
A sessão do dia 19 deste mês em

curso foi incontestavelmente Ull13

das muitas que os nossos deputados
provaram do carinho e devotarnen- lerior, e que foi

,

lo com que se dão ao serviço, legis- Anterior Tavares, muito calhava o

Iativo. proposição do Sr. Rodrigues Ca-'

O sr. deputado Raul Schaefer, vi- bral como um aditivo,

ce-v'leader' do Partido Social De- .� O sr. Rodrigues Cabral, com :I;

rnocrátíco", foi o primeiro orador palavra, aceita a opinião do deputa
da sessão versando suas palavras do Nunes Vareja, mesmo porque'
sôbre a enchente que castigou t) não desdenha exame mais acurado-

O G êmc di E d
. r� 'um simples caso de "hova- município de Brusque do qual i. do assunto em causa,

.

overno' O
,

sta O e .. rismo".. e o "bovarista e' Iigno representante na Assembléia. Lembrada que foi pelo sr. Bodrr-.
- aquele que se julga diferente do Disse o nobre parlamentar das du- gues Cabral, foi nomeada a seguin-·

.

a's" VI'tímcs do
o tufão '1ue realmente e. Cm caso de psíco- ras calamidades por que, por esses te comissão, composta aliás, POI"

o .Iogía ou melhor, um neologismo ou ultimos dias, vem passando a nos- deputados cujos municipios forann
Indo ao encontro das vítimas do terrível furacão que caiu sôbre galicismo de que é pae, Jules Gaul- sa população em certas zonas do mais assolados:

Valinhos, no Município de Canoinhas, o Governo do Estado tem tier, que por sua vez se inspirou em nosso território. ltajai, Valinhos- Orty de Magalhães Machado --
enviado para aquele local tudo quanto se faz necessárío à

-

convenien, Flaubert.
I (Canoinhas) _ que foi arrasada P. S. D .

.t� e imediata assistência à população flagelada. Ainda hoje, em avião Mas sendo assim, basta vê-lo 11:l : por forte tufão, Laguna, Nova- Armando. Calil Bulos -r--r- P. S. D,�
especialmente destinado a êsse socorro, foi mandada para Canoinhas Tribuna do Palácio da Assembléia, Tento, Gaspar, Tijucas etc. Alfredo Campos - P. S. D.
grande quantidade de penicilina ,e de sulfa, que serão aplipadas na sal- mal acaba de desencostar a boca da l' Sôbre Brusque, s. exa. entrC!ll Konder Reis _ D. D. N.
vação de numerosas vidas ameaçadas em consequência de graves f'e- mica do microfone. em maiores minúcias. contan- Arolde Carneiro de Carvalho
rimentos recebidos por ocasião do vendaval. .Antes de tomar assento na sua do ao plenário todo o desanimo c U. D: N.

Assim, o govêrno do sr., dr. Aderbal Ramos da Silva atende, sem )oltrona, passeia o olhão, por só- desalento em que entrou a popula- Antenor Tavares -- P. S. D.
demora e antes mesmo que quaisquer apelos lhe chegassem a tal' res- bre os seus pares e depois, eleva a ção assolada. Assim sendo, disse, Braz Alves - P. T. B.
peito, as urgentes necessidades daqueles infelizes, atingidos pela ca, vista para o alto à procura da

.

as- submetia a Casa a lembrança de se Esta comissão recebeu o encargo lIe:
Iarnidade. sistência na galeria. Só depois se telegrafar á S. Exa. o Sr. Senador enviar 1m telegrama ao nosso ílus-

Êsse falo foi, aliás, muito justamente pôsto de manifesto num assenta, fazendo sobressair masi o Ivo d'Aquino, pedindo fosse Brusque trado conterrâneo Sr. Senador Ivo
bril,hante discurso, que o deputado Orty Machado, falando com tôda a abdomen numa atitude de ímpáf'iu incluido nos municipios de que cui- de Aquino relatando prejuízos nas'

autoridade de um representante de Canoinhas na Assembléia Legís- e de triunfo imaginado .' dava o seu projeto de auxilio . zonas atingidas pelas cheias, c,
lativa, proferiu, ontem naquela Casa. Nem seria para menos que O Vimo-lo nessa pose, ontem, nos O deputado Braz Alves apoiou u mais tarde, a redação, de um no-

destaque assim dado a presteza e ,espontaneidade da assistência cpue seus arroubos de eloquência. lembrança do seu colega, minal ao mesmo Sr. Senador CID!

o Govêrno do Estado aco-rreu em benefício da população de Valinhos, Depois rodopiou nas .molas da O sr. deputado Alfredo Carn- que, mais porrnenorizadamente, lhtlf
onde também o Prefeito Otávio 'I'ahalipa 'se encontra cm atividade, poltrona e Iirnpou os embaciados

pos, segundo-secretário da Casa e seja historiada a força da catas-e
com os recursos que lhe são permitido-s, no âmbito municipal. vidros dos oculos. Pigarreou e ain- ilustre membro do P. S. D., também trofe. Para a redação do telegrama;

Desde que recebeu a primeira comunicação do lamentável aoon- da tornou a olhar em redor. foi á tribuna pelo mumcipro de d sessão foi suspensa. Reaberta, a;

tecimenlo, o sr, Governador do Estado determinou tôdas as providên; Só depois socegou. Brusque, Disse o honrado deputa- Comissão apresentou ao plenário;
oias para que nada faltasse, !:lo local do flagelo, às numerosas vítimas, Quando se aquietou, a sessão ha- do que ninguem ignora o que de que o aprovou, o seguinte:
cujo estado, em geral., apresentava aspecto desesperador. E, desde via terminado. tra])'alhos vem sofrendo os blume- TELEGRAMA
então, constantemente em contacto com as autorrdades que ali pres- Realmente, o. homem é mesmo UI"

nauenses, oriundos dessa ultima 19 de maio de 1948.
Iam auxfllio à população, 'o Govêrno estadual a tudo provê, com a "hovarista". cheia; que tão duramente infetci- Senador Ivo de Aquino - Sena-
urgência que o' caso requer. A�udindo a essa circunstârícia, disse o sr, 1 Pensa qU,e é muito mais do que tou a sua adiantada e progressista do Federal - Rio
deputado Orty Machado que, indo em companhia de sen colega Ha- realmentee.'

comuna. O prejuízo causado a Blu- A Assembléia Legislativa t0111an-
roido Carvalho pedir determinadas medidas em fa,vo� da ,l�opulação I A-finaL..

menau é, de certa maneira, para de conhecimento alem Munícípíos
de Valinhos, teve conhecimento de que aquelas medidas ja haviam ' LEVI

causar desânimo ao mais
o

heróico Sul catarinense outros como Tiju-
sido tomadas pelo Govêrno, {rue não se desinteressa, por um só mO-I' espír-ito, e que as �imples palavras cas, Itajai, Nova Trento, São .Joa-
mente, da sorte dos flagelados daquela localidade.

) • •

B
.

_I
de simpatia nada resolvem. quim, Laguna, Brusque, Blumenau,

Ocorreu, então, no plen�rio do Legislativo, um �alo que merece VIsitará O rasl O Assim, e uma vêz ouvida a Casa, Joi�v.ile, Palhoça e Indaia:, estão>
referência: o deputado udenista Haroldo Carvalho, discursando e de-

-

d pedia estendidos a Blumenau por noticiando enchentes e tufoes res-

p�ndo, tam�é:n em abono do que af'irmára o seu, :ol�ga .

pessedista, general Atexao er quelll de dtrei�o, os au�iIios, de pecfivos territó�ios ,�o.dendo tod()
nao Lev'e dUVIdas em declarar que louvava o GovCl no do Esta(�o por A ,convite ,do' govêruQ dQ Bl'i).sil a.�le trata o proJeto ele leI, em elll'SO ll!on:,e�)t? <,ch�gar notICIas outr ..)<,I

\ motivo Je.ssa nob�t) solic.Hude em presença da;_desOladol'� sJtuaçao em
é esperadQ nesta ,c8'Pital, a 10 do jIT0 Senado Brasj�eiro� do nosso con- .MUlllClpIOS Igualn�ente assolados

que o vendaval de domll1go lançara a povoaçao de Vahnhos.
\
O de- ,_. 1d uro. o visconde Harold

�errâneo
Senador Ivo de Aquino. chegando conhecImento ciclone

. .

f t·
me� VII o

d' V r h M'poimento ?O represe_ntan�e ud'en�sta, ne.s�e caso, preCIsa ser, e e Iva-
Rup.ert 1"eof1'ic George Alexander, O Sr. deputado Pinto de Arruda, �s�nllu p�voado � �n os LIIll-

., n::ente, .sallenLado, nao so pela ll1SUSp,eIçao de q�e se reveste, rr:as ..

atua,l governador g'eral do ,Canadá na tribuna, abordou tambem o ns- C�plO CanOlllhas vItll_nas numero>
amda para honra do reclllto em que sua voz �'e fez OUVIr, para maIOr

e um dos mais desLacados cabos de sunto a que nos �perl11itil11Os cha- ymte alem centenas fendos vem S:J

contras{e com a d� alg'uns �e seus pares: sempre. e ,sistematica-rr:ente guerra da atualidade, sob cujo co- mar de as-sunto do dia. Disse qLie licitar eminente conterrâneo exte.J
dlSpostos a subestImar a açaÜ' do ExecutIvo catarmense. Vale, alllda, j m:mdo supremo 'atuaram as fôr- também São .Joaquim foi duramente der seu projeto todos Municipioç
mencionar o depoimento do deputado minorista, espeeialmente para ça' brasileiras na Itália. trabalhado pelas ultimas cheias, que assolados bem como aumentar se

ress·alva de a:titudes menos dignas de louvor, parlidas não já da b:;lll-
S

.

somam aos Seus habitantes enorin<�s possivel verba que julga insuficién-
cada uclenista na Assembléia, LjLle não leria intel'êsse no despr'estígio "on tere'"nCI·a so'"bre O prejuizos. Assim, também ouvida a te atender prejuizos toda ordel.l:i
(ia Casa e do mandato popular, ma,s ostentada, com farta desfaçatez, V Cása, pedia incluido o seu munici- socorros populações calculados quim
pelo jornal da u. D. N., nesta capital, 'que, sem uma só expressão de

.

pe.tróleo pio para recebimento do auxih() ze milhões Cruzeiros; Seguirá me-
solidariedade moral para com os desgraçados sofredores atingidos cGnstànte do projeto do Senadllr morial detalhando fatos seu melhor
pela calamidade, não faz sinão ferir a Elignidade da Casa do Legisla- Rio, 20 (V. A.) - Segue, hoje, Ivo de Aquino. conhecimento .. Encarece necessida-
Uvo cata,rinense, na reportagem sôbre os trabal,ho.s dos 8rs. deputa- para São Paulo, afim de fazer ali

_ O Sr. deputado Rodrigues Ca-, de ser projeto .transito Câmara De
dos. Não foi outra coisa o que fêz, ainda ontem, atribuindo a dois uma conferência sôbre o petróleo bral _ U .D. N., sugeriu uma

CO-!
putados relativo Municipio Ita,iai

honrados representantes da bancada do P. S. D. alcunha,s pejora- no Clube de Engenharia 'de São missão que, nomeada pelo Sr. Pr�- aprovado bem como verba seu pro
Uvas. Paulo, o deputado Heemes Lima, sidente, se dcsincumbisse de, com jeto encaminhado Governo Estado>'

O protesto que �qui deixamos consignado, contra êsse fato, há- do· Parlido SocailisLa Brasileiro.
um memorial levar ao Sr. Senado:

I
para distribuição equitativa �:nun�--

, . I
.... _"••de ser o de todos os cidaãâÜ's educados desta terra, que não des·ejam Ivo de Aquino conhecimento dI) : cipios· acordo extCnsao preJUlZOS.

ver tratado com desresp'eito e com achincalhe o PodeI' Legislativo do Quem será 8 líder que foi, em diversas zonas do Esia-' Cordiais saudações. José Boabaid ..

Estado.
do, o montante dos prejuizos, can.. Presidente.

"trabalhista na sados pela calamidade. SESSÃO DE ONTEM.
_ O S�·. Nunes Varela: - P. S. O sr. Alfredo Campos".

Câmara Federal' D. - Acha que é de lamentar a he- 2° 'secretário da Casa, COIm

catombe que nos assolou e que, ell- Continua na 3a.' pág

A, sessões de ontem e de "nte
. enchentes e as providências. O
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Na Assembléia Le

Rio, 20 (V. A.) - Informa-se

que o lideI' da bancada do PTB na

Câmara Fedeeal será escolhido en

tre os nomes da .dissidência. Deze- Abandonou a u. D. N.,
Reslricões ao Govêrno

-

Estadual
no seio da UDN de Minas Gerais

,BARiBAGillNA, 20 (D. B.) - Próceres da UDN de l\'linas, estive-
1'am rellnidos na Gra,nja das Margaridas, de propri.edade do sr. Virg-í
lio de Melo Franco, onele segundo se lJnuncia foi cuidadosamente es

tudada a situação)Jolítica nacional. Fala-se aqui que o:s srs. Montéiro
de Castro, Afonso Arinos e José Bonid'áJcio 'teriam redIgido um longo
manifesto cÚja publicação se daria após a convenç'ão do partido nes

te Estado. Conquanto ainda não se conheça o teor do "manifesto, admi�
te-se que êste se relacione, em pa.rte, com o problelna da pr,esidência
nacional do partido, e também. contenha restrições á orientação po-' .�n:�ral ingT�ss�rá
lítica do govêrno Milton Campos, por cujo desvirtuamento se respon-

cJallsta BrasIleIro.

