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mundo cafolico de Florianópolis,' em soberba demenslracãe de fé e fiel
tradições dos seus maiores, ,acompanhará esta .neite a procissão de' Nosso Senhor

dos Passos. do Hospital-de Caridade �.��. Catedral Metropolitana.
Por J. S. Souza. ',-;;;;::

,
, Vieira, Mordomo dos órfãos, Alva-

Com as mesmas pompas e o mes-
'

"

ro Soares de Oliveira; Consultores =

mo brilhantismo dos anos anterto-
Arí Nicomedes Lentz, Pedro Duar-

res, realizar-se-á, hoje e amanhã
te Silva, dr, }<�dio Ortiga Fedrigo,

nesta Capital, uma das suas mais
dr. Paulo Phílipi, Manfredo da'

b�las restas relígiosas, e por aSSIm
Silveira Leite e- Major Lupércíc

dizer-se, a maior festa dos catari-
Lopes.

nenses. t... É capelão da Igreja do Senhor

É f'óra de dúvida que as festivi-
;J dos Passos, para que foi nomeado

dades de Passos em Florianópol ls
recentemente, o reVIDO. cônego

sempre empolgaram e emocionaram
Bernardo Philippi.

.a nossa gente e as de outras ter-
São as seguintes as turmas de

ras pela sua grandiosidade e pelo
Irmãos que montarão guarda á

-espetaculo de fé que oferecem.
imagem do Senhor dos Passos, no

Apesar de já decor-rído um sé- D liA.JB ANTIGO DU1!UO 1)]1 BANT.A C..t.TAWNA domingo próximo:
I I I'

ESCALA0 DAS TURl\fAS
ou o que e as �e rea izam, sempre ';"�,, n, �lf1tfrs S.mNEí l(OtVE'l'J -,� ltttetol' Dro R[TBENS UE ARIU.TlU lU."OS DAS 6 ÁiS 7 F.lORAS
-enoantam e cativam a alma catarí-
JHmSe pela sua irll'po,nência e ma-

mor<Mflir d. It�ft'!iil!) .to. DA�O DA SILVA José Urbano Heil, Ailvaro Soares

!!�������:�e�p::�l��::��:.r��;nü�� Ino'-xxx�-,---���6P:'��=-��;�dO��;��:-;arço d� 1948 ----;.- 10.210 I��r�����i�s��:;���r����le ;��H�
iólica. \ Agostinho H. da Rocha, ADhemar

O respeito e a veneração que ca-

------.--- Gonzaga, Gregório Borja, Manoe]

ila ano são tríhutados à veneranda cou apenas com as chaves ela ígre- mentos de "promessas",

pori.ssol
suas insígnias e fitas os membros Roberge Junior, Valderniro Mon-

.

dSI' A 13 d
.

I'" guilhoti. '

amagem o ennor Jesús dos .Pas- ja, ,
e JU 110 de 1821 voltou o mesmo a Irâsladaçâo do Senh'OI femininos da instituição. Tomarãc DAS 7 AS 7,30 HORAS

sos, sediada há quase duas cente- Hospital ao domínio da Irrnanda- dos Passos impressiona vivamente par.te no grandioso e deslumlbran1e O
nas De anos na sua capela no outeí- .de. Em 12 de junho de 1828 matrí- a população que a assiste pela pro- préstito, que percorrerá as ruas de

restes Bíttencourt, Yoldory Carn

TO do M-enino Deus, a cavaleiro da culou-se a primeira criança na Ro- fusão de luzes, tanlo no cortejo co- costume membros representativos pos Garof'allís, Altamiro de Morais

.cídade, é mais uma gratidão des;e da dos Expostos. Chamava-se Je- mo nas fachadas das casas que se de diversas associações relígiosas Lima, Manoel Frederico da Silva,
""OVO aos Céus, por ter concorrido suina. Em 14 de outubro de 1845 tení f" "1' d

'

I t d I I
Marcos Manoel Cordeiro Hilde-

� vv os entam eerrcamente I umina as sacare o es o c ero regu ar e secu- g·ard., Wend
.
.tauseu, H.eitor 'Ve>;ga de

,cO'Il1 sua graça para que a querida recebeu o Hospital a visita de Suas dando belíssimo aspeto à festivi- lar e numerosissimas figuras de Fana, LUIZ Berreta, Da'rio"Jere-
'·e veneranda imagem aqui ficasse Majestades Imperiais, os senhores dade. Enorme massa de povo acór santos, virgens e anjos.
aportada que foi em trânsito para Dom Pedro Segundo e Dona Tereza re de tõdas as partes da rlha e de Abrh'á a préstito o grande Guião

mias Ouriques, Nestor Francisco

outras plagas o que tempor-ais con- Cristina. continente, e o antigo Largo Treze ostentando no seu cimo, em letras
da Rosa, Osni Mainold Ortiga �

t ' 23 d
Carlos Galu:ff Fil<ho .

secu ívos a retornavam a esta ilha n. o mesmo mês e ano roi de Maio, - hoje Praça da Bandei- garrafais as iniciais S. P. Q. R. DAS 7,,30 AS 8 H'ORAS
..a ponto de quasi sossobrar o na, assentada a primeira pedra funda- ra, - torna-se pequeno para C011- (Senaíus Populus Que Romanus) Fernando Pacheco d'Avila D
-vío que a levava ao Rio Grande. mental do novo Hospital de Cart- ter a grande muttídão que ali acor- -- O Senado e Povo Romano. Será Alcebíades V. S. de Sousa; D�:
.seu destino.

.

dade, com a presença de Suas Ma- re para assistir a descida da ladeí- conduzido pelos Irmãos, srs. Rei- Henr-ique da Silva Fontes 'I'ancre-
Pertencía, pois, a Imagem, ac jestades os Imperadores. ra do imponente préstito. naldo Bicocchi, João Paulo Guima- d G

,'�

coração dos catarínenses que, exul- A 18 de junho de 1846 aceitou' it
.

I d M A:I
-

A t" S S
- o .:.-evaerd, dr. Paulo de Tarso da

v � 11 convi e especta a esa l - raes e n 0010 rsoares. erao Luz Fontes, Manoel Mancellos Meu- _

tantes de alegria passearam-na em Dom Pedro II o título de Protetor minístrativa da Irmandade, toma- "guias" os srs. Major José Augusto J é
procissão pelas ruas da antiga Des- do Hospital e permitiu usar-se 3 rão - parte na procissão de hoje de Faria, Custódio de Ferreira ra, o�' Gil" �es. Edgard de Lima

terro, e .que aqui permanece ate denom!nal,l1io de Imperial Hospital S. Excia. o sr. Governador, dr. Bandeira, Major Alvaro Soares det �e�8Ira, �tavlO Fo,��:r�rI'dnes..Érl
nossos dIas, sendo sem conta os de Ga-l'1dade". 't Aderbal Ramos dà Silva, Secretá- Oliveira e Major Jos'é I upércio

o, nnes ,orres, ""VIO e OhveI

mi,Jagires aufeddos pela nossa po· Foi nesse mesmo ano de 1846 rios de E�tado e altas autoridade3 Lopes.
.J ra, Gustavo Molfo da Silveira, cei.

'vulação ,por sua piedosa interces· que l'ealizou-se com solenidade a dvis e militares, que em alas, Sua Excia. Rever(mdissima, o sr.
Pedro Lopes Vieira, Ademário dos

;são. pTimeira procissão da imagem dr também empunharão tochas. Don Joaqüim Domingu-es de Oli- Anjos da Silva e Ar,quimedes R. de

Nunca é demai,s C(J!1;hecer-se a Senhor Jesús dos Passos. . As bandas musicais do 140 B. C, v.eira, v.ir�uoso Arc�b.ispo Metr<?po- GOUVê:&<\,S 8 AS 830 HORAS
.história da mi-lagrosa Imagem e os A 5 d,e, març,o- de 1854 deu-se a e da Fôrça Policial, gentilmente iltano, Ira sob o Pa]lo, conduzmdc Nalbuco Du rt S'l J C'
fatos a ela relacionado·s, cujos da- transferência dos enfermos do ano cedidas pelos respectivos coman- o Santo Lenho sendo as varas da.- "

a e. I va, onas a-

,oos colhemos por nimia g-entilez:l tigo para o novo Hospital. dos, abrilhantarão as sDlenidades quele seguras'por altas autorid�- rlO111, He,metério Silva, dr. OS'Ya�-
-.dD ilustre l1istorÍJa.d-o-r conLer['anGO Em 22 de outubr{) de 1856 a", É o seguinte o trajeto: rua Me- des ci.vis e militares especialmen-

do R. Cabral, Amaro. PatrocmlO

major Lupércio Lapes, conspicue Irmãs de Cari,dade, acómpanhadaE nino Deus, rua Dr. Bulcão Viana te �onviodadas.' Coe�h?, Carl?s LoureIro da Lnz

membro do InsHtuto Hfstorioo l de dois padres Lazaristas tomaram rua Tiradentes, Praça 15 de No. Abrilhantarão a imponente pro. q:et�t!lO Lelh� Ponte�, Ma!l0eJ Fe

-Geografico de Santa' Catarina e um a si a direção do Hospital. vembro (lado da Prefeitura) e fi. cissão as afinadas bandas musicais
hsbmo da SIlva, An Nwomedes

1I10B mais 'antigos' membros da 1·1" Aqui, em ligeiros (,raços a hisf,Ó- nalmente, a Catedral. do 140 Batalhão de Caçadores, Fôr- I�entz, Alfr;d� .Juvenal �a. Sirva
mandade do Senhor Jesus dos Pa,s- ria da imagem, da igreja e da h'- A trasladação da veneranda ça Policial, Amor á Arte e União ����:n:i�nTo�naF' Jos� AntonAlOtô �e
.sos. :B,is, em tl'aços gel'ais, a histó- mandade dós Passos até oêrca de Imagem já é secular, ,refllizando-se dos Artistas. d,e Melo Fra' . ran��s�o � �lCI·
l'illl da veneranda Ima-ge,m, da 1i"., cem anos atraz, porque de 1856 a de hoje pela centessima seg'unda As figuras estarãó assim repre- .', nCISCO eIra, ame

man.dade dos Passos e da Igrej� dt) até no.ssa época outrc.s fatos se <le- vez sentadas' ""ão João a �enhorinha Agostmho 1:< araco, Dalmiro Duarte

'1'..<e"I1)·no D'e1ls. O"pg-U!l,Clo a,'qt1el·', 11is· vei;_, té-r 1'•.erdido ra hi;:·�,óría,,)l rri�·.'
•

'Dv\-.()$llr·�1: 'f'A I.... �,.:<:Il'�f �"·tA-·T'a·1)'-'n I, ,,' "R'"'' "�r
'.

I
Silva e Woalt-er Moritz:

t�rlador:
� v

.'
•

v

rl{f�· qLl� "e 0'1:; .eneoritrem em anti- Lo�\').J;P6..9 ·tecni;'aua 'd������ran- �1.�:���I�n�,,�l'�·L�e��cl'l��; J3:r�Jd��1 JOsP'�t�'r Ai !} HOt'��h
]!jm 17tH uma embaJ.'cação que gds arquivos. da- Imageill do Senbor dos Passos Matos; e as três Marias Beyús, as Francisco fvi� ora, S'IU.I ermF.I8

.:zarpara da Baía com a preciosa ·SEMANA DE PASSOS na Catedral, ficará eta e.x;posta á senhbrinhas Nelzi Santos, Lidial .
a, ce. 1 vmo .

ca.rga a bordo, a qual fara mode!a- Segundo é tradicional, realizaram visitação dos fiéis até cêrca das 2.3 Souza e Rosemira Monguilhot GUl-1
CarneIro d� Cunh!l' .. José Dal_lx,

!lia po,r haibil arti,sla baiano e des- -!Oe quinta fei,ra ultima, na igreja horas, sob a guarda de Irmãos. N:e marães. I
Leopoldo PIr·es, V1rgI!1O Turqmm

i,inada a cidade rio-grandense, apa· do Menino Deus, as primeiras ce- sa-oristia ela Catedral, membros da Desempenhará o papel de "Ve- ��chado, yas.co Gondm, Nabor Ju

ilhou violento temporal ao avisJ· -l'imóni,as da semana, de Passos lrmn·n:dadtt estarão à disposição de rônica" cantando nos sete Passos
bao de Ohv,elra, Hugo �. Fr'eys]�

]lhar'-se da barra do Rio Grande Apü,s a missa convencional da, públi-co pa,ra o recebimento das ·armados em diversos pontos do be�, A�mando, H..da SIlva, Jo�o
tendo que r,etroceder ao pnrLo de 5,30 horas, teve inicio, em meio, de "promessas". percurso a senhorinha Lezy Maria

Go lzaga, Artur LIvramento, MárIO

Des,LéiTo onde antes escalá,ra. Dia� respeitoso silencio a lavaçã.o la NOSSA SENHDRA MS DORES Leite.
' Luz Machado e dr. Augusto de

ap6� am'ainado o temporal e volta· stligrada imagem, tarefa. que, foi Ainda hoje, cêrca das 22 horas A comov'ente cena do Encontro
Paula.

do � bonança encetou o mesmo desempenhada por tres meninaE será realizada a trasladação da dar-�e�á defronte á Catedral Me- DAS 9 AS 9,30 HORAS
.

.barco nova vi;.gem ao parLo de des- que banharam com gáua benta ao imagem de Nossa Senbora das Do· tropoutanu, subindo ao pulpito pa- Jos� Soares Glav�m, dr. Blasa

tino. Novo e imprevi,sLo tempora' I-a-oes. as mãos e os pes do Senhor. res, de sua Capela, na igreja de ra proferir seu vibrante sermão o I Agne�mo Fa:r:aco, An Cabral, José

io�'ça o capitão a retOl'l1ar ao nos- dos Passos.. .. .

Menino Deus, para a Catedral, a notável orador sacro, revmo. pa-I C�dIto .da SIlva, André Wendhau

s(} ,porlo. Há {Iuem afil'rr�� .9-ue DuranLe � .dla de qUlnt� feIra e qual virá processionalmente, sem dre dr. Agenoe Marques das Neve�, s� Ju illar, �OS? Fernandes Neves .

.antes da' primeira viagem ja Ílzo- o seg'umte fOI grande o numero de solenidade. Como acontece todos os culto e estimado sacerdote catari-
I A .varo rY!axlmlan_o Mafra, Braz

ra o povo bom desta iJha uma pro· �iéis que �m romaria foram. à ige- anos, grande é o número de fiéis nense. FlOrenzano, Antômo Gomes Soares

.cissão com a bela i,mugem p01as ja do out.elro ·em busca da mllagro- que acompanha a veneranda. ima-' O sermão do Calvário, á entrada
Jairo Calado, Joaquim Coelho dos

iruas do Desterro, conduzindo-a sa água com que foi lavada a ima- g'em, enioándo cânticos sacros da procissão na igreja do Menino Santos, Adalberto Sabino, Alciães

depois, para bordo.
. _ gem.. _ .

