo General Eurico Gaspal _

pe
ni

Aspecto da assisleneia
o jomlisla Jaz� G-necies,

lJÓ'solwUcJade do
quando pronunciava seu discl/I'sO sobre a

Dr, Miranda J01'dii.o oficialmente em \\-ashingt(lll, J)elcr·'
então Cbicf Jilstice - Charles
Evans Hug'he:::, para eSS!1 mbsão.
em 19.10, e por pi!" nomrarlo seu
EIl\!iado Especial para enf!'ega da
sua lIlellsag'em ti. nl\rLe �upl'ema
C!O Beasil. Foi depois disling'l1irlo
por idônl icas' ]Jonrosas missões
jllnlo às Côrtcs 811p1'ema3 da Ar
gentina, do Chj1l� e rio Perú, nas,
quais foi acolhido com, exrepcio·
nais hOlllf'nagens,
Foi Lmubém Delegado do Govér

no rIo Brasil na la Gonferência
Inter-Americana ele A!dvog'ad.os
reu'niela em Havana, Cuba, em'
mal'r,:o de 191d, [)l'esidindo a De
legação Brasileira de Advogados
nesse g'l'andiOSD c,el'lamen de jurista,s de' toda a América e tenrlo sido
escollúdo ent.ão para ser o orador
oficial dessa Conferência na ses
são solene de encerramento do
ma.geslos.Q Capitólio da' TIepübli
ca de Cuba, Quando se achava em
Havana, foi convidado Dela lns·
titu to Americano de Direito In
ternacional, para fazer em Nova
York uma cónferência sêbl'e Di
reito Brasileiro, o que realizMt'
em j)l'incip,io de abril de 1!)4,1.
Eleito Vice-Presidente rIa Fede·

ração Inter-Aml1ricaua ele i\ldvlot
gados, em 1941, foi na reunião<
elo Conselho Execlitiyo dessa Fe
deração, reunido em Washington,.
em novembro lie 19'42, el.eHo una
nimemente Presidente dessa mes'
ma Fedel"'ação, tendo obtido -a {jQU
vocação da 2a Conferência para a

cidade do Rio de .Janeiro, inau·
gurada a 7 d e agosto ele 19.43, eIll'
comemoração da fundação do Ins-
tituto dos Advog'ados. Brasileiros.
Presi.diu na rellnião de Was,

hillgton a Delegação Brasileira ,a
êsse certamen de ,jurist.as amerl�
canos, tendo feito ali dois discur
sos em inglês; os quais fúr:lm in-
seridos nos anais do Congress,!}
dos Esl adas Unidos, a requerJ-
menlo do Deputado Summer, ra

presentante do Trxfts.
Presidiu, em 1943, todas as nW

morlÍ.vei·s comimlOranões roo.! cenLe·
lário do Instituto da Or,dcm doS

Arl\"ogados Brasileiros e ainda a

na Conferência Tnter-Americana
de Advogados, reunida no Rio ,de'
Janeiro, e o Congresso .Juríd!co
:'I1acional, também realizado nesta,
CapiLal. '

,

}�, atualmente, Presirlcllf e Hono�ní.l'io do Institllto da Ordem t
Concluê na 3a, pág.

c

fot,
c; ...(

jo :
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tYRA TENIS CLUBE -I DIA 5 DE NOVEMBRO --GRANDE BAILE EM COMEMORAÇÃO AO CENTENA�IO DE RUY E À COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA
RUY BARBOSA DA FACULDADE DE DIREITO -' SÃOCONVIDADOS, TAMBEM, OS SÓCIOS DO CLUBE DOZEDE AGOSTO - TRAJE: SMOKING, SUMMER E BRAN

CO - INICIO ÀS 22 HORAS

Exposição
Discurso pronunciado pelo. mos COm a presença do Represen.,

sr. dr. Laura Fortes Bustamen-! tante do Senhor Governador, de
te digno Presidente de Soeic- seus dignos auxiliares dirétos, das.
dade Catarinense de Avicul- ilustres autoridades e convidados.
tura, na inauguração da XVIII que assim patenteiam, juntamente
Exposição Avicola, nesta .C'l- com os presentes, o seu aplauso a

pital:
.

!
esta mostra de trabalho fecundo e

-"Senhor Representante do l�orioso dos avicultores desta re-

sr. Governador do Estado.

I
grao,

Senhor Prefeito Municipal. Assim, diante do que -estarnos as

Senhor Patrôno da Exposição sistindo, sentem a Sociedade Cata
Avicula. Dignas Autoridades. rinense de Avicultura e Os avicul.,
Ilustres convidados. Senhores. tores ele nosso Estado, o estimulo
Depois ele um interregno de três indispensável para prosseguirem na

anos, voltamos a presenciar em nos- trilha inicIada e a fazer com que
sa Capital, a sua anual Exposição esta variante da pecuária consti
Avico la, levada a .eteíto peja Socie- tua, em numeras maiores, um peso
dadc Catarinense de Avicultura, vivo e potencial na balança econô ,

com o apôio moral e material dos mica 't' particul�r.
'

poderes publicas e muito espe.-ial., A melhoria dos processos de
mente dos verdadeiros entusiás- criação e a defesa da população
tas desta modalidade da pecuúriu : avícola, são medidas. que se impu-
e daqueles que, sempre prontos, coo. seram aos setores especializados•.

'

operam em todas as iniciativas que nãp restando a menor dúvida que
visam estimular a produção. com isso teremos possibilidades
É-nos grato, n,esta festa, contar- amplas e promissoras, afim de qae

a avicultura em Santa Catarina 0-

Seleneh de Wledeiros Hoje' no passa'do
Acompanhada elo, nosso prezado

amigo e talentoso con lrade sr. Sál-

cupe o lugar que merece, no com

puto -geral da nossa economia.
Dignas autoridades e meus Se.,

nhores. Antes de solicitar ao Se
nhor Representante de Sua Exce
lência o senhor Governador do -Es
tado,' dr. José Boabaid, que dê por
inaugurado este certâme de traba
lho, querêmos deixar público nos

sos agradecimentos ao Senhor tir.
Leoberto Leal, digno Secretário da

\ Agricultura e patrôno desta Expo
sição, por ter aceito o nosso convi
te, que representa unia homenagem
ao que na sua esf'éra admínístratí.,

I va têm procurado corresponder à
I

confiança dos governantes e gover
nados, agradecimentos que est�
demos ao Senhor Governado!' do
Estado e às dignas Autoridades
que aqui víéram abrílhantar nos

sa festa, conclamando.nos a contí
nuar, dentro dêste s-etor econômico,
a trabalhar pelo engrandecimen
to do Brasil-
Senhor dr. Leoberto Leal. Soli

cito a V. Excia., na qualidade de
patrôno, se digne soliciitar do Re
presentante do Senhor Governa
dor do Estado, a declarar ínslala
da a lSa Exposição Avicula, nesta

capital, promovida pela Sociedade
Catarínense de Avicultura."

COMPANHIA
INTERNACION'AL

DE
CAPITALIZAÇÃO

Amortização de Otuubro

No sorteto rf'lIliZlldo em 31 de
Outubro de 19�9 Ioram sortes
das 'lol seguintes eombln SÇÕ61!1;

_
Andl'é Nilo Tadasco

Brilhante CINE-DIARIOe .,fI

lúnclusão RITZ, hoje ás 5 e 7,30 horas
,SRTO. LAILA FREYESLEBEN Advogados Brasileiros c u::t Fede- O NAUFRAGIO DO HESPERUS
A efeméride de hoje assina- ração Inter-Amer-icana de Advo- COM: Willard Parker - Patriciagados.la q aniversário natalicio da Em 1914 Ioi ii ArRenlilla e ao White

.

talentosa senhorinha Latla Chile em missão de cordialidade e No programa r. 1) 'A Marcha da
Freyesleben, filha do prezado de

í

ntercambio cu!lural do lnsti- Vida - Nacü;nal. 25 Fox Airplan
coestadua L' F tuto da Ordem uos Advogados N . J Ino sr. UlZ reyec;· Brasileiros, tendo "Ido recebido ews - orna.
.leben, abalizado'círurgíão-den- em ambos êsses países com excep- Preços: Cr$ 500 c 3.20
tista, residente nesta capital. c ioriais homeuugens, e. ainda em Censura até 10 anos.

A jovem nataliciante, deli- fins de 19'[7, foi em idêntica mis-

eado adôrno social, que pela são ao Perú, presidindo em Lima- ··O·DEON··(·l:·:t···�i·······{j� C�,r-á Delegação dos Advogados Brü- . • ea ro vala "

maneira cativante no tratar, s ilei ros na 5a Conferencia Inter- valho) hoje ás 8 horas
pela graça irradiante e por Americana de Advogados. Festival do "Bocaiuva Esporte
.sua incomum distinção conta É membro do Conselho Central Clube
em nossa sociedade e em nos. da Fundação da Casa Popukir, "CARAVANA DE RITMOS"desde a sua fundação. I
SOS meios culturais com ínú- l<'oi reconduz ído como Mernhro- COM: Waldir Brasil - Córa Nu-
meras amizades e admirado- nil et.or rro i.unsetno Super-ior das nes - Aldo N. Gonzaga - Osmari
.res, hoje, por certo, será alvo Caixas Econômica,; Federais por na Monguilhot - Hélio Rosa _

de afet 'f t
- 'Decretos de 1944 e 1948, ten._ .., .

.

.

uosas maru es açoes ue
do sido eleito e reeleito seu Pre- Dião PrOCOl1lO Silva � Regional De;

,s�mpatia, ás quais nos aSSQJ sidente nêsse ano e novamente maria e o "garoto revelação" PI- ,

Clamos jubiliosamente. em 1949. TUCA
.