.sabiliza o sr. Pedro Aleixo, secretário do Interio.r. Esta última inter,,:

E -·--P---I-----preLação ca.usou grande reboliço nos ckculos udeni,sta·s mineiros. I. In
.

a ácio
Estiveram ontem em Palá-

nove dis8identes vão reunir-se pa
ra tratar da questão; aJi'G;Q1ando-se
que a direção atual do PTB está
fazendo d�marches para que o sr"

Gurgel do. Amaral retire seu pedi
do de renúncia ao pôsto. AJi.ás,
corre que o deputado Gurg,el do

no Partido 80-

Hio, 20 (V. A.) - O sr. Virgílio
de Melo �anco abandonou prati
camente a direção da U. D. N. mi

neira, recolhendo-se á sua fazenda

em Barbacena, tendo escrito uma

carta 'ao ·sr. Alberto Deodato, vice
pr,esidente da UDN mineira. O sr_·

Virgílio ae Melo FrancO' recusou

se também a tomar parte na con....

venção da UDN min€ira.

cio, em conferência oom o sr

Gover-nador, os sr� Des
Urba11f� Sales, presidente do
egrégro Tribunal de Justiça,
deputados Artur' Müller e

K�nder Reis,' dr. Vitor Lima,
Procurador Geral do Estado.
em· exercício, e com te. Alvaro'
Pereira do Cabo.

Os bens .alemães, ifalianos e:

japoneses
Hio, 20 (V. A.) Em exposi-

·ção. submetida ao. presidente da

República, o ministro da Justiça
borda várias considerações sôbr,e

a situação dos bens e direitos dos

alemães, italianos e' japoneses em

fae,e da legislação vigente, quando
tenham adquirião .a nacio'nalidade
bra,sileira em virtude do disposto
na 'Constituicão de 1937, artigo
115, letras "c" e "d". Em tal caso,
o cidadão é brasileiro.

.)

IContinua .

a greve na Rede Mineira
BELO HORIZONTE 20 (D. P.) - Informa-se que a diretoria da

Xrde Mineira de Viaçã; está disposta a' pagar os atrasados', deste que
(JS grevistas 'de Divinopolis vQlfem ao trabalho. Não está, porêm, em

(�ondições de atender ao pedido de, aumento e outras reidivincações
aos ferroviários, que por sua vez insistem nas exigências, continuan
do assim o impasse.

i!-'�'.;:. >- ..

do 'que a Comissão de Reparações
de Guerra e o B3Jnco do Brasil pa
rece ainda' terem dúvidas a respei...
to e por isso sugere ao che:t:e 00'
Govêrno que determine .aos cita
dos órgãos a liberação imediata C'"

automátíca dos bens e direitos dos
naturais da Alemanha, da Itália e

'do Japão que preencham o-s requi-·
sitos legais ,em vigor.

,
'

Conclui o referido titular dizen-
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uteis Aviso sôbre p� 'Procissão de Corpus Christ
�

d!�r!!I�oe�Jl�J!!�� 10 do Dom Joaquim Dqmingues de Oliveira, por mercê de Deus e da'Sa
ta Sé Apostólica, Arcebispo Metropolitano d� Elor-ianópol is, etc

Aos que o .presente edital virem, saudação, paz e benção em J�Sl
Cr-isto. , .

Fazemos saber que, sendo o próximo dia 27 do corrente, CllllS

grada à magna solenidade de Corpus Christi, em que ,.;e hOllil'nage
a

-

própria Divindade no mistério do Santíssimo Sacramento; e Da
atender aos justos desejos de nossos amados diocesanos: Havemos D
bem determinar para aquela data a solene procissão do Corpo de De
que se verificará como segue:

Reunidas as associações religiosas abaixo especificadas, e nuquel
mesma ordem, dentro e no adro da Catedral, um pouco autos' das 1
'horas - 11 horas da tarde, - desfilarão ao sinal dado, lenta. cOlltínl1
e o'/'d:enadam,ente, e precedidas da Cruz processional, e sob ,�l di,l'eçã
imediata clus revmos. sacerdotes, chanceler e auxiliar da Cúr ia, qU
acompanharão .o préstito, obedecendo ao seguinte intínerário :

Praça 15 de Novembro - lado do Palácio - ruas Visconde ti
OUl'O Preto, Artista Bittencourt, Saldanha, Marinho, Praça Gef.úli
Vargas, rua Visconde de Ouro' Preto, Praça Pereira e Oliveira, ru

Arcipreste Paiva, Catedral, ,
:

A bênção, para que não haja interrupção do préstito, será dati
no adro da Catedral, para alcançar a lodos os fiéis .

A ordem das entidades e associações, no prestíto, será a seg'uilllp'l
Cruz processional, Instituto CoraCão de Jesus, Asilo de órfãos, <fongre�
gações Marianas Femininas, Ação Católica, Associação fie Sta.

Tel'CSi.\·nha, Damas de Car-idade, Apostolados, Ordem 3a de S. Francisco (Fe.
míninaj, Oongrégações Marianas Masculinas, Irmandades, segundo �
ordem de precedência ou costume, Ordem 3a. masculino e por último
a Irmandade elo SS. Sacramento·

"

Caela associação deverá apresen lar-se com os _r·espectivos estandar.
Ies e distintivos. Suo ye,rmitic1as cria�ça� na procissão, só vestidas Q�
anjos para abir o prést ito que desf'Ilirá, como acima se' disse sem
quaisquer interrupções na marcha. Os fiéis e famílias que não Pl;derern
acompanhar a procissão deverão postar-se nos passeios das ruas do
trajeto, para assistir-em a sua passagem. .

.

Pa ra assistirem à nroeíssâo de Corpus Christi deverão aehar.s
a hora marcada todqs os clér-igos de ordens menores e sacras, seculares
e regulares, existentes na capital, para o que ficam por êsse convs
canos.

:\ô� fiéJS recomendamos o maior respeito ao 88. S!.lcramrnto, em
que 'csta verdadelra, real e �ubstancialmente contido o Corpo ele Nossfr
Di\'ino Salv?doJ'. , ,

OutrOSSIm recomendamo-lhes tpnham ornadas as l'uas c as freulell
de su�s casas, em homenagem ao li'\o augusto mistério.

. �::hpotecando a todos antecipa,damen le as nossas humildes bênçãos
nutrJ!llos a certeza que tu�o�orrerá para a maior glória. de Jeslls Sa:
crarnel1tado e honra da relJglao em g·rra).

Dado � passado nesta cidade de E:lol'ianópolii', sob o Selo de Nossa�
armas eo ,8oma! do Cha.neele!, do ArcebIspadO, aos 18 de Maio de. 1948..

(a�,,) Conego F1 edel'lCO !lobold, Chanceler do Arcebispado, Jvsf
Renato de Souza, Provedor da Irmandade do SS. Sacro
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Farma-cias de-plantãó
ME:S DE MAIO

16 Domingo Farmácia Catarinen
se - Rua Trajano;
22 Sábado Farmácia Rauliveira -

Rua Trajano;
23 Domingo - Farmácia RauB

- veira - Rua TraJano;
29 Sábado Farmácia Santo Agos

tinho - Rua Conselheiro Mafra;
30 Domingo Farmâcia Santo Agos

tinho - Rua Conselheiro Mafra.

O serviço noturno será feito pela
Farmácia Santo Antônio sita á Rua

Jeão Pinto.
A presente tabela não poderá ser

alteráda sem preVIa autorização
deste Departamento.
............

-
.

Viacão Aérea
. "

Horário
Segunda-feira

PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte

PANAIR - 12,47 - Sul
CRUZEIRO DO SUL 13,55

Norte
Terça-feira

6lRUZEIRO DO SUL - 12,00 -

Norte
VARIG - 12,3Q - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 9,40 - Norte

CRUZEIRO DO SUL - 11,00
NO'l'te
VARIG - 11,40 - Norte

, PANAIR - 1:2,47 - Sul

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

'Norte
'€RUZEIRO DO SUL - 15,30

Sul
Sexta-feira

CRUZEIRO DO SUL 7,20
Norte
PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

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

Norte

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

Sul

l
PANAIR - j._2,47 - Sul. I ,"

�tlL�.

corrente, comunico, por êste modo,
de ordem do govêrno metropolita
no, aos revmos. párocos, coadjuto
res, capelães e superiores de colé

gios e comunidades femininas, que

I3l!lGUNDA.FEIRA durante o corrente mês, é desejo do

Expre.'lSo São Clst6vAo _ Lagtma Santo Padre se façam preces espe-
7 horas.
16 horas. ciais a Nossa Senhora pelas necessi-
Auto-Vlação. ftajat - ltaja! - U5 ho- dades atuais da Santa Igreja e,
Expresso Bruaquenee - BrwIque _

raso / ,principalmente pela pacificação da

_ �I,��sshor��squense
- Nova Trento Palestina:' terra tão intimamente li

Auto-Vlaçâo Cata1'1nense - JolnvUe gada aos mistérios de Nosso Senhor .

- II horas.

Auto.Vlação Catarlnense _ Curitiba Por seu intermédio, outrossim,
- 5 horas. deverão os fiéis se concitados a

. Rodoviária Sul·Braall - Porto Alegre
_ 3 nóras. elevarem suas preces fazer outras
Rapido Sul·Brâ'sUeiro - J6lnvilAl - -

d
As 5 e 14 boras. boas obras para a consecuçao os

TIDRÇA·FELRA mesmos objetivos.
Auto-VlaçAo Catarlnense - POrto Ale·

gre _ 6 horas. Florianópolis, 17 de Maio de 1948 .

Auto-vtacão Oatarmense - CurItiba (as.) Cônego Frederi.co Hobojd -
- 5 horas
Autc·Viaç.ão Catarínense Jolnvile Chanceler do Arcebispado.

- 6 horas. -,.

- A6t���:f�o CatarlneDiIM> Tllba!'Ao

GRAN010SA,'SEJçpresso SAn. Crlstóvlo - Laguna -
7 haras. •

� W��:a'8. Glória - Laguna - 7'Ji
i1\IfATINADASExpresso Brusquense - Brusque _: 1'1

16 horas. I,A-·to.Viaçâo ltajaf - Itaja! - 15 no- Todos os Domingos, grandiosas,
rat.ápIdo Sul BrasUelro - Joinvlle __. u

I

"MATINADAS"
'

5 e 14 horas. I' Sob o alto patrocinio do "Crédito
QUARTA,FERA .

Auto·Viação Catartnense Curitiba Mútuo Predial", jornal "O Estado"
- 5 horas. -

"C' R'"Auto.Viação CatarIn!!nse JolnvlJe e ao me ltZ .

-..- 6 horas. I Serão oferecidos mais de Cr$ .'.

Auto.Viação CatarInense - Lagu!lla . .

_ 6,30 horas. 110.000,00 em premlOS aos cont'ur-

Rápido Sul Brasllelro - Jolnvlle - às rentes dos concursos: "A Mais Bela
5 e 14 horas.
Expresso São Cristov8o - Laguna

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque

'6 horas.
Aut(}oViação ltaja! - Itajal - '15 ho-

RUA CARVALHO, 6�

Borario 'das· empre
sas rodoviarias

Aviso aOK Estudantes
Estudantes em férías que dese

lem viajar conhecendo todo o Es
tado poderão obter os fundos ne
'6ssários executando facil ,tarefa
llHI bem ex,ecutada lhes proporCio
nará ainda algum saldo em di
n.beiro.
Jnformações à rua Visconde de

Ouro Preto D. 13 das 9 ás 12 e das
,a ás 17.

.

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

Voz Colegial" e da "Rainha da CJ
dade".
Nestas "MATINADAS", serão dis

!ribuidos brindes e prêmios ao di�
tinto auditório.

raso

Expresso Brusquense Nova Trento
- 16,30 horas,
Rodoviãr!a Sul Brasll - POrto Alegre

- 3 h.oras.
.Duas horas alegres, para o� cole

giais de FLORIANóPOLIS.

DATILOG AFIA
QUINTA·FEIRA

Auto··Viação Cat.arinense
Alegre - 6 horas.
Auto·Vlação Catarlnense

- 5 horas.
Auto-Viaçâo -Catarlnense

- 6 horas.

Auto.Viaçâo Catarlnense - TubarAo
- 6 horas.
Auto·Vlaçâo Catarlnense - Laguna

-- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna _

7 horas. -

Empr�sa GlórIa -- Laguna - 6 1/2
e 7 1/2 horas.
Expresso Brusquense -- Brusque -

16 horas.
Auto·Viação ItajaI - naja' - 15 ho

ras.
RápIdo Sul Brasllelro - JolnyUe - às

5 e 14 horas.
Empresa Slll Oeste r ,tda - Xapec6 - ás

- 6 horas,

POrto Programa de Téla e Palco.