Amanhã, na procissão do Encontro Deus será proferido pelo não me-
C. Taulois e Artur Ferraresi.

Impressionado com a repetlç�c .

HOJe, pe�a manha" a I}ota llnpres- voltará a mesma à sua Capela. nos culto orador, re'Vmo. Cônego DAS 9,30 AS 10 HORAS

do temporal 'e aconselhado por va- slO_nante, � que tera lagar logo de· DOMING0 DE PASSOS Frederico Hobold, chanceler do José de M,esquita Rocha, Biase.

Tias pessoas, acabou o comandante ··p.OIS_ da mIssa das 7 h1's., é. a pro- As soLenidade3 dêsse dia constam arcebispado. Fara-co, Euclides Alv,es Vieira, José'

do navio se convencendo de que por clssao da mudança, que partmdo ela preHminarmente, do uma missa re- Altos-falantes foram instalados Luiz Gonzaga de GouViêa, Colombo'

designio da P'rov�denci;a Divina a igreja do Menino Deus vem rume zada em altar fronteiro á Ima�em defronte á Catedral e na Igreja, do Espindola Srubino, Camilio LelJia-
imagom deveria aqui permanecer, e à �atcdral. Centena.s de pessoas hu- ás 6 horas da manhã. outeiro. do Livramento, Francisco Napi,
entrando em entendimento com aE n1II-des transportam à cabeça e nos ÁS 8 horas em ponto terá inicie É o seguinte o itinerário da pro- José Roberto Bricio Guilhon, Rel-

an,toridades da terra, concord0L! ombros, móveis, objetos do culto a missa festiva da Irmandade, l'e- cissfío doEncontro: Saida da Cate- naldo Bicoki, Telêmaco Martins da

-.em deixa-la nest.e porto, sem antes utensílios, alfáias, tochas balan- zada no mesmo al-tar, tendo a asSi3- cloral, Praça 15 de Novembro, rua Costa, Alipio FranclSoo de Castro e

trataJ' da. inelenizaçã0 do seu cusIo draus, eLc: que se farão necessário� Li-la os l'es.pectivos meJmibros, 1'e· Tenente Silveira, rua ALvaro de Osny Oliveira.

transporte e outras despesas. nas solenidades _de domingo de vestidos de balandraus e seguran- Carvalho, rua Felipe Schmidt, Pra- I1AS 10 AS 10,3.0 HORAS

Em 10 de janeiro de 1765, na e11- Passos.' do t00has. ça 15 de Novembro (lado dO Palâ- Dr. José Rocha Fer·r,eira Bastos,
tão Matriz de Nossa Senhora de Segllndo sabemos, as festivida· Será celebrante o I'everem:lissi- cio) e parada defronte á Catedral Custódio Ferreira Bandeira, Jacob

Desterro foi instituida a I'rmanda- ,des de Passos, êste ano, reves,tir- mo cônego Bernardo Phiiippi, ca- para o Encontro; prosseguindo: Villain Filho, Torquato Mota Li�

de do Senhor dos Passos, com vin- se-:ão do! ex?cpcional brilhan-timo, pelão da Irmandade dos Passos Praça 15 de Novembro (lado da ma, Jorge Navarro Haberbeck, dr,

te e qu'atro irmão's, sendo seu prl" cU.Ja superVlsao estará a cargo do que clj':sertará ao EvaIlgeLho sôbre Prefeitura), rua Tiradentes, rua A,rmando Valério de Assis, Antônio .

.

.meiro Prov,edor ® Gavel'n'a,dor na clili:genLe Mordomo do ICUltO, sr. Ju- o drama do GÓlg'ota. Dr. Bulcão Viana (Pràça da Ban- Marques de Sou:s'a, Bento Augusto
Ilha, Brigadeiro Antônio Ca:rd050 lio Pereira Vieira. Por �utro l��( ÁS 10 horas será oelebrada oU- deira) rua Menino Deus e Igreja. de Ataide, Trajano Honorato Leite;
t1e M�neses e Souza. o desembargador, dr. Joao da SII- tra miS3a. Desde o amanhecer tur- OUTRAiS NO'I\A,S Antônió Taulois de Mesquita, Joao

Constituída a IT'mandade tratou va. M,edei.ros Filho, ilustre e {linâ- mas de Irmãos montarão guarda á Segundo estamos informados, a Batista Berreta Junior, dr. Harol"

:ela de erigi,r a capela para alma· mw? Prov,edor da Mesa Adon�Js- venerada Imagem, revesando-s€ veneranda imrug,em do Senhor dos do Pederneiras ,e Freder1co Manoel.

gem, conseguiMO, para isto, a �r�- LratI\"a. da Ir.manda�e e do HosptlaJ de meia em meia hora. Passos recebeu c,omo dadiva de da Silva Filho.

vi,são de 3 de julho de 1767, e. lIll- de Ca,rldade, que na� tem poupade Durante oaia de domingo, até o pessoa que faz questã.o de ocultar DAS 10,30 AS 11 HORA,&

-CÍando-se as obras a 27 de Julho eSpOl'()OS nem canEelras p;ara que saimento da procissão, mi:Jhar�e seu nome, uma rica túnioCa de velu- João Venancio Bittencourt, Cei'-

de 1768. �las em n_ada fi!Iu�m a, dev,er, em de ,fieis, acorrerão á Catedral para do, assim co'in serã estreado no, so Ramos, Domingos José da Silva,

A 12 de dezembro de 1769 foram fu],gor e ImponencJa as dos anos a visita\;áo e osculação da imagem, dia da proci,ssão as novas lanternas,l
Heitor Bi<tten.court da Silveira, Gil-

.a.próvadas as contas relativas à anteriores. e é de notar-se o S'rande respeito e os novos balandraus. berto Gheur, Deodósio Ortiga, Hé·

ereção da mesma. A 19 de outubrGI Â: 'DRAlSLADAyÃO, com que o fazem e a sinceridade A I!"mandad� fará, reali�ar oogun- lia Vitor Garcia,. Joã? Fermt�io
<de 1781 por morte das beatas Gus- Ao anOltecer d� hOje, cere.a das com que deposi-tam no grande eo- da-feIra prÓXIma, as 8 horas, no dos Santos, Aqumo LIma, Domm�

mão, foi a capela jU'dici3lLment� en-!19,30 horas, rea'�zar-se-á a 1mpo- fre seu óbulo generoso e util. altar de Nos.sa Senhora da:� Dore,S,�' gos 1'o1).-8ra ·e José Campos Bruno.

'Ü'egue à Irmandade. A 5 de Julho, nente tra,sladacao da veneranda As spnhoras membros da Irman- na igreja do lI1,enino Deus, missa DAS 11 ÁS 11,30 HORAS

de 178,2 reselveu a Irmandad,e. c1'i- imagem do S8Inhor Jcsú� do� Pas- d:1de dos Passos mont.arão, tam- votiva em intenção de todos os Al'tur Ramos de .soúsa Moreira.

ar anexa à capela, uma Santa Ca- '8S0S, de sua capela, na IgreJa do bém, com suas fitas/e insígnias. fi�is que de qualquer modo con- Luiz BoHeux .Piazza, Ifermann

:sa: para abrigo e tratamento dos Menin? Deus, para a. Cated.ral Me- guarda-de-honra á linda imag'lm correram para o brilhantismo da" Beck Junior, Jusé Silveira de Ma

�:mfe.rmQs necessitados. A 3 de nO- trÚlpolI-tana, a €Iual VIrá ve-lada ,em :de Nossa Senhora das Dores, ex, festividaJdes. galhães, Oswaldo Costa, Pedro Eva-

"\lembro de 1782 começou o seU rico biombo o>itavado, de seda rô- posta na respectiva! Capola.
.

É a seguinte a Mesa Admi,u1stni- risto Dias, Antônio Evangelista,
'funcionamento. A 5 de a,gosto

dei
xa, e precedida de sua numerosa e PROCliSS.10 DO ENCON'I1RO tiva da Irmandade: Provedor, de- José Simeão de Souza, João l!""'ran-

1787 resolv'eu a Irmal1�adB. cria,r luzilCla Irmandade, que formará 1:.lT' Oêrca das 16,30 hora,S sairá da sembargador João da Silva Medei- guUs, José Bal"bato, Pli'Ílio E:ranzo-
um Hospi,t.al. A 10 de JaneIro de al:as, empunhando tochas. Catedral em imponente procissão ros FilhEl; Vioe-Prove.dor, desem'j ni Junior e José VItor Garcia.

1789 começou êle a, funcionar. pc. O Guião...grand,e �standarte :- pel�'S ruaIS da cidade, a veneranda bargador José Rocha Ferreira Bits- I DAS 11,30 AS 12 HORAS·

4 a 13 de março de 1816, em VII'- s·erá conduzido deItado por um imagem do Senhor Jesus dos PaE- tos; ;Secretário, prof. Luiz Sanches Édio Ortiga Fredrigo, HaroldO'

1.ude de violenta e in,justa deter-I grupo
de seis Irmãos. Sacerdot�s sos, em belo andor ornado de cedro Bezema da Trindade; Adjunto df> Soares Glavan, Norberto Domingos

reinação do Governa,dor Don- Luw do cle,ro secul�r e regular t?marao artifi-cial e conduZido por mem- ,Secretário, José TolentinD de Sou- da Silva, Nicolau Estefano Savas:
J\'lauTicio foi o 'HoBpital consltlera- parte no préstIto. Segundo e tradl- bros da Irmandade. Esta, revesti- za, Tesoureiro, Rogério Gustavo da Paulo Felipe, Haroldo Barbato,
<do priva'tivo dos milita'res, e o. cional, cenlenar-es de pessôas aoco:n- Ida d,e bala:ndraus e com tochws for- Costa Pereira; Procurador-,geral. dr. Newton Lin,hares d'Avila; ;Eu
seus doentes civis r,ecolhidos a �a'l p!,nharão �l ,de.slumbrante prOCl�.- mará em duas grandes alas, for- Cel. João Ca.ndido Alves Marinho

'.lSa\� ·particulares. /!. Irma,ndade il- suo com Clnos lliCBSOS, em cumpIl- mal1Jdo nas primei,ras fileiras, com 1 Mor,domo do CU1lto, Julio -Pereil'8

"

as.

(Conclue- na, página 3)
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Informacões
. _,

Auto-Viação Catartnense LAguna
- 6,30 horas .

Rápido Sul Brasileiro - Joinvlle - às
5 e 14 horas.

'

E:!rpresso S1Io Cristovlio - Laguna -

7 horas.
Expr-esso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-Viação Haja! - rtaja! - 15 ho

ras.

Expresso Brusquense - Nov!\ Trento
·

- 16,30 horas.
.

'

Rodoviária Sul Brasil - Pôrt<i Alegre
- 3 horas..

QUINTA-FEIRA
Auto-·Viação Cat.arinense

Alegre - 6 hor;ls.
Auto-Viação Cat.Mlnense

·
'- 5 hora.s.

ra.rmacias de plantão -::!�E::: ::::�� _ ::::
DURANTE o MES DE MARÇO EB- - 6 horas.

TARÃO DE PLANTÃO AS SEGUIN- Auto-Viação Catarlnense - Lagtma
- 6,30 horas.

TE FARMACIAS:' Expresso São Cristovão - Laguna -

R T
. 7 h�_

- ua raJano. Emprêsa Glória - Laguna .- 6 1/2

13 Sábado - Farmácia San'" e �xi/r!s�r��squense _ Brw;que _

Agostinho - R. Conselheiro Mafra. ·16 horas.
,

14 Domingo _ Farmácia Santa Auto-Vial;ão Itaja! - ltajai - 15 bo
ras.

Agostinho - R. Conselheiro Mafra. Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às
5 e 14 horas.

20 Sábado - Farmácia Esperança Empresa Sul Oeste Ltda - Xapecõ - ás

_ Rua ConseÍheiro Mafra. - 6 horas.

21 D
. SEXTA-FErRA

ommgo - Farmácia Esperança Rodoviária Sul Bra.siL _ PÔ1"to Alegre
- Rua Conselheiro Mafra. - 3 horas_

Auto-Viação CataTinense
26

.

(Sexta-feira) - Farmácià da _;. 5 horas.

Fé - Rua Felipe Schmid.t. Auto-Viação catarlnense - Joinvile
- 6 horas.

27 - Sábado - Farmácia - Mo- Auto-Viação CaJtllil'lnense - Laguna
- 6,30 horas.
Expresso São Cil'istovão - LAguna -

28 Domingo _ Farmácia - Mo- 7 horas.
· Auto-Viação Itaja! - Itaja! - 15 ho
ras.

EX'!)resso Brusquense
16 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Joinvile -

às 5 e 14 horas.
SÁBADO
Catarinense - CUritiba

•

\.

\
\

o ESTADO
... • Oficlau I nuo JoIie

l"latIi .. S

·DIntOI'I RUBENS A. RAMOS
....mtárlo e Db·.-Ge......

8IDNEI NOCETI
Dlret&r de :aedacla,

II. D.AMASCENO DA 81t•.,..

1
Clu�fe 4e PagiD.�lo:

I'JU,NCIBCO LAM.UQUlI
Cltefe de I.prud.:

1lDQI"DI CABRAl· DA 8ILl'j I:a..resentante:
, A. S. LARA

Ilha "&dor Dantas, 40 - ,.
andar

.,.... 11-024 - Rio de Jaaelre
RAUL GASAMAYOR

... reUpe de OUnlra. 11 ....

8C1 andar
.... 1-'873 - 8io P.a!.

r.l88INATURAB
Na C.pUa}

b•.•......... ore
hmêl!lue 'Cr'
hbztotr. Cr.
i!ltêií Cra
lI_or� IlV!'lIIIlO

.

Cr�
�o I:ntoJ>l!'�o:t

!b. CI:'t l".�
haetltre .. _ .. .. Crt �.ltlll IlI'rlaestn ... . . Crt Ia • .,.,

....r. ..,.18. ..crt �."
I

.....
'4.,"
II,H
'."'"
�.a.

0tI .rldllals. lEUJ... 8j,a
1'1IIltlicados, nio ..rio

ieyolrld06L
" dlreçlo nio Be reop••··

ealdllz. pelOll cOllceUOII
IilIImel." nos artllCill

IllÍldDa""

derna - Rua João Pinto.

derna - Rua João Pinto•.
O serviço noturno será efetuado

pela Farmácia Santo Ántônio sita
á Rua João Pinto.

o Batalhão Barriga-Verde
foi constituido de catarinenses
destemidos e o "Colégio Bar
riga-Verde", usará' a mesma
bandeira.

Aviso aos Estudantes
Estudantes em férias que dese

jem viajar conhecendo todo o Es
tado poderão obter os fundos ne-
6BSsários eX'ecutando facil tarefa
,que bem executada lhes proporcio
nará ainda algum saldo em di
·nheiro.
Informações à rua Visconde de

Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das
16 ás 17.

