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-----------------------,_ povação corno

qade publica, que causou á sua u.�

_pulaçã.o pesados e en.ormes prejui.. ·

-------- zos, pois que vitimou 20 pessoas".

'deixando, além, disso, outras 70 fe.

ridas, sendo que delas 6 se achrua

em e-stado gravissimo. Demorandos,
ainda, com a palavra, o honrado 11'_

gislador aquarelou muito segura
mente o que.de angústia e desalento
vai pela população ass.oladà }y!)o'
enorme tufão, de cuja fôrça e inten.

sidade não vê igual há muito tem...

po, Antes, porêm, de imcrar as

suas justas considerações, antece_

dendo a um projeto-de-lei apresen
tado, houve por bem tocar no qu�
"em assolando, ou assolou, as no...

pulações do Sul-catarinense. Lagu
na inclusive, e mais ainda Blumee

nau! Brusque, Nova-Trento, Ita\;'t�
Tijucas para ás quaes já se volta-

rnm os olhos dos poderes puhlicos.
federal e estadual. Mantendo-se ain... ,

da com a palavra, o deputado Ma..

galhães Machado se reportou lIG.

que significa para a nossa econômia
estadual a vida normal do seu ma

nicipio pelo seu trabalho na lavoura;
industria e comércio, que canaUza

para o Estado uma significativa!
contribuição, assegurando d��sarter
o dinamismo da sua população seru

a esta capital, acompanhado do Alarico Paes Leme, ottcíaís de pre ordeira e pacifica. Termiuota

sr. Governador Aderbal Ramos I gabinete. .

.

- 'apresentando o seguinte, trabalho.

da Silva, s .exa. o S1". ministro Ao embarque de s. exa, com-
PROJETO DE LEI N.

Clovis Pestana, titular da pas-] pareceram os srs. Goverriador Aut.oriza a �bertur� de .um cré�md>
ta da Viação e Obras Públicas. Aderbal Ramos da Silva, Secre- especial de cmccenta mil cruzelr�
Esteve s. exa.; também em tários d'Estado, membros da As- (CrS 50.000,00), para socorrer as

Cresciuma e Siderópolis, onde sembléia Legislativa e nume-j
vítimas do tufão que assolou alo ...

foi homenageado pelo Sindica- rosas outras altas autoridades. calidade de VALINHOS, munícípíss
de Canoinhas dêste Estado.
A ASSEMBLBIA LEGISLATIVA DO!
ESTADO DE SANTA CATA�INA

DECRETA:
A rt, 1° -

_

Fica o Poder ExeC'.lU"
1'.0 autorizado a abrir um crédito es

pecial de cincoenta mil cruzeiros
(Cr$ 50.000,00), para auxiliar as

vítimas da catastrofe ocorrida na

localidade de Valínhos, no munípío
, de Canoinhas.

'

Art. 2° - O auxilio de que trata
o art. 1°, será concedido ao Govêrml)

Municipal 'de Canoinhás, que lhe
dará o devido destino, com a obli':
gação de prestar contas oportuna_
mente.

Art. 3° - A presente lei entrará
em vigor da data de sua publicaçã�
revogadas as disposições em COI....

. • . ,.
trário.

to dos propnetarios de ll111111S, Os' cliches." n,presentam um JUSTIFICAÇ.�O
de carvão. aspecto da mesa, durante o I "Tiveram a mais d.olorosa
Depois de haver almoçado jantar oferecidd no Palácio ao

no Palácio, o sr. ministro Clo
vis Pestana reiniciou sua' ViR'

gem de regresso à Capital da

Re,pública, dirigindo-se à Base
Aérea de Caiacanga, onde [0-

mou um avião especial da F. A.

RAIOS

I Florlan6poliS- Qqafta· feira, sultados causados pelo grande tu19 de Maio de 1948ln. XXIV H. 10.253

reper_
cussão n.o Estado, as trágicas �on

sequências do tufão que assolou, n#
noite de 16 do corrente, a localida.. ,

de de Valinhos, no municio de C�
llOinhas, cujas consequências che_.
gam a ter,o vulto de uma calamida-

i de publica. Aquela próspera locali�
dade habitada p.or colonos prog:-('�
sistas,' outrora tão risonha e feli.z,.
praticamente deix.ou de existir, para'
dar. lugar a um panorama .dantesC'.o;.
d(' desolução e tristeza, de luto.e d�
dôr. Nada menos de vinte pessoas

I até o presente moment.o, perecermu'
vítimas do terrivel ·flagelo, haveu.
do ainda cerca de setenta outras

feridas, das quais seis internadatll
em' estad.o gravissimo no . hospitai ,

V I- h
I SaNlltadCruz da cidl�d� fd,e .Cadnoinhas;.

a I n OSI
a a esç;apou a 1 a una esenca.-

àeada pelas forças cegas da llatlat
reza. Tudo foi arrasado em poncOlli

O elr. Governad.or elo E�tado, an te-ontem, rece.beu o seguinte te- minutos, deixando inumeras familia$

legram� urgente, ele Canoinhas:
. I completamente desab�igadas e se!lJJl

"É com verdadeiro pesar comunico vossência desabou grande, recursos. Cerca de clllcoenta cu.

vendaval êste Município ontem à noite. Foi atingiela looalidade Valí- foram destruidas, inclusive o a�

nh.o's, destruindo e I.evando pelos ares tôdas as casas inclusive escola pamento dos operários da serraria

estaelual. Elevam�se números mortos e ferielos, já tendo seg'uido mé,- da firma Ermelíno Tomazi.

dicos esLa, cida,de e caminhões para auxilio e providências. Mais tarde O prédio da. escola publica esta..

comunioarei detalhes triste ocorrência. Otávio Tabalipa, Prefeito. dual da localidade foi arrazado e

Ainda a propósito dêsse trágico flagelo, podemos adiantar que bem assim as plantações ali exis.

já se eleva a vinte o numerO de pessoas mortas, em Valinhos. Continua na 3a. págJ

História mal contad'a
.Frouxa e leviana, a defesa do Prefeito de Joinvile, Ie ita pelo

"Diário", não consegue invalidar as graves acusações que se acumu

lam contra o sr. João Col in, cuja paixão sectária não recua mesmo

ante os imperativos da Jegislação estadual. Já vimos como a devassa

do arquivo da Prefeitura joinvilense foi feita sob tácito consentimeu,

to do Prefeito, 'pelos escribas de um jornaleco local a servfço da U.
D. N. Enquanto a tais escribas se permitia trãzer a público, trunca
dos e sem propósito, documentos comprovantes da despesa, negava o

Prefeito Colín ao presidente do Diretór-io Municipal do P. S. D. uma

certidão que requeria, em têrmos regulamentares. O sr. Jansen C.o
lin negava a certidão a pretexto de que se estava procedendo ainda
"ao levantamento econômico-f'inancelro do município", mas não im

pedia que os seus escribas precijiítassem juizos aleivosos a respeito
da gestão de seu antecessor, estampando-os na "União". No mesmo

artigo em _que transcrevia a íntegra do requerimento do presidsn
i/e do Diretório pessedista, o jornaleco divulgava. os dados que o Pre

fe)to negava. declarar, por certidão, ao requerentel Corno se explica
que um jor-nal estampe, na íntegra, o teor dum requerimento arqui
vado numa repartição pública, sem incorrer em uma devassa dêsse
arquivo, visto que o Leal' do requerimento nã-o teria sido divulgado
sem Violação das praxes e regulamentos burocráLicos? Houve ou não
a de.vassa, que o sr. João Colin facilitou aos seus escribas, irregular e

f'aociosamente ? E não só isso. Determinou-lhes que, utilizando mesmo

"documentes de Caixa" da Prefeitura, os apresentassem 'a. público de
forma a suscitar su�peilas contra a honombilidade do seu antecessor,
que, no entanlo,' se viu privado de uma certidão oficial requerida
pelo Presidente do Diretório do P. S. D. e que serviria à defesa de sua

honesüdade, ataca-da com a cumplicidade do sr. João Colin.

I?eixe. pois, o "Diário" de sofismar e reconheça quê o Prefeito
udenisía de Joinvile é um político que abusa das suas prerrogativas

'- para conver-tê..Ias em insl.l'llmento vantajoso de calúnia e vingança
contra adversários a quem nega alé cerêidões requeridas legalmente.
Resla�-nos-ia muito que esmiuçar ainda, para comprovar essa nossa

assertiva, mas preferimos reservá-Ia para o caso de o "Diário" voltar
ao assunto. Entremos; portanto, noutra das ;leg'ar,ões quo Iizemos
contra o Prefeito joinvilense.

c e d)- � O "Diá ri» pergunta ínf'antí lmcnte "CÚJri'o, quando f;' on
ele" o Prefeito Co lin Sé insurgiu cunh-a a legislação do ensino. Res

pondcrnos : quando, rendo .sirio solicitado pela diretora de um 'Gru
PC) Escolar, a mandar limpar o páteo de educação física do estabeleci

menta, declarou que não o faria. Duas são as conclusões a que se che

gará por êste fato: 1). o sr. Colin rebela-se contra uma obrigarão que

as leis estaduais do ensino lhe impõem atribuindo às Prefeituras a

co-nservação dos páteos de gínástica elos grupos escolares; 2) o sr.

João Colin não quer favorecer a educação física 110S grupos escolares.

No primeiro caso, "insurg'e-se conlra a legislação do ,ensin.o"; no se

gundo; "contra a educação física nos estabelecimentos esLaduais".

1s'so é cqnclmlente, � clar.o, é evidente e não há sair, 'pois, do que
afírmámos. Não dissemos que .o Prefeito udenista houvesse proibido
a educação física dos escolares nas escolas municipais. DÍssemos e re

petimos ,que .o sr. Jo5.õ Calí]], insnegindo-se contra uma determinação
�egal do ensino, recusou alender a üi'na solicitação da diretora de um

grupo escolar, negando-se a maITldar execut,ar, por conta da Prefeitu

l�a, ,os repar.os de que necessitava o pátéo de ginástica !lo' estabele
cimento.,

Não tem defesa, creiam-nos, o Prefeito de Joinvile. Cega-o a pai
xão partidária. Os s,eus atos e as suas deJi,berações impulsivas não
deixam margem a justificações tardias, quais as que agoTa nos quer
o "<Diário" impingir, nu ma LiraeJ.a que foi com antecedência de 24
horas llinu-nciada como bomba atômica sôbre as acusações feitas ao sr.

Colin. Há, porém, mais que dizer, para apontar o jorn�l udenista
desf.a capital como o advogado do Diabo ... ·

o caso de São - Pa·ulo
«4 lota não termilou»

o caso de São Paulo continua em moment,) oportuno a luta se reas

ponto morto. Foi solucionada a cenderá e poderão surgir aspecto.�
crise da 'Assembléia. As forças po- surpreendentes. Aguarda-se a vo�a

líticas ali representadas delimita- ção da Lei de Responsabilidade e da
ram suas posições, deixando evidei'l- emenda Plínio Barreto que dispõe
te a unidade do bloco op.osicionis- sôbre o "qu.orum" necessário pam
ta. Por sua vez, não houve altera- que o legislativo estadual decrete o

ção no quadro das forças qne "impeachment" tio governador, se

apoiam o governador. A maioria dos -for o caso.

observadores, entretanto, acentua
I

E por isso que os op.osicionistas
que a tregua é apenas aparente. Xo preferem guardàr silêncio. O sr.

Aureliano Leite, udenistá, não ocuI-,
tou, porém, o que em verdade s� J
passa nos bastidores.

.

Fala!udo á reportagem de .,A

MANHÃ", o respresentante paulis
ta declarou textualmente:
- A luta não terminou em São

Paulo. E sÓ terminará com a saida

ao sr. Adernar. A não ser que êlp

se regenere de tal maneira que nos

Ocnpados P80toS
:importantes

Bagda, 18 (U. P.) I- Um com_u-

-nicado d.o Ministério da Defesa
anuncia que tropas iraqueanas,
�om o aPôio de artilharia e carros

blindados, .ocuparam os pontos que
dOminam a... colônia judaica de
Gesher, a p.ouca distância do mar

da Galileia. . flssuste.

Ministro· Clovis Pestana
De sua visita de inspeção aos

portos de Imbituba e da Lagu
na e à usina da' Companhia Sl

derúrgíca Nacional, em Tuba

rão, rogressóu hoje pela manhã

B., em companhia dos ilustres
membros da sua comitiva, srs

senador Francisco Gal.lottf, dr.
Clovis Côrtes, diretor do D. N.
P. R. C., Cláudio Magalhães e

ministro Clovis Pestana pelo
Governador do Estado e um

flagrante de suas excelências

em palestra, na sala de recep
ções da Casa do Govêrno,.

Para o patrimônio calarinense
RIO.; 18 (V. A.) - Na Comissão ,de Finanças da Câ·

mara, foi aprovado o parecer favorável do sr. Israel Pi

nheiro ao projeto que transfere ao patdmô,nio do Estado

de Santa Catarina, por doação, 6.444 ações da Emprês8
Sul Brasiléiro de Eletricid�de S. A. no valor nominal de

Cr$ 1.000,00. _

ftinda O furacão de

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Illf.u·lnações
o ESTADO

IIte is
I �ongres�o científico

,

, .1
. 'Intenraclonal

- J011lvUe
."Compte-rendus", figurando tam-

bém no' último, a versão estenográ
fica dos debates realizados na As
sembléia.
Será também executado um pro

grama de excursões ao Mont-Revard
(teleférica) e à Abadia de Haute-

CUritiba
combe '(navio a vapor), Anneey, CoI

JolnvUe des Aravis, Mogeve, Saint-Gervaís,
Tllbal'fiQ Passy e Chamonix .