Na Téla: Jornal Nacional, COillé
dia dos Três Patetas, Desenho Colo

rido, Shorts, etc ....
No Palco: Apresentação de

JAIR E SEU HEGIONAL.
ZININHO (O .Jorge Veiga cata- (orrespondencla

Comercial
Confere
Diploma

CuTltlba

Jolnvlle

rinense) .

JAIRO SILVA (O cantorJomàn
ticp).
OSMARINA MANGUlLHOTE

caçula do samba).'
Animação de: ZECATÁU.
Locutor: DAKIR N. POLIDORO.

DIREÇAo:
(A Amélia M Pig�__zi

METODO:

Moderno a Etlcientt

SEXTA-FEIRA
Rodovlárla Sul Brasil -- POrto Alegre

- 3 horas.
Auto·Viação Catarinense

- 5 horas.
AutG-Viação Catarlnense

- 6 horas.

Auto·VIação Cat1'rinense - LaJrullB
- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna _

7 horas.
Auto·Vlação ltajal - Haja! -- 15 ho- DR. RAFAEL' G CRUZ LIMA

raso

Express() Brusqu.ense
16 horas.
Rápido Sul Braslleiro

às 5 e 14 horas.
;SABADO
CataTinense - Curitiba

E ainda apresentação no palco de
12 candidatos, em busca do titulo,

CurItiba
tiA MAIS BELA VOZ COLEGIAL"

Jolnvile

ALVARO DE

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

({SILVEIR�({

-

A DIVULG (AO

Brusque - e

DR. CA�LOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS

Revisia do Paraná para o Sul do BraSll
Intercâmbio Cultural

Economico Financeiro
Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.

CAIXA POdT AL, 775 CURITIBA
Joln·vlle .-

Auto·Vlação
- 5 horas.
Rápido Sul BraslleM'Cl -

às 5 e J9 horas.
- 6 horas,

Jolnvlle -

Escritório: Rua João Pinto
n,O 18 - Florianópolis

r.-_-_ .-........- •.•-_....._-_..-_-.-.-.-.-_.......-. _",

CO'queir�s
ASSIDMBLÉIA GERALJolnv1le.Auto·Viarão Catarlnense

-_ 6 horas.
Auto·Viaç.Ao Ca-tarlnen.se

_·6 horas.
EXDr�sso Slio Cristovão _ Laguna

7 horas.
Expresso Brusquense _ Bl"usque

14 horas.
Auto,VlaçAo Itajal' - ltaja1 _ 13 ho·

raso
.

Expresso Brusquen,se - Nova Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória _ Laguna _ 8 1/2

e 7 1/2 ·horas.

Tu'barAo CASA MISCELANEA diatrl'
buidora do. Rádio. R. Coi A
Victor. Válvulaa e Di.co••
Rua Conselh�lro Mafra

Praia
Ficam 'pelo p.resente notificados os ass-ocülidos deste Clube, que

no dia 22 do corrente mês, ,l'ealizar-'s·e-á em sua séde social, em {:o
queiras, ás 16 horas, uma reunião de Assembléia Geral para eleiçãO'
dos membros do Conselho Deliberativo e seus sUDlent.es para o perio'
do de 1948/1950. Não havendo multew leg>at para o funcionamento da
s.essão haverá uma 2a· convocação para meia hora após, quando deli,
iJerará com qual.quer numero de quotistas Ji)'Usentes (atr. 35 dos Es

tatutos) .

Florianópolis, 10 de maio de 19MJ.
A: DIRETORIA

Casa--Vende-se

COMPANHIA -AUANÇA DA lill
........ 117. -' .... : lAIA
DfCJJDIOti 11 nu.••PO.Uf

.

Cifr•• do BalJtnço d. 19441

CAPITAL E RESERVAS
Re8ponlebilidarb!.
Recetl'
Ativo

Cri. . 80.900.606,30
Cr$ S·i-978:'4ó1.75S.97

61.053.245.30
142.176.603,80'

..

•

------------------------------
uma à rua Nova 1 rento n

4S entregando a chave ime
diatamente.

TJéitar com o sr. Leopoldo
Coelho à rua Bu/cão Viana 41.DE TI1ANSPORTfS AÉREOS lTDA

o o

0i�t�?J��O
o o o o

o,
TOMEM

"Iftl ereDsDta�1
"SILVElRAu
-

Grande Tanl..

COMERCI.ANTE: ,,* mn U·
91'() à Biblioteca do Centro Aea
'Ilmioo Xl dle Fe'9'el'eiro. Co.·
tMbuiráa. Maim. para B forma
elo cnIturaJ troe. e.tarln......
,.e amanhã I

("Ca,mpanh. pr6-U'tTO'" .
'U "ti l'.........tNJi

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\. n FSTADO �ex{a telra 21 cs. M�!o Q.. ''-948--------------------------�----------����
3

.

tIRA TENIS CLUBE .- PROGRAMA PARA O MÊS DE l\'IAIO _. DIA 22 (SÁBÁnO) GRANDE "SOIRÉE" COM INICIO AS 2�
HORAS;

.

DIA 30 .

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

RELOJOARIA MORITZ)
-------------------------------------------------�--�------------------------�------

Ainda a enchente Na Assembléia •.. Homenagem ao crufe. Alvaro Cabo
d BI,.. .

Con c1usão,. 'l'eye lugar, ante-ontem, no Clu-. que se passa no meu íntimo, nesse
e umenaU a palavra, mais uma vez se ref'eriu be Doze de Agósto, o grande jan- Instante.

'. .

I
.

. . ..

f id '1'
. .aloroso A verdadeira alma do marmner-A '1 ao que fOI a ultima cheia em Blu- Lar o e reei o ao 1 ustre e vi
.' it 'cANIVEHSARIOS: Ao sr. deputado Alfredo Campos, . .. . militar Capilão de Fraaata Alvaro ro, franca, sincera e mm as vezes

ZVRI SEGUI DA CUNHA o. sr. Prefeito. de Blumenau dirigiu nl�nau, �n?e grande e ll1dI&�UtrVel Pereira do Cabo, pelo s�u numero- rude, quando. deseja se expressar,
D f l

.

d d o seguinte teleararna :
fOI () prejuizo causado, Continuan-

so círculo de amigos e admirado- diz o que s.ent�, empregando . �se UIlI, na ata e ontem, o ani- �

f" 1'" la ras mais SImples sem preci-C do na tribuna, re e-se ao or. res por motivo ele sua trans: eren- pa u v .

c . '.' .'-versár io natalício do nosso presado .ornunico ao presado amigo que
Prefeito de Blurnenau d� quem 1'C oia da Chefia do. Eslado...,Maior do' sal' procurar na multícolorídade«conter-râneo sr. Zurí Segui da' Cu- os prejuízos da enchente provoca-j :",": <.

50 Distrito Naval, sediado nesl a I das frases enganar-se a SI mesmo.

nha, categorizado funcionário do da por chuvas, que desabaram sô ..

caber-a o telegrama por nós pub lica-
capital para outra alta missãocom � com essa siuceridade, bem ma-

bre o Vale do Itajai, sábado até esta.
do em outro local.

que rdi distinguido no Ministéiio : ruja, declayo que nunca me esql�e-::Ministério da Fazenda, presente-
_ O deputado Magalhães Maclla- da Marinha.

. I cere� de. vos: earo_s armgos, que I?C?mente comissionado no carne de madrugada, principalmente atingi- I"
.

g ntis f'osteis nao me esquecerei�

do, visivelmente contristado, tráz ao Ao ágape em fe lZ ImprOVISO, 'e � �, _. �. .

Guarda-Mór da Alf'andega de São ram rudemente bairros operários expres��nclu' os sen í.imení.os dos jamais de!;,,;�. lerya Lao bondosa. �:Francisco. e familias de' pequenos recursos.
conhecimento da Casa, de maiores

presentes, o sr. prof. Flávio Fer- seu nome !Ioa;'a gravado sernpi e

cintilante e adorável Também o Município foi grande- desgraças causadas pelo tufão que rru-i disse da grande admiração e n� minha :taIlllha, pOIS além daEspír-ito
atacou a povoação de Valinhos, no profunda amizade que o hornena- minha esposa, ainda levo um .ga-'"'callselll''', o distinto nataliciante mente atingido, principalmente sua

Ih
. . 1'0'0 nascidos sob o sol dardejan-Município de Canoinhas de que lê geado, pelo seu cava eIrISmO e L,. c

, .

c
•

-que desfruta de largo circulo de rêde ele estrada de rodagem. AgIU .. . espírito votado a realizações em' te, soh o ceu asul catarlll.enses. FI-
.

há atinciu quasi a doze metros acima I'ep.resent.ante na Assembléia Legis-
prol do progresso da nossa terra, lho a ql.wm saberei enslD:ol.r sem-

.

:.a.mizades em nosso meio SOCIal, la �

I • d ib '1 t
.

�

t "1Jeni vcl normal. Muitas foram as fa-] ativa. _�lll a na tri una, o 1 US 1'.1- deixava entre nossa gente, Iamen- pre amar' e a mUI o querer e�se -

-de, por certo, ter tido a grata opor-
m.ilias que perderam quasi todos os'. elo legislador externou a 'iU:J. I ando t.odos a sua ida, daço d� nosso grandioso p�IS."tunidade, de mais uma vez aquilatar

t I i não ver o no- Agradecendo, tão confortadora ,FlllalIzando, ,deseJO mais u�na,.ca estima e do conceito de que. goza, seus haveres, dada a impetuosidade. es ran reza c e

homenagem, o sr. Comandante. vez. agradecer esse vosso gesto,
e volume das azuas. Calculando-se j me do seu colega Haroldo Car-

A'!varo P. do Cabo, proferiu, viva- amigo e fra.ter.no, e of.er�cer-vos·.através as inumeras felicitações que �

C 11 t C t I dprejuízos alcançaram mais de três neir-o de arva 10 como com- mente emocionado, a seguinte, bela .os n;eL:s pres Imos na api a
. "�-certarnente recebeu e ás quais nos

C República Levantando a minhamil contos, SelTI contar a destruição oonente da omissão para tratar e expressiva oraçaG que aqm pra- �J •

" •• •

.
-

-associamcs prazerosamente, .1. .

t tr s : taça bebo ti saúde e telícídade dos
parcial e possI'velmente total dos elos auxIllOs a serem prestados <15 ,zerosamen e I anscrevemo '. '. d

.'

, e exrnas faml'lias',SRA..JOS:f: TAVARES DA C. MELO . "Emocionado agradeço Slllcera- preza. os ,1lmgo:; ,

O I).l·édios de Creu1 Karsten Finardi. 'lOnas assol_adas pelo catac.hsma. U
meIlle as pa13vr�s carinhosas e e ·apelando s.incera e lealment,e pa-.A efeméride de hoje assinala

S M Ir H h d d • coesosEm nome laboriosa população nos-
r.• aga 1ae5 mac a o ISSe 'lu'! fralernais do vosso iotérpr·ete, que ra que e.sLeJa�os ,sempre .'

M
...

t- d' t t'
. l) nome do seu honrado colega Cal'- com fra"es multicores, sintetizou na rIef€sa dos mteresses catarmen-50 UlllClplO ao ru emen e a ln{:u- . .

.
b" . 'Ih t ;- no s.eu se� {jue S5.0 os pl'óprios interêsaes. . ., . . . nClro de Carvalho aponta um legIs- na sua rI an e oraçao e. .' .

'1da, SOlICItO suas prOVIdencIas Junto r
.. entusiasmo oratório, os sentrmen- do noss? glorIOSO Brasl;.

aos poderes públicos, no sentido ele lador conSCIencIOSO e trab�lhador, los da vo�.sa gentil.eza e bondade. 'rermll1ando, o prcílado miIit�r
um auxilio, vi,to tratar-se de umJ

'=' que ele deputado Magalhaes Ma- Não sei mesmo o que mais me Leve o enseJ<? ?e �eceber as maIS

cllado, pode afirmar que.muito bon- emociona e confímde,. se a alegria calorosas felIcItaçoes �os numero-verdádeira calamidade pública, -
.

t
.

t A b .' adiram e sos presentes que aSSIm lhe ma.:.
(as) Antônio Cândido Figueiredo, ;'3 a sua terra pelo seu trabalho dlg- ou a rlS eza. m as 111V .

.

'f t 'grande' aprêco e. Dona de excelsas virtudes, a des-
.

.

se apo�saram do meu ínLimo. m �s aram o seu '.

Prefeito em Exercício.
..

110 e hOlllado.
..

.

Sinlo-me alegre, pois noto Cjue amizade.
.__-_

_
�tacada dama que conta em noss'!

- O Sr. deputaci;) AlmeIda Cm'-
as sementes lançadas, no e�·.'r,eif a- .subscr·everam a lista de adesaomeio social com múltiplas e seletas

Expos.·"8-O
'.

de r('a - P. s. D. - com a palavra se mento mais íntimo das relações ao Jantar os srs. dr. Aderbal R. da
Telações de amizade, nesta auspi- \I refere ás cheias e ao tufão que taD- amistosas en tre a terra Burl'iga- Silva Governador do Estado; dr.
"eI'clsa data tera', sem dl'lvI'da, o feliz •

t f d Verde e a nossa Marinha germina- José Boa!baid, presidente da Assem-,

to· castigaram certas zonas o nosso .