, Dr. eL'ARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e civel

Conltitulção d. Soc1edad..
NATURALIZAÇÕES
Título. Deolarat6rio.

Elarit. - Pl'QÇCI 15 d. No... 23.
. 10. cmdal'.

. a••ld. - R,ua Tirad.nt•• 47.
FdNE -- 1468

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

OOMERCIAN".r.B: Dá lDD li
!R'O a\ Bihliot� cio Centro A,ea
Wémioo XI <ie Pevereill'o. eo.
trlbuIda, uaim, pUla • forma.
elo enltural 00. eatw111.OUGt
de amanhã r

t '("'Campanha pró-llvro"! •
\. I:.t fi. ;U a.�l. J.�

Horarh. das empre
sas i�odovlarlas

8EGtJNiDA-F.EIRA
Expresso São Olstóvlio - Laguma

7 horas.
16 horas.
Auto-Viação Haja! .....: ltaja! - 15 '110-
Expresso Brusquense - Brusque -

ras,

Expresso Brusquense - Nova TrentO'
- 16,30 horas,

.

Auto-Viação Cntarínense - JolJ:w!le
- 6 horas.

Auto-Viação Catar-ínense - Curitiba
- 5 horas.
Rodovíérta SuJ>.Brasil - POrto Alegre

- 3 horas.
Rapitlo Sul-Brasileiro - Jo1nv1le -

ás 5 e 14 horas.
TEiRçA-FEmA �

Anto-Víação Catarlnense - Põrto Ale. I

I
gre - 6 horas.

.

Auto-Via.çã!o Catarlnense -. CUrlti'ba
- 5 horas

_

Auto-Vl�o Oatarínense - Jolnvile
- 6 horas.

Auto-Vtação Catarlnense
- 6 hO'ras.·
Expresso São Cristóvlio - Laguna -

7 horas.
Emprêsa Glória - Laguna - 7*

e 6* horas,
Expresso Brusquense - Brusque -

Wh�L
.

A--.to-Viação naja! - ltajal - 15 ho
raso

Rápido Sul Brastleíro - JO'lnvlle - às
5 é 14 horas,

QUARTA·FERA
Auto-Viação· Cata<rinense

- 5 horas.
Auto-Víacãc . Catarinense

- 6 horas.

Tubarrão

Curitiba

JoinrvJ.lie

POrto

Curitiba,

CUritiba

Brusque

Auto-Viação
- 5 hO'ras.
Rápido Sul Drasi1eii!'o -

às 5 e J9 horas.
- 6 horas.

JoinvUe -

I

Auto-Viação Catarine-nse
- 7 horas.
Auto-Viaç.ão Catarlnense

- 6 hOTas.
Expresso São Cristovã,o - Laguna

7 horas.
Expresso Brusquense - .B.rusque

14 horas.
Auto-Viação ltaja1 - ltajai - 13 ho

ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 h<lr.l.S.

Viação aérea���a
.
SEGUNDA·FEIRA

Varig - 10,40 horas - Norte.
Panair - 9,50 horas - Norte.
Real S. A. - á·s 16 horas - Norte.
CruzeirO' do Sul - Norte - 13,55 horas.
ReaI S. A. - 11,30 horas - Sul
Panair _- 9,40 horas.,... NO'rte.
Panair - 12,47 horas - Sul.

TERÇA-FEIRA
Varig - 12,30 horas - Sul.
iPanail!' - 13,07 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul 12.00 horas

Norte. .

QUARTA-FEIRA
Panair - 9,40 horas _- Norte.
Panair - 12,47 horas - Sul.
Cruzeiro do, Slal 11,00 horas

Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.
Varig - 12,30 horas - Sul.
Real ·S. ,A. - 11,30 horas - Sul.

QUIN'I1A·FEIRA
Panair - 9,40· horas - Norte .

Panair - 12,47 horas - Sul.
Varig - 11,40 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - 15,30 hOTas - Sttl.
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas .

SEXTA-FEIRA
-

Varia - 11,40 horas - Norte.
Real S. A. - ás 16· horas - Norte.
Rea'l S. A. - 7,30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 7,20 hs. - Norte.
Panrur - 13,07 horas - Sul.

SABAIDO
.

CruzeirO' do Sul - NO'rte - 13,55 horas.
Varig - 12,30 hOBa - Sllll.
Panair - 9,50 horas - Norte.

.

DOMINOO
Panair - [t,40 hO'ras - No!t'te.
Panair - 1'2,47 horas - Sul.
� 40 N - lQ.,� • -- h1.

JoinviJe.

Tubarão

Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Caridade

FUNDADA EM 1.765
, Realizando esta Irmandade 'a 13 do corrente' mês, às 19,30 horas

a transladação da Veneranda Imagem do Senhor Jesús dos Passos da
sua Oapéla, no Menino Deus, para a Catedral Metropolitana e, n» �1ia
seguinte, às 16,30 horas, a procissão solene da mesma Imagem, da Ca
tedral para. a referida Capéla, convido os snrs, Irmãos e Irmãs para to
mar-em parte nesses atos, revestido de balandrau e fita.

Outrossim comunico. que, no dia 14, dás 9 as 12 horas, no Consls
tório da Catedral Metropolitana, o Snr .. Irmão Tesoureiro está a dis-

�

posição dos snrs. Irmãos para pagamento de suas anuidades.
..Convido. tambem os senhores Irmãos Irmãs € benfeitores, desta

Irmandade, para assistirem a Santa Missa que será resada segunda-fel-
1'3., dia i 5 do corrente ás 8 hora-s em intenção de todos que coopera
rarn para o brilhantismo das solenidades realizadas nos dias 13 e 14.

Florianópolis, 10 de março de 1948.
Luiz S. B. Trindade

Secretário

Penitenciaria do Estado
AVISO

De ordem do Sr. Diretor da Penitenciária do Estado aviso ao co

mércio e produtores interessados que esta Repartição aceita propostas
para fornecimento de SORGO.

Elor íanópols, 18 de Dezembro de 1947,
IVO CORTE

Sub-Diretor Ind, Int,

Relojoaria Progresso
'de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
.. REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e n"1gue
sómente quando receber.

N. 3 Cr$ 180.00
Fabricação italiatla
Caixa de niqueI

N, 31 Cr$ 600,00
Modelo moderno. Trabalha
com 15 rubi•. Folheado em

ouro, cordon' gro.llo
Altura 16 cm. e vidro alto.

Nonos re16giOl são acompanhado. do. respectivo. certificados
de garantia.

PEÇAM-NOS GATALOGOS -- ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba-· Praça Tiradente., 260 -- Paraná

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

Missa
Carlos da Vera Cruz larQuesi,

Boêmia Marquesi e filhos, Coronel Boanerges Marquesi e família,
(ausentes) João Marquesi e família, (ausentes) Alvaro Mafra e senh'O·ra,
convidam os parentes e pessoas amigas d.e

CARLOS DA VERA CRUZ MARQUESI
para assistirem à missa de 70 dia que por sua alma mandam celebrar,
segunda-feira, dia 15 do corrente, às 7 horas, no altar do S.·Coração de

Jesus, na Catedral Metropolitana.
Antecipadamente, agradecem a todos que, compareoerem a êsse ato

de religião.

I

Empresa·Sul Oeste Umitada
Linha de transporte coletivo entre
FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e

Vic-e-Versa. .

SAIDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 58. f€ir.as às 6 horas da
manhã.

.

SAlDAS DE XAPECó: Todas às 2a. feiras às 6 horas da manhã.
INFORMAÇõES NA: AG:MCIA GLORIA.

Praca 15 de novembro, 24 - FlorianóPúlis --;- Fone 1.431.

AG ,ADECIMEN·TOS
A 'viuva, fi-lhos, sobrinhos e netos da ATANAGILDO ALEXANDRE

NEVES, faI,eúido a 7 do corrente, vêm por êste meio externar sua

profunda gratidão a todos quanto os oonsolaram, por ocasião daque
le irremediavel. gplpe que sofreram, bem como a tôdas as pessoas que
acompanharam o cadáver atá à sepultura.

Também testemunham de público os seus agradecimentos as

generosas pes·soas que lhes enviaram telegramas de condolências ou

que lhes' expressaram pessoalmente o &eu pezar, confortando-os no
transe. Iguais ,agradecimentos consignam as diretorias da Liga Ope
raria, da União Beneficente Operária, da F'ederação Espírita Cata
rin,ense e do' Centro. Espí.rita, "amor a Humanidade do apóstolO", pe
lo ilpnfQ_rtQ q\�e lhes dex:,ªm.

Oportunidade
Gra�de companhia catari
nanae, que e.tá aumentando
leu quadro de tuncionarios,
preciza d41 dua. (2) peSloal

de ambol ou sexoI.

lnformaçõel à Rua Visoonde .1,;de Ouro Preto 13 I dai 9 às
12 e das 14 à. 17 horas.

.
..

I}
iReclamem

imediBta-1mente qualquer irra- ;
gularidade na entrega •

de seus [orruies,
�

----------------------------��

SNRS.
ASSINANTES

QUEIXAS E RECLAMAÇOES
PfU;ZADO I.F.:!TOR: Se o que �e

lmere.." �é, rea1mente, 'wruI pro"ideaci..
�a endireitar (I que e.tiver errade ..

pA.r.. que alJouma flÚta do ... rep!q: •
N.'!.O o e<leAnll..alo que a .ua ree.....••
UI llueiD poder' ..-ir a eauu.r, �
ame-a " SJtQ;;AO R�CLAMAtO.'!1'
oi. O l!tSTADO. Que I) lIMO _, l�
__ demor. ..ó. conhecim9to d. 11_
Ili. ditotito. r�.%l.do v. II- rum: Inforill.·
• do resultséo. e... em �. q.
"' do ujltlD "j)ul!liC6doD sem Il �
_tlIG lI_ .. �...tüMia taIIdj,

,,�

O Crédito Mutuo Predial, oferece,
aos seus associadas o melhor pla-·
ne, no melhor sorteio, por Cr$ 5,oG'>
mensais.
... '

'," ..

Prédio para cOmerCiDi
Vendo um na Rua�Co1!lselhei.

ro Mafra.
Escritório Imobiliario A. L,

Alves-Rua Deodoro, 35.

Parabens r

Muitas felicidades pelo nascimen... ,

to de seu fil1tinho !

Mas" nlio esqueça, que o melho,,

presente para o seu "PIMPOLHO�>
é uma caderneta do CRÉDITQ->
.. .. .. .. .... ........ .... .... � .........

OrdeDa�o de
CR$ 2.500,000 mensaes

Pessôas capazes podem obter co�

locação para trabalhar nesta Capita],�
lU nas seguintes cidades:
Itajaí - Joinville - Porto União'·'

- Lajes - Lagu,na e Blumenau.
O serviço inclue peqnenas viagelll�"

em torno das cidades eitadas.
Cartas do próprio punho, si pOSc .. ·

Aivel a«ompanhando fotografia, para,·'
ex. Postal nO. 5 - Florianóp�lis.
...............................................................

ALVARO MILLElv
SILVEIRA
ADVOGADO

MARIO CLIMACO
_SILVA

�ONTADOR
Causa. Civeil e Comerciais.
Contratol, Distrato., etc,.
Serviço. de Contabilidade

em geral.

.1
Caixa Postal, 105

Florianópolia - S, Catarina,
I

"m: HIIR'V""'!!2G!ft!
• 4�

FERIDAS, REUlvlATISMO E'
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Medicação Clu::dli«r no trotameate

da DilUi.

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

o TESOURO
Da inatrução está. ao alooD.Oe>

d,e todos. Dá esse tesouro ao teQ!,
.flIIlligo analfa,beto, levando-o a UIOllJ,
curso de alfabetização no Gru�
Escolar São José, na Escola Indue-.·
trial de Flori,anópolis ou i!lIà Cate
'dral Metropolitana.
.. . . .. .. ..

.. ..

Muitas felicidades pelo nascimeD'
to de SilU filhinho!

Mas, não esqueça, que o melho:i'

presente para o seri "PIMPOLHO"!"
é uma caderneta do CRl!lD1'l'Q>
MUTUO PREDIAL.
................................. 0-',

Valorize o seu dinheiro, lns-:
crevendo-se no quadro socl8l.
dos componen{$ do Colégi,,'
�a:rriga·yerde. :"- 4 t�·
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A posição do u. Faculdade de larmacia e Odontologia r
de Santa Catarina, .

'

Conclusão
CeSSRl'10S ao seu pronunciamento.

.

_ Acresce que não tenho o dom Autorizada a funcionar pelo Decreto 24.316 de 8-1-9i5

;:f Continua O ESTAPO'lazen- de adívinh - EDI'rAL N 8
_

'

c ,vl' ar e né\O poderia pre-
. ,

do distribuições de valiosos J'- v.er que se viesse criar no Piãüí a I Início do Ano escolar de 1948

«ros, inclusive romances zno- slluaçao, presente, em que gover-
t Torno público na forma do disposto no Decreto-lei federal 11. 9.4gB

d t nadaI:, e submetido a "impeach-I de 22-7-946, que em data de iOde marco do corrente ano terão início
, errios, en te as pessoas que mcnt e se tenta um acôrdo para I as aulas desta Faculdade.

. .

d;�nstam de seu cadastro so- fazer cessar o respectivo processo, I .

Os a�unos �pTovados no Concurso de Habilitação, poderão obter

.oiel, desde que seja cumprido pelo gó- i mforn;açoes mais detalhadas, como, local das aulas e horário, na Sa-

�s pessoas que ainda não ver��dor o art. 41 do Ato das

diS-1
cretaría desta Faculdade, a rua Esteves Júnior n. 1.

.

l/hslam
. preenchido o coupori

posicoes Constitucionais 'I'ransító- .

Secretarfa da Faculdade de Farmácia
-

e OdonLo-

nas, unanimemente mantido pelo logía de Santa Catar-ina, em 28 de fevereiro de 19!�8 .

.que diariernerite publicamos ''':lPl�emo .Tr.i'bunal Federal (sem-II
Nilson Carioni

:;poderão faze-lo, agora, hebi- pr e imagrnei que a obediência aos
Secretário

. ;Aitando-se, assim, a concorre-
mandamentos constitucionais fos

�am a tão interessante irilcie-
se antes um dever elementar dos( -----------------------------

t'
• ?"over.na.ntes do que clausula a ser .