Os Congressistas poderão -levar

consigo, a título de membros asso

ciados ao Congresso, três pessôas
de sua f'amifia, no máximo (espôsa
c dois filhos menores) •

Aos membros titulares serão dis
tribuidos os volumes antes meneio-

CurItiba nados. 7" A justa _:::etribuição do trabalho. Salárío-Iamília. Eíiciêneia e sa-

J01nv!le Em principio, os membros titula- lário.

res deverão ser doutores em medi- 8a O trabalho da mulher no lar, no empr êgo e na fábrica.
Laguna

cina, internos ou externos dos hos- 93 Unificação e sistematisação da atividade das Associações dos,
pitais, estudantes de medicina. No Antigos Alunos da Companhia de Jesus, diante dQS atuais .problemas
entanto, o Comité Diretivo reserva- sociais e econômicos.

_ Brusque _ se o direito de aceitar pessôas efe- antigos alunos e as relações entre estes e a- Companhia de Jesus.
-

Itajal _ II! no- tivamente interessadas na Hidrolo- Alunos da Companhia de Jesus. Sua organização e constituição definltí-

gia ou na· Reumatologia. Tanto va. Como deve agir para estreitar os vinculos de solidariedade entre os'
Nova Trento

quanto possível, as comunicações antigos alunos e as relações entre estes e a Companhia e Jesus.
PÔl"tO Alegre deverão versar sôbre matéria de São Paulo, Dezembro de 1947

reumatismo crônico degenerativo. Federação Brasileira das Associações dos Antigos Alunos dos .Jesuítas.-
POrto

Aos Congressistas, que assim o COLÉGIO SÃO LUIS ;._ Avenida Paulista, 2.324 - SÃo() PAULO
CUr1tiba desejem, poderá ser reservado hos-
Jolnvlle pedagem,

Para informações complementa
Catarinense - Tubarão

res, dirigir-se aos SERVIÇOS DO
Catarinense _ Laguna ADIDO CULTURAL FRANGtS, rua

QUINI'A·FEIRA
Auto-viacão Catarlnense

Alegre - 6 horas,
Auto-Víeçâo Catarlnense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarlnense

- 6 horas.

Auto·ViaçAo
- 6 horas.
Auto-Viação

_ 6,30 horas.
Expresso São CrlstovAo � Laguna - Álvaro Alvim, 21, 170 andar - RIO

•
7 horas,
Emprêsa Glórl .. - Laguna - ,6 1/2 DE JAN,EIRO.

e 7 1/2 horas. - . • . • • . •. •.. . .

Expresso Brusquense _ Brusque -

16 horas. .

Auto-Viação ltajaf - Itajal - 15 he
ras.

Rápido Sul Brasileiro - JOlnvlle - às
5 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste J .tda _ Xapecó _ ás .

- 6 horas.
SEXTA·FEIRA

Rodoviária Sul Brasil - PÔl'"to Alegre
- 3 horas.
Auto-Viação Catarlnense

_ 5 horas.
Auto-VlacAo Catarlnense

- 6 horas.

Auto-Viação Ca,tflrlnense _ Lazuna
- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão _ Laguna -

7 horas.
Auto-Viação ltajal _ ltajal - 15 ho

ras.

Expresso Brusquense '_ Brusque -

16 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Jolnvl1e -

às 5 e 14 horas.
'

Muitas felicidades. pelo nascimen.
SABADO

.

Catarlnense _ Curltlba to de seu filhinho I

Horario das \ empre
sas rodoviarias

"REUMATISMO CRôNICO
DEGENERATIVO"

-

Paris, (S. F. L) - Sôbre esta
matéria de especialização médica, e

realizará, em Airx-Ies Bains, entre

24 e 27 de Junho próximo, o H?

Congresso Científico Internacional.
No Congresso serão apresentados
trinta e três relatórios e_ comunií
cações, tudo o qual será reunido
num volume "Rapports" e noutro

........ OfidiIIU • na ''''
l'IIIIe ...

DI"'ol': RUBENS A. RAMOá
....rIetúI•• Dlr.-Ger.....

SIDNEI NOCETl
DlreiH 4. Ret1a4:le.
GUSTAVO NEVES
Cltefe de .Palil!la4:I.:

I'UNCu:lCO LAMAI QUI!
ClleI. l. :.,r.":'

••QI"'JII CABRAl· DA SIL.,."
.

R.vreaentaDte:
A. S. LARA

.......dor Dantu, ... - ,
.lIdar

,. ..... 0...2.. - Rio de I....r.
IlAUL CASAMAYOR

... 1P'.U,. II. OIl;'.lr.. 11 -
a� .lId.r

1'4tl. 1-.871 - 810 P..l.

.48SINATURA�
N. C.pltal

.... h •• l •••• -. Or'

.._k8 ••.... Cr'
rn."r••••••• Cr'
... . ....•• ,,_. 'Cr'
"'''••te •.,..180 _ (�r'

Nó'lDiertor
.... .. Clt 1".'"
.....,,. .. - Crt .

lrul'Jefltu Crt j
.. !t.••,.. ....... _ Cr' t."

.....
",.
11.-
....
'.1.

o. .rtrIDaIa. ..

•• ltlleados. alo .er"
4eyolndoe.

« 'lreçlo 1110 I!I. r...,....
_Mlb. "el.. eoaeeltos
.. ltid.O!I nos .rU...

aulll....

l:!EGUNDA-FEIRA
Expre.sso· São C1stóvão - L&gUna

7 horas.
16 horas.
Auto-vtação Itajaí - ltaJal - II! no
Expresso Bruequense - Brusque -

ras.. _

,Expressa Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas ..

Auto-Viação Catar1nense
- 6 horas.

Auto-vtação Catarlnense - CUritiba
- 5 horas.
Rodovi:!tr!a Sul-Brasil _ POrto -'Alegre

- 3 horas.
.

Rapido Sul-Brasneíro - Juinvtle -

ás 5 e, 14 horas.
TERÇA-FEIRA

Auto-vtacão Catarlnense -- POrto Ale-
gre - 6 horas, .

Auto-Vtaçào Catartnense -

_ 5 horas
Auto-Víação Catarlnense

- 6 horas.

Auto-Viação Catarlnense
_ 6 horas.
Expresso SAo Cristóvão - Laguna -

7 horas .

Emprêsa Glória - lAguna - 71,S
e 6'>2 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
k-to-Viação ttajaí - rtaíat - 15 ho

ras.

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

QUARTA-FERA
auto-vtacão Catarinense

- 5 hpras.
AutolViação catarínenee

- 6 horas. ,

Peça pelo telefone 719

---

,Farmacias de plantão
MES DE-MAIO

16. Domingo Farmácia Catarínen
se - Rua Trajano;
22

.
Sábado Farmácia Rauliveira -

Rua Trajano;
23 Domingo - Farmácia RauU.

veira - Rua Trajano;
29 Sábado Farmácia Santo Agos·

tinho - Rua Conselheiro Mafra;
30 Domingo Farmácia Santo Agos

tinho - Rua Conselheiro Mafra.
O serviço noturno será feito pela

Farmácia Santo Alltônio sita á Rua
Jeão Pinto.
A presente tabela não poderá ser

alter&da sem pre�la auto!'ização
d�ste Departamento.

Viação �érea
Horário

.

Segunda-feira
PANAIR - 9,,(0 - Norte
VARIG - 1o..tO - Norte,
PANAIR - 12,47 - Sul
CRUZEIRO DO SUL :- 13,55

Norte

Auto-Yiação Catarlnense
- 6,30 horas.

,

Rápido Sul Brasileiro - Joinvlle _ .118
5 e 14 horas.
Expresso São Cr1stov:!.o - Laguna -

7 horas .

Expresso Brusquanse
16 horas.
Auto-Viação Itajaí -

raso

Expresso Brüsquense
- 1<1,30 horas.
Rodoviária Sul Brasil

._ 3 horas.

Prenta entrega

Qualidade superior
SERRARIA UNIÃO

Movida a eletricidade

Parabens I

Mas, não esqueça, q·ue o melhor'
presente para., seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do €REDITO
MUTUO PREDIAL.Terça-feira Auto-Viarão Catarlnense

- 6 horas.
6RUZEIRO DO SUL .;_ 12,00 - Auto-ViaçAo Catarlnense

- 6 horas.
EXDr�sso S1\o CristovAo _ Laguna - Telefone a esse nÚJll#!ro e a bi.

7 horas.
Expresso BruSQuense _ Bru!lQue _ eie1eta da Tin turaria Cruzeiro ràDi.

14 horas. damente irá buscar se� terno.
Auto·Viação Itajal - ItajaJ - IS ho-

ras. . R. Tiradentes, 44.
Expresso Brusquense - Nova Trento

, - 9,30 horas.
Expresso Glória -:- Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.

Norte
VARIG - 12,3.9 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 9,40 - NoJ:te
CRUZEIRO DO SUL - 11;00

No'rte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

Quinta-feira •

PANAIR - 6,50 - Norte
PANAIR - 8,30 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte
. ,CRUZEIRO BO SUL - 15,30

Sul
Sexta-feira

CRUZEIRO DO' &DL - 7,20 -

'Norte
PANAIR - 9,40 - Norte

VARIG, - 11,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

Sábado
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte

Domingo
PANAIR - 9,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

Sul

,
PANAIR - .12,47 - Sul •. �_

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I Credito lutoo Predial J:,
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., o valor dos premios aumenta de acordo com

: o crescimento da arrecadação
. :

••••••••••••••••••••••••••••• �'� t: ••<'ue•• '

I

Curitiba

Jolnvile

Auto-Viação
_ 5 horas.
Rápido Sul Braslle!.ro -

às 5 e 19 horas.
- 6 horas.

Jo�vlle -

SiOE SOCIAL:

po�ro ALEGRE

RUA VOLLlNTÃRIOS DA -PÁTRIA N.o 68 • 1.· ANDAFt

(;A'X" POSTAI•• 583 - TELF.FONE 6a�c • TELEGRAMAS: .PROTECTORAw

I
I

,;

Jolnvile.

AgenCia Geral para Sta Catarina
. Rua Felípe scnmtãt, 22 Sob.

Caixa PottaI, 69 Tel. n

Protectora" FLORIANOPOLI�
.._._._- .---�_... _._-----"---_. --_.

1° CONGRESSO INTERAMERICANO DE ANTIGOS ALUNOS DA
COMPANHIA DE JESUS

DE 31 DE AGOSTO A 5 DE SETEl\.IBRO DE 1948, EM S. PAULO, BRASIL..

As Teses oficiais para o 1° Congresso Interamericano de .Antigo•.
Alunos da Companhia de Jesus serão:

13 O homem, o Estado e a sociedade. Noção cristã da liberdade.
2a A reforma social pela extenção da propriedade � todas as classes.
3" Condíçôes econômicas de desenvolvimento da familia.
4" Organização das profissões em face da doutrina social da Igreja.
5" Assistência moral e material á infancia abandonada e delinquente.
6" Conceito cristão do trabalho,

CIA CATARINENSl
DE TRANSPORTES AÉREOS LTDA

COMERCIANTE: Di mn U·
.

"'0 • Biblioteca do Centro Aea·
tAmico XI dle Fevereiro. Co.�
trtbu.tráa, uaim, pua s fonna·
çlo cultural cto. catarill_
,t" amanbi I

("Campanha pr6-1hTo"
� l. XI d. 1"1Il".rmo )

..

I A DIVULGACÃO
Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.

CAIXA POST :1.L, 775 CURITIBA

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Avisa aos seus }>ertadores de titulos já integralisados ou sorteadolll'

de acôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmOAl"

CASAS, paFa pronta entrega. - Para maiores esclarecimentos dirigir-II&'
RO escritor centra] de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edificio>
Amélia Neto).

perca
* * *

tempo!

4viso aos Estudantes
Estudantes em férias que dese

lem viajar conhecendo todo o Es
tado poderão obter os fundos ne

�tlssários executando Jacil tarefa
lue bem p-x·ecutada lhes proporcIo
nará ainda algum saldo em di
nheiro.
-Informa'cões à rua Visconde de

I)uro PT'eto n. 13 das 9 ás 12 e das
J' ás _f_7. � _'_.L._l.Ll_il1��

Não
Telefone para a Impressora Graiaú Ltda •. (telefone

manual 767), e o nosso agente o procurará para receber

sua encomenda tipográfica, Ssrv iço Esmeradti. En trega:.·
imediata. Preços sem concorreneia

A tradição' de seriedade em Clube de
novos planos adaptados

Sorteios, de mel'ca<lorias agora com·

á legislação,. em vigor

Atualmente I de Cr$ 5.000.00. 5 de Cr$, 650.00� e
.

5 de Cr$' .250,00

"Distribue

•

em premios

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o f4"STAOO- QlI�fta 'elt. 19 Oe Maio..,;�:;;,.'•.;.-_'_�_'....;�8;:;_ 3_
PROGRAMA PARA O l\mS DE MAIO DIA 22 (SÁBADO) GRANDE "SOIRÉE" COM INíCIO lS 21

"SOIRÉE MIGNON" ÀS 20 HORAS. (PARA A SOIRÉE DE 22. RESERVA DE MESAS NA
.