U bPIO ores ran'"lses ram, e a árvore está produzmdo os bléi.a Legislativa; eles. r .ano. ..ensej? de r�c�lher i�umeras e

,ex-,
. Ufi Estado. Neste Ipartieular, ·disse do

seus frutos, si.nto-me t,ri-ste porque Müller Sal.es, presidente do rrnb':l--presslvas mamfestaçoes de apreça, Hoje ás 20 horas, no salão do que foi e tem sido o trabalho da L. afasto-me, d.eixando êsses tão sin- nal de Justiça; drs. Armando SI-
,ás quais 110S associamos respeitosa- Clube 12 de Agôsto, terá lugar a B. A. em nosso Estado, de cuja sec.. Ceros amigos, deixando êsse conví- moni Pereira, Oton d'Eça, Leobc�'
.,� efusivamente. l'llallgllraça-o de uma exposição ofi- _

SE' I' "io tão meu tão do meu íntimo. to Leal e João David F,erreira LI-
çao ,. xa. e (Ig'lO e operoso pr,,-.

:'-Ião posso n�m devo ser egoista, é ma, Secr.etários d'Estado; CelsoFAZEM ANOS HOJE: ::ial ele pintura francesa ("Escola sidenfe. Pedimos a S. Exa. Cópia d., necessttrio que outl·os ven�am e Ramos; comte. Plínio Fonse.ca Ca-
- a' exma, sra. d. Celina Doia de Paris") iniciativa do sr. Bihaly telegrama c anotações (lo que <l pe.ssoalment.e conheçam quao hos- beal, comie. Mauro Ballous.sI·e!', dr.-Vieira, virtuosa esposa do sr. Bento Georges, q�le vem sendo realizada, L. ·B. A. tem feito. S. Exa., pOl'êm, pitaleira, quão g·entil é a terra �e August.o de Paula, dr. .PolIdoro S •

. .Aguido Vieira, antigo' e dedicado nas capitais bra&ileiras, sob o pa- J).or 'lma incompreensivel lllodestia Anita Garibaldi, o torrão de .BOl- Thiago, jornalista. JaIro Callado,
,

Leux, o berço <lo grande VIctor vereador Osni Ortlga, Artur Rosa-.se.rvidor do Estado, hoje gozando Lie ll'ocinio do sr. Cônsul Geral d:l nos não atendeu. Dai n 1S não ser Meirelles, é necessário que onLr�s Füho, José Cosia Vaz, Tomaz Cha-'merecida aposentadoria, França no Brasil.
'" possivel desareverm)s o dignificuL- venham para que mais tarde :-epI- vrs Cabral, Charles_ Edgard �Orltz,.

- a srta. Argentina _ Men<ionça, Na Capital da República essa Ex- te tI;abalho. Iam o que consLanfemente OUVImos Flávio Ferral'Í. Joao MIl'oskI, An-
{Morena), dedicada funcionária da posição. que reune trabalhos ori- _ Antenor Tavares _ P. SI 1>. dos nossos cllef·es, "Santa Catari- lônio Salum, j'ornalista Hélio. �fil-

! na é uma jóia do AUânLico e o po- ton Pe!'eira, ceI. Lopes Vlelra,-Contactoria Geral db Estado;
.

ginais (e não cópias) dos mais ce·- - Ainda historiando em traços U-
vo com a sua afabilidade, bondade enmte. l'toberLo Andersen, Guslavo

-- os interessantes meninos João iPbres pintores da França, obteve geiros o qúe de prejuizos caUSOll a e carinho conquista facilmente Lehmkl1hl, dr. Raul Caldas, 01'-
Luiz, fllho do sr. Osmar Lamarque, extraordinário êxito. ultima enchente ao MuniCÍtpio de aqueles que a,qui aportam, com es- lando Scarpeli, \Valtel' Lang:e, C!_r.
-·coIl1petente c:ráfico do Gabinete. Ti- Nesta CapI'tal, o SI'. BI'!laly Geor- 'r" d

.

C h" o pCl'unça de breve regres,so e que Osmar Cunha, Haroldo P·essl, Joao
�

. JJucas, eu a asa COIl Cemlem
domi nado pelo feitiço dos senLi- Alcânlara da Cunha, Sebastião Ne-"llográfico Brasil, e de sua eXI11:l. ges vai realizá-la sob os aUSpICI()S do que S. Exa. o Ministro da Viação mentos ealarinemes, aqui vão fi- i ves, des. Flá_vio Tav�res, v.ere�dor·.esposa d. Alice da Costa Lamarque; do Govêrno do Estado, através Jo asseglwára, quando de passagem cando. ,BaLisla PereIra, dr. rolentmo de

· �':iidnei Iguatemi da Silveira, filho do Departamento de Educação. por aquela cidade, que ia mandar Para mim, nunca foram, surpre- Carvalho, prefeito da capital, de
..,sr. Moacir Iguatemi Silveira, dire- Para convidar-mos a assistirmos á construir um novo prédio para a sa, essas afirmativas, pois conviví put,ado Ilmar Corrêa, presidente d!l

mais de cinco anos num pedaço L. B. A.; .iornalista SI,dney NocetLI,·

lor-gerente do "Diárjo da Tarde". inauguração de amanhã, o sr. Bi- Agência Po&tal e Telegráfica. alegl'e, e hem brasileiro, do lo!'- Solon Vieii'a, v.ereador José do Va-
x x x lialy Georges esteve, ontem em Ao se tratar da discussão e apro- rão catal'inense: São Francisco do le Pereira, jornalistas Gustavo N�-ENLACE: nossa redação, acompanhado pelos vação (.10 rel::itório da Coniissão Sul, Cidade que ainda hoje o seu ves e Pedro Paulo M.achado; Ml-

R.ealizOll-se" ôntem, ás' 15 horas, srs. professores OSlly Silva, sub- Permanente, o Sr. deputado Buldio nome' ·está mllito ligado á minha guel Daux, jornalisLa dr. Rubens
existência. Dias aí pass'ados, que de Arruda Ra.mos, José EI'ia.;;, I?e'na residência do sr. Aroldo Caldel- rlireor da Exposição daquele De .. Viana houve por bem levantar UIlla ainda me recordo com saudades e J mcrval Amaral, ver.eador GUldo

·

ra, a rua Brigadeiro Paes n. 2, o eu- partamento, e Abelardo Lauro, ins- questão de ordem.
•

carinho. Voltar a tão abençoada I Boi t, deputado João José Ca�r�l,'lace matrimonial rIo sr. Aristoginton petor escolar. A questão de ordem lE)vantada. Lena Barriga-Verde, sempre foi o capitão aviador Rafael Leocadlo
meu deseJ·o. E a minha alegri1a foi dos Santos, dr. Paulo rrav.are,s, dr,França, piloto da Panair do Brasil, explicou-a sabiamente o deputa- I' O· Genorme, quando fui convidado pa- Benoni Laurindo ,RIbas, Slll "..a-"

eom a srta. Nira Francallacci, DOENÇAS NIEBT'''ü do Cam Bulos que, encaminhando 3 ra Chef,e do ·Estalio Maior do 50 ma d'Eça, deputado Osvaldo Bukao
Apadrinhar:un o ato Civil, por c. rosr � votação, disse que o relatóriq refe- Distrito Naval. Eis que mais uma I Viana, Nelson Nunes, professor

'parte do noivo, o sr. Higino Gon- 9JtI, .. 40eDÇH De" 0. rido é uma fiel exposição das ati- oportunidade tive de convosco Lídiü Martinho CaUado, Ulisses
.1'&&&4.... t...., de .aI.. ... conviver mai,s de um ano, e estreÍ- i Cunha, Narbal Vilela, jornalisJa''Zuga c a sra. Nair Caldeira Gonza-
...IIUlAleDh teDlsdiilvela. () e•.,..... vidades da referida _Comissão, evi-

lar ,ainda mais os laços de amiza- Waldir de Oliveira Santos, Joel
''!Sa, e por parte da noiva o sr. Arol-

.;mr.n., rr.&o lha (porA.ela, ... ,.. denciando-lhe o esfôrço e impor- de eom essa te!:T'a tã_o c�rinho-sa, e I Lange, Lourival AII?eida, dr. Do-
"'do Caldeira e a sra. Cléia N. Pires ,."�IUeat N llul1vftl... afe&a4 tância dessas mesmas atividades. de aumentar amda mars o meu mingas Bezerra Trmdade, Carlos
'-Caldeira. ,,:,.,: e.f.rlllhla4... O Ber.nt. cÍl'cnlo de sinceI'as ·e francas re ...

'
da Costa Pereira, vereador .José

• .' . '1••&1 4. Doeaç.. •..&aJa 4JIJ,.

N 1
lações. .'Bonassis, dr. Afonso Veíga,

.

dr.Servlram de padrmhos, na cel'l-
1. • ÃJlb.la�ri., ,•••t•••• an. pgrQ ,en Há cer·tas emoções na vida, caros Arno Pedro Hoeschel, jornahsta.rnônia, religiosa, por parte do noi- .w.a:•••te •• 40..t n... !» ... ; . " �- ami'gos, que nunca serão e·squeci- Petrarcha CaIlado, Hermes Guedes

"VO, o desembargador José FeN'eira I �IIA_ .. a.a D ,. II. !lu' O melhor Impermeabilizante C das, há cerlos panoramas na exis- da Fonseca, Acary Silva, dr. Ab_e-'''Bastos e sra. Maria de Lourdes Cal- Antiferruginoso t.ência dum enle que nunca se lardo da
.

Silva Gomes, Aarao
apagarão ria retina: Cunha José Gusmão de Andra�e,'-deira Bastos e pOr parte da noiva o Antônio Fedrigo, da industria e do Distribuidores: Carlos Hoepcke Eis. o que está sendo proporcio- Álvaro' A. Vasconeelos, pelO LIra.·:sr. Arolclo 'Caldeira e a sra. Jurema comércio locais. S. A. Comércio e Indústria nado, nesse momento, 'a quem vos 'l'ellis Clube; José GIacam, p.e1lo'<Carvalho Caldeira. Ao sepultamento de seus' restos Florianópolis, Joinvile e Blume- fala.

.
I Clube Doze de Agôsto; dr. Caro os

Percebo, 'perfeitamente, que J'a-' Gomes de ,oliveira, dr. MadeIrax :li: x mortais, realizado ás H] horas, no nau.
d H

.

mais essas palavras ex·primirão o Neves, dr. Wilmar Dias e r. a-FALECIMENTOS: Cemit.ério de !tacorobi, compare- --_ _-- - -_.- -_._ _.- .. _ __ _-- _ - - _...

. roIdo Pederneiras.ANTóNIO FEDRlGO ceu elevado numero de amigos. e
Em sua residência, à Rua Blu-' admiradores do extinto,' que era

-rnenau, onde se achava enfermo a muito estimado.
longos meses, veio a falecer ontem, A familia enlutada, os nossos vo-'

o nosso hemquisto conterrâneo, sr. tos de pesar.

!I
I

,�niversário natalício da exma. sra.

,do Helena Regis da Cunha Melo,
-,digna consorte do nosso distinto

·'conterrâneo, dr. José Tavares da

·Cunha Melo, integro Juiz de Direitn
"<ria Comarca de Palhoça.

'1 João Jos�
e
Mendonç!J

Maria Gomes Ménd onça \\.
Participam aoa 1 parel'ltea e
pel.oos de euo. relaçõea o
contrato de' ca_am"nto de
'lua filho 1 DA com o Sr.

Eny Luz de Moura
F'poU." .13 da ll"oio da 1948

I'vicolau Francisco de
Moura e

Palmira Luz de Moura

I
"articipam 001 pOJante. e

p ...aoa. de auaa reloçõea, o

controto de cc.amento de
leU f,!ho ENY com a Srita.

lei" Gome. Mendonca.
Tijuquinha., 13-5-1948

Irmandade do Divino E. Santo C�i!S! (A.�� �dc��!i!!,��
S S T· d d ça do r·eitor da Universidade do

e riR a· e Brasil tel'á lugm' no dia 21. dr) COI'-

.• I rnnte 'no anfileatro da sext.a en-

De ordem do . j\'l'm�l'ia da Casa da Misericord�a,Irmão Provedor, tenho a honra de conVIdar as AU-I' a inau�ul'ação do curso ri.e _elrntIs.toridades Eclesiásticas, Civis e Militares, Associações de Classes e () UiS do Tnstitnto dc Nutt'l';;<lO, d�puvo em geral, para assistirem a tradicional Fcsta da Santítissima Cjuf'la T1niversídadc. Com a 1'0al.'
Trindade; a realizar-se nos dias 22 do mês em curso, constante do zacão deste cllr��, no qual se matl'l
programa a.baixo: cnlaram 60 candIdatos· YI�a c' Tn,s-

tuto dr Nutricão, a fOl'maoão 1]('SABADO �ia 22 - Novena. ás 20 horas. Barraquinhas, Leilão, nlltrieistas com preparação univcl'-
Quermesse, fógos soltos e grandes no,idades em fógos de artifício. SiLál'ia, técnicamente capacitados

DOMINGO dia 23 - ás 7 horas, missa com Comunhão geral. As I para eolaborar nos lJ}lis diferentes
lO horas, miss'a solene, com Sermão ao Santo Evangeglbo. I

setores da campanha, para melho-
.

d . . ria da alimentação nacional, emA segmr, gran e movimentos ele Bartaquinhas, Leilões e Fogos, I que se encontram empenhado." 03
etc,

poderes públicos. Dará a aula mau-
As festividades serão abrihantadas pela valorosa e popularíssl- gural O professor José ele C�astl'o,

ma Banda de Música "Amôr a Arte". dir·eLOI' do Instituto de Nulriçao, fa-
Trindade, 20 de Maio de 1948. lando ao encerrar a sessão o pro

fessor Azevedo Amaral, l'eitor da
Universidade do Brasil.

o

IDA e'ENY-1
noivo. .