. lva realizada sob, o p·atcoci- lDs�rta como condição de acôrdos
eiio da LIVRARIA ROSA, à p8!ÜICOS). \

Deodoro n. 33, nesta Capital.
E lJ]enos ainda poderia adíví-

x x x
nhar que um acôrdo, proposto em

ANIVERSÁRIOS:
t a.1 base, deixasse de realizar-se. -

�,� a pr-imeira parte do impressio-
'Fazem .Anos hoje: Irnnte discurso que proferiu no Se-
_ O menino Campolíno José, fi. ;,lado, o senador R;J)�iro Gonçalves. r-'

. __.ro"..... =,,-0,- ,_... ·

aho do sr. Campolino Alves.
o GOVERNADOR E UM HOMEM

I� Vulc'anl�za"dera Leonelllo,A vva, Eugenia Bruggmann.
DE BEM"

,

Mais adiante afirma o procura-
A sra. professora Maria L. da Ro- dor:

•

...sa, ".seI que Ü' governador é un1 ho ..

O sr. Heitor Souza, professor.
mem de bem e respeitável, áureo-

O sr, Air Silva, comerciário.
lado pelo estima da sua gente, tân- i

O .sr, J
.

LO que se elegeu por um Partido Perfeicão .

ase Pessoa, funcionário que 'não obteve no pleito a maio-
,. e garsntta em: Pneus, Camaras Sapatos,

"" :publico. rra de legendas, resultando ficar o Galochas, Cintas de Senhoraa etc . .'.
A vva. VaIda Ortiga Fredrigo. Partido oposto com a maioria na

O sr Osnv Meira ban " . Assembléia. 'Mas dr.l é que lhe nas-I
Montagens de pmms em 5 minutos

A
'. "

L
' carro. 0'13 ,Loda a dificuldade, pela qual al- Rua Francisco Toientino 12 - B .- FLORIÂNOPOLIS

"'1
menma eda Luz, estUrlante'j!gu-em, desatento, ou c-ego pela pai- r-.-----.....�------.....,------....-----M!"-.!\11 ha do sr, Artur Luz.

,

xão, quer responsabitízar-rne. Por-
A sra. Maria. C. Bittencourt, ge-! al�'e ,mesmo .a,pós l'esolvid.os pero

S h
'

.

-rente da Livraria 'Prosreêse espô••.
U.pl ema Trl�JU'na.1 os aditamentos p'ft fir dos 'Pe'retf!1er·�m

.� d E'
. ,0.'

o
I citados, e reajustado o "impeaoh- � vAU. 'Ut 'UI IfI_" '" U

. "a, o sr. srnarn Osmar Bittencourt. f ment" no Piauí ao rnodêl f d
.

I'
A

.'

N' f'Ih j (
.-

o e era C I 113
.

menina l�ar, 1 a do sr, Er� ? fhlpr�m.? Tt'ibUD,al decidiu que onc usão J. pe� Ii!:!@�Q

-naní Osmar Bittencourt, .

a", Go�s:lltll!ções podem dispor só- gênio Vícchietti, Eucli.des Maohadc '."�� �iIJ�

b�c o ·llllp.eaC'hment" d-esde que se
e Oscar Zommer. Chicago. 12 (U. P.) - Um avião

nao. �fa8tem do- paradlgna federal), DAS 13 AS f3,30 HORAS De-li da. Delta Aár line chocou-se

_ TINTURARIA CRUZEIRO a dificuldade continuará a rnesma :
Alvaro 'I'olentino de SOU22. Os- contra o solo, explodindo e tncen- ,

No intuito de atender conveníen- teremos _um governa{]or, invocando' waldo Francisoo da Silva LlcériC ando-se ont-e-m á Mite, alguns se- Continuação do gigantesco seria-

't
.

os mteresses do Estado para não Camargo, Vi·rgilio José � Garcia gundos depois de ter leva.ntado vôo do

t emT�ntte a .suaC nun�eros� freguesla, cumpI'Ír leis, que consi�ra c011irá- João Tibiriçá de Lima, Raímundc do AeropprLo Municipa.l.. O úLTIMO DOS MOHICANOS

;a. lU ur�rJa ruze1ro sIta à

Ruall'ia
a esses interesses e destinadas Vieira, dr. João José de Sousa Ca- Doze das treze pessoas que se en

TlJ'adentes 44 _ Fone 1(}22, acaba a em�arraçar-Ihe ou impedir-lhe bral, Nelson do Livramento

couti'l
conLrav<lm a bordo nerooera.rn.· A

,de contratar o serviço de profíssio- o ��v�rM, e um,a _

Assembléia d1s- nho e Pedro Ribeiro Barbosa. única sobrE:vivente -fOi UIIrul· InU-

mais realmente competentes tanto PIocl� d processar o governador pe-
DAS 13,30 AS H HORAS Ih€'!', cujo fi·Lho de 7 anos de idade

, o n,to. cumprunento das mcsmas
Acelon Dário de Souzá, Pedre pcreceu nos d�stroços em chamas

:,para lavar e passar, como para tin- leis.
'

"D.uarte Silva, João Amibrósio da.os quatro t.ripulantes também pc-

',gir roupa de homens e senhoras. Isso mostra que só O enlendi- S1lva, José Hjjpólito Vieir;.( Fran .. receram.

Tal melhoramento colocou a Tin. me,nto politico, num plano elevado c!sco Moto Espezim, �lfred� Tibar- .o �vião desti.nava-se a, Miami �

Huraria Cruzeiro em cundições de
de l:BC1.pl'OCa cornlweensão, a bem cJ(� Lobo, Jumor e Joao Batlsta Ro· autondades do aeropoif'to dize·m

.'
. . ,."

cios lllLel'esses do Piauí e do Brasil, c.rIgues. \ . '

que "alguma coisa erra:da ocorreu'

.satIsfazeI as lleceSSldad'8s da nossa lJoderá vel'dadeiramentc solucionar DA,S 11r AS 14.30 H.ORAS c o f.'lH)!'mC a.parelho incendiou-se

'.capital, tanto que já vem merecen- a questã'b.
- ,Gel. CUl!tidio QuinLino Régi.s, J(i- quando apenas a poucos lJés acj·

"do a franca preferência do público. Se ês�e ente_n�imentó foi e csi"ti se T'olentmo de Souza, ceI. Joãc ma dll pista.
sendo Lao benefIco no plano fede- Candiclo Alves Marinho, odes. Urba- O avião linha capacidade para

_

POLypL1EN.OL
ruI, porque não tentá-lo e canse· no MüJ.ler Salles, dr. MáfIo de Caro ,g pa.ssageiros.

r! gui-Io no Estado do Piauí onde a valho Rocha, Manfredo "SilveiI"3 ,------�------

circullstância de perlellCel' o go- Leite, Teodoro Ligocki e João Ba- 1'" fa !linndr fie d
-'O Desinfetante da atualíd"ade vornador a um partido e 'li maioria lista Natividade. Ui, UpQU eu D o

da Assembléia a outro está a indi- DAS 14,30 ÀS 15 HORAS ,
c;\,-Io como essencial �o bom fun- José Lupércio Lopes, Ira.cy Bit- a �a Ira
cionamenLo da máquina goverlla-

tencourt ela Silv·cira, Osmar Meil'a

& menial e ao resguardo dos intel'üs- M�noe! lV�adeÍl'a Neves, Joaquim .

Rio, 12 (A. N.) - Segundo, um

se� ela coleLividade'?" da.s Olwmra Margarida, Luiz FTeye· Jornal local, os colonos dos núcle08

A ,PAllXA.o P.OiúITTCA NUN!CA ME Iiftbcn, Manoel Galdino Vieira ele- Santa Cruz e Piranema estão

DOMINOU Duar.te José Fernande.s,--:rmto Illi- ameaçados de ruina devido. á falta

Concluindo suas declaraeües, diz cio Zomer, Antônio Mancio. da
de compradores· A swfra de mbóbo-

o sr. Luiz GalIotti:
. Costa e J'Úão Cardoso das Neves. l'a� ficou inteiramente perdida e a

_ "Quanto a dizer-se que fiquei DAS 15 AS 15,30 HOR.�S satra de bananas está apodrecendo

alborr,ecido porque (. sr. Soares Fi. João Bati-sta da Costa P·ereira nos pés. üs compradores só que-

lho opôs embargos da declaração EugênÍ-O Luiz Beirão, dr. Olhou da rem comprar os .produtos a preç�
é pura inyencionice, como o p1"U- Gama Lobo d'Eç.a, Nar,bal Born da vis .. En{lUanto apodrece a safra

prlo sr. Soares Filho poderá teste- Silva, _João de Deus Mac;hado Filho agricola em Santa Cruz. o mercado

munbar. Se fui eu quem pediu e J.oão Bati�? Berreta, Osva1do LJbc carioca esta com falta de abóboras

obtive preferência para o julga- Haberbeck, José' Francisco Glavau e bananas. EsLas são compradas ali

...................... '" . .. . ..••• mento desses emh�l'.gos, que só Rosato Evangelista, Martinho Ca:a- a 40 centavos, rendendo 3,50 em

graças á minha iniciativa foram do Junior, Adolfo José Reis, .Toãc duzia, em quitanda·s.
'

jnlg·ados antes das férias, como Assis e Moacir Iguatemy da Silvei,

acreditar em mentira tão flagrante ra.

como esta de que me aborreci co'fi DAS 15,30 AS 16 HORAS

Lais embargos? O'1Lra &firmativa Edmundo Simone, José Augustc
cleliranle é a refelente á mm'hã Fa·rias, João Espindola da Silveirã.

"conhecida ligação com o pessediS- Euclides Carreirão, Tioho Brahe

mo". ,Quando exel'ci o cargo de in- Fernandes, Oscar Pereira, Romual
terventor federal em Sania Catari- do Pires, Celso Perrone, Franciscc

na, meu Estado natal, durante c Duarte Silva, Orlando Damiani

go\',êrno Lil)hares, fui acusado d€ José de Paula Ribas, Alexand�

"liS'ação com o uelenismo". Agora Evangelista, Jayme Linhares, J.)

pa'sso a ser pessedista e pessedist,il sé Francisoo da Silva, Ildefonsc

com inierêsse na politica do Lin�ares e dr. Afonso Wandherley
PiauÍ. .. Só a paixão politica, a JUnIor.

qual, diga-se de passagem, nuncà DAS 16 AS 16,30 HORAS
� •• •• •• • •• •• • ••••••••••••••••_0. o o me dominou, poderia explicar afir- Estanislau Ligocki, Afonso Lig6,

O Crédito Mutuo Predial, oferecQ mações t.ão levianas, que, partidas rio de Assis, João Venancio de Err

.. ;aos seus associados o melhor pIa' de quem não preza a verdade, ape- tencourt, João Barbato, P·oncian(

mo. no melhor sorteio, per Cr$ 5,00 nas podem mero·cer o despreso dos" Antâniet Vieira, Virgilio Damineli

homens de bem". .Jerônimo Valente, Alexandre Vita-
'>mensais. l' Alf(Transcrito da <IA NOITE", de 1, redo Rcheter, Ataliila Gon·
... o • o •• o

o • • • • • • • •• •••••••••• 18-2-48. çalyes da.s Nev-8s, Antônio F€.Ji.sbi
no da Silva, João Paulo Guimarães
e Jaco Vitali.

�NTÃL·"""--
ROBINSON

V. S. deseja cooperar na grande obra social de recuperacão
dos mendigos'! Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, d'ei
xando seu 'nome na lista de Voluntáríos da Ação Social Catart

nense, em poder desta redação,)-

ATELIER MODELO DE

.MAOUINAJUO

.... "'
.

'Terror dos I_Ilicrobios, achO-fie
à venda nestoJi praça

�Pedidcs a J. MARTINS
SILVA. Rua JQão Pinto, 16

Caixa Postal n'. 332

NÃO ESQ U E ç A!

A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago

''l'a dos melhores profissionais da

.cidade para lavar, passar e tingir
iPelo sistema suiço.

R. Tirade.ntes 44 - Fone 1022.

..

Café Otto traduz qualid.ade I
Paça-o ao seu fornecedor.

--:;....: .......
CIA CATA�INENSt
Df TI?ANSPO�TlS AÉREOS tTDA

..... a
.

ARN.oLDO SUMEZ CUNEO
Clínica Odontologia

NOTURNA
Das 18 ás 22 hora.s, com horll

marcada, a cargo de abalizado pro
fIssional

Rua Arcipreste Paiva 17

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

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

«BILVEIRl-b'

,_ ..

Seu Terno tel�' �·a��h��i
o ••

Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44 ,Funcionários Públicos Esta·

duais e llIunincipais, do maifs
graduado ao mais modesto ser

vidor público; inscrevei-vos ns

li s.sociação Beneficente e esta·
l"sis preparando um peculio pa�
1'a v()ssa famDiá.

Profissional Competente ....................................................

'CASA MISCELANEA dilltri·
"'buidora dOI Rádios R. G. pj

Vktol'jj Válvula; e Dillcos..
Rua Conselheiro Mef;i:

Não receie em comprar
ações do, "Colégio Barriga,
Verde-" por que ésta organiza
�o está sendo zelada por 'veíl'"

dadeiros idealistas.
.

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

ROXY _ H'Oje ás 4,30 e 7,30 'h���
1° - Tieté - Ná'cional D. N.
2° - Ken Curtis - Big Boy Wil

lial1ls e Andy Clide _:_ em:

O LUAR DE MINHA TERRA
3° - Wally Brown - AIan Car-·

ney e Ann .Jeffreys - em:

GENIOS FR�CA:SSADOS

S�::{�Hdor americano 4°0�E�o;:��aç�� ���lri��:
Rio, 12 (A. N.) - Anuncia um

TEZOURO

órgão local que o governador Ade· Censura até 14- anos.
mar de Ba�I'os convidou O seuadúr Preços:·
nortE'-amencano, T'ift, para visitar Á li 30 1
São Paulo. TaH é U'11 dos prDivávei"

-

s:' lOr'1S - Cr$ 4,'00 e

C8:1did'1to� á pr.esirlêl1cia da Repu-I �,o.o - as 7,30 horas -- Cr$ 4,,}O
blwa, pelo Parbdo Republicano. UUlCO.,

,
Lo ,

VULCANIZAÇÃO
MODERNO

A liana e a America
H.oma, 12 (U. p.) - Respondendo

ao discurso que lhe foi dirigido
pelo embaixador do Chile, s-enhor
Hectar Al·an�.hilia. em presenoa elos
representantes de treze . nações
ameri1canas, o primeiro ministre
Depa"pai-i reiterou que seu gover·
no "-conti.nua o desejar sejam man

tidas as relações ,as mais solidas
entre a If.alia e as nações latino
americanos, manilf.f'sUtmio, ao mes·

7110 tempo, sua espe-r.a:nça ,de que
essas' relações. continuem a ser ba
seadas na lilberda.de e na. paz.

•

'enda a domicilio
São Paulo, 12 (A. N·) - Na -8S

trfllda de Fer"o Central do Brasil
inaugurou-se o s·erv.iço de venda de
de passagmns e I.eiLos para trens
do interior, a domicilio, cobrando
a sobreLaxà do de" cruz·eiro por
pássagens e leit0s para trens
ibém aLenderá a pedidos de comvra
d,e pas.sagem por cartas e tel,e.gi'a
mas vmdos do interiür.

..