RELOJOARIj\ MORITZ)

-------:--O-eo.-S-aol-!'-Ra-mo-s-N-a-,A-ss___:em-b-lé!---:·a��•• -Cr�is---:ti::--a-nl-sm-,o-e---::O:-em�oc-ra-cia
o retorno do Estado á vida cons- " Conclueão

lentes. Os prejuizos são incalcuia-
.

veis, af'óra os dânos pessoais. As

autoridades municipais logo que lsaar Camorço messas, Já se descrê da própria.
tiveram conhecimento da tragédia, di B ' ! democracia� Pru-ece-me claro - IZ enueo, '.-,' .

juntamente com uma equipe de mé..
-r-r- que lia medida justa em que o I Todavia, estão en: pleno f:u�dícos c de guardas sanitários de
Crislianismo necessita da demo- cionarnento os partidos democrá

Centro de Saúde daquela cidade, cracia a democracia encontra o seu .tícos e está em vigor uma Consti-
rumaram para o local, a-fim-fie mais seguro apôío esprrítual no luição 100% democrática.
prestar os primeiros socorros aos

Cristianismo. Onde, pois, a crise?
feridos que estão abrigados em CH-

E compreenda-se que urna ver- A crise não é de programas, nem
sas particulares das localidades vi- dadeira democracia só será pos- de priucip ios. A crise é de Homens.
sinhas. Toda assistência necessária

sivel se os valores cristãos nela Homens! eis a grande, a maior'
vem sendo prestada com todo CD�'i-

estiverem virtualmente integra- necessidade do momento.
nho.

dos. Foi o Pe, Saboia de Medeiros
Entretanto, o município de Cano- A democracia surgiu com a ex- quem, depois .de analisar as diver-

inhas, com os seus recursos normais, traurdinária enfase que o Cristia- sas soluções que se apresentam
não póde fazer face ás grandes dcs nismo deu á, personalidade huma- para o problema do petróleo, dís
pesas causadas pela-catástrofe. CUllI- na e a história tem demonstrado se que qualquer solução é aléató
pre ao Estado auxiliar o municipio que nos países em que os príncí- ria' se o homem continuar a ser o

�e Canoinhas, tão duramente atíu, pios religiosos e filosóficos não a que é. A certa altura diz êle: "Apa
gido pela fatalidade, socorrendo, dignificam, êsse sistema tem ti- rece por todo o canto a figura do
lhe neste instante trágico. t mais do sorte precária. aventureiro, do audacioso capaz
que justo, pois, o auxilio qu� ora É que, para �õcratizar um

I
de golpes repentinos, de arreba�arpleiteamos e temos certeza de que povo, primeiramente é preciso gover?os. fl. desap�recem os v�ro.es

os ilustres pares aprovarão o Pr«- cristianizá-lo. ,de prmcrpio, servidor-es da Pátr ía,
[eto de Lei que ora submetemos à Cristiomismo e Democracia no sem ambições próprias, 'amantes
alta deliberação desta Casa. Brasil. do próximo, sem pretensões' de
Sala das Sessões, em 18 de maio Após, esta análise sucinta da de- mando".

de 1948. mooraota em sua relação com o O Brasil precisa de homens que
(a) Orty de Magalhães Machado", Cristianismo, quero, numa atitude vivam, sintam e sofram democra
Seguiu-se-lhe com' a palavra o serena e imparcial, verificar se cia. Se assim não for medrarão

sr. deputado Carneiro de Carvalho esses pr inelpios estão sendo apl i- inevitavelmente os extremismos
apoiando as palavras do seu cole- cados á realidade brasileira. da esquerda e da direita.
ga Magalhães Machado, pedindo. A sociedade brasileira tem a pre- assim não for, madrarão ínevita
porêm, que o auxilio pedido fosse tensão de ser cristã democrática. tavelmente os extremismos da es
de 150.000 cruzeiros e não 50 mil. Entretanto, se é verdade _ como O problema é, no final de con
Convém seja esclarecido aqui, hs- já demonstrei - que as nações tas, o da espírttualízaeão do ho

ver o Sr. Magalhães Machado leur- verdadeiramente democráticas são mem, ou então, como disse o Pe.
brado fôsse telegrafado ao Sr. Se,. aquelas que aprenderam a oultí- Sabóia, da ação dinamicamente
nador Ivo de Aqüino, "leader" pe.s- vaI' com êxito, na vida diária, os espiritual. Porque a dem9crach é
5edista no Senado, solicitando f05se principios do Cristianismo, fôrça é impossível onde não bUlja ideais
estendido a Valinhos o auxilio vo- indagar se êsses pl'incipios estão .espirituais.·
tudo para o Sul do Estado. sendo aplicados na vida nacionaL O Brasil só será grande, só

O Sr. deputado Saulo Ramos, do Será ° Cristianismo a religião ocupará uma posição destacada
P. T, B., em o seu c em nome da sua dai; brasileiros? no concerto dos povos quando,
bancada apoia '''intotun'' o que Ainda qlle o Brasil ésteja cuJ- seus homens se medirem pelo pa-
peuiu o deputado pessedista. Tam- tiV1Jlldo a democracia num perio- drão do Evangelho de Cri�o .

!)ém o deputado Cardoso da Vell4U do de tempo relativamente peque- É preciso, pois, -l,evar os homens
apoiou as solicitações que constam 110, já tem as suas tradicÕes de- a conhecerem, aceitarem e prati
rIo projlto-de-Iei de ontem do Sr. mocráticas. carem os principias da filosofia
Magalhães Machado. Convenhamos, entretanto, que a cristã, para que o Brasil seja eris-

O Sr. deputado Armando Calil, democracia "no Brasil passa por tão de faLo e não apenas de nome.
operoso e dedicado represerutante uma crise. 'Cristianizado o Brasil, frutifi-
lagunense, refere-se á sua terra Rareiam os varões respeitáveis cará 'a democracia, numa civiliza.
f!atal também sacudida por desastre e os expoentes do Direito, da Ver- ção pacifica, ética, cheia de inicia
àe não menores co.nsequências. daele e da Justiça. Os homens fo- tivas boas, pujante no viço das
Orador brilhante ,manejando e0l11,) gem do Bem e da Virtude. O im-;- conviccões criadofaib_ das preocu
mestre a palavra,' S. Exa. pintou ao pério da fôrça e da matéria rom- pacões do destino huma.no , do sen.
vivo o desalento que vai por sua peu um abismo entre as palavras tido trágico do dever, da cansei
terra onde tudo é desânimo e des- e os atos bumanos. Ning'uem mais ência de seriedade de vida, desde
eonforto em coÍlsequêneia de. leva a sério o que lê e ouve, por- nhosa do materialismo violento ,e

temporal que a assolou. E .advo- que o. homem moderno se conver- da cobica imoral elos homens prá
gando o auxilio aos habitalltes tflu em astuto camaleão politico ticos, traços com que se p"O.de mu�
do sul

-

barriga-verde, o niiG que muda ao sabor das circuns- to bem caracterizar a verdadeira
,,>imos cogitar de outra cousa se [ancias. Não se crê ma'is em pro- civilidade digna do Brasil.
não exclusivamente de ir ao encon-

lro dos que estão sendo bati.dos

por amarguras. capazes de entibiar
heróis e gigant�s.

,O �l" Ante'nor T�vares deu tam- Firma recém-organizada, com ótimas representações,
b�m a �asa conheCimento do qU�lnecessita de dois via;antes para trabalparem neste Estado,
ha de tnste e desa!e�t.ador p('.l� Slk à base de aiuda de custo e comissões. Carfas de próprioterra natal o mUlllClplO de TIJu�a�'1 punho, dando referências, à Caixa Postal, 361 - Fpolis.Concluiu o deputado Tavares por

pedir se telegrafasse ao Senador

IFrancisco GalloUi no sentido G21 C 'R · h de'"d dsua intervenção, ,junto ao plenário oncurso aIo a a I a e
do Senado no sentido de ser esten-

didos a Tijllcas os beneficios do pro, J

hora jeto do Senador Ivo de Aquino. Foi'
pro- assim atendido o pedido do depu'tado

_tIRA TENIS. CLUBE
DORAS; DIA 30 (DOMINGO)

tecimentos politicas do país,

titucional pôs em evidência muitos
valores que se mantinham aparen
temente alheios á marcha cios acon-ANIVERSÁRIOS:

JORGE DAUX

Transcorre, hoje, o aniversário Entre esses, devemos situar, em

úDatalieio do nosso distinto conter- lugar de destaque, no cenário ca

'râneo sr. Jorge Daux co-proprietá- tarinnesc, o dr. Saulo Ramos, f'igu
�iO da conceituada firma Daux, c ra das de maior projeção na classe

,niretor.-gerente do Cine Ritz. médica, já pela sua profunda cultn-

O nataliciante, que pelas manp.i-I ra profissional, já pela comprensãc
-ras distintas, conta em nossos meios altamente humana de suas ativida

:.Sociais com largo circulo de ami za - ! fies médicas.

.des, nesta data será por certo mui to II . Facu.ltativo de �norme. clini.ca e

,,cumprimentado. crrurgico dos mais a'bahsa:do�, seu

A essas manifestações de aprêço ' nome desfruta de gerais simpatias
-nos associamos jubilosamente. I·em nossos meios sociais e intelec-

tuais, justamente acatado pelos seus

1iRA. MfRIAM GAMA d'EÇA NEV:.�S I r,re(Hcados de espirito e coração.
Deflue na data de hoje o aniver; Embora não fizesse segredo de

.sário da exma. sra. d. Míriam Gama suas predileções em materia politi

.n'Eça Neves, -vírtuósa espôsa do Sr. cu não se descobriria nele, intei

;Solon Neves, do alto comércio do, ramente dedicado aos enfermos, o

-sul do Estado. I politico de larga visão que se vem

� Aos inúmeros cumprimentos com revelando na Assembléia Estadual.

.que certamente, distinguirão a dís-] Ingressando nas hostes petebis
·tinta dama, os de suas relações. ! tas, fe-Io em virtude de sua sincera

juntamos prazerosa e respeitosa-] confiança nos postulados socialistas

.mente os nossos.· I como me.
ia capaz de promover o

bem estar da Nação, e seu nome
FAZEM ANOS HOJ�: . reunir, desde logo, um eleitorado

- a exma. sra. d. Alzira AI��lda numeroso e consciente, que lhe as

:Leal, digna consolrte df� sr'd VITrH:t.1l segurou, com expressiva votação,
Leal, dedicado te egra 1Sta o eie-

lima cadeira de deputado,
�rafo nacional; I "Dublé" de médico e politico,
- o sr. Otomar George BOhn,. be dividir satisfatóriamente seu

,.

I
.

t I
sa

.competente técnico-e. etrecís a;
. tempo para desobrigar-se com var-

- a exma. sra. d. Elza Magno Ra-
tazem de ambas as responsabili

'mos, digna espôsa do sr, Osvaldo, dades, e sua atuacão no Legtslattvo
llamos; .! Estadual lhe tem grangeado estima

_

- a exma. �ra. d..Juvehn� Be?to e prestigio, dada a superioridade
.Machado, esposa do sr. Vlr�uhno de suas atitudes e a sineerülacle
"F, Machado;

., I com que defende os pl'incipios de
- o jovem Davi Gomes Mendonçil. sua a"remiação p,artidária.

<ofidal administrativo da D, O. P., Des�nhando-Ihe rapidamente o

;aplicado aluno da Faculdade de
pedil lemos certesa de estar pres

<Ciência Econômicas e filho do s{", tando 'uma homenagem a um cida
.João Mendonça, construtor licelI- : dão que honra o nosso glorioso E�-
•dado; I tado. '

- a gentil senhorinha Fernanda
__ ,

_

<:ampos Lobo, filha do sr. Álvaro C O'Campos Lobo, Agente da Aliança. oncurs
,da Bahia, e de sua digna senhora d. : O Instituto Brãsileiro de Y€I),
-Rute de Sena Pereira Campos Loho;' geMia e Estatística fará r.e�llz�r,
- o jovem Gilrélio Machado, fi- brevenle, provas d� hablhtH�:ao

lho <lo sr. Oscar .Machado e de sua para seleção de_candIdatos, �
,

111-

.., I grpsso nas .funçoes de AtUlhar de
exma. sra. d. Ohndll1a Onques Ma-: Escritório e Estatístico Auxiliar
..chado;. I da T. N. M. da Inspetoria Regional
- a gentil srta. Cecília Riesem-. em Florianópolis,

,

bei'g filha do sr. João Riesembcrg.1 Conforme? edital pubhcado no
,

,"Diário OfiCiaI" de 7 do corl'c:1Le,

fi d
.

·d Io.s venciment.os variarão entre

B"fl to e �aDar�tl "'I Cr$ 900,0? e ,Cr$ 1.500,00 (AuxiHar
ti ti

. de ESCl'ltórlO) e Cr$ 1,000,00 e
.Foi desaparecido do balcão tia' Cl'$ 1.800,00 (Estatístico-Auxiliar).

"Casa Oscar Lima um pacote con·1 '"

As �ns('l'içõe,s �stão aberta5, "até
'tendo um corte de lã e urna garafa., <J de Ju�ho pI óXlmo, ,n� In�pljto-

. ..! ria ReglOnal de· EstatIstJCa, ;i ruaQuem levou engana�o e obsequIO I Padre Miguelino n. 15 (�o\ltos do
:,-entregar ,na mesma lOJa. Cil1'e Roxy), diàriamente, no se-
------------ j'gllinte horário; 9,00 às 12,00 e

Concurs'o I
14,00 às 17,00. ,

DR' RAFAEL G CRUZ LIMA
Segundo edital publicado pelo

.