SR. OSMAR NUNES Com a palavra novamente o sr,

Em Blumenau, onde reside presidente NewLon da Luz Macuco,
será muito cumprimentado ho- convidou S.S. o sr. Govemador do
je, pelo transcurso de seu na- Estado para descerrar o retrato
talicio, O estimado jovem Os- do Dr. Miranda Jordão, a que a

n;t,ar Nunes, competente íun- Caixa Econômica estava prestando
;cr,nário da' firm� Casa Moel- singele mas [usta homenagem,
lmann, naquela cidade, P01' fim todos os presentes ro-

o

,. No programa: 1) Noticias da Se-
. .,fis homenagens que lhe

se-Iram.
O'bsequíados com uma taçta N' I '» N ti

.. .

;(O pr t d h' '. . mana - aciona . � o ictarroes a as, 0Je, nos nos de champanhe. l U
.

- . I At rd 1'associamos, com efusão. ,

nr ve rsa - na 1 ae es

MAURO GIL .

VERA-LUCLA Censura até 14 anos.

Faz anos hoje o distinto e \ O lar do nosso prezado contcrra- Preços: Cr$ 4,20 e 3,20
:aplicado estudante conterrâ-lneu sr. Armando Sabino, alt? fUl1- ...•.•.• • •........•..•..•..•

neo Mauro Gil filho do nosso !cionúrio do Banco do Brasil, ti·es· IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas

p�ezado coesta'duano Sr José ta capital c de da Ivone Silveira S�- TARZAt'1 E A CAÇ_f\.DORA
GIl, prestigioso gerente do bino, se acham em festas pelo naSCL COM: Johnny Wciss'mhlh.�r -

Banco do B�asil, nesta capi- lllefl1.o de wna linda garotinha que Brel1da Joyce - Johnny Shefidd
'tal. na pia batismal terú o nome de - Chi ta

Ao ,jovem nataliciante, os Yera-Lucia. _!\lo programa: 1) A Marcha da

Cumprimentos do "O estado. O nascimento de Verinha se déu Vida - Nacional.. 2) Atualidades

FAZEM ANOS, HOJE: em dias desta sen\ana, o'a Materni- Warner Pathé - Jornal
- a sra. Isolina Avila Lo_ dade "Dr. Carlos Corrêa". Preç.os: Cr� 4,20 e 3.20

P�S" espôsa do' sr. José 'Lici- VIAJANTES: - Censura até 14 anos.

nlO Lopes. 'SR. ALEXANDRE· EVAN- .. - .. - .. -

NASCIMENTOS. GELISTA IMPtRIO (Estreito) hoje ás 7,30
MENINO PEDRO PAULO Vindo da Capital da Repú- horas
Está em festa o lar do nossa blica., via aérea, chegou a es- CREPUSCULO NOS PAMPAS

prezado conterrâneo sr. .J03,0 ta cidade, o nosso distinto COll- E a continuação do seriado

L�onetti e de sua exma. �<;- terrâneo sr. Alexandre Evan- AGUIA BRANCA

r.,osa, com o nascimento Jcor- gelista que tem sido muito COiVI: Buek Jones

Ilda, na,Maternidade dr. Cac- cumprimenta�o: .

Domingo, RITZ e ODEON

TOS Corre.a, de um robusto ga.. Ao ilustre VIsItante que vela ZIGFELD FOLLIES

?l� que, na pia batismal. se rever amigos e parentes, o nos- .

c,
... '1.rá Pedro Paulo Arau-I <;0 cordtal abraço com votos de PASTA DENTAL

jO Leonetti. boas vindas." ROBINSON

S
G
V
W
6
IV
X
S

.P
I
Y
Q
u
Q'
J
V

W
M:
E
S
T
F
L
G o PRECEITO DO DIA

o PRECEITO DO DIA
COMO EVITAR O ENGASGO
Come rdsaagar é um dos pre

é.eitos da boar alimentação,
Quando s€ ingerem apressada
mente alimentos sólidos ou u
quídos, pode alguma partículsê
penetrar na tarmse, sobrsvin,
do a sufocação, a que se chama
vulgarmento "engasgo". '

Livre-se do enga;go, comen
do e bebendo devagar. - SNES.

Em 2-: 11�49

Escritório à Rua Conse
lheiro Mafra 122. - Nesta.
Inspetorias e agencias nas

principais cidades do
Estado

Duas horas alegres de variedades
Preço: Cr$ 5,00 unieo
Censura até 14 anos.

..

ROX:<r:, Íl�:i�' ã�' 7:30 'l��';'��"
.... ,

ONDE AS PALAVRAS MORREM
COM: Henrique Muino

Terreno
Vende-se um, com 10 metros

de frente por 33 de fundos, sí
tuado à Avenida Mauro Ramos
n. 305, A tratar na rua Cris
pim Mira n. 85.

f!:UÂ \IOl.IJNT!\RIOS OA PÁTRIA N.- 68 • ' ...·ANO_
CIIIXI\ t"O:mu.• �� . Vf.utfOSE e...o • frt.U:I!,'I� 4iI01'tCfQlN,o

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.

........ "' . . . . .. ., "' . . . . . t. Postal. 69 - Te!. «Pro tI:; tore)

I
. FLORIA

..N.
0

.. P.O.•LI.
S

.

VENDE-SE OU ALUG_if.-SE

O )lrédio sito à rua Blumenau 11'. ESCRITóRIO IMOBIL1A.RIO A. L.

28 - Tratar conr o sr. Cap. Améri- ALVES

co, na Polícia Militar. Encarrega-se, m\!diante com1saâo. «.

compra e venda de ·imóvels.
Rua Deodoro 35 .

I'
,..

PASTA DENTAL
ROBINSON

c ••• OI' .. •••••!

.... •......•......•. , .

Se ricos quereís ficar
De modo íacil elegeI
FS2ei hoje uma in.scrição
Credito Mutuo Predía
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· Comentário Internacional

n OrmilçÕeS II lel� Dinheiro pare
:

�_.._........,...,._�........_-_...............
, '0

..

d 1 a Frenca

I O ESTADO � or8flO as ..e�pre.. .

'Por ÁL NETO
Redação e Oficinas à rua � 88,S, rOdOVUJfU1S A Fr,�nça .está t,ratando de

Joãp Pinto n. 5 obter dínhaíro partrcular norte-
Diretor: RUBENS A. RAMOS IQlGUNDA·J'IlIR.A, ,

--�----------------------�--------------------------------------------------------------------------------------------�----------------,-----

americano,l!:.t:preslII{) Bio ct.tóvlo - lA.irUlIa'7 h{>ru. Não há muito falava-se, nos
Ãuto-V1açlo ltaJa.i - luial - U 110- círculos financeiros ínternacíoru,
EXJlI!'�8.ro Brui!lQu_ - 1IIrwiiill!fi _ naís, em um emprestimo de ca

li! boru.
Expresso Bl'UllqUfllUlS _ NOTa Trmlto pítal particular à França
re.so hora.. .

. I O ministro das Finanças,Àtlto-ViRç10 0at&rinenM· - .Jo1lIvU..
- II horra. .

'.
Maurioe Petsche, desmentiu es_

_ A:t'f!� Caurln_ - CIlriU'bI

I:sas
noticias, .

Rodo:vié.rlAt BuJ.·B......u - � Alq-r. Entretanto, em rspm-tagem
. - 3 horas. .'

Rápido S-.J,l-Brasilelra _ JolnvUe _
datada de Pans, o correspon-

13 hor.as. dente Lansíng . Warren conrir-Rfpldo Sul·B"asilelra - CUritiba . , . ,

.

<6 horas. ma que eXIstem projectos de co-
I TERÇA·FEIRA -

f'
.

t

i Aut.o-ViaçAo Catlll'1nellH - P6rto AI. opsracao inancerra en re a
� - 6 hora.. Franca e os sectores capítalis-

I
.Aut.o-Via.çllo C&tl.Mll_ - CUrit1b1 •

,

- 15 horas ·tas norbn.amerícanos.Rua Felipe de Oliveira, 21 - .A to-Vi.�.� ""_,_..o-

80 andar .

- .u�oru� ...........fi_ - .Jolulle O dir:heiro dos Est�dos Uni-

TeI.: 2-987� _ São Paulo 1_A�toh�;:�IO Catut.nen.o

-. 'IYball'le dos sedna uS'a!�o PTmCIPalr�'le�te
ASSINATURAS .l ExpresllO' Bao OrInóvlo _ Lquna _ para esenvo ver as co ornas

Na Capital
7 horas. africanas da França.Emp'�8a Glória - l.Actwa - f�

Ano Cr' iO,oo • 6� hor... O emprego de, capital sxtran-
Cr- '45,00 !",lC:?rprbO-:'''!"' Bruaq1le8e - BnulrIU - geiro em território rrancês éSemestre ..•..... '" " --

Tr' Cr. "5,00 .'\tC>-Viaç,lo Itc.1a1 - Itajal - 1. 1M) hoje possível graças (L, medidasímestre ......• 'I' lO raB. •

P
.

M� \. Cre n Rápido Sul-Brasileira -.' Jolnvlle - recentes do governo de ans.II ••••.•• 0..... .. ..,00 13 horas A
. .

I d d'dNúmero avulso .. Cr' 0,50 Rãpid� Sul-Braalletra _ CUritiba _

. prmClpa es'Sas me 1 as

No Interior 6 horas. refere-se à retirada dos lucros.
. QUARTA·J"EIU.

Ano ........•..• Cr$ 100,00 .A.uto-V1aCl\o Cata<rlnena - CUrltl.bII Um dlecreto do governo fran-
- .�, •.�ovr}l�B.:.o ....._""'._A�_

..., J01n-". cês, já em vigor, autoriza os

I'
Semestre Cr$ 80,00 "�....... ';:"_.ou_. .u

Trimestre Cr$ 35,00 - • horas. investidores extrangeíros a re,

Númeró avulso .. Crtl 0,60
.. Áuto-ViaçAo C&tU"Wellft - .� tirarem para seus países de orí-
I - 6.30 horas.