CINES COROADOS
ODEON - Hoje ás 2, 4,30, 7

horas

ROMA, CIDADE ABERTA
com:

Anna MAGNANI
e Aldo FABRIZI.
No Programa:

1) -- O Esporte em Marcha nO
124 - Nac. Imp. Filmes.
2) - Fox Airplan News 30 x 15
- Focalizando entre outras novi

dades, a sensacional MISS FRAN

ÇA.
Preços:

Cr$ 6,00 - 4,00 e 3,00.
- ÁS 7 horas - Cr$ 6,00 (úni

co).
"Imp. 14 anos".

IMPERIAL - Hoje ás 4,30 horas
Sessão Popular

1) �_ Cooperativismo na Avicul
tura - Nacional Imperial Filmes •

2) - A Voz do Mundo - Atua-

lidades.
3) - Azes .do Ski - Short.
4} - Do Mar à Boca - Short.

5) - O Homem Submarino
Desenho Popeye,

-6-
o filme nacional que é uma ver

dadeira. fábrica de gostosas garga
lhadas .. ,

Procópio Ferreira _ em:,

BERLIM NA BATUCADA
- -,7-

com:

Harry CAREY - Walter MILLER
e Edwina BOOTH.
2° e 3° Episódios.
Preço: - Cr$ 3,'00 (único).
LIVRE - Creanças maiores de

5 anos poderão entrar.
IMPERIAL - Hoje ás 7,30 horas

Sessão Popular
-1-

BERLIM NA BATUCADA
-II-

Continuação do melhor seriado
até h'Ojc exibido nas nossas telas:
Herman BRIX - em:

DEMONIQS EM LUTAS
9° e 10° Episódios.

_ III-
2° e 3° Episódios do movimenta

do seriado:
O ULTIMO DOS MOHICANOS
No Programa:

.

Cooperativismo na Avicultura
Nac. Imp. Filmes.

.

Preço único - 3,00 •

"Imp. 14 anos".
.

•.•...............•........... �-

RITZ - Hoje ás 4,30 e 7,30 huras
Robert Taylor - Vivien Lelgh -

Maria Oupneskaya e C. Abrey
Smith - em: .

A PONTE DE WATERLOO
Censura até 14 anos.

No Programa:
Brasil em Fóco - nacional.
Metro Jornal - Atualidades.
Preços:

Ás 4,30 horas - Cr$ 4,80 e 3,00
- ás 7,30 horas - Cri!> 4,80 único.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Empregue bem seu capitalAuferindo os lucros que poderá lhe proporcionar uma das maiores iniciativas Catarinenses

Adquira ações da « C I,T L»
Transportes ,Aéreos S. A·

'Curia� Metropolitana
5° CONGRESSO EUCARISTICO

NACIOANL
4

Na qualidade d� Presidente da
Comissão Arquidiocesana' do 5°

Congresso Eucarístico Nacional a

todos 'os fieis e demais interessados
que o mesmo se realizará de 28 a

iH de Outubro dó corrente ano, na

cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande
do Sul.
Outrossim, comunico as facilida

des de viagem, entre outras, as for
necidas pela Empreza Turismo,
Pontual-Machado-Bensaude S. A.,
com quatro tipo de perígrinaçâo:
a) uma Aérea, em aviões especiais,
a partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; h) uma em navio,
especialmente fretado, e conduzin-'
do exclusivamente peregrinos: o)
uma terrestre, prosseguindo de

São Paulo em confortaveis "oní
bus", através do Paraná e Santa

Catarina; d) outra terrestre, partin
do do Rio de Janeiro, pelo trem

internacional, diretamente a Pôrto

Alegre.
São essas' as viagens obedecendo

ao tipo peregrinação.
Evidentemente, poderão, os fieis

proferir outros meios ae seu alcan
ce com viagem de auto, onibus,
aviação, etc., na certeza, de

.

que o,
nosso Estado, e em particular a

Arquidiocese não deixarão de, se
fazer representar,rnaquE\la. parada
de Fé e demonstração de amor a,
Nosso Senhor Sacramentado;
Fpolis, 1 de, Março de '1948,:,

Conego Frederico Hobold - Presí
dente da C. A.

I,

............................. �

.�.t. • • • • • • • • • • • •• • .

Sala no centre
PRECISA-SE

'Tratar à rua ' T'lrade ates nO 5

ITelefone 1393.
........ � ••••• ·G ..... III ...... " ••••••

SENHORITA!
.A ultima erecção ezn refri
gerante e Q Guaraná KNOT
,EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o
'

está
acompanhando a moda.

iESQ.QLA DE AJltRENDIZES DE
MA;RlIN[IEIROS

" Capital. CR$ 10.')00.000,00, Ações de CR$ 1.000,90. " Chamadas: 1" 40% ,- 2a 40% - 3s 20%
-

"Procure hoje mq.smo o Agente da nCITAL" em sua' cidade e' ale lhE:) d�rá m'llhores eeclEir'scim,entbs.'

0"

,', .

",

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

".-1 '---_._--

IMovida a eletricidade

·
'

� ..

........

.. _ .. _ _-_.. _ _ _ _ _-_._._._ _ ..__ . __ _ .. _._�-_ - .._----_ _._-�

_______________---------w n ma'R!1lt

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe
A

Moça sabendo corteroier e
ce seus serv iço« para costu
rar nas residenciee,

Cartas parâ Irene Maria

I Ferreira aos cuidados de Os-

--------------_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:_-_-_�_-_-_-:_-_-_-_-_-:_-:_ �:�:..���r.�•.."":..��f�� .

LEMBRA·TE r
'

(números lerei humamn,
que já foram felizes eO!il@

tu, aguardam tea IlUlno " ...
ra que possam voltnr á ....

cled�de. Colabora u CoI·
!p:.i�ha Pré Restabeledm_.
d" S8.ude do Wl!Wo.

.-

Acham-se c albertas na Escola de
.Aprendizes Ma-rinheiros dêste Es
tado, a partir ,de 9 de fevereiro de
1948 a 23 de marc-o de 1948, as ins-
-er íçêes de civis candidatos. á ma
trícula nas ES001:Jrtl de Aprendizes
..Marinheiro!!.

O exame para os eandidatos íns
erítos será no dia 24 de março do
COl',""T, fe ano, ás oito horas da ma
nhã" f"Q l!teeola de AA. MM. em Bar
reiros.
'l'ôdas a:!'l informações que se

n-Iserem necessãrias podem fiel' oh
tidas na aludida E-seola, no 50 DiBt-
tr ito Naval, na Capítanía dos Pôr-

Itos, nas suas Delegacias a Agências fe nas Prefeituras Municipais de to-
do o Eslado.

-,

__ . ,

PROCURE

Alfaiataria UO"
Rua Felippe Scbmidt 48

•

Ouçam, diàriamente, das 10 às l4 horas, as audj,gões da

ZYII - 6 Radio Difusora de Laguna,
970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina '_ Brasil

Negocio de
", -

OCaSlaO
1 elevado%' WAYNE para autom.ov�is

2 talhas poro 3 toneladas
1 mc qu ísm de Javor'

'

,Pra tel�iro9. balcões etc... "

I
Trotar' na GARAG E D E L A M B E R T ',\

l

VENDE-SE·
Uma otima propriedade"

contendo 2 casas, lJarage, po
mar e pasto,
Tratar em Rancho Queima.

do na Fermecie Pilar ou em

Cambirela com Raul Se1l .

PANAIR DO BRASIl.. S.IA_
Novo .horârto

A PARTIR DE 1/3/94.8
NORTE - Segundas - QuartaSi

- Quintas
SUL - Sextas - Domingos
ESCALAS:
NORTE Curitiba -São Paulo Rio

de Janenro
SUL Pôrto Alegre
NOTA: Os aviões de quinta-fei

ra, tanto rumo Norte, como rumo,

Sul, não farão escalas em Curitiba •

AGENTES: Syrlaco T. Atherina
& Irmão
Rua Conselheiro Mafra, 27 Fone:

1.553.
• Ir .

Apressando-se em dar SeR
nome para delegado da Â�

I Social Catarmense no seu quar-

I teírão, v,s, já estará fazendo al!'l
I go de ntíl,

,

Já executu serviço de LAVAçÃO e 'Polimento
I'..

'tENHA
, Peça telefone 719pelo

Pronta 'entrega
Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO'

• • • • •• • •••
' •••.•• 1& ••••

. . . . . . .. .. .

,

QUANDO TEUS �LHOS
'te pergmitarem o q.e ,

IUD waro, dize-I!ea fi.. I
11m enfêrmo que poded re"

cuperar Il .â.d. ee. " los
aà:diio.

Costureira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Medicos de plaD�ão
Cada dia será escalado um médico para socorro aos índígentes I

.

, '

I
,�ujas operações obedecerão ao r6disi� entre Ü'S cirurgiões de sobrea- I
viso: Drs. Newtom Ávila, Oswaldo Rosario, Roldão Consoni e João }

I
I

Araújo.

Com a nova dis,tribpição dos serviços pêlos diversos especialis-
'tas, ainda mais eficientes ficarão M modelares instalações todas em

'�t�nC!01fan1oento, taes como, Oirurgía, g'eral, da' tiroide e simpatico,
.. .

,./ "

.

.

,nro-procLologica, infanLil, ortopedíca (mesa; ortopedíca com controle
:.\ ,I

,pelo, fluoroscoclo). CiréB'ia da vesícula e

logica, 'bronc.osco.pica, oto�l'ino-.]arnigologica,
gastro-íntestína.í gineco
flsloteeapía. em geral,

. il'adio-diagnos'tico, radíoterapía e radium,
'�Ietrictl; banho

,.'basal, tubagem

électro-coagulação ,�' bisturi
sUda,. laboratorio clínico, tests alergtcos, -metaboüsmo
duodenal e colangiografiã operator ia, hístero-salpin-

',gografias, anesfssía pelos gazes, transfusão doe sangue e palasma, oxí

:geneQ e oarbcseceoterapía, Além do� leitos, de indigentes, 'aproxima
.damente trezen.tos, o Hospital dispõe. de e.spÍen.didas instalações ',para
•.contribuintes, da 3a• classe ao apartamento de luxo, onde mais de doze

,:,conceHu'ad�s prof'íssionaes internam os clientes particulares e de lus
,:tLtutoS, 'Caixas, Repartições, etc.

, ,

No chamado e escolha, do módico assistente é atend-ida com rtgôr,
::3. prefcrencia 'do- contribuinte,

� ,:Regisir.os ,de' Diplomes
,

. A V I sos ...

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Superior) - Nos Iêrmos
.do Projeto 521.B/.47, deverão requerer a validação dos seus diplomas
no prazo de 90 dias.

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LnlRES; (Comércio) - Nos tôr
anos do Projeto 520/47, poderão registrar os seus diplomas.

REGISTROS DE PROFESSORES: Deverão requerer a suhstiutiçãn
,oos seus registros provisório" por definitivos.

PROFISSIONAIS ESTRANGETROS: De acôrdo com o Parecer 221
"fio Consultor Jurídico, podem l�pgistrar os seus diplomas.

DENTISTAS ESTADUAIS: Podem valíar seus diplomas,
.TRATAMOS 'DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO

BUREAU UNIVERSITÁRIO
Av. Alte. Barroso, 11, 1° andar - Cadxa Postal 3.932 - Rio

Direção do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES

TIL FI
''(orrespondei'lcla
Comerdal

DÚn::çAo:
.®\méHa, iii. P�rJoz�i

Confere
Diploma

METODO:
Moderno e ·EUciente

RUA CARVALHO.65
"

'���*1!.":����01!__••IIIIIID_.aJII__NlllllilllDk&l__

::1

'(l)

),
,

.

I
I
�
�
I
I

98.687.816,30 f
., '.� 16. 736,401.3 )6.�o i

,

Diretos\:!li: �

Dr. Pamphilo d't1tra p'reirre de Carvilbo, Dr; Fi."IU1C18CO· í
de Sã, \Anilio Mallorra,; Dl'. J03iq'.lim Barreto dt Araujo I

': e Jo!Sé' 'Abreul ;
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Receti?
Ativo

Cr.
Cr$

80.9aó.606.30
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OS LIVROS BRITANICOS NA
ALEl\-IANHA

.

"lO .... """,." ...... lO ••

Dt. rfJilttlolfo â.�PráeiJ(;;_
ADVOGADO, CONTABILISTA

CIVEL E COMERCIAL

CONSTITUiÇÃO DE SOCIEDADES
CONTABILIDADE GERAL

FLORIANOPOLIS-S.C,

Londres, (E.N.S,) -'Sob os aus

picias da Agencia' de' auxilio inte
lectual da Alemanha, acaba de ser

inaugurada a primeira biblioteca
A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERS""de empréstimo anglo-alemã de li- .n.J.,I

vÍ'{)S britanicos, em Hamburgo.. O Avisa aos seus portadores de titulos já .íntegralísadoa ou' sorteados
reitor de Universídade de Hambur- de acôrdo com Q decreto lei n. 7.9:m que tem a disposição dos mesmos
go, ,_professol'. E�il .Wolff por i CASAS, para pronta entrega. - Pana maiores' esclarecimentos dirigir-se

������Ci�� ��m;���en;n�ys���;' ao escritor central de Florianópolis __ Rua Felipe Schniidt, '(EdifiGio
em que falou da procura inescía- Amélia Neto).

_

vel na Alemanha de Hoje, pelos ."..-.-""-....-.__-:-_-.·...-_·J'5-:-.....-.-._.-.- w�-",.----.-----..-.,....-#........-..........
-

..
-.-O-G...............,.

Iivrosingleses de-yido a extrema Â Tin.turana Cruzelr� é a

Cluef Qu�r es�dar a nOlt�l.AdquJ
carencia da vida intelectual du- JDle:lhor me serve - Tll'adentes, m uma. a�ao do "ColeglO B�
r�nte os .anos de viagencia do re-' M' riga-Verd�", .

gIm-e nasísta. '

,

No ano passado foi feito um a

pelo, por intermediq de jornais e

pertodicos, que se ediram na Grã
Bretanha, para a obtenção de fun
dos' e livros paraestabelecer líver
ses .centros de leitura em toda a

zona britanica. A reacão e esse

apelo foi. m\litobo?' ,e cerca de .. ,.

�l.OOO livros englesesjá foram co

letados. Planejares, nos próximos
tres meses, inaugurar-se outras
bibliotecas de emprestimo em dí-]
ferentes cidade alemãs, como, Ha
nover, Dusseldorf, W. Wilhel

Cologne e . Cerca de 5.000
livros para essas novas bibliotecas
iá foram demetídos. O centro de
Hamburgo dispõe de 3.000 livos
modernos abrangendo todos. os

campos da literatura, inclusive a

fiação.
Os assinantes são divididos em

duas categorias, Os membros es

tudantes pagam somenté dois mar
cos alemães por mês, enquanto
que os outros contribuem como
100 marcos por ano, - quantia essa

que se destina a custear as despe
sas comuns. Diversos editores brí
tanicos de prejeção contribuíram
com grande numero de livros e
muitos personalidades famosas es
tão vívemente interessados no
plano. Entre essas figuram o prof.
Gilberto Murray, o poeta stepoen
Souncler, as outoras Esbeca West
e Vera Brittain e o editor Victor
Gollanca, que recentemente re

gressou de sua longa visita á Ale
manha.