""Diário Oficial do Estado" de 7 do I
e

;-corrente, estão abertas, até:5 de DR. CARLOS LOUREIRO
,junho próximo, na séde da 1n5p('- DA LUZ
toria Regional de Estatística, à ... DVOGADOS'TUa Padre Miguelino n. 15 (Altos l4
,.do Cine Roxy), as: inscrições às
'Provas para ingresso nas funções
,.de Auxiliares de Escritório e Esta
tístico Auxiliar.
_
Chamamos a aten<;ão dos n03SOS

. .Jovens leitores para tão promisso
ras carreiras do s,erviço público
federal, afim ele que aprov�!tem
:fi. excelente oportunidade que se
'lhes oferece.

Ellcritório: Rua João Pinto
n.O 18 - Florianópolis

A"'R"NOLDÜ SOAR.h;Z eUNlru
Clini('a Odontolosria

NOTUR�A
Das 18 ás 22 horas, oom

nUI'cada, a cargo de abalizado
"i&lional

R \IR 6, r'cÍ!:)reste Paiva i 7

João José Mendonça Illicolau Francisc') de
Moura e

Palmira Luz de Moura

4'articipa_ ao. parentel e

pU.OOl de .UG. relagõe., o

contr3to de caeamslIlta de
nu hlh" ENY com a Srita.

Id3 Gome. Mand.onQ3,
Tijuquinhas. 13-5-1943

e

Maria Gomes Mend lnça
Pllrtici'pom ao. 1

parente. e

Ps,.oos de GUDe relaçõe•. o

controto de ca�omento da

IIIUQ filha 1 DA com o. Sr.
Eny Luz de Moura

f'poli.. 13 de moio de 1948
.

I IDA .e HiV-I
1_ nOIvos I
Flollian6poil. 13 do maio de 1948

(ConclusãO)

V I. A J- A N T E 5

Sob o patrocinio do CREDITO MUTUO PREDIAL,
CINE RITZ e Jornal O ESTADO.

Tavares:
"Senador Francisco Ga�lotti, -

Rio - Senado - A Assen;fuléia Le ..

gislativa de Santa CatarinA tomando
conheeimento da apresentação dC'
um projeto ,de lei de autoria do no

bre senador Ivo de Aquino, relati
vo a um auxilio ás populações Sul
Catarinense solicita Vossa Ex�('
lência se digne apresentar, ao refc-

I
rido projeto uma emenda 'no senti
do de ser concedido ao município de

Tijucas o auxilio de Cr$ , __ .

1.000,000,00 para atender aos enor

mes prujuizos verificados nas ro�!o

vias, lavoura e pecuária daquelD
região devastada pela calamií:lfsa
enchente ali verificada.

Voto para Snrta.
----------_.----------._-----

9

Atenciosas saudações
(a)José Boabaid, Presidente".
Após haver falado out.ros Srs,

deputados de cujos discursos não
foi passiveI fazer anotações falou. o
"leader" majoritário Sr. Nunes Va
rella sôbre o dia de hoje que {> o

do aniversário do nosso ho�n,rado e

digno Presidente Sr. General llc

Div�são Eurico Gaspar Dutra, C<ljd
folha de serviço público é das mai';

eloquentes e impressionantes. No
momento dificil e anuviado por qúe
passa a Pátria Brasileira, todos nós

nos volvemos para o grande brasi
leiro na encorajadora eerteza da

que nos norteando como vem fa
zendo até aqui, com a sua dignidad�
(' esclarecido e operoso C.lV1Smn

certo veremos melhores dias para J.

Família Nacional.
Assim pediu, ouvida a Casa, fos�

se inserido em ata em voto de rego

sijo pela efeméride de hoje, dando
se dela co'nhecimento ao ilustre Pa

tricia.
Foi marcada outra sessão

hoje; ás 14 horas.
para

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'0 FPTADO- Ouarta-felra 19 t,"ie Maio de �.48 /

CLUB_ 'DOZE DE
_

PROGRAMA PARA O MÊS DE MAIO
DIA 23, DOMINGUEIRA. DIA 29j SÁBADO, SOIR ÉE. AS DOMINGUEIRAS � SOIRÉES TE RÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.

Coqueiros Prcrío Clube' Empeza 'de
, AVISO ,O'.

.

L-I, EA Direloria do C, P. C, avisa aos Srs. subscritores das quotas de �
ns. 6, 51, 69, 75, 80, 90, 109, 114, 115, 126, 127; 130; 135; 148; 149;
_,153; 157; 162, 166 e 177 que procurem integralisar as mesmas dentro

00 prazo de 15 dias, a conlar desta data, Não sendo satisfeito'o paga
men to den Lro do refer-ido prazo .perderá o adquirente Lodos os dlrei

�os de acórdo com o art. 2/1 dos Estatutos, inclusive a perda da impor
tancia anteriormente paga que reverterá ao patrimônio do Clube.

Elori.anópo l is, 10 de Maio de 1948,

4. DIRETORIA

COMPRA E
VE:: NDA DE
CASAS E TERRENOS

i1IPOTÉCA5

AVALI�CÕES
I.HIALlSAÇOES�==========�=����'
ADMINISll1AÇÃO r;;�=T"'''''-�������----''-;;
or It�y'�:lS rV/.Fr::: . "�OQLA�óP��:':��;:� CArARINA

n"vegaçã�
EM

maxima rapidez
A2entes ('·m

NAVIO-MOTOR -ESTELA·
e garantia para transporte de auas mercadoria,
Florianópolis CARI,.OS HOEPCKE S. A

RUA CONSELHEIRO MAF,RA, casa grande com 6 quartos, sala, na

�hejro etc. Serve também para comercio. Preço Cr$ 220.000,00.
-o-

RUA CONSELHEIRO MAFRA: Prédio de Comércio, com 2 pavi
mentes, sendo o terreo para comércio e o superior para residência
�timo ponto, Preço Cr$ 350.000,00.

'

,

./--0-
RUA DEODORO, prédio com 6 quartos ,e demais Instalações. Pre- ,t

(lo: o-s 250.000,{)o. ..�AP1'I'AL l! R.E<.tEPV��

COMPANHIA ,"ALIANÇA DA lAIA- ,..Ii·� f
....... llfl ,_� �: lAIA f_J"
QCBliDIO� li i"JUJUnl!'�ni/I'"JUt •

Cifl'CI do a��!<jDt"Ç d. 1944,

.

,RUA ALMIRANTE LA,MEGO, ótimo prédio eonstruído em terreno
de F x 30 todo murado, com 4 quartos, etc Preço : ür$ 215.000,00,

-

-0-'

CAlPOgl'RAS, casa desocupada com 3 amplos quartos banheiro
água quente e f'ria, banheiro, chuveiro, instalação sanitária, etc. Pre- i
(la: o-s 60.000,00, "

]RUA LAURA CAMINHA MEIR�--:- casa de madeira, construída em

ter�eno. com 15x26, com 3 quartos, sala de jantar, casinha, instalação
santtãría etc•. Entrega-se a chave no a,to da venda. Preço Cr$ 40.000;00.

-o--

TERRENOS
RUA FEL,IPE SCHMIDT, tendo 11,50x30. Preço Cr$ 35.000,00.

-0-
I

.

RUA BLUMENAU, tendo 8,70x32, rua calçada, linha circular.
Preço Cr$ 35.000,00.

--0-

ESTREITO, 5 lotes de 10x40 (2,OOOÍn2), ótimo local. Preço : Cr$
�0.000,00.

--0-

RUA SERVIDÃO FR..A,NZONI, diversos lotes a partir de Cr$ 3.000,00.
-0-

mpO'DECAS
A-ceito capital para empregar. sôbre garantias hipotecárias. Con�

suite-me sem compromisso. Sigilio absoluto.
F A ZEN JJ A

,sÃO JOAQUIM, grande gleba de terra com cêrca de 5.000 pinhelrl.)!I
de 40 centímetros de díamentro e muitas outras bemréítorías, como

seja serraria etc. Dou informações detalhadas aos interessados. P,reco
�r$ 500.000,00.

TECHICOS
o Brasil para seu

desenvolvimento

. necessita de técnico.

todasem as

, profillsõe8

Livros
em

Técnicos
geral·

LIVRARIA ROSA'
Rue. Deodosc, 33 - Fpoli,
Atende pelo Serviço

Reemb:>llllo Po�tal.

•

r80.900.606,30
5.978.401.755,97 ;

67.053 ..145,30

I'142,176.603,80

,

.

98.681,!H6,30
II :1I'�.136.4of .316,20

.1á,e Cl!lrV�Hlo. Dr: FrencI.co

Joaquim Barr-ete de Araujo

f
f!.t!fItftI!:?If!'WNIIJI'OIJItQl�il:1lIi '« , 31 ) ,mm ·.11. I II .�. M

18 e

"LEIA-MEl"

À Rua Tiradentes n? 10, já foi
c0nfortàvelmente inst lada a Reda

ção da revista "LEIA-ME!", cujo
primeiro número deverá circular na

segunda quinzena do corrente mês.
Dado o 'capricho com que est�'

sendo organizada, espera-se que se

j., mais uma publicação capaz de -e

fetir a nossa vida social e cultural

flUA. V'OLUNTÀRJOS DA PÁTRIA N." 68 • 1,0 ANDAR

C"!lt"'PO:'fM.-.�13 . IElf.FONG O�'\1 • lELEGIIA�AS: ·PJlOTECrO<lA·

Agencia Geral na nl S C itarinil
i-<u'S F lipt" S·l)m,dt. 22--Sob.
C Postal. 69 T�. "Protetora�

FLORIANOPOLIS
......... ;> ;> ;> • �.. • .......

CHEFE DE ESCRITóRIO

Firma índustríal precisa de pes

sôa com prática de escritório e de

escrituração mercantil.

Cartas para Chefe de Escritório,
Caixa Postal, 1�9, mencionando ha

bilitações e pretenções. <,:';-f'(J.
Guarda-se sigilo. ,�� r�r.:�,:.:: .f: ,

. . . • • .• • •• " •• �., t; •. • \o.

o-,
o-sR�sp·:jo,�b'Hdarl ..,

R�ceu
Ativo

•

..

:�

Assegure desde já u�

NATAL FARTO E FELIZ
aemsacrificiofinanceiro, adquirin
do, em auavea mensalidades uma

CESTA DE NATAL

�-;p.;2!b
Agente nesta Cidade:

B.SOUZA
Caixa Postal, 326

-

•• .. .. • .. • • • .. • .. • • • .. .. • lO .

Encerador
Leonel B. da Silva, com peJ.f

feito conhecimento da profissão,
oferece os seus serviços •

Qualquer Informações C0m o

ar, Lucia Domingos de Carva

lho.

TELEFONE 751.
. . . . .. . . . . .. .. . ,.

Vende-se
Um barco. Ver e tratar na

firma Reinisch SIA
Rua Joâo Pinto. 44

SIIll"fr'Oi P-t\!l'.J� (Hl''' (lll"HnW' 10 ....'o.

Re�ol)",,�t. ;ii 'h.-1N

Du-erores.
Dr. Pawphilo d'Utra Fr-e,re
de Sé, Aniaio U:...erra, � Dr.
e Jo.� Abreu.

conhecimento dos Senhores Asso-!
ciados da U. B. R. O. que será rea, !

Aproveitem a' conhecer e a pas
lizada, no próximo dia 20, ás 19,30

sar um Domingo, alegre nas Colô-
horas, na sua séde social, á Rua nias de Santana, Sta. Tereza,' São
Pedro Soares, n. 15, uma Assem- Pedro de Alcantara ou Angelina,
bléia Geral Extraordinária, afim- viajando em confortáveis ônibus em

de tratar-se do seguinte: viagem de recreio.
,

- i TODOS OS DOMINGOS
a) - julgamento da renuncia Partida de Florianópolis

do 10 Tesoureiro; horas

,
b) - /Procedimento da �l�ão Chegada a Florianópolis

30 horas
para, em virtude de renuncia, pre- Informações e vendas de passa-
enche!' a vaga do cargo supra-cita- gens na Agência Brasil à rua 7 de
do.

. 'Setembro, nesta Capital e na Casa

-Sala das Sessões, em 12 de maio Comercial, de Andre Maykot, no

de 1948. Estreito.. .
.

. , .' I . Reserva desde ja a sua passagem.
Emiiio da Silva htmCV', 10 Secre-
tário.' I J EtUD��, FI UM�'I'IS1V!O E

.

x x x 'PLACAS
SIFILITICAS

!h�, ,e�:� c�d��:'�: ��ra CRFA:Í- Elixir de Nogueira
��. �����. ����I.�� '. , • , .. , •• 1 Mad:cação a�x�li!:il�O trotamento

O Crédito Mutuo Predial, oferece
•••••••• •••••••••• "., •••••

lOS seus associados o' melhor _pIa-I'
.

no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00 i O,..
mensais.

CLARNO G.
GALLETTI

,ADVOGADO
Crime II cível

Comltituição de Sociedod..
NATURALIZAÇÕES
Títulol! D.olarat6rioe

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

Oficinao TESOURO
Da instrução está ao alcance

l!� todos. Dá esse .tesouro ao teu
irnigo analfabeto, levando-o a um
urso de alfabetização no Grupo
R:scolar São José, na .Escola Indus
na! de Florianópolis OU na Cate
I"al Metropolitana,

'E.crU. - Praça 15 d. No•. 33.
lo, andar.