_J

OSMAR SILVA, O Secretário.

I
J
'Floricn6pcis, 13 de maio de '1948
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PROGRAMA PARA O MÊS DE MAIO
DIA 23, DOMINGUEIRA. DIA 299 SÁBADO, som ÉE. AS DOMINGUEIRAS h SOIRÉES TE RÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.

de ueturalízeçãeSeu' processo
ainda não' foi' despachado ?

Escreva sem demora. ao Escrltorío -Juridico e Administrativo
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
oritorío se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da'
Justiça o que neeessario for á sua concessão, bem como, de registro
de diploma, divõroío. e novo casamento, certidão de nascimento e de
casamento de qualquer parte do Paíz,

Produtos Veterinarios'
, O INSTITUTO PINHEIROS - '(Calxa Postal, 163 - Florianópolis),

. (Caixa Postal, 163 - Florianópolis)
tem o ,prazer de comunicar

�

aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, que está iniciando o Iançamento de luma grande série
dêsses produtos.

Os primeiros já a' venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

C,60 g.
,VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

10ó cm3.
.

SÔRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.
. VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

de·tOO cm3.
VACINA ANTI-RÁBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cmâ e frascos

de tOO cm3.
. ,

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de vali dez relativamen
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do' prazo mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
Iuta garantia de atividade máxima.

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

Quaisquer consultas sôhre os mesmos, bem corno sôbre as doenças
dos animais domésticos, ser-ão prontamente respondidas pelo Dcparta-Imonto de Veterinária. .

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten.
derá diretamente a todos Os pedidos de seus produtos, quando não en-Icontrados na. localidade de residência do' solicitante.

o Sahão

Solsas de esaería- I

U��Ç�?A. N.) _ o Senhor AI-Ifredo Nasser, senador por Goiás,
apresentou, ontem, no senado, um I�projeto-Iei instituindo bolsa de es

tudos para formação ele cspccialis
las em Geologia e Técnica de COla- --------....----....---------...-- .....--.

,Dustiveis. O projeto dispõe que ..1"

i bolsas serão instituirias anualrnen
te, a partir de mil' novecentos e

quarenta e nove, durante dei anos.
Serão gozadas 110 estrangeiro, . de

preferência nos Estados Unidos c

na Inglaterra, e concedidas a 'Íez

estudantes que tenham terminado,
nos dois anos anteriores, o curso se-

cundário de acôrdo com as exí-
gências de ingresso nas escolas de TODOS OS DOMINIlAS' I'uria Metao' pRI14t�na'engenharia, e a cjnco engenheiros

\

. I u ti U! . I U II «J
ou químicos í.ndustriais diplomados! ONIOnS PARA IID· -

no� cinco anos ant�riores. . ; 'U l: _ li \li 5° CONGRESSO EUCARISTICO

'COLONIA8 NACIOANL

Na quali.dade· de Presidente da
Comissão Arquidiocesàna do f)0
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.

Outrossim, comunico as facilida
des de viagem, entre outras, as for- ,

necidas pela Empreza Turismo,
Pontual-Machado-Bensaude S. A..
com quatro tipo de pertgrinaçâoe
a) uma Aérea, em aviões especiais.
a partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b) uma em navio.
especialmente fretado, e conduzin
do exclusivamente peregrinos; e)
uma terrestre, prosseguindo de
São Paulo em confortaveis "oui

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 ao seu alcan-

ce, com viagem de auto, oníbus,
aviação, etc., na certeza de que o

nosso Estado, e em particular a

Arquidiocese não deixarão de se

fazer representar naquela parada
de Fé e demonstração dê amor' a

Nosso Senhor Sacramentado.
Fpofis, 1 de Março de 1948

Conego Frederlco Hobold - Presi
dente da C. A.

Aproveitem a conhecer e a pas
! sar- um Domingo, alegre nas Colô
I nias de Santana, Sta, Tereza, São
i Pedro de Alcantara ou Angelina,
í viajando em confortáveis ônibus em

j viagemT�DOSr��. DOMINGOS
:�:��:��t��(f:E:;i1T�I�1::::":S$l·.�·:f:�:�� t Partida de Florianópolis - 9

. .
horas

AgencIa Geral para S C -tartna Chegada a Florianópolis 18 e

Rua F-lioe Sr+midt . 1.2- Sob. 30 horas
C. Po.lal: '69 T�. ·P. teto s» I. Tllformaç�es.e ven�as .. de passa-

. FLORIANOPOLIS I gcns na Agência Brasil a rua 7 de
.

.

'

Setembro, nesta Capital e na Casa
Gomercial,' de Andre Maykot, no

Estreito.
Reserva desde já a sua passagem.

-

I

UIAM A DI.':'I.IS'TA -----------
IID" � -" G' p'j' HRIDJlS. RIUMJ TI '1\1'(, E

_f-mlll.'lll, r"veta•• , 1 em' I, PLACAS S 'FlLITICASO VALE DO ITAJAJ :viciai da. melhorei. pelai tte'

m'·IX·lr de Nogue·lr.8nores prer;OI .6 na CASA' M S Jj

8fl·CI-na Celeste
CELAN'EA - R..:aaC. Mafra. Medicação Quxi1�GlI' no trotamentc

Muitas felicid�des' pe.l� '��;cime''; ••...... . .�o. �i.f�'�".. . .

(Elétro Técnica Mecanográfica) to de seu filhinho J

I
DE Mas, não esqueça, que o melhól

.

ROBERTO LAPAGESSE FILHO presente para o seu "PIMPOLHO"
Rua João Pinto, n� 32 - Floria. é, umU8 pcadernetLa do CR1l:DlTO.

nópolis - Santa Catarina . ' MUT O REDIA.

Consêrtos, Limpezas e Reconstru- .••••.•.•••.....•.... . .......•••.

ções de Máquinas de escrever, cal- CHEFE DE ESCRITóRIO

cular, sornar; Contabilidade, Regís- Firma industrial precisa de pes-

tradoras.. Balanças. automáticas, sôa com prática de escrítõrío e de

Chuveiros Elétricos, Ferros de en- escrituração mercantil.

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e Cartas para Chefe de Escritório,
Aparelhos Elétricos em geral Caixa Postal, 139, mencionando ha-
Serviços rápidos e garantidos bilitações e pretenções..
Preços Módicos Guarda-se sigilo. Café Otto traduz qualidade'
Orçamentos sem compromisso. . . . • . , .....•.• - Peco-e 00 seu fornecedor.

I'
r
��

l
�� T_o_ID_�_A__J_l__'_o_u_p_A�B_R_A_N�!(_(_:IS_�S_�[_M_A -- �-

"vrRCiEM ESPECIALIDADE"

BOXER
tf/III1

ALEMAC

Dr. (L"RNO G.
GALLETTI

AD.VOGADO
Crime a cível

ColWt1tuiçêo da SocJedGCIM
NATURALIZAQOE8 .

TitulOll Deolarat6rlo.
E.crll. - Praça IS d. No", 23.

lo, GDdar.
a••ld.·- Rua Tirad.nt•• 47, IFONE ó. 1468

VEnde-se lindo exemplar macho, cloedigr êe do K C.P
Pais premiados na· expoetçeo . Orelhas iá co r tnd .. s,
idade 4 meses' Preço Cr$ 2.000,CO mais informações

Caixa Postal, 2850 - São Paulo.

fARM,ACIA ESPERANÇA
8oj� e aÍn&Dhi ••ri· 3 811& preferida

b�...... _docll.u • _trll.qelru - HORle.,,6tiu - t'urfla·

LEIAM A REVIST"
'O VAl.R no IT.\ I t\'

Ordenado de
(RS 2.500(000' mensaes

Pessôas capazes podem obter co

locação para trabalhar nesta 'Capltal
'U nas seguintes cidades:
Itaiai - Joinville - Porto .União

- Lajes - Lagusa e Blumenau.
O serviço inclue pequenas viagens
'fi -torno das cidades, citadas.
Cartas do próprio punho, si pos

. ivel acompanhando fotografia, para
';x. Postal nO. 5 - Florianópolis.

·Moveis
infantis

TODOS OS

IMAGINAVEIS\
"LEIA-ME!"

À Rua Tiradentes n? 10, já foi
confortàvelmente instalada a Reda

ção da revista "LEIA-MEl", cujo
primeiro número deverá circular na
segunda quinzena do corrente mês.
Dado o capricho com que está

sendo organizada, espera-se que se";'

j�, mais uma publicação capaz de -e

Ietir a nossa vida social e cultural,

Berços - cadeirinh!18
- i>rivodinhas -balan_

ços .- brinauedos
moderno.

Práticos - Resistentes.

,xcepcionois.
'

Preços
o Batalhão Barriga-Verde

-f'oi ·const-ituid-o--de 'cahtrlnellSes -'
..

destemidos e o "Colégio Bar
rlga.Verde", usará a mesma

bandeira.

--------------------�

Nafural
.............................
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n ESTADO - Sexl. "elr. 21 .�� Maio •• '948
..--------------------------------------------------__------

Quem
Escolha vecê

;graças ao saboroso < Pó Digesti�'
DeWitt > que, .desde a primeira dó
*e dá alivio ás dôres agudas de
má digestão e faz desaparecer o

,peso e os' ardores causados pelo .'

'excesso de acido no estomago.
()« PÓ Digestivo DeWitt. corrige o

-malno ·seu inicie; estimulando a di.
ilteatão, protcgenuo as mucosas gas
.o·intestinais c neutralisando a aci
dez excecaiva.: Lembre-se que.coro o
.. PÓ Digestivo De Witt'- não se de
'Ye ter receio dos gostosos prato.
<da a-te culinaria Brasileira.

Peça na farmacía '0

!I41tftMi't'3HPE.._%dEéSWtU&itu.. :t!i''b)'��,..,

JIpO�IÇào -lo t8rlUl-
\�UODa: de IDdú�tr!a
t VometClo

.

JUo, 19 (A. N.) -

.

'O governo
.pernambucano, especialmente ()

.sr. Barbosa Lima Sqbrinho, dis

c-pen'sou ás organizações do "81,::1 nd"

-daquele Estado, na Exposição In
ternacional de Indústria e Cornér
.cío, cuidados e atenções especiais.
.Do mostruário daquela unidaJe 1C

-derativa, serão assinaladas as ati
�idades produtivas dos pernaru,
.hucanos. A bordo do navio "Jta

-quera" já chegaram ao pórto desta

.eapital as primeiras mercadorias,
-dentre as quais se destacam, além
-de artísticos trabalhos em peles,
-exernplares de grànde valia e ar-

tigos de arte folclórica pernarn.,
.
hucana. Logo após o desembarque,
.serão levados para Petrópolis, on.,

<de, dado d aceleramento dos tra
balhos da representação nordesti-

Pronta en tre ga

Qualidade super ior

SERRARIA UNIÃO

Movida a eletricidade

Mas, não esqueça; .que_ o .melhor
. presente para o seu ''PIMPOLHO"!
é uma caderneta do eR�Drro
MUTUO PREDIAL.
..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Dt ,(JiltJalfo ti.�Pdeillú.
ADVOGADO, CONTABILISTA

CIVEL E COMERCIAL

CONSTITUiÇÃO DE SOCIEDADESi,
I

CON,TABIUDADE GERAL

FLCRIANOPOLlS·S.C.

,

.sera a
a sua

5

da Cidade ?'Rainha
candidata, comparecendo ás matinadas

;-:-'::.·-.�:-·��-�.-�::-�:-.�:-::·-.:._·-�·�_doming��às 10 hO_·I_a_s_d�a�m�a�n=h=ã.��··�···=::�:::�::.�·.·.·�·::�.�������:::�:�._.::.���_
do Cine RITZ, aos

Empresa Sul Oeste Limitada Coqueíro� v IJ?�aia
Linha de transporte coletivo entre A Díretoeia do C. P. C. avisa aos Srs, subscrttores das quotas de

_

FLORIANÓPOLIS - Xapecõ - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro f> ns, 6, 51, 69, 75, 80, 90, 109, 114, 1'15, 126, 127; 13.{); 135; 148; 149;
VICe-Versa..