Anúncios wJ;ooiante contrito. I Rápido Sul-Brasileira - C'..trltlba - gem parte substancial dos lu-
6 horas. .

.,
Os orig1!!'JW1, mesmo não 'Rãp!do Sul-Brastleíra _ JoinyUe _ cros das ernprezas lestabeleci-

.

publicados, não serão

'\
13�o;r'!;'g80 810 Ortftovlo _ Lqune _

das na França.
dnolvidos.

i
7 horas. Noticias não oficiads, proce-

I
A direçill) não se respon- 111��B� BruII<luellft - Bnaqu. -

dentes de Paris, indicam que se

aâbiliza pelos conceítos .Aut.o-ViaçAo LtaJ«,1 - lt&jal - 1. )lo. realizam conversações entre cin,
l'aa.

emitidos nos artigos 'ExpTell8O BrulQ.uenae - Nova neto �o grandes bancos de Nova
assinados.

- 16,30 horu. York e oito bancos trancêses.
_ •• _ •• _ ..

RpdoYiárla Sul Braall - � AJecN
'Il'VWY1:"�_ .. _ _ ..._ n......� ...... - I baru. O objétívo dessas conversa-

V•
-

A
' QUINTA·FEIRA

laça0 erea Al����w.r�!:.tuillen# - P6Ro ções :s'eri� a formação de uma

H-ra· '.·0 .Auto-;VI.açAo Cat.armeJlft O�Uba corporaçao para promover o
- - 5 horas, desenvolvimento das colonías

,SegulldOlofeira
_ \U��!:�o Catu1nenH - .JolDv1:l. francêses na Africa.

"'Ti\L", - 13,00 - Lajes e p,,. .4.uto-Viaçlo C&tannenae - TutlUlD O líder comunista Jacques
Alegre \

- II horas .

.4.uto-Vw.çâo cat&� _ lAtrUU Duclos está tentando volcar a
PANAIR - 9,25 - Norte - S,30 hora.. ..-

'bl' t
�N!!!.90 SAo Crt.tovlo _ Lquna _ opl1laq pu Ica con ra os pro-

VARIG - 10,40 - Norte 7 boras. jéctos de cooperação financeira
PANA.IR - 14,35 - Sul

14
Ft���or��r1a - LapDa - IIJ ln da França com O capital parti-

CRUZEIRO DO SUL - lS,II.... Ilrpre.
sso Bru*luellM - ltr'llIIqu - cular norte�a:me.ric;ano. I

lIforte l·.4.���iaçAO ltaj� - ltaJai - 11 110- Entretanto,
.

os portavôstes do
f'1WÇtJ-ffiN __

•

'-c.� I
Na.

'L<

",

govêrno explicam que nenhum
-TAL" 8 00 J I "II

J!.ápldo ",ul·Brastleira - Jo1nvlle-
AS -, - o n'P'l e � i l� horas.

. capital extrangeiro pode s'er
Curitiba - Paraaa,., .' ���!�� Sul·Braslleira - CUritiba -

empregado na França sem li_
- Santos e RIo. I, • &mpl'es& Sul Oeste Ltl1. - J[apec6 -.. cença dos poderes públicos.

PANAIR - 9,25 - Norte
- • bora.

(j Desta forma., o estado possue
R· DO SUL {.....

I &,EXTA..JT..IR.4.
� O -, .

- ROOoTlúIa IUl Bru1l - N?to .4.l6lft as armaiS necessárias! para só
D__

- II horas.
.

BIV"''''' .4uto-VlaçAo C&tu'lnen.e cant1ba aceitar o dinheiro que- possa
VARIG - t.2,SO - �ul - lS ..horas. trazer I'eal beneficío.4.u:t.o-V1açao catarm.u. Joblftle ....

PANAIR - '14,35 - Sul - • hora. país.
n.·arta-fnra .Auto·VlaçAo CaurtneDM - t.acuIaa N

'

1 f'
. ,

10!'''''
_ 11,30 hora.. Os CU'cu OS. lnanc:ell'os, e

Expresso 81.0 Ol1fto't'lo - � - opinião corrente que ü govêr-'1 horll8. -

Auto-Vlaçao Ita,laJ - ltajal __ 1M !aO- no francês resolveu incentivar'

r'UÊxpreSIJO BrueQUellft Bnulque _ o emprego de capital norte-
UI horlUJ. americano na França afim, de
Rápido Sul·Brasilelra Jo�vUe _IS horas. wnqUladra'l'f;s€ no Pornto Quar-

6 ��r!�� Sul·Brasileira Curitiba - to do programa de govêrno do
, UB.4.DO Presidente Tl'uman.Auto·Vl.açao Catarineu.te - ounU'bll

- 15 hora,!!, O Ponto Quarto tem por objé-
ll;gi�� Sul·Brasllelra JolnvJle - ti\'o promovttr o de:senvolvimen-
Rápido Sul·Braslleira CUritiba - to das áreas desenvolvidas do

IS horas.
- • horlUl. . mundo .

.Auto-ViacAo c.��. - .Jolnvtle. Recentemente, o 'jornal froan_
'-, hor....

.

.Auto-Viaçlo Catarlin__ Tubari<; cês Ce Matin pÚblicou um re'
- E���;:' Sio �o _ Lqu!aa _

latório sôbre as riquezas mine
'7 horM. rais d,aJs colçmias africánas da
ll�:r BrulIqueDft - Brucque -

França. ..•••••••••••••••••••••••••••••••, ...

,.A.utc·v1açtlo rtaJai - rtaJaI - 1. Jlo. O relatório é assinado por .:..:..:++:...�...�...�...�..:..:..:..:..:...�...�...� ��� � � � ��� � �..,
rll�xpresJl().BnulQuen.e _ Nan. TreBtc Eirik Labonne, que até pouco"-

'
. � �-�-� _ � � �.� � �.�-��.�-� �-�·t-

- &,l!0 hor... ..•.�.....
Expresso Glória - � _- • 11' era o Resid�nte Geral de Mar- %. GANHE DINHEIRO 'COMPRINDO �'

·

�:�:oh::��tf�;o_ �tlba _ rO��sb:�uoni:��·êrno francês te_ :�� . N ��6 horas. .

nha dito que êste relatório não ..:. ��:
�I NA �é oficial, o facto de que Labon- .:. " ,Ii

ne o tenha prepar.ado amolda- �

CASA P'Enno E �l
se ,aO quadro geral da sItuação, ::: KK N, �{i
e indica que poderá assumir im- � «t
portancia decisiva. .:. Seu t po de cal'çado d...

!

..:�..... quase � graça !
�I

A conclusão do relatório é no �. ....
t· ..... �,

,sen jdo de que a Africa Fran- �t Por que não a visita para vêr? ....
cesa possue. grande quantidade �t .' :.
de materiais que, si explorados .... ,�' realmente espantoso! ::.
convenientemnte, podem con_ +!+ ,._:.tribuir decisavamente para a ....

p
�

..... I'
'

+.expansão indúst.rial da França. ....... �re en re e compre· +.

.. •• 0 -. ;:: U., :i;
E:::::;::�o:��r�:��.4 � I :i: BU,a Conselbeiro Mafra n. 17 t

compra e venda de imóveis. +;t .

f'
Rua Deodoro 35. �-.:...+.i+..AA.....�......++.......�....i+.."'.+••--�"'."'.".J:.••".�."".+-"�+�."H!4>.�•.fl�.�.��-���-� � � � � � � ���,. � ... � . � . � ..

"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

Alegre
PANAIR - 9,25 - Norte
ORUZEIRO DO' SUL - .JJ.lQI .....

lIIorte
VARIG - U,40 - Nort.
PANAHt - 14,35 - Sul

Quinta-feira
-TAJ:;." - 8." - Joln"m. -

Carl"'. - P.raoapi
- s..to•• Rio.

PANAIR - 9,25 - Norte
PANAm - 14,35 - Sul
VARIG -- t2,30 -, Sul
/CRUZEIRO 00· eUL - {S.II
".rte
CRUZEIRO DO SUL - t5.80

Bul
Sezta-feira

"TÁL" - 13,00 -- Lajes e PIdo
Alegre ,

'QRUZEIRO DO SUL - 7,10
Port�
PANAlR - 9,25 - Node
9"AIUG - 11,40 -- Norte
PANAIR'.......; 14.35.- Sul

SábadQ
I !"TAL" - 8,00 - Joinville _

,

ICuritiba - Paranagná
- Santos e Rio�

VARIG - t2,30 - Rui
CRUZEIRO DO SUL -- UJ,56

PO'I"tfo
PANAIR - 9,25 - :\orle
PANAIR - 14,35 - Sul

DomíllQO
PANAm - 9,25 - Norte
üaUZEIRO DO SUL - O.OG
PAl\'AIR - 11,35 - Sul

Proprietário e Dir.-Gerente
SIDNEI NOCETI'

Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES
Chefe de Paginação'

FRANCISCO LAMAF"QUE
Chefe de Impressão:

JOAQUIM CABRAL DA SILVA
Representante:

, A. S. LARA
Rua 'Senador Dantas, 40 - 6°

anda:-
Tel.: 22-5924 - Rio t'e Janeiro

RAUL CASAMA\fOR

eH I=-�...

NAVIO-MOTOR "ESTELA·
maxima rapidez e garantia para transporte de euas mercadoria,

Agentes em Florianópo!is CARLOS HOEPCKE S: A.
_ ...__._._---

Trcmsportes Coletívos
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 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman

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

horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se-

guinte as 6 ho.ras. \

Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven
dendo-se passagens.

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

INDICADOR AZUL DO RIU GRAN'OE DO SUL
Um nome que se impõe pelos ínestímáveís serviços que, vem
prestando durante seus 15 anos de exístêncíaao comércio e

-

.