Vende-se
Um barco. Ver e tratar

firma Reinisch S/A.
Rua João Pinto, 44

,

ES BOM BRASILEIRO?
Então coopera na campanha de

aLfabetização dE) adultos, fazendo
que os teus cOIlJhecidos que não sa
bem ler nem eS0rever, frequentem
os cursos notu:rmos de aLfabetiza
ção: Hospital de 'Caridade ou Gru
po Escolar Aoohieta.

Maquina de escrever
Compl's-se uma portatil.
Tratar nesta redação.

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

A Diretori[j, Regional dos Correios e Telégrafos de Santa Catari- Sequereis ficar ricos
na, ayisa aos senhores possuidor€s de receptores ele rádi?-re�ep()ão, De m:!odo fseU e le aI
qUe o prazo para registro sem multa nestes -aparêlhos, expIrara a 3-1

_ ". •

l g. _

do cUl'I'enLe mês de marco. A partir de 1 de abril serão registrados J
Fazei hOJe uma lDscnçao

100m multas de Cr$ 25,00: No Credito Mutuo Predial

QUA D�ODODO -.],5
r�or.lANd.I:>OLl.S -:SANTA CATARINA

AVENIIDA MAURO !RAlMOS, linha circular, bangalô' construido em
terreno de -10x29, cornx quartos, salas, boas instalações, quasi toda mu

dada, desocupa em seguida. Preço Cr$ 95.000,'00.
-0-

RUA FEIItNAlNDO ,:\'LA..oHADO, casa !bem ,conservada eonstruida em
terreno de 5,5x42, com 4 quartos, varanda, quarto de banho, cosínha
etc. Preço Cr$ 120.000,00.

'

-0-

RUA CONSELHEIRO MAFRA: Prédio de Comércio, com ..2 pavi
mentos, sendo o terreo para comércio e o superior para residência,
ótimo pOD,Lo. Preço Cr$ 350.000,00.

. ,

-0-

RUA CONSELHELRO MAFRA, casa nova já no alinhamento, 3 quar
tos, sala de jantar, sala de visita, varanda etc., desocupa imedia.tamente.
Preço Cr$ 100.000,00.

-0-

II\UA JOSÉ M®NDEoS, casa própr-ia, em estado de nova, construída
em terreno de marinha medindo H5'x35, com 3 quartos, sala, varanda
etc. Preço Cr$ 50.000,00.

�o-

'RUA SÃ:ü VIGENTE DE PAULO, casa nova de madeira, construída
em terreno de 9,4x30, com 3 quartos, cosínha etc. ainda não foi habita

I
da. Pr,eço Cr$ 25.000,00.

--6-

RUA LAURA CAMINHA MEIRA, casa de madeira, construída em
terreno com 15x26, com 3 quartos, sala de jantar, cosinha, instalação
sanitária etc .. Entrega-se a chave no ato da venda. Preço Cr$ 40.000,00.

-'(J-

RUA JOSÉ CÂNDIDO DA S11VA (Estreito), bangalô construido em
terreno de 10x35, tendo este 2 de frente, com 2 quartos, sala de jan
tar etc. Preço Cr$ 25.000,00.

--0--

üOQU.ElIIRüS, casa de madei'I'a (lonsLruida em terreno de iOx30,
próximo à Capela, distllnte do ponto do oni,bus 60 metros, com 2 quar
tos, sala ele. Pre.ç{) Cr$ 20.000,00.

-'(J�
,

na CA,P(:YE)IiRAlS, capa construída em terreno ,com a área de 86.000m2,
todo cercado com pastagem para 15 cabeças, (boa água etc. Preço ....
Cr$ 50.00D,00.

-0-

RANIGHü QUEIMAiDO, ótimo prédio t.odo revl0stido de cimento, com
todo o coptorio, com 5 quartos, chuveiro, água quente e fria, um mo
Lar Delco, 2 dinamos com 900 amperes, 215 arvores frutioferas já. pro
duzindo etc. Preco Cr$ 60.000,.00.

-'(J-

OAPOEIRAS, uma pequena casa de madeira, tendo o terreBO 15x521.
Preço Cr$ 20.000,00.

TEf{!RENOS
RUA FElLlliPE SOHMIDIr, tendo 11,50x30.

-o-

RUA BLUMIENAU, tendo 8,70x3,2, rua

Preço Cr$ 35.000,00.

Preço Cr$ 35.000,00.

calçada, linha circular.

-'(J-

RUA 8AO VI<C:ElNTE DE !.PAULO, tendo 12x30, já pr{)nto para cons-

trução. Preco Cr$ 6.000,00.
.

-0-

.RUA SBRVIDÁO F1RAr'NZüNI, diversos lotes a partir de Cr$ 3.000,00.
--{)-

H1PDTiEICAS
Aceito capital para emprc,gar sôbre garantias

suIte-me sem compromisso. Sigilio 3Jbsoluto.
hipotecárias. CGu...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o E'STADO- sàbado 13 de Marco de '••8

o C. DE R. "ALDO LUZ" 'CONVIDA SEUS ASSOCIADOS E TORCEDORES PARA OS SEGUINTES FESTEJOS: DIA 21 DO
,CORRENTE _. REGATA INTERNA E BATISMO DO NOVO BARCO* DIA 3 DE ABRIL .- GRANDIOSA "SOIRÊET" OFERE

CIDA PELO GRÊMIO LIRA.
-=c:.__ . c

Segunde
quadrâe
Capital,

.S- .c .::::s

consta, por iniciativa do cmte, Alvaro P. do Cabo, maioral da FCD, () es

preííssíenal do Fluminense, do Rio, realizará uma temporada em nossa

ainda este mês, enfrentando o Paula Ramos, Ameríca e um selecionado.

madrugada de ôntem, via terrestre,
a delegação do Paula Ramos Espor
te Clube, campeão da Capital, que

E I t t·
terá o privilégio de ser o primeiro

m O U a D e C O e ] O
clube barriga-verde a pizar em ter-.

ras do Rio Grande do Sul.
Na capital gancha amanhã, por

. ����:: ::s"f;i:n��s g��:t�o;:;�:
Teremos, na tarde ,rle hoje, no 1 com que o tricolor defenderá a sua

Como partída preliminar joga- Uva", a valorosa equipe paulaina
estádio da F. C: I?' sensacional en�i bandeira no cotejo de hoje: Dial-

rão os "teams" do Satma e Hoep- enfrentará o adestradíssímo con

contra futebolístico, que marcara: ma Capeta Mirinho Fonseca Ar' cke, cuja disputa promete ser sen-I junto do Internacional, (lampeiro
o inicio das ativiJades do Clube; G'l' 't'

, ,J
sacional e movimentada. Este

ChO-j
daquele Estado, na lata principal

• •
. 1 e ou ros.

, .. .
'

Atletico Catarínense no ano em que sera iniciado as 14 horas, de- da tarde.
curso. vendo o encontro principal ter íní- Em Pôrto Alegre. segundo nos

Os trícolores desejam fazer boa cio ás 16 horas. informam, é enorme o ilxerêsse dos
figura, pois em tal jogo o público 'ri

� �-conhecerá o novo conjunto do clu- r

be do Estreito, que na última tem-
..

parada amadorista alcançou o 40

posto.
Para o embate da sabatina de

hoje o Clube Atlético ênfrentará
-o esquadrão do Figueirense que
ainda domingo último obteve es

magadora vitória' sôhre o Bocaíuva.
O "team" 'alvi-negro naquele jogo
estreou os seus novos valores, os

quais estão capacitados para lutas

gigantescas, formando um conjun
to de grande potência, capaz de le

var de vencida êste ano o certame

citadino.
Salvo melhor critério do técnico

Paraná, o quadro alvi-negro forma

rá com os seguintes valores: Leôni

das, Morací, Isaías, Diamantino,
Jair, Laura, Nicolau, Augusto, Ibio,
Monguilhot e possivelmente Harol

do que está interessando aos pare
dros do campeão de 41. Com cra

ques de reconhecido valor como

acima vemos, o Figueirense figura
como candidato respeitável á con

quista do cetro máximo da cidade,
dependendo tudo do preparo técni

co, pois o atual padrão de jogo uti

lizado é bastante deficiente.
O Atlético, já dissemos, possue

uma boa equipe, a qual poderá aba-: empolgar a assistência, pois apre
ter os mais valentes adversários, se sentará duas equipes novas que fa
for submetida a longo preparo fisi- rão tudo para deixar o gramado
co e técnico. Eis alguns elementos com os louros da vitória.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO 'SEGUIU ZABOT

Para reforçar o seu conjunto, (l,

Paula Ramos solicitou e obteve {t

concurso do explêndído "player"
Zabot, pertencente ao· América der

Joinvile, por cujo conjunto sagrou
se campeão estadual de futebol de
1947. Trata-se de um elemento va ..

lioso, imprescindível ao scratch
catarinense. Como um dos melho
res atacantes do Estado, Zabot tudo
fará em defesa do pavilhão trico

lor, tendo o mesmo feito parte
da delegação que. já deve ter che

gado a Pôrto Alegre.

canlRINENSES X GAUCHOS
Atendendo ao convite da Associa- ganchos pela extréia do tricolor'

ção dos Cronistas Esportivos de catarinense. Prevê-se uma ren

Pôrto Alegre (ACEPA3, seguiu na da superior a 50 mil cruzeiros.

"

atraente festa· veleira
.

na Pedra Grande
Sensacionais regatas veleiras se- náutica, o Iate Clube oferecerá � nos e�ví� alto paredro da querida

r ão efetuadas amanhã na raia dOI" �ma suculenta feijoada aos seus agrerruaçao.
Iate Clube Florianópolis, entre aSI intrépidos veíeiadores, tendo

.

jó. Reina a maior animação em tor--,
quais desperta maior entusiasmo a expedid.o convites aos seus slmpa- no dessa grande festa esportiva, pa
que será disputada por barcos tipo tizantes e afeiçoados da vela. Agra- trocinada pelo valoroso chibe da.

"Iightning", que pela primeira vez decemos comovidos o convite que Pedra Grande.

rasgar-ão as nossas aguas para de-
licia dos aficionados do

esport.el./ aquático. Esses barcos, em núme�o AUXI.L:I�AO Al}'f'OMOVEL C�l;�E'
de cí dculrid há Rio, L (A- N.) - O Autornove
n. e CI�CO, a qUi;I 'Os la' pou:o tem- Clube do Brasil solicitou auxiTIt
po, pertencem a grande flotilha do ao presidente da r.ND para reali
Iate Clube, que aos poucos vai am-: zacão de duas cor-ridas ínternacio
pliando os seus galpões, onde muí-! riais no Rio de_ Janeiro. ês�e ano

t b
..

b
-

_ t urometcndo JOêlO Lira agrr nesse
o reve possuíra em arcaçoes ve-I sentido,leiras de todos os tipos. .

_

"'(;:\1 CON'DRA"
Três sensacionais regatas pre- Rio, 12 (A. N.) - Informa-se

senciaremos na domingueira de qUE' Gentil Cardoso recebeu um

"não" do Pluminense, quando fez
amanhã, sendo concorrentes os.

proposta para compra dos pass'e_smais completos timoneir-os que a para o Corinbhions de 'I'clesca e

vela catarinense possue, 'Os quais Mirim.
já fizeram furor em competições de ---C-R-'-I,S-E-'-N-O--F1-a:,-A-l\o-r-Ei-N-G-O-.

-

grande significação. Rio, 12 (A. N.) - Ao que noti
- Completando a atraente parada eta-se está para estourar uma cri-

se no Flamengo.
Não satisfeitos com a adminis

tração atual do presidente coronel
Orsini Coriolano, todos os vice-pré
sírínte am-csentaniam -pedido cole
Iivo de demissão, afim de forçar c

prosidentc a mudar mão de sua

admâuistração.

o BOTAFOGO EM BELO
HORIZONTE

Rio, 12 (V. A.) - O Botafogo ir:i

disputar dois jogos em Belo Hori

zonte, enfrentando os fortes con

juntos do América e Cruzeiro.
No oficio enviado pelo grêmio al

vi-negro o jogo de estréia, contra Q'

clube rubro, será amanhã,' dia 13-_
A segundo peleja, tendo corno ad'
versário o _ Cruzeiro, tora lugar na:

terça-feira, 16, á noite.
O embarque do Botafogo será n�

manhã de sábado.

o OLARIA ENFRENTARÁ O
CORINTIANS

O FU'fEBOL E O CLÉRO

JAIR, o õtímo "plvot" do Figueirense Rio, 12 (V. A.) _ O Olaria vem

de assentr a realização de dois jo
gos com o Coríntians de São Paulo"
um em cada capital.
As' negociações foram encerradas.

com êxito, faltando, apenas, a assi
natura do documento oficial.
O primeiro jogo será no Rio", no

campo da rua Bariri, a 4 de abril
vindouro e o segundo no domínge
seguinte, 11, no estádio do Paca
enibú.

O jogo de hoje está destinado a

FAMOSO O "TEAM" AUSTRIACO
QUER VISITAR O BRASIL

Rio, 12 (V. A.) ..;:_,. Um famoso
"team" de futebol austríaco - o

Rapid de Viena - mostra-se, dese

jso de visitar o Brasil. Negociações

LEóNIDAS TREINOU NO
BOTAFÓGO

BASQUETEBOL INFANTO- nesse sentido já foram iniciadas e Proibidos de "torcer" <JS padres
JUVENIL caso se positive esta visita, os af'i- espanhóis...

cionados do "soccer" nacional te- Toledo, Espanha, 12 (V. A.) - OsA. A. Barriga Verde x E. C.
Rio, 12 (V. A.) - Acha-se nesta ,.... rão o ensejo de ver em ação um sacerdotes e os clériaos da Arqui-Cruzeiro �

capital, em' companhia do treina-
Esta' conjunto potente, integrado de re- diocese de Toledo, foram proibidosAmanhã, realizar-se-á, no

dor Feola, do São Paulo F. C., o conhecidos valores do futebol euro- pelo Cardeal Primaz, D. Enrique
veterano Leônidas da Silva. dia da Policia Militar, uma sensa-
, ti peu, Play Daniel, de assistirem a parti-
Em seu treino terça-feira, o Bo- cional partida de bola ao cesto en-

Ofici d d I I P
.

tre os quadros juvenis da A. A. Bar- ICIOS o representante- o c u- das de futebol. Diz o Cardea 1'1-

tafogo apresentou uma novidade: a be austriaco no Rio foram enviados maz que, "com o estado de exalta-
riga Verde e do Esporte Clube Cru-

presença de Leônidas em sua equi- . á F. P. F., A: F. A. (Argentina), A. ção que se produz frequentemente
E t t t

-

h' d t
zelro.