R••id. - Rua Tirad.nt.. 47. ,
FONE -. 1468 �

(Elétro Técnica Mecanográfica)
DE

ROBERTO LAPAGESSE FILHO
Rua João Pinto, n. 32 - Floria-

nópolis - Santa Catarina

I
Consêrtos, Limpezas e Reconstru

ções de Máquinas de escrever, cal

cular, somar, Contabilidade, Regis
: tradoras, Balanças automáticas,

Chuveiros Elétricos, Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos

Orçamentos sem compromisso. I

Ca�é Otto traduz qualioa i.� t

Paço-o DO seu f�rnecedor.

Muitas felicidades pelo nascimen

to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melhm

areserrte para o seu "P'I:t\-1POLHO"
uma caderneta do CR�D!TO

MUTUO PREDIAL.

Dt LJiltdolfo tf.�PdetJtú
ADVOGADO - CONTABILISTA

CIVEL E COMERCIAL

CONSTITUiÇÃO DE SOCIEDADES

CONTABILIDADE GERAL

·FLORIANOPOLlS-S.C.

L...._� ,_._,..,�_....
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'CoIe.iais !. Compareçam todos os dO�li9g0S às·matina�a�, do Cine RITZ�
para a escolha, da "Mais

.

Bela Voz Colegial •

ACAgonia
da Asm(iJ
Aliviada em Poucos Minutos

? '

,

Em poucos minutos a nova receita
- Mendaco - começa a circular no

sangue, aliviando os acessos e 08 atuques
da asma ou bronquite. Em pouco tempo
é possível dormir bem, respirando livre a

facilmente. Mendaco alivia-o. mesmo

que o mal seja antigo, porque dissolve e

remove o mucus que obstrúe as vias res

pirat6rias, minando a sua energia, arrui
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho. Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantia
de dar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo alívio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa +arantia é a BUa. mâior
proteção.

�-

Mend� co A':��mc:.m

'.'Seu ,roces��. de neturahzaçâo
ainda não foi despachado ?

Escreva· sem demora ao Escritorio Juridico e Administrativo
• Caixa Postal 4.1'32, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
-crttorío se ,·elílcarrega de acompanhar e requerer no Ministério da
.. Justiça o que neoessar io for á sua concessão,' bem como, de registro
,de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e 'de
.easamento -de qualquer parte do Paíz,

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

Empresa Sul Ueste Limitada
Linha de transporte coletivo entre
FLORIANóPOLIS - Xapecõ - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e

Vioe-Versa.
SAIDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas .as 5a. feiras às 6 horas da

manhã.
SArDAS DE XAP·ECó: Todas às 2a. feiras às 6 horas da manhã.
INFORMAÇõES NA: AG:êNCIA GLORIA.

Praça 15 de novembro, 24 - Florianópolis Fone 1.431.

'Produtos v�te. -, �nar;os
,.o 'INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis),

-('Caixa Postal, 163 - Florianópolis) .

·1em Q prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
"e "Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série
edêsses produtos.

Os primeiros já a venda, são: Pc.,.;] 09 pusoos de fino
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100. comprimidos de paladar. Café Otto é.

'C,60g..
1 QU�R VESTlR·SE (OM CONFORTO E ELECiANC'.7 1 .em ,par.

VACINA CONTRA "MANQUE IRA : Ampolas de 10 cm3 e frascos de
I � "

. . . . . . . . .. .., .

.1�

�;�N!N�:;���N������d�� ���p:�t��'·20 �;; ;;asco, I
PRQÇ_URII A

I :e;:�;t��;����;�;��
.0. 100 cm' I Alfaiataria Mello EM GARRAFAS GRANDES

VACINA ANTI-RÃBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos ,I Ru. J.l'elippe Scbmidt 48' Preferindo-o está
de 100 cm3. acompanhando a .moda.

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívaman;
==============::::�==-=======:.======---::.::.=

[te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atcnden
,dü, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
-ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
·:Juta garantia de atividade �áxima..

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
terinários de grande eficácia, como: Ternerina (Buco,Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Srilbestrol, e ainda, Vacina Contra a
Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . .

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem come sôbre as doenças
..dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
.,�Jlll'nto de Veterinária.

Pelo sistema de reernbôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
-derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos...quando não en-

-contrados na localidade de residência do solicitante.

Ouçam, diàriamente,· das 10 às 11/10:'88, as e udiçõee da . . . . . . .. ..... .... . .. ,.

Sala no centro
PRECISA-SE

Tratar B rufo Tiradentes no 5
Telef( ae '1393.

ZYH \
- fi Radio Difusora de Laguna,
970 kilcciclos onda de 300 metros ..

Santa Catarina - BrasilLaguna ••.•• , •• I'" ,�.. .••• •••• • •••

Casas Pré-Fabricadas
Desde CR$ 30'0,00 a CR$ 500,0·0 o

metro quadrado
. Ccnsulte-acs, sem compromisso

Reinisch S/A - Rua João Pinto, .44
Telegr-ama RE,I� ISGM P orían'ÕPolIs

,
.

"--:---� _.--._._ _ .. _-_ -----_._ .. _ .. _ _ - ....•-._._ _:... -_.. _-- __ ._ - __ . __ __ .

V. S. deseja cooperar na grande obra social de recuperação
dos mendigos'! Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, dei
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação l:locial Oatart
nense, em poder desta redação. -

Levàntadas Noturnas
Envelhecem os Homens

.

Freqüentee levantadas ou micções no

turnas, ardência, restduce esbranquiçado.
na urina, dôr na base da. espiuha dorsal,
na. ingua, nas perna�., nervosismo, debi
lidade, perda de vigor, podem ser cau-:

eudoe por uma enfermidade na próstata.
Esta glândula é um doa mais importantes
órgãos maseulinos. Para controlar êstes
tranatôrnos e restaurar rapidamente a

saúde e o vigor, sigo. o novo tratamento
cient.ííico chamado Rog.na. Mesmo que
seu sofrimento seja antigo, garautimoa
que Rogena o aliviará, revigoriaandosua
glândula prostática c fazendo com que
V. se sinta muitos anos mais jovem. Peca
Rogena em qualquer farmácia. Nossa 11"
rantia é a sua. melhor proteção .

R-indicado no tra-:

ogena tamento de pi'oata-
... ;tE':!. uretri tes e cistites. -

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS DESANIMADAS!
HOMENS SEM ENERGIA!
Não é sua culpa!
Ê anemia que o deixa cansado,

pálido, com moleza no corpo e olhos

sem brilho.
A anemia atrasa a vida porque

rouba as forças para o trabalho .

,

VANADIOL
aumenta os globulos sanguíneos e

VITALIZA o sangue enfraquecido. Ê de gôsto delicioso e pôde
,

ser usado em todas as idades.

.--.------�--------------------------------------------
..

.<oq�eiros Praia
ASSEMBLÉIA GERAL

Ficam pelo presente notificados os associados .deste CI ube, que
-no dia 22 do corrente mês, realizar-se-á em sua séde social, em Co
.queiras, ás 16 horas, uma reunião de Assembléia, Gera) para :Ieição
zíos membros do Conselho Deliberativo e seus suplentes para o perto-
·.do de 1948/1950. Não havendo numero legal para o funcionamento da

.sessão haverá uma 2a convocação para meia hora após, quando deli
berará com qualquer numero de quotistas presentes (alr. 35 dos Es

. .tatutos) .

Floriànópolls, 10 de maio de 194.8.

Clube

A DIRETOl'4lA

........................................1.....

�l:--·
-.....__----------,-

.

I

··FARMACI.A ESPERANÇA
40 lf.r1lUe�..tleo lOLO LAU8
Hoje e ."!lhl""Nri " na prc&fori4a

br..... _el.Aai. " ..tralllo••t.... - Bo.ee,itiu - Perfu.o
1I!arllSl.! - At:rtll" •• ..n-leIaL

hl'all..... II 9Dl8a ."""1.... r.cf/Urino ••Cl_

,

) ransportE"i regu

'SÃO FRANCISCO DO SUl. para .NOVA YORK
Cf' corças co oepor!

I

I,i
4

i j
.------ .---.------.--�---_: i

Informaçõ9. com 08 Aqentes
F !olÍ.nÓrolie - Carlos Hoepckr S/A - OI - Telefone 1.212 ( End. t deg
São Frene HO do 5ul- Car los Hoeor ke S/A CJ - 'I'e1f'lone 6 MOOR& MACK

/• .•_� .1 ._
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o prestigioso desporti- ta rcmandante Alvaro P. reira do Cabo, ex-presidente da

F.C.D", será homenage, do , hoje por seus ínumeros. amigos e admíradores que 'lhe
oferecerão um jantar no Clube D( ze de Agosto,' às 19 heras, por motivo 'de sua

transferencia para a Co Ditai da Republíca.

,
.

• ...•.• ", •••••• o.

.

'.

------ .

Oirecão de PEDRO PAULO MACHADO

Reflexo do pebol citadino
Semanas atraz, comentando ::l

}lróxima vinda de um técnico de
remo para os, clubes náuticos da

.capital, referimo-nos sôbre a no

oessidade de .se introduzir a técní
.ca aperfeiçoada no futebol que se

.encontra em estado de desespêro.
Apresentamos uma sugestão que se

.r-ía a solução para o problema. Os
nossos clubes lucrariam muito mais

contratando. um .técnico de renome,

com aptidões para organizar e

orientar um verdadeiro "team" de

futebol, com padrão de jogo próprio,
.Ficariarnos conhecendo, assim, os

muitos segredos que o futebol mo

-derno encerra. Eis aí a fórmula que

o I· Turno De�pDrllvo Acadêmico
Teve lugar, em a noite de aní.e- Basquete: Faculdade de Direi lo

ontem, na cancha iluminada .:10. abateu por 16 x 15 a Faculdade oc

Lira 'I'enis Clube, o encerr-amento I Ciôncias Econômicas, após renni
ri,) 1° Torneio Desportivo Acaae-: da luta. Os "f'ives" foram: Dircito :

mico promovido pela vitoriosa };-,,- Renato depois Waldir (7), Ad'.!l'bul
dr-ração Atlética Catarinense de.Es- (4,), Beduschi depois Walmor f{_ nc

tudarítes. varnente Beduschi, Osn
í

(2). Ge-
raldo (3) depois Renato e nova-

,Com a presença de entu-iastu 'mente Geraldo.
assistência. destacando-se o elo-T C. Econômicas: Aldo (8), S,ml
menta feminino, realizaram-se os sinho (3), Russi (2), Oscar, Macho-
jogos finalistas dos certames de wíes.ky e Murilo (2),
volei e basquete do Torneio, of,of''2- Campeões do Torneio
cendo os seguintes resultados: Com éstes resultados, os 'lua-
Valei: Faculdade de Ciências di-os da Faculdade de Direito e

Econômicas venceu por 2 "sets" a Faculdade de C· Econômicas sagva
O a Faculdade, de Farrnáoia-Odonto- cam-se campeões de basquete .� v()
logia (escores de 15 x 11 e 1 J x lei do Torneio.
4). Os quadros foram êstes : F: C. Vencendo o prélio único de f'u
Ec onõmicas : Raulsinho, Adolfo, AI- tebol, realizado sábado último

.

oorn
do, Murilo, Oscar e Machowiesl9' e ai Fac. rie Dir-eito, a equipe d� Fac.
P. F. Odontologia: Vinício, ,\- ar- de C. Econômicas sagrou-se .C<lIIl-
nrr, Claudio, Erwin, Renáto e Acy.I peão de futebol do torneio.

'

lhores fins, como sejam, em pri
meiro lugar, séde e campo próprios
.jue estão fazendo uma falta tre-

nenda. O único campo de futebol

.ue possuímos - o estádio da- F.
C. D. - não está em condições de
atender as nossas necessidades. O

Tivemos há tempos Felix Magno.
"'coach" uruguaio, cuja permanên
-cia em nossos meios Iói curta mas

<deixou patente as suas grandes qua

lidades de preparador técnico. Mag
no levou o seu clube de então - o

campo do Figueirense estaria ter.

minado em menor espaço de tem

po se o clube desistisse do profissío,
nalisrno.

O futebol local' precisa evoluir.
Precisamos de métodos mais ade

quados à prática do esporte bretão.
Se estavamos muito bem com o

amadorismo, porque introduzir-SI:
o profisslonãlismo v Para acabar de
uma vez com o futebol?

Só devemos profissionalizar o Torneio Municipa: de V'olei e Basquete
futebol depois que os clubes pos- .. '

suirern campos e sédes próprias. A: O 'I'ornclo Municipal' de Velei- r-á o torneio. prometendo r·éve<;li,'-
então a coisa irá direitinho ao alvo ból e Basquetebol, segundo '1])1[,'U- se de sensacionalismo, visto que

Os quatro clubes inscritos no
mos oficialmente, será reiniciado ambos os contendores estão cin

hoje, com um único jogo de J)é'S- igualdade ele pontos, classi f'iC,l'i do
Avaí _ a muitos memoráveis triuu- certame de profissionais .estão pas- quete, na quadra do Lira 'I'euis se o vencedor no 3° pósto.
fos.

sando pelas maiores dificuldades. Clube, sob a luz dos refletores. Es-
_

Sexta-f'ei ra, possivelmente, so

Cofres vasios, falta de bom mate' S� prélio, que reun irá as equipes ruo efetuados os torneios de eneer-
Hoje Félix Margo é- o treinador d Li d Cl b Df'

rial esportivo, dívidas a pagar, etc.,
o ra e o II e . oze, inaliza- ramento de volei e basquete ..

rio famoso conjunto do Atlético Mi- �

eis o resultado. O O'
,

f
. •

neíro, cujas vitórias sôbre os prín- 'lCal'UVa OI.. vencidA °m fia p'cípais clubes do Rio e São Paulo Voltar à prática do amadorismo
.'