'industria
. Já estamos angariando publicidade ,ara 15a Edição

Informações com o sr. João �ires Machado á rua Conselheira
Mafra,156

Florianópolis Santa Catarina

Arvores frutiferas
Arvores Frutíferas en:x!ertadas e plantaa or,u,amentaI8 na.

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
FIo,ri e Po.micultura

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

para o
. .

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Florianópolis .....:. Santa Catarina

DR.
;

;�
A. DAMASCENO nA SILVA

ADVOGADO

Dr. (LÂANO A.
GALLETTI

ADVOGADO

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Nove,mbro, 22 - 2'" aR"
1

(Edifício P�rola)

Crim•• cíve!
Constituição ri. Sociedade.

NATURAúIZACOES .

Titulol Dec.arat6riol

1"ones: 1.321l e 1.388

Elllcrit6rio iii Reaid'encia
Ruo Th'odentf!ll 47.

� ':>NE •• � 469

lAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DIA 6 DE NOVEMBRO GRANDIOSA SOIRÉE NO CLUBE 12 DE AGôSTO EM HOMENAGEM À EMBAI XADA DE ESTUDANTES DO COlÉGIO BOM JESUS DE

JO�NVILE PELOS ACADEMICOS DE COMERCIO DO l'ANO CONTADOR "TURMA PROFESSOR FLÁVIO FERRARI". A REFERID,A SmRÉE SERÁ ABRILHANTADA
PELA ORQUESTRA DO PROPRIO CLUBE 12 DEAGôSTO, GENTILMENTE CEDIDA PELA SUA DISTíNTA DIRETORIA
---

1@@ê@§rãê@ê@êêêêEr�1

"

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA i\IGSSI
e

DR. ANTôNIO DIE MUSSI

í\�édicos,
Cirurgia-Clínica Geral-Parlas

_ Ser-viço comp'cto - e especialisado das DOENÇAS DE
SENHOHAS, com modernos métodos de diagnósLico e tra
tamento.

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - í\IE

T_-\..EO�ISTIO BASAL
\

Radioterapla
.

por anelas ourtas-Eletrocoagulação
Raios Ultra. Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO 1, 1° anelar _:_ Edifício
do Montepio:

Horário: Das·9fás 12 horas - Dr. Mussi.
Das '1� ás 18 horas - Dra. Mussi.

llesielência __:_ Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

'.;

A vista e a prazo
- Enrolamernto de motores, dínâmos e transformadorea,

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

.

trícos, artigos .elétricos, etc.
Representações diversas, com exclusividade dos inauperáveía

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".
.

A EL�TRO - T:FlCNICA
Rua .Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

D
,

TILOG RAFIA
(orrespon ien(1 ,

Comerciei

METODO:
Moderno e Eftciente

('onfere
Diploma

I

�
DIRF;C;Aol ,

+Amélia M Pigozzi

- Rua General BUtencourt. 48 .

(EI;Jquina Albergue Noturno) ,

�.----------------------------"-'--------------------

Cirurgia� Clínica - Obstetrícia
Dr_ Antônio Dib Mussi
Médico efetivo do Hospital de Ceridsâe

Serviço eçpedalizado em 'Doen·ças de Senhoras
Modernos métodos de trata.mento

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

Residência:
Hotel La Porta

Consultório:
Rua Tireden teso 9

SÊDE: 50CIAl..�

PO�HO �JJ��.
ROA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • I.' ANDAR

/

CII.'l(A POSTAl, ôB3 • TELEFONE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTE�TORA.

Agencia Geral para' 8t8. Catarina
,Sua Felipe Schmldt, 22 - Sob.

!!Caixa 'Pustal, 69 � Tel. "P:altectora" _. FLORIANOPO!6IS

Aviso ao Público
Levamos ao conhecimento dos nossos amigos e freguêses

nesta Praça e no Interior do Estado, que não mantemos rela
ções comerciais com o snr. Arnaldo Pamplopa e que o mesmo

senhor não tem e nuncà teve autorização para agir em nosso

.·nome.
.

THORNYCR,OFT - Mecânica e Importadora S. A.
Geren te: S. C. Calver.
Tabelionato Ubaldino -- Rua José Bonifácib, 292.
Reconheço a firma SCC.
São Paulo, 28 de outubro de 1949.
Em testo LC. da verdade.
15° Tabelionato - São Paulo.

LUlZ COLA,GRANDE - Ajudante Autorizado
Rua José Bonifácio n. 292.

I,

...

Hospital de Caridade.
Serviço de trànsfusão de' sangue

o Banco de Sangue do Hospital de Caridade neces

sita doadores. Qualquer pessõa que deseje doar on ven

der seu sangue poderá procurar os técnicos enearre

g'ad()l� do Serviço entre 8 e 10 horas. 'terão os doadores

gratuitamente exame clínico e exames de sangue-
Doar sangue não prejudica, traz benefícios.

Mobilizacão
,

. para delender a.. Ilha
Formosa

5

.,

VENDE-SE

«A 'China comunista é um Estado vassalo da União Soviética»
. .

afirma Chiang Kai Chek

. Hong-Kong, (U. P.) - O ge- Iccinientos num pandemônio de

neralissimo ,Clüang I\ai Shek pediú I Íer idos gri
í

anrlu, de gente aluei-
a mobilização 'total paia defendei" nada; 'enquanto êle atirava repeli
a illúl Formosa .contra uma pos- damentc pelas janelas. Diz a poli
sivcl .tentatíva comunista de apo- dá que Runyon é um individuo

dei-ar-se" da mesma corno base pa- sossegado e seus conhecidos di

ra a "invasão do Pacifico Ociden- zern que 'êle ficou '''amok'' depois
seus i�n.in�ig·o,g comunistas quaâi- que seu cavalo mimado morreu,
f'icandocos de "imperialistas rus- que os ratos comeram seus pintos'
ses" e recordando sua acusação e que êlo perdeu o emprêgo na fá

prévia ele que a Cl.üna comunista brica próxlma. Depois de dizer
é um Estado vassalo '1'Ía União aos conhecidos que ia caçar, 'en-
Sovi ética, trou a atirar a esmo, abatendo os

'" ater íord, Michtgnn, ( 2G (Doi fregueses dos tamboretes dos ha-

P,) - A 'policia declara que em .res, feriu três. AIa-avessou a rua

Berscrk . u trabalhador Joseph -.,atirou, de novo, atingindo roais 6.

Runyon, ele 57 anos, feriu a tu-os pessoas. DepOIS, apesar tios ape
nove fregueses de dois restauran- los' do padre, encostou ao peito a

tes, com um rifle e de/pois - ma- boca fumegante da arma e matou,

teu-se com um lira, "só para criar se
..
Um conhecido disse que ',êle

nm pouco ele animação na sono- teria elito que quem está para
lenta aldeia. Em poucos mmu- morrer, bem far:í.· se arrastar ou-

. tos, êlc c011\,(,1'1,eu Os dois ·estabe-' 1ros l?,ara fazer-lbe companhia.

� ,

Ruo Marechal D�odo,o, 341, J .• andll'l
..
�

CURITIB" TEl.F..CRAMA.: PROSEBRAS P"R"NI. '

Automóvel Chsvrolet, 1948,
importado díretamente dos Es

tados Unidos Fleet-Master de
Luxe, com apenas 5.000 milhas.
Pintura origíaal preta, qua

tro portas, equipado, molejo
de fábrica.
Tratar com PLINIO MOREI

RA no Tribúnal Regtonal Ele1-
.toràl.

Não espere que a doença vi
síte a sua casa. Defenda a su

saude e ª dos seus filhos, to,
mando MALTEG. Frio ou gela
do, é uma. delícia. É o maio
fornecedor de vitaminas, e, po
isso, o melhor rortíttcante. A
venda em todas as farmácias
armazens.

PASTA DENTAL
ROBINSON

,

.................................. OI ........

.

Csmi•••, Gravata., Pit.mu
Meia. d.,"'melboretlj pelai. me
oores preço. ,6 n. CASAdMIS
"'ÊLAN-EA ..;..ll· ....C. "" ..,....
••••••••••••••••••••••••••

I Datilógrafa
: diplomad'a

I
:
••
..........Me4t ..

DR.. FRANCISCO CAMXãi
NETO f

Advogado
Escritório: Rua Felipe SchimÍdt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraiso") ,

Residencia: Rua Alvaro de Car
valho, 36

Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

Jovem Brasileiro! Serve tue
Pátria como perequedtsta
Acham-sc.sabertas até o dia 29 de outubro, as Inscrições para ma

frirl1lJ, no Curso Básico da Escola de Para-quedistas.
Os interessados que desejarem prestar serv-co à sua Pátria como

Para-quedistas, deverão procurar a -Secretariaf do HO B. C., diaria

mente, das 8,00 ás 11,30 hs, ,e das 14,00 ás 16,30 hs., onde poderão ob-
ter as informações n-ecessárias.

.

Jovem brasileiro!... Inscreve-te e presta teu serviço milita:' li

Pátr-ia como Para-quedista,
....................................................

A T E N c Ã O, G A R O T A D AI
,

Acaba de chegar o 2° numero. da
GAZÉTA lUVENlD

Posto de Venda Café Rio' Branco

Opçam diariamente, das 9 às"lJ e das 17 às 22 horas
,

R'DOIO TUBA' ZVO 9
1530 "Icilocielos ondas médias de' 196 metros'

.

.

Caixa Postal 55.

Florianópolls

FERIO*tS. REUM'Il.TISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
M.dicaçéio auxiliar no trotol1l••to

da .um.
......

\
.

•.. l'eu"e· som .. ' acabamento ••

solidez ... no piano perfeito!
Além de vártos modêlos para
pronta entrega ... êste maravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo; através do plano da

pagamento a longo prazo!
..

TUBARÃO -- S. CATARINA

SubwartzmaUD
REPRESENTANTE
para �anta Catarina

KNOT. S/A
Cx. 134 - Tel. KI'iOT

-Florianópolis
..... 1 .. ···.. ...