. a. . . 153; ', 1.57; 162, 166 e 177 que procurem Integralísar as mesmas dentro

malá�tIDAS DE FLORIANóPOLIS. Todas às fi • feIras às 6 noras da do prazo de 15 dias, a coutar desta data: Não sendo .satisf'elto o paga-
SÂIDAS �)E XAPECó: Todas às 2&. feiras às 6 horas da manhã, menta dentro do re-ferido prazo perderá o adquirenLe lodos os direi-

.

INFi.-'LlMAÇõES NA: AG1!:NCIA GLORIA.
•

tos de acôrdo com o art. 24 dOS Estatutos, inclusive a perda da impor-
__P_r:.::��__��__������m�ro._:�__::.!!orianópolis -_..����_�:.��_____ tancía anteriormente paga' que reverterá ao patrimônio do Clube.

Ftortanópolis, 10 de Maio de 19!18.V. 8. 'deseja cooperar na grande obra socíarde recuperação
dos mendigos 'f Apresente sua sdéia ou ofereça seus serviços, dei
xando seu nome na lista de votuntáríos da Ação Social Catarí-

nense, em poder desta redação.

s e o e SOCIAL!

PORTO ALEGRE

Rl!A VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA. N.o 68 I.· ANDAR

.:.,>: ... POSTAt... 6113 • TE�EFONE 6641) • TELE�RAMAS.: .PROTECTOR ....

Agencia Geral ·para . 8ta Catarina .

Rua Felipe Schmidt; 22 - Sob.
'

Caixa Postd, 69 - Tel. "Protectora" -' FLORIANOi'OLlS

COMPRA E
VENDA DE

CASAS fTfRRfrtOS

I,lJPOTÉCA5

AVALI�ÇÕES
I.ECiAUSACOES�===========����
ADHINISiºAÇÃOr;:��r---������--....;;-...
DE IMÓVEIS TE':'�-Ff:r ".LO�l'l�����:���H.-.J� CATARINA[TC.

rara seu
filhinho!

Todos os móveis: ber-

çcs -c lde.i·,,·:nhas - pri

vadinhas balanços
cobide" ......, brinquedos

modernos.

Práticos Resliitentes

A DIRETORIA

CESTA DE NATAL

êf�
Agente nesta Cidade:

B.SOUZA
Caixa Postal, 326

Pre ços excepcionais!

Natural
Gal. Bittencourt 173

Florianópolis

. Assegure desde já um

NATAL FARTO E FELIZ
aemsacrificio financeiro, adquirin
do, em suaves mensalidades uma

..........................
'
.. .. .

Sala no centro
.

x x x
PRECISA-SE

o melhor prI.ente pua .eu fi· Tratar à rua Tiradentes nO 5lho, é uma caderneta do CRE'DI·
Te-lefcne ""393.TO MUTUO PREDIAL. '" I.

o Crédito Mutuo Predial. oferece Para as pe8S0as de fino
80S seus asseeíados o melhor pia·

-

paladar Café Otto é
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5.0(' sem par.

na, mo,'," o'" ela �e,ã inaugura-

". ,4. S- $'�•. ��.?�:.'0.d� !��h�oP:ó���oO:o.o
y...""

'
"

J LENHA "I "

RUHONSELHEIRO MAF�A, casa grande com 6 quartosvsala, na-
uheiro etc. Serve também para comercio. Preço Gr$ '220.000,00.Peça pelo' telefone 719

I
. RUA CONSELHEIRO MAFRA:°prédi� dé Comércio, com '2 pavi

mentos, sendo - ° terreo- para comércio e o superior para residência,
ótimo ponto. Preço Cr$ 350.000,00.

--()-

RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais Instalações. Pre
ço: Cr$ 250.000,00.

RUA ALMIRANTE LAlMEGO, ótimo prédio construido em berteno
de 17 x 30 iodo murado, com 4 quartos, etc Preço : Cr$ 215.000,00.

-0--'
.

.

ParabénsI. CAPÜE,r.RA8, casa desocupada com 3 amplos quartos banheiro
Muitas felicidades pelo nascimen. ág�a ql:,ente e fria, banheiro, chuveiro, instalação sanitária, etc. Pre-

• d f'lh' h I Co. Cr$ 60.000,00. .

· ...0 e seu I ln o .

-0- ,

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

--()--
'

,.

TEHiRENOS
RUA FELIPE SCHMIDT, tendo 11,50x30. Preço Cr$ 35.000,üo.

�o-

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

--()-

ESTREITO, 5 lotes dei 10x40 (2.000m2)" ótimo local. Preço: Cr$
50.000,00.

-0-

RUA SERVIDÃO FRANZOl'{I, diversos lotes a partir de Cr$ 3.000,00.
.

-0-

HIPOTECAS
Aceito capital para empregar sôbre garantias hipotecárias. Con�

sulte-me sem compromisso. Sigilio absoluto.
. .-0-

.•.........

�. '�'S�U��""""'" RUA RUI BARBOSA, casa com 5 quartos etc. medindo ü

Da instrução está ao alcanoe terreno 24 x 86 .. Preço Cr$ 120.000,00.-
de t.odos. Dá ess'e tesourO' ao teu F A ZEN D A

amigo analfabeto, levando-o a um ISÃO JOAQUIM, grande gleba: de terra com cêrca de 5.000 pinheir.Js
Curso dq alfabetizaoão no Grupo de 40 Den\imetros de diamentro e muitas outras bemfeitorias comoEscola" São José, na Escola Indus� I· .

.,

tl'i� 1 •

Fl()l'iRnnnolis OU Da Cate.. �e.la �errarJa etc. Dou informações detalhadas aos interessados. Preço
'dral Metrôpolitana. :._ . Cr$ 500.000,00.

mensais.

(II. CATAAIN(NSl
DE Tk�NSPORT[S AÉREOS lTD...

.. .... " .. """"""""" "":""""" "."" ... ".

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Clfníea Odontolol!';ia

NOTUR�A
Das 18 ás 22 horas,!mm bora

marcada, a cargo de abalizado pro
Cissional

Rua Aroipreste Paiva t7
............ " .. " " . " .. " , . " . " . " " ..

TINTURARIK'f
Só 8 "CRUZEIRO·' TIra·

dentes, 44-
,Profissional Competente

-...,...,.__.•�--

O "Colég'ju Barriga-V-eI'de'�
estn constrlliflo o seu mnjesto
'lO flrérlio e !I<'{'I'!<1sitn lia sua

valiosa colaboração.

· . " " .... " " ." � .. """ """""""".

SENHORITA!
A ult ime: creeçêo em reiri
geran te é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

· . .. .... .... .... .... . ...

.
Telefone li esse número e a bloo·

ciclet. da Tinturaria Cruzeiro rã,...
damente irá' buscar S841 terno.
R. Tiradentes. 44.

A:luga-se
Uma casa sita á rua Germane

Wcndhausen.
Informações nesta Redação.

.. " " " .. , .. , , " " , " , " " .. , .

Encerador
Leonel B. da Silvà, com per

feito conhecimento da profissão,
oferece os séus serviços,
Qualquer Ír>formBçõ ... • c"m o

�r. Lncio Domingos de Carva
lho.

TELEFONE 751
· . . .. .. .. .. .. . .. ;, ..

Vende-53
Um bar.co. Ver e tratar na

firma Reinisch S/A
Rua João Pinto, 44

PASTA DENTAL
ROBINSON ��,

..

-')J: _J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Comandante
Direção de PEDRO PAULO MACHADO

..

Dominga próximo. frente ao eficiente cUjuAlo do Figueirense, com �Dem emDatlu
,

,por 4 a' 4, exibir-se-á, nesta Capital,. o valente team do falmeiràs,
vice-campeão .

do ES,lado.
. . . . . � . . . . . . � . . ... . . . . . . . . . . . . .. . .

_____IIDõ__ 1Sl!iiiiiiiiiiiií__
..................................

'ainda a posse do novo presidente
Do magnífico discurso proferido nha terra, sei rias suas dificuldade".

[lcIo nrofessor Flávio Ferrari ao dos s eus sacrifícios e da abneg�
ser empossado na presidência da ção de uma plêiade de verdadei-

'Fl'rl0raci\0 Catar iuense de Despor- ros rsporlisLilg"., ,

tos destacamos os seguintes to- "A caminhada, sei de sobra, e

pic'os: árdua e cheia de obstáculos, ma�,
.

"Considero uma honra ocupar trngo comigo, a vontade de r�eah
êsse cargo e, ao mesmo tempo ta- zar, a yO�ltade de vencer, objetivos, ,

reta difícil levando em conta que sem dúvida, que alca�çarel .SI. con- _

homens ela têmpera e da í'ihra de tal' co�, a colab.oraçao •
ef'iciente,

Ailerbal Ramos da Silva de Walter necessarra e valiosa dos clubes e

Lange e de Alvaro Per�ira do Ca- elas ligas espor-tivas".
bo na Presidência da FCD, a eno- "É nosso pensamento orientar a

bl'�oeram e a dignificaram". !"" C. D., uístribuida em 3 c:i�lo::;
"Conheço bem o esporte da mi- Igualmente Importantes: organiza-

, . .. . cão, disciplina e proteção";----.pl'oCU-
..... .. .. '.

rundo, antes d-e tudo, fazer reinar',
entre os clubes f'í liados, a lealdade:
e a sã esportividade",
"Trabalharei ao lado dos clubes e

das Iigas esportivas, para que jun
tos, unidos e irmanados num mes-

mo ideal, possamos fazer Santa
Catarina esportiva, respeitada,

Rio, 20 (V. A.) - AFe-d,el'a,r;ão maior e engrandeoida".
Riograndense de Ciclismo e Moloci- Referindo-se à imprensa disse:
crismo solicitou inscrição para dís- "Toca-nos a ventura de poder-
p�t�:> o Pl'Ó_xil!lO Campeonato Bra- proclamar que, da imprensa, fala
suen o de Ciolisrno, a ser I'eal1Z�do da e escrita, sempre colho1"('11108
a 29 e 30 do corrente, na capital estímulos e conselhos, tanto quan-
paranaense. 'I t

'

'I' t
C' did d'

. -
o em nos, {IS jorna IS as podem

,

,

om esse pe} o e mscr-içao
:

identificar dedicação e lealdade no
fumado pelos gaúchos vem de ser cumprimento do dever. Hoje ele-
aumentado o numero de concor-ran- vá-nos a certeza de q e to'd'
tes ao certame

"

d d I
u os se

":;' ,

o n:_axImo o _pe a harmonizarão na observação de
n,:clo?al, e que sao os .segu+nf.es : que seremos trabalhadores per-e
r:ls,tr�o �ederal, São, Paulo, M,inas vorantes, sem parüdarismos dC'sp�r
(RTl:I aGI�" Edstado do RIO, Paraná !? trvos, sem preferência.s, sem razões
10 r an e do Sul. subalternas".

Campeonato BJt
de Ciclrsme

Alvaro P. do Cabu Tava da Juventlide
, ,Solicita-nos a Federação Metropo-

, V!a aérea, dei:::ará hoje a nossa J "rnater" e os grêmios a ela. filiados,
Capital com destino ao RiO ele Ja- Deixando a terra barriga-verde litana de Tenis a divulgação do se-'

ne íro, onde assumirá elevadas fun- pOJ' necessidade da Marinha Brasi- 'g'uinte:
ções no Ministério da' Marinha, o Icíra, Alvaro Pereira do Cabo foi A Federação Metropolitana de
.sr- capitão-de-fr-agata Álvaro Perei- alvo de grandes homenagens. No

Ténis, creando o seu' explêridido
Ta do Cabo que por alguns anos, allo da transmissão da presidência
prestou inestimáveis serviços à cb F. C, D. ao professor Flávio Campeonato para a Juventude,
Federação Catarinense de Despor-I Ferrari seu dedicado auxi liar. vá- aberto a todos os jovens tenistas até

'to?, na qualidade de seu dirigente- rios oradores f'izcram uso da pn1 "idáde de 21 anos, vem ao cncou

.mor. . vra, elogiando o seu trabalho 'l"'-"'" Ira estamos certos da totalidade dus
Nêsse honroso pôsto que lhe foi cultivo do esporte em Santa Cata-

'entregu.e pelos clubes filiados á rma,
tenistas jovens do paiz, 1� de espc-

mater para 'comnletar a obra do dr. E quarta-Fei ra última, nos aris- rar, portanto, que retribuindo êsse

.Aderbal Ramos da Silva, hoje chefe tocráticos salões do Clube Doze de feliz gesto da entidade Metropolitu

.do governo catarinense, a atividade Agôsto, foi prestada uma homena- na os amadores que se enquadrem
-do comandante Álvaro Cabo foi das gnm sincer-a a jusLa ao ílustre ofi-

nas condições do Regulamento que
mais proficuas e brilhantes, razão cial da Marinha Nacional, cornpa-

-das belas qualidades que ornamen- recendo as mais altas figuras do públicamos e seguir, se inscrevam

.tam a sua personalidade. nosso mundo esportivo e social, re- e façam propaganda de tão in teres-

Magnânimo no tratar, firme nas prasentante do sr. Governador, se- sante Campeonato.
-decisões, nêsse homem de inteligen- cvetár-ios de Estado, deputados, \'e- Damos abaixo o regulamento:
cia sólida, sempre pronto em dar readores, diretores de repart.íções

bli a di e te d I bo' Art. 1°) A Federação Mctropolí-
-o seu apoio ás bôas iniciativas, é que pu ic S, rrrg n s e c u es, jor-

estamos acostumados a ver o des- na listas, comerciantes, industriais, tana de Tenis, realizará anualmen

portista ardoroso. e sincero e o mi- etc, te, em Junho e Julho, época de Ít'-

litar valoroso e leal, cumpridor dos A es�a grandiosa demonstração "rias escolares o Campeonato Aher-
.seus deveres. d:' amizade, o comandante Caho . ..' "

agradeceu com um belo discurso. to Individual "Taça Juventude .