I
-

. .' •.' o 8 a r
falam eloquentemente da eficiência não será voltar .atraz. Será avançar; O conjunto do Booaiuva, que há do abatido pelo alto escore de 7 'X

do treinador, tanto que o clube foi avançar mais para o futuro me- ]lOUCO cumprir-a belíssima "per- 2. A luta foi travada em camj);)
lhor.

íormance'' ao empatar �om o Pau- completamente a.l,pgadu, havendo
cognorninado em 1947 de "campeão la Ramos por 1 x 1 e tre to d bit

.

di
Vejamos alguns clubes da capital,

c

" ..'
en ent li, 0- o ar I 1'0 preju icado a equipe di)

dos campeões brasileiros" e "Ian- mingo último, em Gaspar, o "Ieam "

AgapiLo Veloso.

tasma do futebol brasileiro". entre êles Barriga. Verde e Lira ',[e- dc' Tupí, daquela localidade, sen-

Os técnicos locais não estão em
nis Clube,. que praticam diversas O'" F'R 'N' ES

..... .....

":::::-�-------""'_-----""'---
o ""l.. C <,,:ES QUEREM ABOLIR MAIS UM SEMANÁRIO

.

ESP(IH-
<�ondições de formar conjuntos. modalidades de esporte dentro do O "OFF-SIDE", TIVO - \

Falta-lhes tudo o que se relaciona mais são amadorismo, veneendn LONDRES; maio doe. 4.8 (E,re-l
.

Canoinhas a formosa prinêe;;a
com os métodos futebolísticos. Nãú toda sorte de dificuldades, tudo no cial) - As regl'as do Jogo de foc'!-

do planalto 'ca tarinense, conta :.i[·i

estamos criticando por gosto. Ape- interêsse supremo de engrandecf'::- baU foram sempre tema ?e pel:ma-
, Ilal com Llm semanário esportivll.

I';as queremos mostrar que o eno
a nossa terra. nente edudo � c_omentarJO'd �f)r I

.

Graças oos e.sforços do cronlsia

parte. d.as prll1C,lpals. e��l a es
E'VeJásio Vieira, um dos malOres

não é deles e sim dos diretores dos Aquí não se vê o futebol COl!l mundiais e d� f�l ma espeCla!, �or incentivadores do esporte naqu'�la
clubes que os chamaram para essa bons olhos. Jogos medíocres, sem ?quelas" �sso��a?�es que a�l u�)am pl'óspPJ'a cidade, sait� � rua (iia, 11
incumbência, árdua e repleta ele nenhum bril h {), insuportáveis mes-

esses I erer ees, R.ecenteme nle, do corrente uma edJçao esporr,tva

responsabilidades. Se realizassem mo, cis o reflexo fiel da decad�n-
foi efetuado nesta capital, um ,C�)J1- de "BaT'l'iga' Verde", do qual t'>. di-
gresso, no q:lal �l'f\taram .de �a,n?H retor-proprietál'io o jornalista Al-

uma temporada em São Paulo e 10 da do nosso "associatíon". problemas I elaclOnaelos com c1� I e-
hino R. Budant e gerente o sr.

Rio ou possivelmente em Bueno,>

I'
OS jogadores, debalde os seus es- gl:as,. e agora, segundo �corl'e<;pon- Hent'iQlle J, Bastos.

Aires e Montevidéu, com o fim de fôrços, pouco' entendem de futebol d�mcla pI'oced�nte da EU,:'opa, 110 De JormaLo pequeno, poréru 'na

estudar o futebol vistoso e apreeiá- padronizado. Não são culpados. Fal- d.la fi do prÓXImo "!lês ,a Intern,a- zendo ,abundante noticiário e�j)J;'-

�lÜIlal Boarcl" r��hza.ra em PLlrlS, tivo, o jornalzinho constitue ,) Gl'-

"el, teriam aptidões vantajosas para ta quem lhes ensiné essa arte. I�)�porta�te reUlllao. Sabe-se, que a g'ulho dos esportistas canoinhen-
a espinhosa função. Enquanto se verifica surtos de Fe·deraçao F,rance$a propara, .n;><;- ses.

Este ano não avançaremos, é a progresso em outras terras, aquí sa oca�ião, a aboli(\ão do "Off-Sl�:t�" Ao eolega "Evolásio Viei(.a, que

nossa opinião, Os clubes Avaí, Fi- .

d sl!gestao que, ao que ?� anteCIpa, teve a gentileza de nos prescllLpar
nunca consegUimos ar um passe nqo' contará com o apolO da JJ'ga com um exemplar de "Ba:'l'iga

gueirel1se, Paula Ramos e Bocaiuva firme. Só raramente temos bom Inglesa de FooL-ball.
_. Verde Esport.iy<i" fazemos VJLOS

�'esolveram abraçar o futebol

pro'l futebol quando vemos clubes de Por sua part�, a Fede�'açao 1<_8- para qt\e se firme cada vez ,nais

fissional. Um êrro bem visível, no- outras paragens. E êles sempre 1e- l)anpola propo"a que s� mclLl.l no no conceito dos catarinense'�, eon-

ta-.se logo._ Muitos milhares de cru-
\
vam vantagem. O pior' é que os téc- r�gula:n�nto IllternaclOnal t,rna tinuando a sua obra a mereci�r as i

. ,..
'

. . _
dlsposlçao que ,estabeleca, en;no mesmas simpatias .

.zerros seI ao dlspendldos anualmen-, 111COS locaiS naQ observam bem 'o atitude incorreta, o ing['esw no

1.1' com o pagamento de ordenad.os.' jogo do quadro visitante para de- campo dUl'ante uma diS1JllLa, de �Jo,.._..,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-.,,,·,,,,,,,,·..w.

gratificações e "luvas" aos jogadc- pois imitá-lo.
I fool-�aller que I�ão apresel!t.e rel'-

res. Vejamos bem que êsses milh?.-' Eis a trist
..

I'd d t
TYlISSaü �Ia. autol'ldade máXima, no

.'. , .

e rea I a e por que caso o JUIZ. "

res d� cruzeIros SerVIrIam para me" passa o nosso futebol. .
_. .--- _

-:-------......----- JOGOS OLfMPTCOS DE LONDRES

4
· -

At'ét· B· V d
;

Rio, _: A Di'retoria do Comité

s§ocla�ao I Ica arrlqa p.r e Olímpico Brasileiro, tomando por'

Informa-nos o DepartamentJ de minina): Diàriamente, com exce-
base o que lhe' cientificolI o ComitA

<:;) Publicidade- da Associação Atlétiç,a çõüs .dos sábados e don1ingns, áS
Organizador di] XCV Olimpíada e,

Barriga Verde que a partir de 20 19 horas.' téndo em visl1{ os' elevados g<.lS1.0S
de mal'o PI'óxl'mo sera' observado o T' I (

- {le orgaúizaçiio, lra11s1:)orto e h JS-
Ira ao avo secçao mascu;iu::'.) :

.seguinte horário para as divc<!'sas Sübad,os, às 14 horas e domill�O;;, pçdagem da Delegacão l'epresenla-
srcções esportivas' da novel ag!'u- às 9 horas. ,tiva do BI�asil aos Jogos Olímpi,"Js
miação: Tiro ao alvo (secç"'o f ",.,

de Londres, resolveu que sórnenle
. ,a emll1111a), custeará a� desjJe

' ,: ... j
Volelból para adultos: Quartas 'fercas à� 15 hOl'as e dom'" �

, (� sas propllas '_a

c sábados, às 9 horas. 1 ," ho�as� 'll1g,)S L'S Delegaç.reo� a ser con�tituida com a

Voleiból Juvenil: QU,artas e sú-.
. I o�servancla elas. n�rma8 es�abele- P d' b·

'

bados, às 16 horas. Tel1ls de mêsa: DiàriameIlte l'm
CIcias pela COI;russao ExeculIva.. do esa as' alIas

Voleiból feminino: Quartas e horas à escolha dos interessados, mesm� Comlte.

·quin tas, às 15 horas. I Xa_d�ês e damas: DiàriamenLp "nJ quaIsquer outras pessôas que de-

Basquetebol para adultos: Qllar-, �lOrarlOs combinados ent're 08' ln- SLJar,:_m a00mpanhar, a. Delegação
las e sábados, às 10 horas, Lere�sados, o farao por conta. p�opna, sem ne�

"

Basq�etebôl Juvenil: Quartas c GinásLica (De sólp e de au:.tl'e- n��ama resP.o�sablliâade 011 (',nus

'.sab,ad�s, às 1� horas: .
lhos) : ,Diàriamenle, às 19 hora',. p o Comrte.

1ems (secça_o femlllma): Siba- Nota: Os treinos ele voleibúl e
-------------�-

ç?o, e sext::\�, as 16 horas. basqueteból, em horários nOI,UI'-
'-ASA MISCE.LANEA dil!trl

l'enis (seccão femilina): Sába- nos, serão iniciados tão logo e.:'teja buidora dOI Rádios R. C. PI

cdos� às, 16 boras.; pnmLa a instalaç.ão ele lllz qlP e,,- V.ictor. Vâlvuhu c Diaco'.
Esg'l'lma (secçoes masculina e fe- tá sendo feita no campo de jogos. t Rua CODaelbcuo Mafra I

nos salvará.

Tel Aviv, 18 (U, P.) - FOI,�r,:;
judaicas desmenlem que tenham
caplurado as fôrcas de Haganah lia
chamada cidade murada ou cirlarle
velha' de Jerusalém. Mas admlLem
que vários milhares de árabes 1:'0-
nt'traeam, ontem á tarde, naqueh
parle ela cidade santa, contil1uarlllo
sell:" fltaqups durante toda a noite
e infligindo pesadas baixas aos Blil
e quinhentos defensores judeus,

•

ODEO,N hoje ás 5 e 7,30 horas
Um argumento pezado e que pôe

cm fóco um grave problema .social
í

FILHAS DO VICIO
COM: Cecília Parker - Guie

Storrn - Roger Pryor
Fortíssimo! Impressionante!
A história de diversas colegíaís,

que se utilizam da calada da noite,
para entregarem-se ao vicio l

No programa: 1° Jornal da I'éía

n, 4-1 - Nacional Imper-ial- Fihucs
- 2°·-Fox Airplan News 30 x 34 -

Atualidades

Preços: Cr$ 3,0{) único - Geral

2,00
Censura até 18 anos.

IMPERIAL hoje ás 7,30 horas

A belissima película da UFA!

PECADO DE AMóR
COM: Zarah Leander
No programa: 1° Noticias do Bra

sil n. 2 - Nacional Imperial Fil
mes - 2° O Esporte em Marcha

mes - 2° O Estaleiro Mágico - D�

senho Colorido

Preços: Cr$ 4,00 e 3,00
Censura até 14 anos.'

FILMES DA SEMANA
Amanhã ODEON.
UMA NAÇÃO. EM MARCHA

. . . . .. . -

Sábado ODEON

QUATRO IRl\1ÃOS A QUERIU!

RITZ hoje ás 4,30 e 7,30 horas

Grandioso espetáculo de téla e

palco.
NA TELA:
Michael

Müller
Redgrave e Barbara

\

JEANNIE'
Uma encantadora e deliciosa co

média romantíca.
NO PALCO:

PROFESSOR OLIVEIRA

(músico fenomeno)
Artista de um só braço executamlo

quatro instrumentos diferentes ao

mesmo tempo; Gaita ao microf:::l
ne - Violão elétrico - chocalho e

bateria.
Artista da P. H, G. 2 Rádio TUJ;li

de São Paulo
Cinelandia Jornal � Nacional

Preços: Cr$ 6,00 e 3,60
Censura livre.

ROXY hoje ás 7,30 horas
Ultima Exibição

Comei Wilde - Annita Louise -

'George M-acread)'
O FILHO DE ROBIN HOOD
Um filme de eletrisantes avenht

ras e romance encantador nUla

magnifico e deslumbrante tecnko
lar, ..

Censura até 14 anos.

No programa: Brasil em

Nacional - Atuálidades
Pathé - Jornal

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00

FÓCI) -

'\Var:1el-

RITZ am'anhã
DOIS RECRU:rAS VOLTAM

Casa--VendelGse
uma. à Tua Nova 1 Tento n"
45 entregando a chave ime
diatamente
Trafar com o sr. Leopold�

C(.elho à rua Bu/cão Viana 41.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Polydoro S. Thiago
Ilálico do Hospital de Caridade de

Florianópolis
Assistente da Maternidàde

CLINICA MÉDICA - DISTUR·
BIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO
Doenças dos orgãos internos, espe

cialmente do coração
Doenças da tiroide e demais glândula.

internas
NEUROTERAPIA - ELECTRO.
CARMOGRA'FIA - METABOLlS,

MO BASAL
Consultas . diàriamente das 15 ás

18 horas
Atende chamados a qnalquer bera,

inclusive durante a noite.
�nsnltório: Rua Vitor Meireles, 18.

Fone. 702
Reoidência: Avenida Trompowski, 62,

Fone 760
--.-- -

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto, anus e

Hemorroidas. Tratamento da colite
. amebiana.

Fisioterapia - Infra Vermelho .