VE'1DE SE
'.'

t·· d ti' Ve'nde-se
Bt - ,por mo IVO ç muuança Confortavel casa com quintai•.

Grande' área de' t�rreno Iii Jcultivada m;:: �otratar à rua D. Jaime Ca-

(Distante �erca de seis qUilomltros da capital-Bairro-BarreírJs ......••.............. _

'

Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo Mllitall felieidadee pelo lIl&lIel ui\·

6 casas de madeira e uma de materiaL to de ileo filhinho I "\

TRATAR: -Mas, nio esqueça. que o lIlelltlllli

FLoria";_6poli� --nesta rec'a;ão ou Escritório J. de A· L. Alves' lllrt\sente para o seu ""PIMPOLHO'"

I Barreiros - com o proprietário Mathias lha. é uma eader�eta t!o CIUI:Drnt
Blumenau - com o 3r. Christiano KnolI, no Hotel C�ilzeiro. MUTUO PREDIAL.

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO
OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO
- HIGIENE ABSOLUTA - ART!GOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE
.

'VENDE -SE
máquina �e escrever e calcular
Vende-se uma máquina de escrever; "Underwood-14" e

uma de calcular, quatro opera-ções, "triumphator", ambas
usadas, porém em perfeitas condições de funcionamento, cuja
venda será efetuada mediante apresentação de propostas.

Os interessados queiram se dirigir. ao escrítórío da Stan�
dard Oil Company Of Brazil, Pedras Grandes. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PROGRAMA PARA O, MÊS DE NOVEMBRO
DIA 6 - DOMINGO - "SOIRÉE" EM HOMENAGEM AOS ESTUDANTES DE JOINVILLE. - DIA 12 -SABADO "SOIRÉE" COM INICIO ÁS 22 HORAS.

DIA 20 - DOMINGO - GRANDE PIC-NIC À SAMBAQUI, P.oR VIA MARITIMA. DIA 27 - DOMINGO --"COCKTAIL" DANSANTE DAS 9 ÁS 12 HORAS.

de
,

Constituiu. espetáculo . de gala a inauguraçao,
. d�mlnd�, da XVIII· Exposição Avícola

'

Revestiu-se ele invulgar brílho o 'Gigante Negra de Jersey _ maior numero de [Jantas. Sagrou-
ato inaugural da 1Sa. Exposição Granja :-:>aÍ1'a, do Abr-igo <lI' Meno- sr vice-campeão o estreante Ger-
Avlcola, 11t'011l0viela pela Sociedade 1'01". mano Berkenbrock, ele Palhoça.
Catarinense ele Avicultura. Leghorn Branca - Germano Ber- A Diretoria da Produção Animal
As dez e Lrinía horas, com a kcnbrook. oxpt'ls, a lilulo ele exibição, alguns

])l'espnça do sr. Capitão Duarte Pe- Leghorri Perdiz - miO i Struvc. exemplares ele Ligh l Sussex, Xew
ora Pires que representou o Exmo. Light �ussex - Teodoro Miros- Hamphisre, Marreco Pekirn e Gari-
Sr. Governador do Estado, Dr. Leu- ki. s.os. do 80U aviário instalado na

berí o Leal, patrono da referida Ex- Minorou Preta - Alcx Fülgraíf'. Trindade.
posição, Dr. 'I'olcntino de Carvalho, Bantam Branco - Ana Souza. Após o ato da inauguração, ano-
Prefeito da Capital, Coronel. J050 Bantam Perdiz -- Arouí Nativi- tamos, dentre os ínumcros visítan-
Alves Marinho, Comandante da dade da Costa. l.es, os nomes elos senhores Dr. Jo-
Força Policial, Deputados Alfredo Co '1) t te r< • c' d 'B haid G l I E a.

�'J
m, a en e - �Jr'anJU ",alra, ° se . oa aI ,

. o\'el'nac 01' c o I' sta o;
Campos, Cid Ribas e Estivalet Pi- Abrigo ele Menores. representanle elo 50 DisLriLo Na-
Tt'S, Jornalista Batista Pereira, Dr. PALMIPED"ES val, Coronel Paulo Vir-ira da Rosa:
Horta Barbosa, Dr. Abelardo Gomes Marreco Pekim Branco - der- Major Veiga Lima e Senbora-, Dr.
])1'. Moacir Oliveira, Dr. Enio Oaval- mano Berkenhrock . Alvaro Millcn e Senhora, Dr. Do
Iazzi, Dr. Osmar Cunha,') Capitfio Marreco Corredor- Indiano Brau- mingas 'I'rindadc, .Dr. Roberto La
.Jaldir Faustino da Silva, Jornalis- co - Ivo Maes. cerda, Desembargador Medeiros
tas Mimoso Ruiz dos Diários Asso- Marreco Corredor Indiano Ovei- Eilho, Dr. Oswaldo Cabral e Senho
dados e João Fralner ele A Gazela 1'0 -- Celso T. Koerich. ra, Dr. José A. de São 'I'hiago, Co-
e Revista Leia-me e multas outras Pato criolo - Granja Saíra, do manelante Hercilio Aquino,

.

Padre \

pessóas cujos nomes nos escapa- Abrigo ele Menores. Berto'do Braun S. J., Irmão Adel>
ram, foi da elo inicio á solenidade. PERúS mo, Celso Ramos, Vereador Oswav-
Ao som do Hino Pátrio foi has- Marnouíh Bronzeatlo - Granja do Machado, jornalista Waldir

teado, pelo representale do Exmo, Saíra, do Abrigo de Menores. Mendonça e Senhora, Juvenal Por-
Sr. Governador do Estado, ,1 Pavi- Foi conferido ao helissimo re- to etc. etc.
Ihão Nacional. Em segui-Ia. usou produtor ela raça Plymou Ih Rock A Exposição, que estará aber-ta
da palavra ° Sr..Dr. Lauro Fortes Barrada, pérfencente à Granja Saí- até o dia G de novembro, contínua.
.Bustamànte, Presidente da SD,�ie,la- ra, do Abrigo de Menores, o titulo franqueaela ao público que, a par
.de Catarmense de AYÍCllJ.íXl':t, nue de Campeão Individual da. Exposi- l ir desta data, ·poelerá adquirir, no

pronunciou magnifico díscur.so, 1;:�- ção. Coube, também, à referida refet-idn local, ovos para incuba
(lindo ao final, que o Patrono da Granja, ot�t\lIO ,de Campe5.0 Gera] I ÇâD, pintos, aves adultas c l1laLO-,
Exposição solicitasse ao represcn- da Exposíção j)or ter alcançado ° rial avícola.
tanto elo Exmo. Se. Governador do

"Estado q"H) declarasse instalada a

1Sa.·· Exposição Avicola.
Em rápido improviso, o Exma.

Sr. Dr. Leoberto Leal expressou seu

agrndecirnento à Sociedade Cata
rínense de Avicultura pela honra

que lhe havia sido conferida em AV. RIO BRANCO, 91 - 5° ANDAH
o escolhendo para Patrono rlo cer- Carta Patente 113 Expedida pelo Tesouro' Nacional
tame que, em breve, ia ser inaugu- Resultado do sorteio í'calizado no dia 29 de Outubro de 1949, 1)1"13
rado. Realçou, a seguir, a importan- Loteria Federal do Brasil, de acôrdo com ° artigo 9 cio Decreto-Lei
ela clo� pro1�lelnas econômicos na. 7.930, ele 3 ele Setembro ele 1915, revigorado pelo u, 8.953 de ;!.(\ dil ja
atual conjuntura, acentuando, mais neíro pp. conforme circular n. 2 da Diretoria de Rendas Internas de 8
parlicularizadamenLe, a questão do de-- janeiro de 1946.

.

abastecimen-to, onde é bastante sig- PLANO FEDEH.AL DO BRASIL - X.Y.Z. 'E PLANO ALIANÇ.\
nif'icativa a contribuição da avi
cultura.

Cessados {JS aplausos à oração do
Dr. Leoberto Leal, ° Capitão Duar

te PE'dra Pires, na qualidade de 1'e

presentanLe do Govêrno do Estado,
deu por inaugurado o certame.

A g'l'ancle massa Ilopular presen
te' ao .ato teve então O ensejo de

apreciar o que de meJ.hor 'possuitüos
em especimens ·avicolas. Além das

aves, acha-se ·exposto copjos�mat..e
Tiar avicola constiLuido elc uma

campânula com um bonito lote de

,pinlos, chocaeleira, ovoscópio, apa
relho para castra(;ão, classificador
de ovos, aneis para marcação, má
quina para picar verduras, moí

illh o para cereais, rações (farinha.
de carne, farinha de osso, farinha

de ostpa, torta d.e linhaça, farinhe
ta, poedil, pintail, etc., produtos
Te t.erinários, etc., etc.
A Comissão de J_ulgamento, COll1-

110sta dos senhores Dr. Irapuan
Campelo Bessa, João Otávio da

130sla Avila e Tenente Getúlio Le

lis procedeu, sábado ultimo, a

çlassificaç,ão das aves expostas.
Damos, a seguir, os melhores

·cl.assificados, em caela raça:

GALINÁCEOS
Plymol1th Rock Barrada - Gran

ja Saíra, elo Abrigo ele Mcnores.

Plymouth Rode Amarela - Ger

mano Bcrkenbrock.
Plymoul.h Hock Branca - Amim

Salul11.
Rhode Island ReeI - Teodoro l\Ii

Toski.
"\'PW Hamphisre - nl'an.ia S. Ja

clÍ, (In Col('gio Cal:arinense ..

���

aliança do Lar LIda.

30,00

DURANTE TODO DIA

nos -VAP�JOS

9.333 Prêmio maior . _ .

333 Centen:J "" ( .

•
Milhal,' invertielo .