U (U .) FI FI' dpe. n re an o, nao _ a na a en re
p.

. F. . ruguaI, amellgo, umI- nos l·ogos de futebol, a presença e
•.

.' I ara esse Jogo, que marca o rel- .

os dOIS, conforme se pode1'1a pre- ..

d t' 'd. d
.

f t' ,nense, Bota.fogo. América, Corin- sacerdotes a es'Sa espécie de espe-
. 'nlClO as a IVI a es ln a11 o-Juvems

SUlmr. ! _

. -

1 b
. tians, São Paulo, Palmeiras e Por- táculos "pode produzir escandal'O

L
'

'li t·
.

I d da agremlaçao vere e-ru ra, rellla
eom, as con lm,a VIllCU a 'O ao

. . _ ' tuguesa de· Desportos, estando o entre os fiéis".
-

PI· I
-

d
I mUlta ammaçao e expectatIva para

Sao au o e sua mc usao no qua 1'0' • . me.ncionado desportista aguªrdan-
b f t· t I conhecer�se os futuros cestebohstas
ata oguense que relUou eve

ape-, 'bTd d
do resposta destas representações

nas um caráter de camaradagem.
e as suas pOSSI lIa es.

para tomar as sua"! primeiras pro-

O veterano "player", que se acha O INDEPENDENTE AGRADECE vidências.
afastado da atividade desd.e outu- Re'cebemos o seguinte oficio: Segundo declarou o representan-
bro, espera reaparecer em breve no "Ilmo. S1'. Pedro Paulo Machado, te do Rapid de Viena, seis ases

tricol'Or paulista, em grande 'forma, D. D. Redator Esportivo do "O I deste clube formaram no selecÍo
pronto para recuperar a posição de Estado". Nesta. Senhor redator: Del nado austríaco que abateu, em de

prestigio que já desfrutou no "soc- ordem do sr. presidente, é com pra- zembro �timo, a seleçâo da Itália
ceI''' nacional. zer que formul'O o presente para,

1-
campea do mundo - por 5 x 1.

em nome .do Independente Futebol Formou no "scratch" europeu e é
'TIRANSFEItIDO . -

d R 'd• C., agradecer a V. S. a atençao que o elemento numero um o apI o

Rio, 12 (A. N.) _.- Haroldo plarár nos dispensou por motivo das pu-I meia Binder, crack considerado pe-
do Caxambú, foi trans,ferido para I d
o America, do Rio. blicações, nesse jornal do festival la critica européia como uma as

futebolístico que esta agremiação maiores expressões do futebol mun-
CONVITE AO FLAMENGO levou a efeito no dia 7 do corrente. dial. Além de Binder, o quadro

Rio, 12 (A. N.) - O Flamengo Agradecendo antecipadamente,'apre austriaco conta com o I!oncurso de

f�.i conYi,clado a

0-::;:cu.rr�io�ar á Ba; I
sento-vos as minhas co_rCllaiS sauda· outros valores capazes de impres-

hlU, r_e.'ah:tando alI treS" maLches _

-

O L· d d S'l I'
.

f 01' velmente os desportis-devendo hoje ser conhecida a de- çoes. smar aurm o a I va, SIOUal' av a ,

'S .. " 't b '1'cisão J'ubrOl1egTa a respeilo. ecretunó . as raSI euos.

EXiCUiThS.W DO FLU.MINENSE AO
SUL

Rio, 12 (A. N·) - O Fluminense
estiá :i espera da decíêâo dos clubes
ganchos para marcar sua partida.'
para o sul. É inlensão do tricol(}E
iniciar a excl�são pelo Rio Grande
do -Sul e depois jogar a 28 contra
o Coritiba e 31 contra o Ferroviá
rio, amiboo de Curipba.

,l\'[OTOCICLLSMO,
Rio, 12 (A. N.) Annnc�a-se

que as Federações
.

de Moloc.lChs·
mo d·e S50, Paulo, i\hnas GeraIS e

Rio Gril"nde rio Sul estão dispostas
a apoiar a Federação caf�oca pa�a ,

a fundação da Confederaçao BraSI
leira de Motociclismo.

.._-_._--.... �

TESOURINHA PRETENDIDO
PELO ESTUDIANTES

Ao que se noticia em Pôrto Ale

gre, o Estudiantes de La Plata, de

Buenos Aires, deseja comprar o pas

se de Tesourinha atacante do In

ternacional, ou obtê-lo por empres

timo por alguns meses O clube

gaucho <leu uma resposta negativa,
pois de forma alguma deseja per

der o, mais completo extrema do

pais.

CIA CATARll'IENSt
DE TRANSPORTES AÊREOS lTDÀ

voel-PREêisA COLAooRAÍ
na Cllmpuba Pró Reda
beiecimeniQ dI. S••d, ..
Lázaro.

,lOi"6:t. ,n{'a86 maiA d� fIl�
tUnlgo8 e �lll'eDt08 envÜl.ndo-.
-lhes um número da ll'*,vlsta 'I
VALE BP ITA.US. �dtçio .;f4'f...

'Ponha o seu d:inreiro 3 ren ..

der juros, comll_nHH'io ações ci�
Colég'�o Bsrrig:a-Ver(le.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Dm - A tradição de seriedade em Clube de Sorteios, da mérca�oria8 agora com
ti).................................._ ••••••••.••••••••••••••••••••. ". novos planos adaptados á legislação em vigor O·!!� (a.) _········· .. ••••• •••••••••••••• o."· •••••••••••••• &.� ç"I_ .,

� 0111 Calrli' # : Dt-s"'rl·bue 20 o em premíos ;.� do· 'P4Ü :{II'llh}' _ " • '.0 • • • • • •• • • •w.l �.
.....' e .�:.'u ... :.:::��:::��:�::::��:�:�::::�:::::�:�::�:::::�:�::::::::::::�:.� Atualmente I' de Vr$ 5.000,00, 5 de Cr$ 650,00 8 •
��0iI. t.u!d!dm. ..� .. lIlOtieIa -� • � de "r$ 250 00 !

�toIJ • Oftt&\"u. _, ....� .:mií-JL.· ii U., .'

I o v alor dos or emlos aumenta de acordo com :
: o crescimento da arrecadação

, :
••••••••••••••••••••••••••••• (fj••�••••I

Curso de Guarda-Ltvros em sua casa
Feito em 12 mezes. Escreva a C. Postal 3717 -. S. Paulo,

pedindo informações
,

Seja também nosso agente. Estude nas horas vagas
e ganhe dinheiro.

Dr. Polydoro S. Thiago
I

Jl6dieo 'do Hospital de Caridade de
Florianópolis

Assistente da Maternidade
CI,INICA MÉDICA - DJSTUR.
BIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO,
.

Doenças dos orgãos internos, espe
cialmente do coração

Doenças da tiroide e demais glândulas
internas

NF;UROTERAPIA - ELECTRo.
eA.RMOGRAFIA - METABOLlS·

MO BASAL
Consultas diâríamente das 15 ãs

18 horas
Atende chamados a qualquer bora,

inclusive durante a noite.
Consultório: Rua Vitor Meireles, 18.

Fone. 702
:Reeidência: Avenida Trompowski, JJ2,

Fone 760

Dr. Savas Lacerda
Médico-cirúrgica de Olhos -

Ouvidos - Nariz - Garganta
Prescrição de lentes de contato.

Reiniciou sua clínica
Cansultório: Felipe Schnãdt, 8

Das 10 ás 12 horas. e das 14 ás 18
horas - Telef. 1418

Dr. Paulo Fontes
Clínico e. operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e das 14 às
15 hrs. Residência: Rua Blumenau,

22, - Telefone: 1.620

Dr. Mário WendhauselÍ
Oínica médica de adultos, e crianças

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
Residência: Felipe Schmidt n, 38.

Telef. 812

Dr. Lins Neves
Moléstias de senhora

Consultório - Rua !)'oão Pinto no 7
- Sobrade - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro
- Edifício I. A, P. da Estiva)

Telefone M. 834
'

Desde CR$ 30'0,00 a CR$
metro quadrado

500,00 o

'Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA 'cr.
RURGA - l\WLJ1;STIAS DE SE·:

NHORAS - PARTOS .

Formado pela Faculdade de Medi
cina da Universidade de São Paulo"
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico <lo Prof. Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias cizcula
res, intestinos delgado e grosso, tirci-"

de, rins, próstata, bexiga, útero,
ovácios e trompas. Varícocele, hidro-,

cele, varizes e hernas. l.

Consultas : Da. 3 ás 5 horas, à rua 1
Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa? �

Paraiso). Telef. 1,598

fResidência: Rua Esteves Junior, 17'1>';
" Telef_ M. 764 .

DR. A_ SANTAELLA ;
(Formado pela Faculdade Naclo· ---....,_.----:---

nal de Medfciria da trníversrdade
do Brasil)

Médico por concurso da Assistên
�
ela a Psicopatas do Distri to

.

Federal
Ex-interno do Hospital Psiquiá
trico e Manicômio Judiciário

da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de Mi
seriçõrdia do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
Consultõrio: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
ResIdência: Rua Alvaro de Car

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultõrio - 1.208.
Residência - 1.305,

Dr..M. S. Cavalcanti
Clínica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

I
TINTURARIA 'C-RUZEIRO

Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS'
.

Reforma chopeos
Profissional competente - Serviço rapido e

-

garantido.

,.ata quem possue de Cr$ 10..000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de juros mensais.

ln/ormações nesta redação.

FARMACIA ESPERANÇA
.0 ral'JUt!ê.tleo NILO LAUS
Hoje • IUlUmhl lNri ...... prderWa

VN!JfU aaeloill$l e eetruplru - Bo.eepiUu - Pedtto
.•arlu _ Ari!n••• 1I.nac1ta.

hra..... a' uata�da •• r._� .......

,
.

Consulte-aos sem compromisso

Reinisch. 'S/A - Rua João Pinto, 44
...

TeB'rlgrama REI N BSe; ti'
,

Florianópolis

mais moderna creação em
refrigerante é o

,

K

garrafas ra des
(xperimente-o. ,[ �elicioso

A nossa Capital vai ser dota I Se ricos quereis ficar
da de maís um estabeleeímentr De modo fácil e legal
de ensino e este será o "CoIé- -Fasei hoje uma inscrição -,

gio Barriga-Verde". No Credito Mutuo Predial

Camhaa, Gravata'i' Pitameo..

Meia. dai melhoreti�pe�)!me
norea prcçn .6 na:'CASA'·MIS
CELANEA - RuaO. Mafra,

Fabricante e difiltribuidoreiil da. afamada. een
fecçõell -DISTINTA" e RIVET. POII.ue um gran';
d. sortimento Õ. oO!'Jemiral ..: .l'lllCadoll. bl'Snl
bODI e bazoeto.. algodõ.s,Jmorin. _ a'liamentol
palra alfaiet... que I'acab.. db>.tam6nb doa

Snr.� Comsl'cloat•• do bdluiol' 110 .entldQ d. Ih. fa•• uullr 'Imo
Flo!'tan6polilll � FILUUS em SÍu11Ianau • Lajec·.

__----...-.aIllll---II!IIIIi..�IIIiII_IIIII IIIB lllllliIDIIIJI!Níili.9êii6i1!...
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o sr. Novelli Junior, ,vice - governador· de São Paulo,
---.- COIIL·.;O sr. Adernar de Barros

I
I

"1"•'11,II'I '

I, I

,1
,

I

A posiç'ão do procurador Luiz Galtalli
'. "�O C�SO, poJi,lic'O do Piauí I

Em 1_10�sa edição de 18 de ;feve- nense dizia que "a petição que ora na forma da lei. Como, pois, acusar-
1'e11'O u_ltllno, com alguns telegra- .passo ás suas mãos, acompanhada me pela demora? Demais, quem há

ma� FEllerent.e� ao caso do Piauí, ele 5 .cJoc�mentos, esclarece a re-I ele saber os elementos de que 11.e
noticiamos o repto 'que o deputado presentação do, sr, governador de. cessíta para um pronunciamento
udenista Antônio 'Maria, C?rr,êa fi- Piauí já em sou poder para exame; é aquele que vai emiti-lo e não os
zera ao dr. LUIZ Galloí.ti, ilustrado e pare.cer· Os documentos provam] interessados na questão,
Procurador.Geral .da República. que a lei sõbre o processo do gO-1 Os que me acusam de de-mora já

-� propóaito daqll,eIe, repto, O?F verriador .foi iniciada em começo de Iérn há muito tempo, sóhre a con

Lu!z Gallotti, n? dia imedíato, tez dezembro, tendo Sl!a votação ulli-j troversia, a sua opinião formada

A data de hoje recorda-nos que: a l!UlprepSa oarroca as seguintes mada em 19 do. mesmo mês (Doc. por sinal ooincídents com os seus

_ em 1.531, foi encontrado na hahía de Todos os Santos conror- declarações :
,

n, 4), Vetada pelo governador a interesses politicas B não é de ad-

me consta do Diár-io de Navegação .de Pero Lopes de Souza Diogo AI- A REPRlE&EN11ACÃO DO Assembléia rechassou o veto, seno mirar possam desde i lngo externá-

vares, I() "Caramurú", que aqui Já se achava há 22 anos'
'

,. GOV:m�NADOtR _,
.

la. Eu, porém, "iue sem qualquer
_ em 1.817, foi organizada e nstalada a Junta Ke'volucionári� da "J:mlClal!11ent� dI,z o sr. Gallot.ti : interesse na contenda, tenho de

Paraíba, composta dos Tenentes Coronéis Francisco José da Silva e ,sa_o dOIS os adItamenLo� que 1'e- submeter um parecer desapaíxona-
Este�ão José C�'l',neiro {Ia ,Cunha, Padre Antônio Per-eira, Amaro Gomes cebl, do goyern�dor do ;PIa,UI, :dos do a deliberação- do Supremo TI'i'

Coutínno e Inácio de_Alhuqnel'que Maranhão. quais o uitI�O � que me fOI dirIgí- hunal, estava no dever de reunü
_ ,em 1.823, chega ao Rio de Janeiro contratado para Comandar do a 25 de janeiro do co:r,e'nte ano. todos os elementos de convicçãc

a Esquadra Brasileira, Lord. Coekne.
' Nunca afirmei outra COIsa. Ambos que me permitissem fazê-Ia com

_ em 1.838, no Rio de Janeíro, sobre à cena pela primeira vez o
tratam do "irnpeachment" e o se- segurança, e, por isso, tni,íla de exa-

drama "Antônio José" {ln ''O Poéta e a Inciuisição" de Domingos G�n- gundo completa o prrmeno, como minar não só o acórdão, e respectí-
çalves de Magalhães (Visconde d-e Araguaia). se pode ver da carta, datada de 251 vos votos no julgamento da, primei-

,

_ e� 1.�38, t,�'a:anHe, os últimos combates da guerra civil dano- de JaneITo de 1�48, com que aque- ra representação do Piauí como

minada Sahinada" ir-rornpírla na Bahia a. 7 de Novembro de 1.837,
le ill.: fOI en�ammhado pelo deputa- também os proferidos no julga-

movimento de carater republicano' do ,::;oares :B ilho, advogado do go- .mento da representação sobre .' B

,

- em 1:854, !'oi agraci,ada c.o� o título de Condessa da Piedade, a ve�:nTador". .
_.' .,.. _ .