. Consulta.: Vitor Meireles, 23. Atende
diàriamente às 11,3.0 hrs. e á tardo,
das 16 hrs. em diante Resídêncíaj
Vidal Ramos. n. 66 - Fone 1.667

Dr. Mário Wendhauseo
ClInica médica de adultos � criança.

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

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

Telef. 812

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
JWRGA - MOLÉSTIAS DE SE·

.

NHORAS -- PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

cina da Universidade de Sâe Paulo,
onde foi assistente por várjos :

anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula-
1"es, intestino-i -delgado e grosso,' tirei

de, -rins, próstata, bexiga, utero, .

ovários e trompas. -Varicccele, hidra.
ceIe, varizes e hernas.

Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua

Felipe Schrnidt, 21 (altos da Casa
. Paraiso). Telef. 1.598·

Residência: Rua Esteves Junior, 170;
Telef. M. 764

Dr. Paulo Fontel'
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor' Meireles, 26.·
Telefone: 1.405

Consulta" das 10 ás 12 e das 14 iii
"5 brs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

Coria Metropolitana DIREÇAo:
Amélia M PlgUZ�l

Outrossim, comunico as facilida
des de viagem, entre outras, as for
necidas pela Empreza Turismo,
Pontual-Machado-Bensaude S. A.,
com quatro tipo de- perigrínaçâo:
a) uma Aérea, em aviões

_
especiais,

a partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b) uma em navio,
especialmente .fretago, e" conduzin
do exclusivamente peregrinos; c) Iuma terrestre, prosseguindo de
São PauI'O em confortaveís "oni-'�����:�:��:;l�;:::�:I,:�:�� p�2!: I SENHORES'

.

internacional, diretamente a Pôrto

Alegre. - A firma M. L. ARAUJO (Emprêsa Intermediária), acha-
São essas as viagens obedecendo se, perfeitamente, habilitada à atendê-los em todos os seus di-

ao' tipo peregrinação. reitos perante as leis do Pais.
Evidentemente, poderão os fieis PERMAN:f:NCIA NO PAíS - OpçÃO DE NACIONALIDADE -

proferir 'Outros meios ao seu alcan- NATURALIZAÇÃO _ REGISTRO _ TíTULO DECL�RATó-
ce, com viagem de, auto, onibus, RIO - CARTEIRA DE IDENTIDADE - CARTEIRA DE
aviação, etc., na certeza de que o MOTORISTA
nosso Estado, e em particular a -0-
Arquidiocese não deíxarão 'de se

- A Assistência e informações sôbre processos ja encarni-
fazer representar naquela parada nhados aos Ministérios e Repartições competentes no Rio de.
de Fé � demonstração de amor· a Janeiro - São Paulo - Pôrto Alegre _ Florianópolis _

Nosso Senhor Sacramentado. Curitiba.
Fpolis, 1 de Março de 1948

Conego Frederico Hobold - Presi
dente da C. A.

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
5°Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

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

Tratamento da Tuberculose
I' Pulmonar

I Radiologia Clínica (Raios X)
, Eletrocardiograf'ía - Ondas Curtas
I Indutotermia Eletro Cirurgia

I Ultra-Violeta - Infra-Vermelho
Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

I Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
, Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

Dr. Lins Neves
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto no 7
- -SoD;:ád,,- - Telefone ,.461'

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

Telefon_e M. 8;,4
.

DR•.A. SANTAELLA
(Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assístên
cla a Psicopatas do Dislirlto

Federal
Ex-interno dr Hospital P'_;quiá
trrco e Mallicõmio Judiciaria

da Capital Fedel'al
Ex-interno ela Santa Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl::RVOSAS
.

Consult6rlo: Edifício Amélia
Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

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

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradent.es 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chcpeo-

..

Profissional competente - -SerViço rapido e garantido

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 ãté Cr$ 100.000,00 renda

certa de 10'/. ao ano com recebimento de furos mensais.

Informações nesta redação.

do
--,------------------------�-------------------------------

Guia
Publica relação ríos comerciantes e industriais com seus .ende

reços.
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário do

Paraná e Santa Catarina,

Redação; Rua P·rudenie de Moraes, n. 626. - Curitiba.

Moveis
infantis

TODOS OS

IMAGINAVEI3!

Berços cadeirinhos
- privodinhos -baton.

ços .- brinauedos'
modernos

Práticos Resistentes.

Preços excepcio"'ais. I-------------------�,
t

INatural
/

.

-..R. Gol. Bittencourt t 79

FLORIANOPOLIS

CONGRESSO EUCARISTICO
NACIOANL

Na qualidade de Presidente da
Comissão Arquidiocesana do 5°

Congresso Eucaristico Nacional a

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

31 de Outubro do corrente ano, na

cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande
do Sul.

Ordenado de
CR$ 2.500,000 mensaes.

Pessôas capazes podem obter co

locação para trabalhar 'nesta Capital
m uas seguintes cidades r

ltajàí - Joinville - Porto União
- Lajes - Laguna e Blumenau,
O serviço inclue pequenas viagens

-m torno das cidades citadas.
Cartas do próprio punho, si pos

.rve] acompanhando fotografia, para
ex; Postal n", 5 - Florianópolis.

o Batalhão Barriga-Verde
(01 eoustltuído de catarínenses
destemldos e o "Colégio Bar
ríga-Verde", usará 8 mesma
t.l\nrlp.ira.

De pessoêls têm usado

com bom resultado o

popular depurativo

r
I,
!i
r
[;

A SIF'ILIS t.TACA TODO O ORCANISMO f
O fiqodo, o baço, o coração. o Q;tomago. o•. pulmõ•• , Q pele. .fproduz d"rall de cabeça, dare. no. OS'O', reumatismo.

cegueira, queda do cabelo anemia e abortol. f,
Conlulte o medrco e tome o popular depurativo ELIXIR 914. tiAplovado pelo D N. S. P. oomo medicação auxiliar no tl'ata- •

menta da Sifili. e Reumoti.mo da me.ma origem, �
Inofeneivo ao orqanilmo, agradaval com" licor ª

•

7'
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DATILOGRAFIA
Correspondencla
Comercial

(onfere
.Dlploma

no,

METODO: ,

Moderno e Ettcieota

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

Figacoo Mau E·têr

A DIspepsia

- enerva, depaupera.do

impede a Gsaimi1oção do. alimento.;
\

foz emagrecer

A Prisão de Ventre_atrophia o cerebro, 4:lz perder a

memoria, enerva e embrutece o.

lua. vitima.

As pilulas do' Abbade .
Moss ,

formuladas exclusivamente para
combater as mclestíes do figado,
e stornago e m'testinos, fazem

desaparecer em pouco tempo. o

mau esta c do figado, a dispepsia
e a pr i- ão de ven tre,

PIIJUltt\S DO ABBADE MOSS

ESTRANGEIROS

-Q-
,- Consulta e informações sem compromisso.
- A única, no Estado, organizada e especializada

assunto.

-0-
ESCRITóRIO - Praça 15 de Novembro, 23 - 1° andar:

sala 4. ;.\ \

Enderêço telegráfico: INTER.
Caixa Postal, 195 - Telefones: - 1409'
_:_ '1584 .

Aliança' da Baía' Caoitalização S/A
PERDA DE TíTULO

ExtraviOU-Se um título da ALIANÇA DA BAÍA CAPITA

LIZAÇÃO SIA, do valôr de Cr$ 12.000,00, de nr.. de ORDEM
92.474, nr. de SORTEIO 09079, emitido pela Agência Emisso
ra do RIO DE JANEIRO, em Outubro de 1942, pertencente ao <

sr. Antônio Júlio da Silva, residente nesta cidade, com os 'pa
gamentos efetuados até Março de 1948, o qual declara nulo

'

e vai requerer a respectiva segunda via.

Itajaí, abril de 1948.

Fabricant. ti distribuidol''''s da. afamada. con

fecçõ•• -DISTINTA- • RIVET. Poli.ue um gran
d••ortim.nto d. oasemira••,

"lacado., brfna
bon. _ barata•• algodõ.a,1mc!'in. e a"iam.ntol'
paro alfaiat•• , Que recebe diretamente dOIi

Snn.. COl't''''t'cl''illi\t .. ", do tnteuiol' no' l.nUdo d. Ih. fo'.......m 'HO"

f'ln .. 'l"nf' ....... ,."'.... F'tLIAJ9.m Blumencnl " Laje!!'.
féI-brtcafJ. Ao Ca.a eA CAPITAL- Gnomo o· (i!t'!l!lt�aO cSOIi'

9'!�Ho antes d.. fIIfatuol(I,m IiIu"-lII oc mpro",. M"TRI7 .. t""
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A Hslba de B.do Leite I Convenção Rotariana·
e��!�!!�2 a��mi'l!�!!P!'l O Presi4eJltt Outra compareceu. à insla-

m::,::� ,;;?r���t:��:.�::�� \ J�çj��Ad�)sseh,�g!�!�!�,!!n��!!!C\!PYL� I
a ".

tem, o leite necessário para a habi-. Convenção do Rot.ary Cl ube InternacIOnal,.que pela. prl,m.elra.. vez .se·
tual distribuição a domicilio, a ser, reune na ,Amér'ica, d.o Sul, cabendo ao BQ'asIl ê�:e pnv.II'e.gl�� que muitn.

.realizada hoje. As diversas zona" de concorrera, sem dúvida, para projetar ainda ma_b � nosso �a-b no mundo.

fornecimento acham-se ainda em exterior'. O Rotary, como se sabe, é uma- umao internacional de ho-,

M
.. I grande parte inundadas pelo trans- meus de negócios e profissiona.is. �iivos que acei�am o "ideal de ser- ..

uniC IPa! bordamento dos rios, como selam vi!''', como ba-se do sucesso e Iel ici dade nos negocies, bem con�o na:
,

IRI· S to Arnaro-Canivari vida pública, Sebs objetivos visam pr-incipalmente o desenvolvimento-
umenau, an _,

. .
,

Se S�o movimentada. Indicação do sr. Osvaldo Macha-· São Pedro-Angelina e Rio Vermelho. do companheir-ismo, como el.emento capa� .ae pro�orcIOnar a o�)or,u.�S a
_

I'
�

H ld E' BI. e as a' euas 'w nidade de servir; ti reconhecimento do mérito de toda a ocupaçao util,do Acalorada dlscussao _.. nSlnuaçoes --- ·IV I '111 umenau, p . x., e <.. _.

'..• ,.

. d ''1 difusão elas normas da ética prof issronal ; a melhoria da comunída.,à altura. --- Outras notas. elevaram a uns 15 metros, estan o

I
(. ,

'. ,. ..,
I d

"

Hr 15 de No de pela conduta exemplar de cada um .na sua VIda pública e pr-iva-! a aga a a proprra .tua '-". _ ....

Comparecendo 1" 51'S. vereadores, a sessão

j'Qe
ante-ontem da Cã- vembro, por onde transita o cami, da, e a. aproximaçao dos I�.roilsslOnaIs de _todo o mundo, huscund� a.

mara de Vereadores, sob a presidência do sr, atista Pereira, esteve nhâo do leite. Em 'condições aná- consol'idação das boas relações, da :ooperaçao e d� paz entre as ,Naço�.
movimentada, sendo aprovada, após acalorada discussões, a indica- 10<1as se encontram Gaspar, Tijucas' o.s trabalhos. da 39� Convel�(.Hlo anual do Rotary,�.: estend,erao'
cão do sr. Osvaldo Machado, da hancada pessedista, reorganizando o e Nova Trento. Nesta última Iocali- até a próxima quinta-feira, e no decorrer das suas r:euIlloes �lena:las-,
quadro do funcionalisrno municipal e o salário dos operários. dade as ázuas chegaram a 6 metros »erão debãti dus assuotos .e ?:'oblemas Lra�scendentals e de interessa.

Foi uma sessão de trabalho, remarcando a bancada do P. S. D.-A ,'d"· I I para o desenvolvimento paolf'ico das relações entre os homens e urna
-,.., aCIma o nlye norma.

.. - '. - Á I 'd dseu irredutível presl.ígio com a solução de. problemas de interêsse maior aproxrmaçao e en tenchmento entre as naçoes, _'c\. so enr a e da,
'bI' /

B
abertura, realizou-se com a presença do Presidente da República, pre.,pu roo,

omoo'ilgam ao feito cio Distrito Federal e outras altas auioridades e convidados es-.Após aprovada a ata, seguiu-se o expediente normal. ti ti

C b
' pecíais, Depois de entoado pelos presentes o Hino Nacional Brasileiro.cmla a ft o 'sr. Hodges da Comissão 'da ·Convençã-o, apresentou- o sr, Hendr íeh,DTSGL;-3SÃU DA lNDICAÇÃq PESSEDISTA U.,,, "

O único orador mscríto roí o líder da mínoría, sr. Gercino SlIva, Conforme já tivemo�"eportul1ida- Guernscv, presidente do Hotary Internacional. Em seguida, usou da'.
. .