O seu nome, benquisto e respei- A transferência do 'comandante Art. 2°) Poderá concorrer a' êste
'tado transpor há muito as fl'ontei- Álvaro Cabo não quer dizer que 'Campeonato qualquer amador in,_
il'as do Estado, Suas atitudes, sempre pel'dell o 110 � e té I<' s,o SpOl' . um va 01'0- crito ou ni'io nesta entidade e quc
-corretas, r,evelavam o homem indí- so servidor· Lá na maravilhosa ca-
'cado para o cargo de presi<:lente da pital do país o distinLo "sporLmen" tenha no 'máximo 21 anos compleia- .

F. C. D. E, assim, cercado das ct;ntinuar,1 trabalhando por Santa dos no ano da competição.
maiores demonstrações de simpàtia, Cútarina, porque o ideal ele' en�ran- Art. 3°) Constará êste Campeo
poude o Comandante Cabo labutar decÊ�-la é, tan:bém d�le e pm;a o nnto de cinco provas que serão, dis-
constantemente pelo desenvolvi- qual envldal'a os malOr,es esfo['ços. .' .', ,

mento dos esportes, prestigiando a Felicidades, comandante Cabo t putadas pelo sistema �hnllnatono, :�

�----------------------------------�--------��__ Isaber: '

Preparatívos para,' o Campeona to ��:��:�: �:�����1!�0
B 'I" d V I °b I

Dupla masculina

I'aSI elro e o el o Dupla feminina

Dupla mixta.

Art. 4°) Tôdas as partidas serào

rUsplltadas na melhor de três sérii.:<;

..........._ 'Turma de técnicos
agrícolas

Rio, 20 (A, N.) _!_ O prefeito de
Divinópolis, no E:stado de Minas
Gerais, comunicou ao Ministro da
Agr'icultul'a, a presença, ali de uma

,
turma de técnicos <:laqueIe minis-

DOIS HECRUTAS VOLTAM ,Lél'i-o, que estão organizando se-
A mais hilariante comédia desta, trlpnleil'as pal'a o plantiq, este ano.

dupla comica de cinema. de um milhão de eucaliptos, assim
No pro"rama: BI;asi! em Fóco __

como ele ,o�ltro:� profissil)nais dI}
T'

" , 111('smo mlI1JsLérlO, que estão ori-

�aclOnal - Metro Jornal - Atlla- entanto a municipalidade para a.
hdades 01 g-anizar:ão dr. '50 clubes agrícolas.
Preços: Cr$ 4,80 e 3,00 Informou, ainda, ter sido instalada

Censura até 14 'anos.
em Divinôpolis uma dependência
clf'sl inada á elefesa sanitária ani
maI, Lendo principalmente por fi
nalidade combater a pés te suina
de acôrdo com a.s l'ecomendaçõe�
f-Ritas pelo litular da pastá da A-
gl'icultura. '

�,,,,,,, -- ...... "". ·,,· .. -,'!jP--''SiI.I�'oI

() VALE DO IT,&JAJ
Pro<>nrem na .J\.gl-nd ..

Progres8o,
'

l.fVRARIA ,43, LIVRARU
ROSA

"".....t'ia....'."u",.....,,""....._"""''''''''_��.,I:f.'''._.. .....b_....."""......"' ..

HITZ hoje ás 7,30 horas
Budl Abbott

Flávi,o

longas.
Art. 5°) A taxa de inscrição para

, ',' ,. .,., , , .

ROXY hoje ás 7,30 horas
simples sei'á de CJ'$ 30,00 e para d.u- ,

l\-Hchel Nedgniven - Barbai'a
pla Cr$ 50,00.' j1.iiller
Art. (lO) OS jogos serão realiza-

dos durante a semana, à tarde.

Art. 7°) O amador deverá apre

sentar prova de idade no ato da�
l'omantica

No programa: Cinelandia .TornaI
inscrições. A I' d C 'd

.

- tua Ida es - lU ado que '.s
Art. 8°) Para cada partida serào

fornecidas 3 bolas novas.

Art. 9°) Dirigirá êste Campeona
to um árbitro geral designado pele!
F. M. T.

.

Art. 10°) Os casos omissos, senio
resolvidos pelo árbitro geral.

A EQUIPE CAMPEiÁ ESTADUAL DO AVENTUREIRO V{>LEI CLUBE Rio de Janeiro.. 5 de maio de 1948. • •••• ',' ••••••• , .••••••••
- • �

C
.,

d' I Fed
-

I'
-

d d'
.

' ODEON hOJ'e ás 7,30 horas
orno Ja lVU gamos, a eraçao I��çao e. OIS Jogos na ?anclla do

I
(ass.) João Cados rios Santos

Atlética Catarinense se fará l('pre- LlI� Tems �l�be, �os dIaS 3 e .4 Vice-Presidente. Novo método de UMA NAÇÃO EM MARCHA

sent.ar no próximo certame nacio- ô!e Junho proxImo, frente ao Barn- I COM: Joel Mc Crea - Francei>
nal de voleibol. ga Verde e ao Ubiratan, l'especti- '

d h Dee - Lloyd Nolan
Pretende ,fi entidade sob a pre- vamente, tendo os mentores do

_

.. ,f,�pn O
sidência do dr. Osmar Cunha 01'- clube tubaronense dado resposta I "80 contra a Pr!) .'" ,

.'

No programa: 1° Brasil Central

�'l'tnizar uma grande equipe, desti- aceitando o cOll\'ite. J.l \I O'" RlO, 20, (A. N.) - O. s�. B�lhl1l Nacional Imperial Filmes - 20 A

nada a' fazer bôa figura frente aos Nêsses prélios serão feitas cbser- f
.

d D.. Fan,a, aposentado do, �1111IStéI'l0 da Vóz do Mundo - Atualidades
'maiores 'selecionados país. v�lções sôbr,e as c�lIld�ções e possi. eltora O Istrlto Marl�h�; autor de varlOS trabalhos

Preços: Cr$ 4,00, 3,00 e 2,00
Para tanto, a F. A, C., já endere- bl!Jdades dos voleIbohstas, os quais e projetos de melhoramentos de

,(OU convite ao fortíssimo sexteto sPI'âo requisitados para os "apron- 'ederal e�tra.da� de ferro da Central
. �o Censura até 14 anos.

do Av,entureiro Volei f'JubQ,' de tos" finais, É sabido que São Lud-r' Br�sII, mtrodutor de um!1- modIfI- . -

São Ludgero (Tubarãf:\), campeã-o gero possue os "ases" mais com- Rio, 20 (A. N.) ___: No Juizo eu '20 G.:'l.çao -nos puraq,-:edas oe g�er.r.a., IMPERIAL hoje 'as i;31rhoras
Estadual de Voleibol, para a rea- pletos do vaIei caLarinense

'

Vara da Fazenda Pública, o Con- e:1viou um requerImento ao dIretor
UIr E 'h'

-

v0nto da Ajuda, propós uma ação ela Bibliolrca Nacional solícitando

I
una Xl Iça0

dp, indenização de cinco milhões o l'egistrá rio seu método de dese- A ESPERANÇA NÃO MonRE

Ferrari" Vl·St,',t,�" ra' J�..t.·l"nVl·lle de cruzeiros, contra a Pr,efeitul'a, nho, Intitula-se a nova obra "CO-I COM: Silvia Sidney - Robu·t

, "" '.: que acusa de haveI' causado dano leção Bellini", sendo constl!,uida YOllng - Ann Richards - Douglas
• d d 't d

' em seu patrimônio referente ao por uma série de· desenhos, tendo

ID'
k ..,

,_'1.ce en o � um .CO�Vl e o pre-. Licipar dessa reunião em q:,'� seril,o I ,� ,-
,

'
,

,.

, as seguinte� características: Dese- IC ..,

'sHlente da �l�a Jomv_!lense de D�s- venLilaelos assuntos atinentes 110 I predlO n. 764, da lua Santa LuzIa.
nhos que instruem, ensinando a No programa: 1° Noticias da Se

portos, segUIra amanha para a pros- IJrogresso do ,esporte m.l(qlf!la� er,- juventude na arte de colorir figu-- mana _;___ 47 X 13 - Nacional Impe-
pera cidade do n�r\e catarin�nse, munas.Flávio Ferrari es\'al'á"PI.é-j···�················· l'as e desenvolver o pendor al'tf3ti- rial Filmes _ 20 Estaleiro Mágic()
0. sr. prof�s�or FlavIO FerrarI, dl- g'ente, como convidado espueial. �ERVIÇO DE co: desenhos que fixam nas rrian-
rIgente maXIillO da' F. C. D. I'

- Desenho

Ne�s� ocasião a F. C, D, por in- Rlj:UNIÃO DOS ÁHBITHOS METEOROLOGIA (:as o conhecimento elementar das
Preço: Cr$ 3,00 único

teJ'medlO de seu primeiro mandatá- Conforme apurou a n03sa I'PPC>]'- • _ , •

figuras g�ométricas, do .alfabeto,

rio, fará a entrega da Taca e meda- tagem, a F, C. D. convo:�:loá !Jura a
Prevlsao do Tempo, ate as 14 hú- dos núme('os, dos sinais de músi- Censura até 14 anos.

lhas á equipe do América"F. C. cam- IJl'óxima quarta-feira uma reunião ras do dia 21: ca, ela música e ela conslrução civil FILMES DA SEMANA

Jl ã t d I d (I
'

Lod
'

b't
e outros motivos técnicos �ôbl'e um ODEON a partir de amanhã

e es a �la e 1947, ofertando tO os, os ar I _ros ,para assen-, Tempo: em geral instável; colorido, de acôJ'do com o aludido
t?mbém :'lc,a !nedalha de ouro a t.ar

..
medIdas e dIretrIZes súbre o Temperatura: em declínio; método, QUÁTI-:O IRMÃOS A QUERIAM

Raul SClumIdhn, cujo nome a",ha-se IJI'OXImo Campeonato. V
gTavado no trofeu acima 1'e1'e

.

d
entos: de Sul a Oeste, frescos; .

ecmo homenagem ao elespor��s�� O Crédito Mutuo Predilll, ofere- Temperaturas extremas de hoje:
valoroso e leal qu,e durante 25 ano�

ce 00••eUB Qnociadoe o mflnor 'Máxima 20,5 Minima 13,1;
,defendeu as cores do Caxias F, C,

plano, 1'10 melho(.__.orteio. por Cr$ ..

_ Domingo, as 9 horas, na ,sécl,e da 5.00.��e��:__ I A temperatura Maxima de ontem

L. J. D., haverá urna reunião de
• -_. ocorreu em Urussangua com 24 7 �

tr.dos os clubes filiados á liga, a
A Tinturaria Cruzeiro é li que fi minima de hoje fo'i r�gistrada' e'JJ

'qual endereçou convite aos dil'i, melhor me serve - Tiradentes, Xanxerê, com 1,5 negativo t.:um

gentes da Liga Mafrense para par- , 44',
- ,I ocorrência de geada.

l

'_

GEANN[A
Uma delicada e deliciosa comédia

vistas engilnam - Short

Preço: Cr;S 3,00 único
Censura até 14 anos.

RIT.z domingo
SEDUÇÃO

TER.RENOS :mM COQUEIIR'.oS
Vendem-se diversos, com ohácara, á beit'a-mar; diretamente ou

por intermédio e -sob financiamento dos Institutos.