Especial
10.000,00 c-s
1.200,00 Cr$
300,00 Cr$

Popular
5.000.00

Inauguração dos
nadeiros da

«Gra .. ·

Ilho»

Cr$
Cr$
Cr$

PLANO ALIANÇ.i\.

600,00
200,00

Amávelmente piloteados pelo sr. Ivo Noronha,
realizamos há dias, a visita aflitivamente aguardada
ao galpão-sede dos "GRANADEIIROS DA ILHA" aÚ_
na Avenida Mauro Ramos.· I·

,

É um enorme hangar berrantemente pintado e a sua
fachada lembra um pagode japonês. Toda a sua gran
deza, entretanto, ressalta-nos melhor, quando lhe pe
netramos no bojo impressionante. É ai pequeninos
e assombrados, que se pode suspeitar da energia dís
pendida pelos homens que ergueram aquela sociedade
carnavalesca.

�

_

Buckle - o celebre historiador da civilização in
glesa, teria afirmado muito sábiamente, "que não fo
ram os reis nem os exercitos nem os padres, mas tam.,
bém não foram os jacobinos nem os demagogos nem
os ateus, os que têm guiado e dirigido até hoje a hu
manidade na sua ascensão através da historia. Foi
o trabalho únícamente - modesta e obscuramente
exercido nos .remansos da paz, nos recolhímentos da
aplicação e do estudo que determinou todas as con

quistas, todas as vitorias, todos os triunfos das socíe
dades."

No fundo interno do galpão grandioso dos "Gra
nadeiros da Ilha," lê-se esta expressiva legenda que
deve ter sido inspirada náquela afirmação de Buckle:
"O ESFORÇO PACIENTE E PERSEVERANTE VEN
CE TUDO." E a prova, é o monumento erguido em
madeira cujo atrevimento nós então não suspeitava
mos.

Jairo Calado, Ivo Noronha, Clementina Britto,
CeI. Lara Ribas, José Lisbôa, Serratine, Machado e

tantos outros _ são os admiráveis proletários dáquela
obra admirável! É suntuoso o "atellier" em que os

"Granadeiros da Ilha" esculpirão os seus carros ale

goricos - 6 encantamento e a folia, - dum carnaval
auspicioso, cujo tropel festivo já s� avisinha excitan�
te e indisfarçavel.

Aquela audaciosa construção só não foi uma en

fadonha tarefa, porque a dirigia e a dominava, o im

pulso energico do seu ilustre Presidente Jairo Cala
do, � sempre buscando novas energias para si; no es

plêndido ar resoluto, dum extraordinário José Lisbôa,
magnifico na sua certeza da vitoria, e doutros muitos

que formigaram na empreitada esplêndida. Labôr
belicoso, construtivo e disciplinado. A teimosia de
realizar era irrequieta mas tinha sistematização. Foi
esfalfante - não resta dúvidas, - mesmo porque, os an-.
daimes das obras notáveis pesam ·como Temos de ga�
l�. '. _.

Os festejos que se iniciam dia 6 do corrente, são o
. "marco zéro" da árdua carr).inhada da caravana do
entrudo. Muitos contra-tempos, muitos tédios amoti
nados pelas estradas hostis, aguardarão a passagem
dos "Granadeiros da IJha." Mas a bandeira já foi des-

.

dobrada para a ·marcha triunfante e as almas que o

conduzem estão embrasi'iadas pela exdtação 'feblil
duma aplaudida realização.

ZURICUNHA

: ,

Liberal
Numero 9·333 sél'i-e 4 Cr$ 50.000,00 Cr�
Milhar de qualquer séric . . . . . . . . . . .. Cr$ 2.500,00 -Cr$
Centena ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '" Cr$ 600,00 Cr$
Inversão de milhar Cr$ 2GO,oo Cr$
Inversão da c'entena �. _ Cr$ 60,00 Cr$

ADAPTADO AO DECRETO 7.930,

Clás_sko
25.000,00
1.25(),oo
300,00
10n,no

MAL'fEG, contem malte�
ovos e mel - os grandes for
necedores de vitaminas. É
melhor complemento alimen
tar para crianças e adultos. <

venda em todas as farmácias
armazens.

Liberal
Numero $1.333 série 4 . . . . . . . . .. Cr$ 40.000,00 Cr$
Milhar ela qualqucr série Cr$ 5.000,00 Ct$
Centena . . . . . . . . . . . . .. . .. _ . _ ,- Cr$. 1.200,00 Cr$
Milhar na ordem. inversa _ Cr$ 2.000,00 Cr$

PLANO ALIANÇA "TIPO EXTRA"

Clássico
20.000,00
2.500,00
600,00

1.00n,00

A�ão entre amigos
Rifa de um relógio
A rifa do relógio, pulseira,

sob a responsabilidade do Co

queiroS! 'Praja Clube, que deve_
ria ter COTl'1do· ontem, dia 31

I de outubro, ficou transferida
para a última extração da Lo
teria Federal do. mês corrente,
isto é, para o dia 30.

Fpolis., 19 de Novembro de
1949.

Cr$
49.333 Milhar de 1° prêmio e final do 2° , 60.000,'1()
68.414. Milhar do 2o'prêmio e final do 3° ,., 5Ó.OOO,QO
79.05(\ Milhar do 3° prêmio e final do 4° 40.{}OO�00
69.333 Milhar do '1° prêmiO e final do 3° 30.000,00
78.414 Milhar do 2° prêmio (' final do 4° 25.000,00
59.056 Milhar' do 30 premio e finaí do 5° _ . . . .. 20.000,00
79.333 Milhal' do 1° prêmio e final do 4° .-: , 15.000,(\{)
58.4H Milh.ar do 2° prêmio e final do 5° 10.000,00
59.333 Milhar do 1° prêmio e. final, elo 5° _ 10.000,00
39.056 Milhar do 3° prêmio e final do 1° 10.000,00

Cada inversão da dezena de milhar na direita para a esquerda, das

comhinaçõ·es do Tipo Extra, está premiada com o valor ue Cr$ 5,000,00.
Observação - O próximo sorteio realizar-se-á no dia 30 ele Novembro

de -1949, pela LoterIa Federal do Brasil, de conformidade com o De

creto·Lei 7.930, de 3' de Set-embro de 1949.
H.io de .Taneiro, 29 de Ol1tubro de 1949.

Eduardo F. Lobo - Diretor_Tesoureiro
O. Peçanha - Diretor Gerente.
Visto: Alexandre da· Paz. - Fiscal· Federal.

,
Convielamos os senhores contemplados, que estejam com os seus

títl1los em dia, a yirem a nossa �ede, lJara receberem Sf'llS ]Jrl'mios de

'acônlo com o 11{)SSO Hrglllal1l-pnlo.

SENHORIT J\ !
A ultima creacão em relr.i
,eTsnte é o Guaraná KNOT
PIM GARRAFAS GRANDES

PTpfprinrn-r

éccmrsnhando

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA IRAIOS X
- DR. ANTôNIO MODESTO �

Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade ..

.......,._·..· .....·.w.·....· ........._·....·_-........·.'!'......-"_.._·.,,..........·_-._-.-.......-w� �
__,... ,

Dr. Alvaro de Carval,ho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente

SIlveira, 29
Horárlo de consultas: 9 ás 11

...
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. ,l"iUoo Simone
Pereira

'Clinica Cirúrgica
Molestias 'de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Ooa Serviços dos Professores Bene

lIIlieto Montenegro e Piragihe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 noras

Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

Vlretor da .Maternidade e médieo do

Hospital de Caridade '

CUNICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

'Diagnóstico, controle-te tratamento

'Mpecializado da gravidês, Distur

�ioa da adolescência e da menopau
u. Pertubações menstruais, ! '}4'1,\,

mações e tumores do aparelho geui
"Ial feminino.
Operações do utero, ovários, trem

JPId, apendice, hérnias, varizes, etc.

:Cirurgia plástica do perineo (ru

taru)
iASSISTENCIA AO PARTO E OrE-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Iloenças glandulares, tíroíde, ová

n.o., hípopise, etc.)
,ji)bturbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.
t:onsultório R. João Pinto, 7 '- Td.

1."1
Resid. R. 7 de Setembro

lf.'d'1U e Souza - Tel. 846.
Edil.

DR. NEWTON d'AVlLA

Cirurgia geral - Doenças de Senbo
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307

Consultas: ÁS 11,30 horas e li lar, I

de das 15 horas em diante

Residência: Rua Vidal l!amos n.

lfi - Telefone 1.422.

Dr. Mário WelldlÍ..... :

CI.tca médica de. adultos e cria.ça
OOD8Ultório - Rua João Pinta. 111

Telef. M; 769
, Coaaulta das 4 b 6 borat
"'fd�nciA: Felipe Scbmldt .. 'L

Te1ef. 11.

Dr. P••1o 'oldel
, Clinico e oPerador
en.ultório: Rua Vitor Melrele., II.

Telefoae� 1.405
lCnaulta. das 10 át 12 e da. 14 ,.
•• b.... Residência: Rua Blum_,

22. - Telefone: 1.620

CIRU��;ARg!��� �o�:! CI. Carros .para . o interior· . do Estado
IlURGA - MOL�STIAS DE s�

NHORAS _ PARTOS o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada
,Formado peJa. Faculdade d.. Jledl· firma Fiuza Lima &: Irmãos é o sezuínte:
� da Umnrlldade de Sio Paulo, , .,...

"Doe foi assistente por v(lrio. aaOl do EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
Serviço C\rúrgico do Prof. A11plo

I
-

d áCorrfia NItIi c exeessao e s bado
Cirurgia do estômago e "iA. cireala· EXPRESSO BRUSQUENS"E 28 4a 68 f

.