Ii h'" p'alavra o Presidente Eurioo Gaspar Du tra, saudando os' conveneío.,cujo discurso eslava "cm rormaçãc'' desde que a indicação do sr. Os- ele de noticiar, rea izou-se _oJe, os

valdo Machado deu entrada cm pauta . O representante udenísta inibia 19,30 horas no Restaurante do Clu- na is, lendo falado, a seguir, o prefeito do Distrito Federal, general
,

D' I A ôst
.

t > de Anooelo Mendes ele Morais, apresentandó votos de boas-vindas e o sr..a sua crítica a proposição e não o seu trabalho de coleboração _ co- be oze (e gos o, o jan ar ue ":- ,

mo previamente anunciara - tecendo comentários em tôrno da indi- pedidas que amigos e adrnirador-es Ilend rioh Guernsey, ag+adeceudo a aculhida que o govérno e o povo
- ..

d dmi t' d C t AI P ira do CAn,) brasileiros deram aos pn rt ieipantes da Convencão do Rotar" Interna,caçao, ll1S111Uan o a 11111115 .rações passadas, como responsáveis pela o om .e. varo erei P.. " J

situação atual do funcionalismo. Não citou nomes. Mas ... não per- _

lhe oferecem. cional. Cm ocncér-to si ntúnino, executado pela orqueslra do Teatro
Bonificando, s. "ia. insinnol1 o�; dos P-refeitos que antecederam ao Em nossa próxima edição, noh- !'\<Iunieipal, sob a regêllcia do maéi;tro Eleazer de Cal'valho e interpre-
r.fual. . . ciaremos essa homenagem, que: Laçiio de alguns qual.ll'os cplehre� de ar! istas brasileit'os; sóbre nossa

'contou com a adesão de altas 3Utc-- l)islól'ia, encer'J'aran:1 as festividades.

ridades e de elevado nÚJ11Ci'o i!i\

amigos do distinto oficial da n05,'a

Marinha.

Üõ}Uopa�sSãííO
A nata de hoje re4:orda-nos. que:
- em 1638, na Bahia, faleceu em

consequência dos ferimentos rece·

bidos na vespera, Sebastião do

Souto, que desde 1635 vinha 5e1'

vindo com distinção contra os ho

landeses;
- em 1756, São Miguel (Missões),

cercado pelo Governador Viana,
conduzindo tropas de Buenos Aires

Em seguida, o' sr. João B. Bonnassis, com a palavra, relembrou li e Brasil, rendeu-se. O Padre Tade:1
·slLuação em que se aohava a .Prefeitura com relação à receita e à des- Henis' estava entre os prisioneiros,
pesa, no govêrno que antecedeu à atual administração. �que\a épo�a pois foi o verdadeiro ditador-mili
eram enormes os encarg'os da Prefeitura, sendo a sua receita, apro- tar dos i.ndios dessa guerra;
ximadamenle, três milhões de cruzeiros, ·e, que, ainda assim, muito - em 1826, José Clemente Perei
se c011seguiu f'azer. Entende o orador que a U. D. N. quer criticar a ra apresentou à Câmara um projeto
adm.inistração Pedro Lopes Vieira, declarando, ainda, o orado-r, que abolindo a tJ'afego de africanos em

fará a defesa, justa e merecida, do grande administrador Lopes Vi.ei- 31 de Dezembro de 1840;
ra, o .qual, ·atendendo a todos, franqueando o seu gabinete aos muní-. - em 1831, no Rio de Janeiro, ('01
cipes, conseguiu realizar, embora grandes fôssem 'Os encargos e rela- fundada a Sociedade Defensora d:l
tivamente pequena .a receita, algo em benefício do muni-eípio; Liberdade e Independência Nado-

O sr • .osvaldo Machado, aparteando o orador, <iecl'arou "que ·0 sr. nal, por iniciàtiva de Evaristo da
Lopes Vieira nã'Ü precisa da de:fe,sa da bancada pessedista. Veiga, sendo primeiro .presidente

Concluindo, o lideI' Bonnassis, disse ·que a oTganização dos servi- Odorico Mendes;
�os municipais será feita a par da reestruturação do .quadro dos seus -. em 1832, na Bahla, nasceu o

funcionários. . poéta Antônio Augusto de Mendon-
ça;

O sr. Armando Assis, pessedista, que, ao início do discurso - cri- - em 1840, no Maranhão, o MajCJr
tica do sr. Gercino Si:]va, apal'teou-o pedindo declinasse o nome do Pedro Paulo de Morais Rego repe.
Prefeito, cuja insinuação fazia aquêle lideI', no que não foi atendido, liu em Ladeira, um ataq,ue dos
.pediu a palavra para u� esclarecimento: - "graças fi Deus a iÍldica- "balaios";
'Cão nasceu do P. S. D., nã.o se confor�ando, no entanto, com a atitu- - em 1842, o General e Barão de
de da U. D. N., ,que, an apreciar o aumento do funcionalismo, quer' Caxias, embarcou no Rio com des
aLirar pedras... Terminando, diss·e o sr. Assis que "V. 'V. E. E. tino à Santos, com as primeiras tro
- ·os udenistas - são contra os que nàda fizeram e os que algo desé'- pas para combater os liberais de
jam ,fazer ... " São P�ulo;

Em voi·ação, foi a indicação Osvaldo Machado aprovada por unâ- - em 1847, na Fazenda' do Su-
nimid.ade. midduro, municipio do Macaé, fa-

O "CARTAZ" no SR. LOURIVAL CÂMARA leceu ° Conselheiro Joaquim Gon�
O sr. Manoel Doriato da Luz, udenista, fêz o "cartaz" de quem .Ia çalves Ledo. Em uma sessão da Ma

o tem de sobra - o Prof. Lourival Câmara. S. Sia., lendo mais uni dis- çonaria ,em Agôsto de 1822, deu o
CUTSO, citou vários trechos doO tr3iba,l.ho· de autoria daquele nosso c'on- grito de Independência. Nasceu em
terrâneo - "o Custo de Vida". Mas, de si, nada disse. . . 11 de Agôsto de 1781, no Rio de

A seguir, foi aprovada a redação final do projeto' de lei n. 10, en- Janeiro.
.

(}errando-se a seguir a sessão.
'

,-.--

.lorI8n6polll, 19 de "aiO de 1948

Na Câmara

A essa altura o SJ'. Valh'i!) rle Assis, por 'vêzes vária., solicitou ao

orador que declinasse o nome ,.ij Prefeito responsável por êsse esta

do.:.de-coisas, não lhe havenelo s: cio satisfeita a sua curiosidade. Final
menL.r, depois dêsse lero�lel'o, [) sr. G�rcino dá por encerrada a leitu
ra do seu di,scurso - crítica ...

.

A PALAVRA DO AUTOR DA INDICAÇÃO
'rerminadas 'as "considerações" cio lider minoritário,- o sr. Osval

do Machado, antor da presente i�lclicação, já naturalmente' vitoriosa,
.de sua banc.ada profere veemente oraçãoO, destacando o trabaLho. de
F,eus pares - os do P. S.' D. - na solução de tão delicado probl·ema,
qual seja o da reorganização do Iquadro do fUllcionalil'irbo municipal e

do saláriü dos .trabalhadores. Disse, ao iníoio, que teve a sa.tis.fação de
vê-la raU,ficada por todos os vereadores, o ,que faria crer que tudo se

'proces�asse em terreno elevado, sem, no entanto, despertar o intei'ês
se político da bancada minoritária., ,o que é lamentável. A bancaela
pessedista está - continuou - à frente desse movimento, não porque
lhe interesse propaganda, mas por,que ela ,sabe que não pode o fun
cionaJismo municipal continuar na situação em que se encontra, re
lativamenle aos. seus vencimentos. E foi considerando tal situação
que o sr. P.reJeito pôz à mostra, em ass·im fazendo, o E-eU generoso co

ração, convocando a bancada majoritária para, unindo esforços, -so

lucionar tão grave pl'ob1ema. E - declarou - a bancada não fez sinão

repeLir o desejo do 'Chefe do Executivo Munic.ipal. Finaliz.ando, de
clarou ql1e em palestra com o sr. Pref.eito - e esta declaração estava
.au!orizado a fazê-l·a - êste lhe dissera que já está, em estudos a tabe
la regulando o salário elos o'perál'ios, bem como reestruturando o qua
dro do funcionalismo, estando, também, ·em "demarches" a institui

ção, em F'lorl,a'I1ópolis, de um restaurante do SAPS, que dará ao tra
balharlor refeição· mais eficienLe.

A essa aJtura o sr. Emídio Cardoso Júnior, em aparLe, prestou es

clarecimentoE. sôbre o SAPS, dizendo das suas finalidades.
Encerrando o seu discurs·o, o sr. Osvaldo Machado declara que

os operários serão melllOrados, os funcionários municipais reestru

turados em seu quaelro _:: para descanso dos que compõem a bancada

<lo P. S. D., não sendo, pOl" conseguinte, em vão, a promess,a dei sr.

Prefeito.
,
A ,PALAVRA DO LiDER BONNASSIS

O SR. ARMANDO ASSIS ESCLARECE

«Sedutora espiã
soviética»

ForL Riley, 18 (U. p.) o !''ll'-

gento John Biconiss declarou que
ficou "surpre�o ,e pl'ofundawen
te consternado "pelo fato ele ;) De

partamento do Estado ter qualifL,a
do sua espôsa russa de "seduLufa
êspiã soviética". Biconiss, que �stu
da na escola Militar daqui, diss0 fIl1e
dLrante óito meses viveu cúm sua

esposa Galina e ela nunc.a insinuou
que fosse espiã soviética ou que 1:'5-

tivesse
.

sequer in Leressada no go
vêrno comunista· Ante-ontem mp�

mo, o Departamentu inJórmou qne
ontro sargento, James Macmilean,
h�via abandonado a Embai.x�1da
n,orte-americana de Moscou, sedllzi
do pela esposa de John Biconi.�".

An.dré Nilo 'Tadasco

f

.._"---

loaou'uração da nova Igreja-Matriz'
de . Angelina

No prOXlmo domingo, dj'a 23 de maio, será inaug'urada ,;olene
mente a nova Igreja-Matri·z de Angelina. Para êsle �to foram convi�
dados inúmeros pádrinhos e como é de prever, um incontável 'núme.
ro de fiéis a,fluirá 'a Angelina. ,Conforme reza, o progl·a.ma haverá, à
nnite, procissão luminosa para a Grnta-:Vlaravilba. Haverá novi
dades nas barra;quinhas, galinhas assadas, churrasco, bolos, bazar, al
mô\;os, ca.fezinho em benerfício da nova Ig-reja. A resta será abrilhan
tada pela Banda de,Música de Nova Trento.

FRECHANDO •••

Com aquela invariável polidez e inr;leLe·rminada caulela
do conselheiro Acácio, eu me permito ler por bem lançado o

artigo com que, ontem, s'ttcedeu si A Gazela o cidadão Bomeu
Sebastião Neves.

O petróleo na.cional é um prublema que, nas a ula's de
química bem poderia substituir a clássica experiência da
fluoresceina, demonstrativa da quase infinita divisão dos
corpos.

'

.'Ê 'que, quando s,e discule o nosso. petróleo, I1lmCa é o
nosso petróleo que discute, mas a discussão!

CE esta, então, desintegra-se atomicamente em super-má
ximas c, sub-mínimas, . de jeito que o pe.fróleo própriament-e
dilo, fica em sossêgo onde está e queira Deus não fique pOI'
muito tempo. Entre as inúmeras modalidades de fuga ao te
ma, a melhor talhada' p.elo figurino em voga, é..-a que dá à de
fesa- de seus pontos-de-vista a inexpugnabi}idade de bastiões
conlra o comunismo.

Se o problema tem conteu\do econô,tiico e nãoO político,..

que estranhos canais são êsses que, ay'invés de levarem para
as refinarias, carregam o petróleo negro para as células ve1'-·

meJ.has?
O financia'mento - produt.o derivado - não levará, n.os

têl'mos em que. foi põsto, o nosso petróleo à exploração. N()
máximo J.ev.a'i'á muita gente à cadeia. Senão vejamos. Um
.grupo,. entre os dois ·existen.tes, só admite dinheiro brasileira·
nesse rfinanciamento. O outro advnga a admissão de capitais
estrU4ngeiros. Busquei ouvir as razões de um e de outro. En�
contrei-os ferrenJhos e irreconsiliáveis, prejudica.ndo-me so

bre.manBira o traçado ecléti,co de uma linha justa. No pri
meiro grupo di,sseram-me:

_ "'Os que desejam .o- capital estrangeiro -na exploração'
do nosso petróleo, desejam v·ender ,essa gTande reserva ,a

'Standart Oi!. Estão fazendo o perigoso jogo do imperialismo'
americano, cuja _política de guerra está, afinal, descoberta".

- "Êsse .sujeito é comuna" - pensei comigo. E fui ouvir
o .outro grupo:

- "Os Ique somente d'esejam capital brasilei:ro, na explo
ração do nosso petróleo, sabem muito 'bem que, sem o auxí
lio de lóra, essa· gra,nde reserva· ficará inexplorada. Não dis

pomos dos fundos necessários. O 'que êl�s querem é evitar

que o petróleo seja explorado. Estão, assim, defendendo os

interêsses da Standart Oi,l e comprometendo- o Brasil naS'

aventuras bélicas do capitalismo americano, contra a Rússia".
� Êsse também é comuna" - pensei outra vez.

xxx

"Brasil! Tt:rra virente, formosa, florida, opulenta, cheia
de maravilhas! Eu creio na tua grandeza, porque sinto a

imensidade dominadora de teus horizontes... creio na tua�

fôrça, por.que ouço o l'ugido seLvagem de teús mares... creio'
TI·a -tua paz, porque son,ho com a melan�H"0a suavidade de
tuas noites enluar,adas ... "

Que grandes patriotas, são< os poetas!' ;Pelo menos nãO'
a:tra,palham!

'

'.

GlÜLHERME TAL.
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