Carta Paulista. Tanto assim que o

E�m�. Sra. �n.gra;CIa Mana, da Costa Ribe!ro Pereira,' viúva do Con- Nessa C"arta o deputaão [!Uml., próprio governador do Piauí Iíus-
selheíro :!ose Clemente Pereira ,e em atenção e como lembrança e 1'6-

p
� I'

Les da maioria dos votos, e poder
muneraçao dos grandes serviços prestados pelo mesmo; ,e, re"ID9l .. 'Hi fi publlM'O oferecer a representação adttíva.
.

-,em 1.870, de regr�sso do Pm�agua,i, ondetornara parte na guerra ,.' U. illV ti i�U I sem contrariar o julgado, que nac

Intentada contra o Brasil, o 5:10 Batalhão de Voluntários da Pátría .. Vár-ios amrgos chamaram-me a: � comportq ermãargos infringentes,
�hega ao RefIce, a bordo do transporte de guerra "Itaplúu". atenção para uma espécie- de auun-' a Por outro lado cumpre não esque-

I
cio intit,ulado "Conserve a sua Vi-,I

cer que se tratava de aditamento á

, m� ·Ior sens'aça-o' POII-talca são" impresso no Diário da Tar·
' ���1�eif�mI�R��iW�nt;��g�s:0 e�e��

.

U
"

'

"

de), no qual são postas em âesta-,
em fase de elaboração .de acórdão,

_

que três casas similares a minha, pedindo o julgamento complemen-

<,Sa�, Paulo: 12, (A. N.) - Foi dis-j vO-I?,e ,poi!!i, desta mensagem pa:'a em termos cuja /Iegitimi�ade não' tar, ou seja, que o :primeiéÍ>o, julga-
.1,1 iibmda ,a 1 epor tagem a ca�ta do deshgar meus companheiros .dus discuto porque primei sempre em

mento se completasse antes qU'e
sr, ,NoveII JU�llor, de que fOI, porf�- compromissos qomigo assumiaos do, en.Lão, a lei. promulgada, (Doe. êle, atrav'és do acórdão respectivo
dor 0, s; . .Joao Gomes Martms Fl- na referida coliog.ltção".

considerar meus colegas dentro
n. 5), A reforma· ,constitucional fOI constasse se,quer dos âutos!

Lho, dIrIgIda 'aos companheiros da
.

das normas da ,mais leal camara- iniciada,. depois da lei. de processo J,á se viu, sob o. ponto de. vista

coli'gaçã,o parlamentar democrática 'São Paulo, 12 (A. N.) _ A se� dagem. (Doc. n. 3) e só ultimada em jallei- processual, �l1ai�� dT&parat�? As

J)epois de ref.erir-se aos a<lC>nteci·" gu.nda carta do vice-gov,erlladol" O .aludido anuncio abre com 1'0, depois portanto de votada em notas ta,qUIg�á;fI�aS S?, f!oca�'am
ment.os politicas no e,enário panlis- Noveli Jr. rompendo em caráter difinitivo a lei de processo (Doc: prontas .e o aeórdao: só ,fOI pUlbl,JCa-
ta, a.oentua: "Ap'ezar da.s funda- f

esta frase; "Não entregue suas re-
D'. 4), 'i do em. meados de' Janmro ' n-ltl'l110'

o tcial com o sr, 'Ademar de Bar"mentais razões do govêrno federa: t
ceitas óticas a qualquer um". ,OiS. urvn,IVOS D'A DE<J'M,on,' I Ofereceu logo, o �OIVer,na,dor embax-

. ros, e 'conse.quen emente com os
. -",l'Vi' H';3. - -

que -conSIdera ino,pnrtuna a

r, riarza-. 't
Bom conselho, não há dúvida. .E'. a,c·re�centa· 1

gos de dc<llaraçao. rmha, entao
- rl G

. oO'D_JpromIssos mu uos qge vinham . U •

çao uO 'ongresso Rural, conf rme artJ.Cl�la�do pouco antes do 'pleito, Bom, mas, por assim dizer inútil; -
," Aos ilustres .repr'e.sentantes! como é obvio, de aguarda; o julga-

carta do ministro Da Justiça per- constItulU a nota politica de malar
.

d do Piauí no Senado Federal e ao

I
menta- desses embargos ... E, entran-

siste o go,vêrno de São Paulo no im,portância. O do-cumento, do .que
pOIS t� a pe�soa in�eligen�e, �abe�. Hustre deput'hdo .soares Fil>ho, ti- do eles em l;lauta no. fi!ll de janei,..

propósito de realizar o conclave" fOI portador o deputado João Go-
do �uao preCIOSOS sao os orgaos VI- ve ooasião de expncar os motÍvos 1:0, logo 'pedI preferenCla para que

Mais adi,ante diz que o gov,êrno ,en' mes Martins Rilho, f.oi entregue na suaIS, decerto não procur&rá um, que me .imp·e�iram dp: s�lllJmeter os I fossem, Jll'l'f$'ados� ,eor,n,o foram, �.�
viou ao CongTesso um proJeto rlc assembléia legislativa pelo deputa- técnico qualquer, "técnico d'e últi-l adIt,ameutos ,a a,preCIaçao do Su- 39 de JaneIro . .segUI,1 am-s� as fe,-lei agrária, cuja finalidade é a a8- do Diogenes Lima. h t" f 't " premo TribLlnal, auLes das férias nas do .supr,en:l.O TrJlb_unral FederaL
sÍs-tência social aos homens da ·h-

ma ora, ecmco elo. a vapor , iniciadas fi 10 de fevereiro corrén- trou o seu ultImo adItamento, de

voura. Acrescenta: "Aloém disso ,) para que lhe avie as receitas óti- te. Eles são homens de honra e in- 25 de janeiro p.p.- com citações do

govêrno do Estado, através das ma-

P.".. tor. S.II1f!';ir!ll
cas, mas um profissional aJltigo, sé- vaca nesse sentido o seu testemu- aJCórdão proiferido sõbre a Consti-

nifestações de altos auxili'ares da
II I>l �I II rio, de responsabilidade e aéredita- u110, Sem falar nos vultosissimo's tuição de São Paulo· É singular

:sua adminfstração e do próprio go- do pela comp.etência e a confiança processos de interesse nacioilal
.

e 'que a parte i.nt�ress�da 'pos'sa ter

vernador, em reoente manifesto d' 'vl"lt!lt de importan.cia não menor, com tempo (o que nmg�:em conte§.!a)
vem desapoiando. a poliUca finan- ii ti inspirada no seu ramo de trabalho.

que tive de ocupar-me, uma razão de rc�mpletar e �D_JpiIar o ,seu �SLU-
ceira do' govêrno federal, daudo-

.

Não figurei naquele anuncio co- houv'e, no easo, ,bastante por si sÓ do so.bre a maúerIa em dIscusao ,e
lhe a responsabilidade pelas criscs Tivemos ôntem o prazer da VISI- letivo, especie de "coalizão ótica,"; para justi!f1cal' a de;mora: É que, ql!'e o Procurador Geral da R�p�-
há muito existentes. Não posso evi- ta do jovem pintor eatarinense Jo- e por isso mesmo me sintó na obri-I pl'Olferida a decisão na primeira re-' b!lCa, a quem�bc?'ll?dC 'dPelad ColnstltUIdentemente endo'ssar essa linha de _ presenlacão do governador, e con- çao a respoIlis", I 1 a e e eva.r ou

conduta, uma vez que um dos pro- sé Silveira d'Avila, que acaba de gaçao ,de declarar, sem falsa moo' tendo os" aditamentos maMria co- não a qu�tão ao Supremo. Tribu

pósitos da minha candidatura a vi- cO,ncluir brilhantemente o
,
cnrso �s.tia, aos meus amigos. fregueses nexa, tivl;) de aguardar as notas ta- nal e dê opinião sôbre, ela, não pos

ee-governança do Estado foi apro- de Escola de Belas Artes do Rio, e ao público em geral, que sou, em cruigmbficas integrantes do. aco1'· sa aguardar e �eu!li.r tod?s os ele

ximar sempre e cada vez mais (}, d
'

t ótica nesta CapI'tal o pI'ofl'ssI'onal dão, de modo a ápurar -com exaU- mentos de co.n'VIlcçao que Julgue ne-

''''ovêrno estaduwl do govêrno fede-
'Oil e conqms ou, pelas suas notas, • C

'O "

d Ih b maI's antl"g'o· e aqueAle ·que. prI'meI'ro
dão os fundament.os predominan- onçlue em outro loca

ral", Fri-za: "Nessa conjuntura, 13.- excepCIOnaIS, a me a a d.e roTIze.
menta ver-me impossibilitado de Conforme já noticiamos, o novo foi dplomado pelo meritissimo De-

_,n".. por"'as fechadas.continuar como fiado,r e orienta-· artista realizará, brevemente, uma partamento de S. Pública, e dis- �n, J.
dor da ooUgação". E conclui: "Sir- exposião em nossa capital - a sua pondo de um laboratório ótico su- RIO, 12 (A, N,) _ O sr. Sousa Costa, lideI' do ):lSD do Rio Grande-

Os proda. "'OQ
primeira exposição - dedicada a ficie.ntemente aparelhado, que até do Sul e dois deputados estaduais ndenistas gauchos estiveram em COlJ-

uJi o:::J seus conterraneüs como uma ho- hoje deu conta de todas as enco- fel'ência oom o ministro da Justiça, a porta,s· f.echadas" dizendo-se que

.,_ menagem a seu Estado Natal. mendas formuladas em receituário os três examinaram 'a possibilidade de acôrdo interpertida,rio no RiO',

argeOJIIDOS _
Tivemos oportunidade de apreciar dos ilustres eminentes .oculistas dei' _G_r_a_n_d_e_d_o_S_u_I. _

Buenõs Air'es, 1,2 (J], P.) - li'Gll-, alguns trabalhos de José Silveira Florianópolis, sempre com a mais' fD

C
II

tes beI? informadas dizem que a'd'Avila e prodemos adiantar que completa satisfação da parte dos in-I . nu,�"m� �ta�lin�n.iJE."a.Argentma
, est�eleceu a Espal1Jha se trata de um dos mais vüwrosos teressados. . llI', , v..1l j!\I i!!l� ',. g g fli � T� til � :>1 �

-como centrIT prll1clpal de seus pro·
�

dutos para a distri'buição na Eul'o- talentos da Dova geraçã'O cafari- Voltando ao referido "anuncio I Uma publicação extraordinària- 'ON genêro é sem favor lUna da�

pa e que o sr. Miguel ,Mirand'a, pre- nense. coaiizão", d�vo frisar que ali apa-jmente util acaba de aparecer entre melhores publicações que tem apa-'

sidente do Conselho Econumico Tendo aliado à sua pronunciada rece o nome de um cavalheiro

di-I
IlÓS, É o Anuário Catarinense, sob rectdo e por isto é grande e promi�..·"

ultimar,á os entendiment{)s nesse .'

sentido em sua próxima visita a
vocação artistica, um concentrado zendo-se "técnico especialisado". A ,a direção do brilhante jornalista e sor o acolhimento que lhe vem sen-

Europa, onde deverá 'p'ermance:er
amor aos estudos, pôde ele canse- estas horas, com toda certeza, o. estilista Mal'tinho CaBado Jr., e que do ,dispensado entre nós.

durante cerca de três meses. guir um domínio absoluto do pin- ilustrad.o e corretissimo sr. Diretorl tem como ,diretor gerente o sr. João
E merece-o porque, Ílo silêncio

ceI, motivo por que em suas telas do D. S. P., com a sua incontestável da Maia Bouson.

D t ·d
atnal das letras catarinenses, o"

es rUI a por tudo se harmoniza dentro ,da ver- insenção de espirito e o seu pe�u- Confeccionado com esmero de
Q I anuário ora posto em drculaçãoy,

dadeira arte. liar apêgo à Lei, estará procurando. modo a se tornar preciosa fonte de

um I·Dcendl·B Suas aquarelas, executadas den- averiguar até ond,e vai, em face do informações, di"spondo de vasta ba- ,pela seleção da matéria e pelo re-"

U nome dos colalYoradores vale bem

,Rio, 12 (A. N.) _ A Fábr1ca Ele-
tro de uma técnica especial, reve- regulamento que, rege o assunto, a gagem de colaborações dos nomes

tro Lt,da" á rua Valéria 'Mei-e1', de Iam tonalidades surpreendentes, maravilhosa proficiência técnica do mais em evidência das nossas le

propriedílde de Ernesto Zadinisk como'muito raro se verifica em tra- aludido cavalheiro, que se propõe tras, o "Anuário Catarinense" se

foi destruida pelo fago, ameaoan- balhos desse genero. executar "com a maior presteza" torna não apenas um livro intere- Ao sr. Martinho Callado Jr., com

do as c,hamas os pl'lédios contiguos Justifica-se, assim. a espectativa todos os delicadissimos serviços óti. sante, de leitura agradável, mas um os nossos agradecimentos pe}o:,
tendo UI111 deles sofrido alguns da-

. '

R d
nos. Os pr,ejuizos da fábrica não que ,há em torno da próxima expo- cos ,de "três casas ao mesmo tem- volume necessário em cada família, exemplar oferecido à nossa' e a"""

foram até agora calculados. sição de nosso vitorioso patricia. po", . . principalmente' nos meios comer- ção, as nossas sinceras congratula-·
______...;.._________________________________________ dais e industriais. I ções.
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'1�IDfiépOlJbt 13 de Mar(o de 1948

" I

por uma vigorosa demonstraçãQ dal:

intelectualidade barriga-verde•.
'

�J\'R A�f,E R I DA S,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R' I E I R A 's ,

ESPINHAS, ETC,

MDO '\,

•••

NUNCR EXISTIU IGURL

Com que, então, () pr,efeito lá, do Sul passou o �x�rcicio?
Pelo telégrafo? 011 voltou, ,em 'espírito, para a tranSl11ISsao? Ou

d,eixou o papel pronto, para valer, se 'fa1assem, e não valer, se

não falassem?
Ou nem sequer passou nadà?
De quais Dess'es expedientes se valeu o edil para com o .

'mais velho, que, no caso" fÍcou 'r,espondendo pelos expedien- -

tes?
r

Guilherme Tal,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