""., intestinos delgado e gropo, tiNI. ., • e • eira

de. rins, próstata, bexiga. utero, Nova-Trento
""llriOl e trnmpas. Varicocele, lIldre- I

.

ceie, varizes e herna•• ' E. A. VIACÁO ANITAPOLIS - sa. e 6&. feiras
Consultas: Da. 3 .. 5 boral, l ru
J'elipe Scbmidt, 21 (altOl da Cala

Paraíso). Telef. 1.5911
Reaídéncia: Rua Esteve. JuDiot, 170;

Tel�f. M. 764

Dr. Guerreiro da
Fonseca
Especlalrsta

Médico - Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Itesídência: Felipe Schmidt, 99

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

POLYDORÜ ERNANl DE �

THIAGO
lUédico . e partei:ro

... Hospital de Cartdade de FI(l

rtanópolis. Assistente da

Maternidade

, .fi.

-oenças dos órgãos internos, es ce

cíalmente do coração e vasos

lo,enças da tiroide e demais ltian
dulas internas

Untes e cirurgia de senhoril' -

Partos

'1SlOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

fORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
·as.

CONSULTORIO:
Rua Vitor Meireles n. 18

Fone manual 1.702
'>RESmBNCIA:

Avenida Trompowskí tlJ

Fone manual 7M

Dr. M. S.
-

c.t-a'lcull
Clini"'- ClI'clullvamente d,� Criaaça

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefoae Jl, 7S3

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

DR. A. SANT!ELA
. <pórmado pela Faculdade Na,�1o
nal de Medicina da trntversídade

do Brasil)
..Mico por concurso da Asslst!n·
ela a PsIcopatas do DIstTito

Federal
h.lnterno de Hospital PsIqul4'
trlco e ManlcOmlo JudicI�l'lo

da oapítat l'ederal
h·lnterno da Santa Oasa de MI·
serlcórdla do RIo de JaneIro
OLíNIOA nttDJOA - DOENQA8

NERVOSAB
oonsuttarro: Edlf!clo Amélia

I'reto - Bala 3.
R,esldêncla: Rua Alvaro de Oar

�elho. 70.
Das l� .8 18 horaa

Telefone: , �

Oonsultórlo - 1.208 .

Residência ..:.. 1.305,

Tronsportes re�ulares de cargas dopôrto de

SÃO FRANCISCO DO ·SUL para NOV4 fORI
Informaoõe. como. Agente..

'

Flor en6pollII - Carlos HoepckeS/A - C{- Teletone 11212 ( En i. t eleg.
São Franei.co do Sul-Carl<?8 Hoepck e S/A -CI- Telelone 6 \II,)J��M \CK

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

���ÀÍiIA';·��·· Dr. Liudolfo 4.6.
INCllNDI()S E TRANSPORTES paro.-ra

•
Cifras do Balanço de' 1944 t)

CAPITAL E RESERVAS Cr$ 80.900:60fj,30 Advogado-Contabilista
Responsabildades Cr$ 5.978.401.755,97 Civel -- Cotnercial
Receita . .. '.............. Cr$ 67.053,245,30 Con.tituiçõe. de .oeiedada.

At'
'

C • 142176603 u • lIerviço. eOrllb.to.,'em gera}.IVO ••••'.... •••••• • •• ,.,. ••••••••• r",
.

. . ,00 ! Organizaçõo. eontabei•.
Sinistros pagos (tos últimos 10 anos Cr$ 98.687.816,30

I
Regi.trol e rna:rea., di ..pondo,

Responsahllídades Cr$ 76.736.401.306,20 i no Río, de eorr..pondente.
Diretores:

I
Elcrit6rio: Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43,
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá, ,Doa 8 à. 12 hora.,
Anísio Masi!lorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu. Telefone 1494

,.,..···...···....

B·····-O
...· ....

M-
....,.----...

--·N·.,.·
..

-E·-····-G-·-····O.,.··--.,.C.,..".···I·�·O-
....---.-------· ..... ""1-

.....

-

.. '

-�--'

.

. .

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ ZOO.OOO,OO renda
o.rta de 10'/, ao ano com recebimento de juros mensais. ,

InforOlações nesta redação

Liga Operaria Bene
, fícente de Floria

nópolis

-�--- - ---------- -�.-
.. __

._----_.�--.-----;,---�

Vende-se
Um rádio, marca Phílípps,

com 7 válvulas, 7 faixas am

pliadas e auto falante de 6".
em perfeito estado.

,

Vêr e tratar á Rua Curitiba
nos, 28, fundos, com José Ní,
colau Vieira - funcionário da
Escola Industrial.

QUER, VESTlR-St COM (ONFORTO E ELEG.4HCIA 1
PRo.CURE

Alfaiataria
Ao

Mello
Rua Felippe Schmídt 48 .

I ,

.16 horas
14 hQrall

16,30 horas

Edital de Concurrênc.a

Aviso aos interessados 'que a
Diretoria da Liga Operária Be
neficente de Florianópolis rece
berá propostas para a venda;
das prédios de sua propriedade,
sitos às ruas General Bitten..
court, 123 e 125, Conselheiro
Mafra, 91 A e Pedro Soares, 18.
Desta segunda concurrêncía

.poderão participar não somen
te os sócios da Liga Operária,
como também 'pessoas estra,
nhas ao seu quadro social.
As propostas deverão ser a

bertas pela'Diretoria, perante
os interessados, às 20 horas do
dia 27 de outubro próximo vin
douro.
Melhores informações pode,

rão ser obtidas na sede, á rua

Tiradentes, 20, a partir das 19
horas.
Secretaria da Liga Operária

Beneficente, em Florianópolis,
28 de setembro de 1949.
ALCIMIRO SILVA RAMOS

10 lSecretário

- 12.10 horo

LOJa OIS CBSEMIRIS
Especializada em artigos para

homens
VARIADO SORTIMENTO' DE CASEMIRAS NA
E INGLESAS PAR4 HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, "GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da' praça
Faça oma visita à Dossa Casa' e verifique

nossos' preoos e artigos

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

...... �.. -.... ...... ....... • -

•• • •• t!l!

o VALE D0 ITU.u
1"roellftJlJl •• .1«1••

, Pro�ao,
) L,rvRARIA ".,� I

0084

FabrlcantG e distribuidores da. afamada. 0011-

fecçõe. -DISTINTA- e RIVET� Poa.ue um grana
de .ortimento d.' oOllemiral. rlacedol.' bl'ln.
bona e bal'ato•• �lgodõ••• marina c a9famentol
para alfa!at... que recebo diretom4llnt. dali

Sru.". Com.rClI••t•• do lntol'io'to ao cantido de Ih. fa•• rem "Im'"
.

ntu:(UujpoU •• d FlLUUS om ah�mu\au • Laiell.
fdbrll!"o.; li. CCiIlO •A CAPITAL- .hufi' (;� «lo f gela aClII

delta anhl.9 dll o!0tuoi'en:, .uail' GCmi;'hCiII. '.lv.i"'<lRIZ fIIl�
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Brilhante e expressiva homenagem ao dr. Miranda Jordão, Presidente· dOl
Conselho Superior das! Caixas Econômicas federais

Encerramento da "Semana ,�á Ecenemía' .. Inauguração do retraio .daquele eminente:'

patrício na sêde da Caixa Econômica Federal, nesta cidade,
Constituiu acontecimento riedade àquele que, ppr SU2, nandes, Delegado . Fiscal, dr.

de relevante expressão social, inteligência de escól, e, sobre- Antônio- Mendes, Delegado do
o encerramento, segunda-fel- tlJdo, por sua capacidade de Tribunal de Contas, dr. Rober
ra, última, às 15 horas, na Cai- ação, sempre pautou seus atos to Lacerda, diretor do Depar
xa Econômica Federal, da "Se- sob a égide da dignidade, pro- tamento Estadual de Estatis
mana da Economia". Prestou, curando sempre servir à cole- tica, dr. Newton d'Avila; mé
se àquele dia, significativa ho- tividade pública. ,I

_ dica da Caixa, jornalista Jaí

menagem, ao dr. Miranda Jor- Compareceram à solenidade ro Callado, diretor de "A Ga

dão, Presidente do Conselho o sr. Cap. Pedra Pires, repre-' zeta", João Frainer, da revista

'---Superior das Caixas Econômi- sentante do sr: Governador do "Leia-me", Hernani Pôrto, nos
cas Federais, inaugurando-lhe, ,Estado, representante do sr. so redator, e mais os srs. New
na sala de reuniões, o retrato. Secretário de

I

Obras Públicas, ton da Luz Macuco, Presiden-
A homenagem refletiu em sua do Prefeito Municipal, dr. Ha-:

"-

magnitude' a grandeza, a roído Pederneiras, Diretor da
fiel demonstração. e a solida, Empresul, sr. Ticho Brahe Fer-

Florlan6pollt, 4 cie Novembro dl..l 1949

o MOMENTO,
\

'.

Cortina de infâmias
Bem andavamos ao denunciar, num dos 'nossos últimos

comentários, a trama insidiosa tecida 1'01' certos elementos

mais ousados do oposícíonísmo local, com o fim de desacre

ditar, fóra do Estádo, o situacionismo catai-incnse e atingir,
indiretamente embora, se tanto fôsse possíveJ, a persoriali
dade política 'e a honestidade dos srs. Nerêu Ramos e Ader
bal R. da .süva. Um daqueles golpes de infâmia acaba de

redundar em desastrosa e contundente desmoralização para
os que o vibraram.

Todos ostamos lembrados de liaver o "Diário da Tarde",
em edição, ainda recente, transcrito do "Diário de Notícias",
do Rio, um artigo do jornalista Joel da Silveira, a pr-opósito
do caso das escolas rurais em Santa Catarina. No referido ar

ngo, nada se' acrescentava ao 'que, como aliás o declarava o

autor, fôra 'publicadc pelo vespertino do sr. Adolfo Konder,
constituindo um amontoado de inverdades, que tivemos oca-.

sião de pôr a l1Ú, em írretrucâvel refutação, com documen
tos positivos. O nosso ilustre diretor, dr. Rubens de Arruda

Ramos, glosando, com excelente bom-humor,' mas com incisiva

argumentação, o artigo do sr. Joel da Silveira, pôs, mais uma

vez, de manifesto a infâmia do jornal sensacionalêsta.
O assíduo colaborador do ma'tu!.ino carioca, lendo o aÍ'ra

sadoi' "bilhete" que assim lhe endereçára o nOSS{)· diretor,
eleve ter ficaao profundamente instruido a respeito da hones

tidade dos que o haviam induzido em tamanho equívoco, ao
"

ponto de O fazerem éco das infâm�os costumeir-as -elo grupe
lho oposicionista de Santa CaLarina ... Daí, também o seu re

(jibo em novo artigo, que, estamj)ado pelo "Diário de Notí
'das" de ante-ontem, �.eQlama .Q. ,Pronunciamento do vesperti
no local, em face do ·desmentido que :OS envolyer,a - aAe e

ao sr. Adolfo Konder - num tal flagrante de mentira, ..
üs escrúpulos jornalísticos do sr. JQel da Silveira J.he ins

piraram o louvável recurso de trimsferÍl" as responsabilidades
da intriga aos' seus infiormantes de cá, Todavia, nào sabe o

jornalista carioca que por aqui a sensibilida.de daqueles em

cu.ia idoneidade pr·ofissional infelizmente confiou não é de
mólde a Pteocupar-se com ,essas questões de ética da iinpren
sa. Cuidava, 'então, o articulista do ma.tutino carioca que os

seus informantes� ao tempo em qtíe lhe remeteram o "jQrni1l
zinho de Florianõpoli8" com as infâmias' impressas, desco
nheciam a refutação das falsidades que as paixões facciosas
inventaram rJara desmoraJ.izar a administração estadual?

,Há-de ele ver, agora, que, fiéis ao relaxamento dos mais
c,omuns principias de boa ética do jornalismo, os escribas' da
folha do sr. Adolfo Konder, ,em FloriaJ;lópólis, se recolherão
ao silêncio, àu, ·em caso contrário, alinharão nova isérie de

mentiras, favorecidos pelo cômodo e imoral anonimato em

que se têm asilado ...
"

fECHAMENTO 1)0 COMERCIO
'próximo Sá���:� dia 5, feriado nacional, o Comérci� 'deverá encerrar I�mas portas.

morianópolis, 3 de novembro de 1949.

NUNCr:l EXISTIU IG'URl'

ao trabalho e o prestigio in
discutível não só na sociedade
brasileira, mas, especialmente,
na administração, das' Caixas
Econômicas.
Após a brilhante oração do

sr. Newton da Luz Macuco,
foi dada a palavra ao 'jornalis
ta Jau Guedes que, de forma

tranca e incisiva, exaltou as

qualidades do homenageado
com o seguinte discurso:

culiares a cada contiuentr-, nação,
gnvéruo, povo 011 individuo vem

determinando a queda do padrão'
monetár-io, o emprerrtunen t o do in
tercarnhio coruerr-i al, fi escassez

das utii.dades, o alto custo da vida•..
Este, o panorama geral. Enquan-,

to isso, na paisagem brusileira s-:

também hatida e cnvolvida no
imenso torvelinho, malpezar ele um

potencial econômico, que desteme
neças com qualquer pais do mundo,
e. II Cjll!:' releva notar, gozrmdu 1n-'
tra e extra-fl:Q;Jteir:;l.s, um clima cs-

'pll'itnal ele o1'Ue111, de trauquilida

o SI'; Newton' da Lu.: slocu co ins talando a cerimonia

, Exmo. Sr. ll('lJresentantp rle S. de e de trabalho; em que .as dis
te do Conselho Administrativo! Excia. o Sr. Governador do Estado. senções e as lutas ideológicas ape
da Caixa Econômica Federal Exmo. 81', Presitlente do Come- ias se deflagr-am na área do pensa
de Santa Catarina jornalísta lho� Artrniuístrutivo. monte, graças a um g'OYPl'Il0 domo-

.
.

' . Exmos. 81'S. Representantes clo� crál ico (' legalmente ,con�títllido,.Jau Guedes, diretor do Conse- Exrnos. Secretários d'Esta.lo. vamos também, resva zindo para o
lho Administrativo da Caixa Exrnos. SI'S. Delegado F'isoal do jn-ecipícío: em que se debatem ou

Econômica Federal de Santa Tesouro Nacional e De'.'�g:ldo do tros povos, pejo plano inclinado e

Catarina Prof. Ari Mafra Se- '1'r0)lmal de Contas Federal.
_

.

ruinoso da inflação que aíneaça
cretário Geral SI' Nilson Gem- .

]i,XT;lO. Sr
..Representante do Sr. solapar a ordem econômica, funda··

. '. ". . .
Prefeito MUl1lCJ11U1. mente pr-imeirnç ría ordem [uridl-

din, caixa, e os demais funcío- 81's_ Repr-esentantes ela Imprcn- ca.

nários do estabelecimento. sa., Pouco há, que versando o assun-

O sr. Newton da Luz Macu- Dedicados Companhe iros de Tra·- to, pontificava Eugenio Gudín : -

co deu inicio aos trabalhos da ])alho.
.,. "Eco�o]'';_as Nacionais c;ca8s�s e'

" .
Conduzido a esLa tribuna, por de- reduzida entrada de capif ais e,··

Assembléia Geral Extraordí- ferência e delegação do nosso no- trangeíros, a 'par rle uma grande
náría, fazendo minucioso re- bre Presidente Sr. Ncwtorr da Luz procura de capitais para investi
lato das atividades da 'Caixa Macuco, que tem sido nesta Casa, mentes públicos (' pl·j'\;adcs, de ur

Econômica neste Estado du- um viv� exemplo de assiduidade e gen!e necessidade, têm-nos c�n-
,

, ,
. ded icaçao :'lo trabalho, aqui me I en- dnzidn ao. caminho funesto lia m

l�:mte a S�mana da EcC?nomIa, eles para dizer-vos em rapinas pala- nação, isto ti, à criação de papel
que culminou com a Instala- vras e dcspretenciosos conceitos, moeda como meio de suprir a de

ção da agência de Canoinhas, do s�g�ificado da_ "Semana da Eco- 1Jciêneia de capitnis. Mas.. - e. aí:
para, depois, perlustrar as ati- npmw e da razao de ser da pr0- e o ponto capIlal da questa;o - m-

'd d d d M' d J
sente solemdade, f<laçao como sabemos, é smônimo "

v� a .es o r.. lran a 01'- A cruciante debacle financeiT.") de taxas de juros elevadas, preços
dao, Ilustre Presldente do Con- que avassala o mnndo em lodas asl em alta, prOCUI'a acentuada de em�

selho Superior das Caixas Eco- latitudes, diferindo ,apena.s, eI?-1 préstimos bancários; diminuição
hômicas Federais, ress2.ltando- major Oll menor g-rau de lDten�I-1 das reservas dt?s b�nco? Em S�l-'
lhe a privilegiada inteligência dad'e, conforme se. so_n:a� ao 1a- ma, quanto maIS dlllhelro se crIa!'

. _

- ., tor comum de deslqulhbno - '1
a retIdao de carater, 0, amor ultima guerra ..!__ as condições De- -Cont na 2a. página

��:u!!�!I.�a�!�!�\,;IO Brasil ra�ificou o ac?rdo inter-:
publica, a�nde fôra represent�r 'nacional do trIgoSanta Catarma no Congresso dos \v, 0HING1'ON' .., (O' E) O B '1 t'f' f'

.

I L"
Di, ..

I"
_"-i:> 1

.

,i). •
-' raSI ra l' ICOU o lCla luen e 'O _,,-cor-

e egados R�glO�al� d: Trabalho, <:lo Internacional do ,]�dgo, ,segundo o qual comprará 13.227.736 bus

r,�to.rnou a Flonanopohs, o nosso, heIs anualmente durante quatro anos, aQ que SB anunciou nesta capita.h.-.
dIstInto conterraneo sr. dr. Raul A ratíf'icaçã,o fo ientregue 'aO Departamento de Estado
Caldas, .digno Delegado do Minis-

.

lério do Trabalho neste Estado. t'

S,S. que, naquele Congresso, se

hOllve com brilhantismo, tem sido
muito cumprimentado por seus inu·
mreos amigos e admiradores, satis
f-eitos pro vê-lo novamente entre

nós.

Parficipação de casamento
VIUVA HILDA SZPOGANICZ

participa aos parentes e pessoas amigas o cpntrato de casa

mento de sua filha Maria Nilza com o Sr. Jauro D. Linhares.
.

_ JAIME LINHARES s SENHORA
comunicam aos parentes e pessoas amigas o contrato de casa

mento de seu filho Jauro com a Sta. Maria Nilza Szpogailicz.
Florianopolis, IOde Novembro dr 1949.

PartiCipação
JO_�O LEONETTl e SENHORA
participam aos seus parentes e

amigos o nascimento de seu fi
lho primogênito Pedro Paulo'
Araujo Leonetti, ocorrido em .

3-11·49, na Maternidade Dr.
Carlos Corrêa.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INflAMAÇOES!
COCEIRAS,
F R I E I R A S;
-ESPINHAS, ETC. GUILHERME TAL.

/

, '.

O Brasil, nestes dias, vive dentro de uma clareira que'
Ruy E'spancou em tôrno do seu gênio. Discutit' essas ques
tiúnculas p�liticâs, pejadas de personalismo, grávidas de in

trigas, interessantes d'e golpes e rebatidas, parece até sacd

Jégio. Estamos em plena semana santa C'Ívica. Paremos, vais,
por -hoje e .,amanhã, a pena, em abstinência. Que êsse je,!uPl'
seja também a nossa homenagem.

f
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