PlanLa e informações ;-' Rua trajano, 16.
---------.-----------

i""----j---'-'_"-
BARATA "CHRYSLER"

Vende-se uma, 'em ótimo 'eslado - 110 H. P. Tratar com Lourival

Almeida - telefone / 1.�06.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. fi�?::�?!!;��� I Credito Mutilo- Predial �
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Dr. Polydóro S. Thiago
ll6dico do Hospital de Caridade de

Florianópolis
A'isistente da Maternidade

'CLINl';llA MÉDICA - DISTUR
BIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO
"Doenças dos orgãos internos, espe

cialmente do coração
Doenças da tiroide e demais glândula.

internas
NJl;UROTERAPIA - ELECTRO
CARMOGRAFIA - METABOLIS·

MO BASAL'
Consultas diàriamente das 15 fia

18 horas
Atende chamados a qualquer hora,

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

Fone. 702
lI.e1!idência: Avenida 'I'rompowski, 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,!l0 hrs, e á tarde,
das 16 hrs. em diante Residência:
Vidal Ramos, n. 66 - Fone 1.667

Dr. Mário Wendha1l$ea,
Olnica médica de adultos e criançae

Consultório - Trajano, 29
T�lef. M. 769 -

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

Telef. 812

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo'
lWRGA - MOLÉSTIAS DE S�

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

cina da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, ti roi

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

ceie, varizes e hernas,
Consultas: Das 3 ás 5 boras, á rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa
Paraíso). Telef. 1.598

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

Dr� Paulo Fóntes
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.4Q5

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

22. - Telefone: 1.62il

Clínica Médica 'e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Méd.ico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras -:- Partos -

Vias Urinárias - Rins' - Coração
- Pulmões - Estornago :- Fígado

r Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Radiologia Clínica (Raios X)
E1etrocardiografia - Ondas, Curtas
Indutotermia Eletro Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

Consultório e residência:
Praça Pereira e Oliveira' (atráz do
Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás' 6
.
_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

Dr. Lins Neves
Moléstias de senbora

Consultório - Rua João Pinto n, 7
- Sobrado - Telefone 1.461

Residência _:_, Rua 'Sete de Setembro
EdiJ\ício L A. P. da Estiva)

Telefone 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 Distrito

Federal
Ex-interno dr Hospital Pe}quiá·
trico e Mauicômio .rudícíarto

da Capital Federal .

Ex-In terrio da Santa, Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!.'RVOSAS '

Consultorlo: Edifício Amélia
Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de CaP·

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

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

RI�a Saldanha Marinbo, 10
Telefone M. 732

TINTURARIA' CRUZ.EIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE, ROUPAS
Reforma chcpeo-

Profissional competente - Servi�Q repldo e garantido

1 rcaiapôrtes ceguloh8 d e c orças da pÔrto oe

',&ÃO FRANCISCO )00 SUL para NOV4 fOIH
Informaçõe. com os Agente.

F ItmD(J ('." - Carlos HoepckeS/A - CI� TelefoQe }.212 ( Eod. relego
S'fO f<U'DCJCO do Sul-Carlos Hoepcke S/A CI-- Telelone 6 MOOREMACK,

Ouçam, diàriamente, das 10 às I" horas, as audigões da

Telefone para a Impressora Gre iaú . Ltda. (tele-fone
manual 767), e o nosso agente o procurará para receber

s�a encomenda tipográfica, Serviço Eemered», En trega:.
imêdiata Preços sem concorrencie

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

metro quadrado
Consulte-aos sem compromisso

Reinisch S/I - Rua João Pinto, 44
Tel�grárna REI" ESC rt P orian óiJohs

.

:.-----------------�----:--�---------

Irregularidade's num
Instituto
Rio, '19 (A, N.) - Com referê'1-

ria' a uni telegrama procedente de
,São Paulo e publicado na irnpren
sa desta capital, informa o Presi

dente do Instituto de Aposentado
ria e Pensões dos Comerciários que
as irregularidades agora apuradas,
quanto. ao desvio anunciado, estão

sendo objeto de inquérito adminis
trativo.' Á vista das conclusões e

apuração das' responsahilidades,
serão apli-cadas rigorosas penali
dades a todos os implicados, tal

como foi feito no ano passa-do, com
respeito R ocorrências. verificadas
em Gampinas e Araraquara, e que
resultaram na demissão, a bem do

,

serviço, dos funcionários, sem pre-
•

juizo da ação penal e sequestro dos
bens.

ZYH .. 6 Radio. Difusora de LagoDa�

,-------_ .. �-" '_"---

BOM NE,GOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
corta de 10'/. ao ano com recebimento de [uros mensais.

Informações nesta redação;

Guia do
.-----------------------------�-------------------------

Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende-
reços. y,A

Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário do
Paraná e Santa Catarina. ,/

Redação: Rua P-ruden{e de Moraes, n, 626. - ·Curitiba.

970 kilccicloe onda de 300 metros.

Laguna �_. Santa Catarina - Brasil

perca tempo !,-

ao

VESTIR-SE COM CONFORTOQUER E ELEGAMCIA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmidt 48, I

i I

I"
, �.Il.....

,

.fabricante> $ dl:!ltrlbuidoru da. afamada. oon

fecçõem -DISTINTA- • RIVET. Po••ue um gran.
d. 1II01'tim.nto de oasemiralt,. rl.cade.. brinl
bon. • ball."atotl. a,lgodõ••• 'moRn. • aviamentol
pa.I'Q alfaiate.i que receb. 'clir.tamenb do.

S'nrlll. Oc;rn..rc!lWtlu,. do interlo!' no .ontldo d. Ih., feu:.rern ',ma

Flol't�D6'PoHii. -- FILIAIS em BlutD.�QU • Laia••

\
(
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lDr'_ Tolen1ino Secção Catarinense
Tem�d�o s��.��!�!�T� Estudos

ientino de Carvalho um dos mais

eficientes' e ilustres colaboradores
e auxiliares do Go-vêrno do Estado;
desde que; para organizar os ser

viços de assistência aos Lázaros, foi
convidado pelo sr. dr. Nerêu Ramos,
sob a honrosa recomendação de al

tas autoridades sanitárias do país.
Acompanhando a construção e ins

talações da Colônia Santa Tereza,
de que é diretor, s. s. deu provas de

extraordinária capacidade de traba
lho e de invulgares qualidades de

.médico e especialista, além de de

monstrar suas notáveis faculdades

Florlan6poll" 21 de MaiO de 1948
.

e Defesa
do Centro de
do. Petróleo.

o Cristianismo e a questão social
Antes de mais nada, uma defi

nição de térmos. Em que sentido

vamos tornar a e�l?reSsãO questão
social:'
Em sentido restrito, diz respei

to à luta entre o capital e o tra

balho, que, embora antiga, tornou

se, por causa da súp,ervehiêr1cia de

fatores econômicos, morais e espi
rituais, a questão fundamental da

atualidade, Em sentido genérico,
entretanto, a questão refere-se a

todos os problemas que afligem a

humanidade nos I empos aluais.

Vamos usar a expressão neste sen

tido.
Já constitui: verdade axiomática

a afirmaçüo que a sociedade mo

derna passa por uma crise agu

díssima. É a crise da própria cí,

vilização. Manifesta-se na família,
na vida nacional, na ordem econô

mica e na or-dem internacioual.
]�ssa crise é tão profunda que a I in-.
ge os domínios da vida esp'l'ilt'nl
e moral.

Nesta conjuntura, fôrça é indu

gur qual a palavra do Cl.'istianismo
em face da crise .da civilização
moderna, visto como várias são as

soluções que se apresentam.
Infelizmente, durante 'muito

tempo, a Igreja não se preocupou
com o problema social. Quando,
no século passado, seus sintomas

Sé apresentaram com certa gravi
dade, sua atitude foi vacilarite e,

mui las vêzes, ho,stil ás reinvidica

çõ,es sociãis.
Foi essa indiferença quase geral

da Igreja diante dos pro<blemas so

'ciais que afaslou de sua esfera de
influência ,pessoas oprimidas pe
las injustiças sociais e também

sinceros espíritos de elite que

procuraram a sol\.lção dêsses pro

blemas em. filosofias não cristãs.

".o grande escândalo . do século

XIX - disse Pio XI - foi O ter a

Igreja perdido a classe operária".
E não nos devemos esquecer

ta'mbém que - para humilhação
do Cristianismo organizado - mo

vimentos estrannos a êle foram os

lSAAR CAMARGO
movidas pelos evangélicos são

uma prova desta asserção. Aos três

princípios da democracia liberal
..:. liberdade, igualdade fraterni

dade que por terem sido deturpa.
dos, começaram a ser abandona

dos, - Leão XlIl apresenta os

princípios de [usiiça, união e fra
ternidade cristã; e Pio Xl, os se

guintes princípios: cristianizaçiio
da uida econômica e a lei da. cari
dade. E os evangélicos, fiéis às
suas tradições democráticas, ain
da que aceitem êsses príncíp ios,
procuram a solução do problema
social por meio da cooperação que
é - como, afirma Cherles Gide -

a antítese da competição e da con-

Atendendo ao apêlo do Centro de

Estudos e Defesa do Petróleo, ha

pouco Fundado no Rio, sob a PI'e

sidenc!a de Honra do, 8nl'. Dr.
Atthur Bernades e Presidencia r[";
tiva do Engenheino Luiz Hildc
brand B· Horta Barbosa, realizou

s.), dia 13 dêste, nos salões do
Cluh Gerrnani a, conforme manifes
to previamente lançado ao povo
desta capital, a fundação ela Secção
Catarinense do Cenlro de Estudos
e Defesa do Petróleo pelo monó

pólio ele Estado. A comissão encar

regada da fundação da referida

Secção, foi presidida pelo Dr. Alves

P{'(jrosa, DD. Juiz de Menores nes-.

t:t Capital, e secl'eláriada pelo ve

reador e academico ele direito Ha
milton Ferreira. O di'. Alves Pedro-·
5a durante o decorrer dos Iraba
lh�s de instalação, fez um hr ilhan.;
tu improviso salientando a impor
tancia e rínaliêade ido Centro d&·
Estudos e Defesa do Petróleo. Fa--
lou em seguida, o vereador Hamíl-,
ton' Ferreira, explicando lambem
os motivos e razões da fundação do
Cr-n tro. Todos os dois oradores fo-,
rum muitos aplaudidos. A asslstên.,
CUt eslava representada por iodas"
as classes sociais, notando-se a'

presencia de vários desembargado
res, deputados estaduais, vereado;'

res, comerciantes, estudantes- etc..
Após as palavras do orador Hamil-.
ton Ferreira, foi proposta pelo dr •.
Alves Pedrosa a eleição, por aela-.

mação, da dir-etor-ia provisória, que
aceita unanimente, ficou assim
constituída:
Presidente de Honra: Desembar

gador Salvio de Sá Gonzaga
Presidente: Dr. José de Patro

cinio Ga1l6ti.
Vice Presidentes: Dr. Alves Pe

drosa, Deputado Saulo Ramos;
Deputado Antônio Nunes Varela e

Deputado Fernando Ferreiea de
Mdo.
Secretário Geral: Vereador Ha

milton Ferreira; 1° Secretário: Dr ..
Telmo Ribeiro; 2° Sec· Academíeo
ele Direito Fúlvio Vieira.
Tesoureiro: Engenheiro Renato"

Cardoso; 2° Tesoureiro: Pr(Jres'8o�
ra Silvia Carneiro da Cunha. Bi-·
bltotecâría : snrita. Laurita Filo-·
meno.

Comissões: Elaboração dos Es-·
tatutos : Desembargador Luna Frei-·
re, dr. Alves Pedrosa e José Gus-·
mão de Andrade; Finanças Eng.,
Rmato Cardoso, Wilson Schi fieI' e

Jauro Dêntice Línhares e comissão,
dI' Publicidade: Académico Ridi".
Silva, Waldir Grísard e Gustavo
Neves.
Depois de empossada li dir=torta

provissória, falou o dr- José Gallo
ti, DD. Juiz nesta Capital, agrade-
cendo a sua eleição ,e convidando
a todos a tomarem parte ativa na,
cnmpanha de libertação do nOSSt}..

Petróleo, tão ambicionado pela,.
truste internacional e do qual de-
pt,nde o futuro de nossa Pátria.

DESPEDIDA

corrência.
Esses fatos se revestem de ÜD-:

portância, em se considerando que
a Igreja não pode alhear-se ao

problema social, pois se a infância
e a juventude sofrem forte in
fluência do ambiente na sua for

mação psicológica, elas não se de
senvolverão segundo os princtpios
cristãos numa sociedade em que
predominam a fraude, a violência
e o ódio ao próximo.
Se, tanto a obsessão da riqueza,

como a angústia da pobreza per.
turbam a vida espiritual, a atitu
de da Igreja deve ser franca e des
Iemida na apresentação de uma

mística que 7i'np�Jlsione os ideais
democráticos, para que ela mesma

não sofra as consequências de.uma
sociedade baseada em princIpios
exlremistas. É preciso que se for
me uma atmosfera favoráv,el á dig
nificação da personalidade huma
na.. Por isso a Igreja deve empe
nhar-se na maior aventura de to
dos os tempos - a cristianização
da ordem social.
É preciso que a sociedade mo

derna compreenda que a única so

lução para a cri,s,e desta civilizacão
é aplicar integralmente à vida in
dividual ,social e internacional os

princfpios da filowfia cristã.

que se encarregaram de realizar Ju timporlanles conquistas no lerreno n a
social. Foi em nome de uma filo. O Sr. Governador do Estado, em

sofia racionalista que, no século ato de ontem, nomeou o nosso pre.
.

XVIII, levantou�s,e, em França, o zado conterrâneo, Sr. Oswaldo dos
brado de liberdade, igualdade e Passo� Machado, Presid·cnte da
fraternidade; e foi em nome de Junta Comercial do Estado.
uma filosofia mat.erialista que, O� demais membros, deputadus
neste século, esperimentou-se o áqueJa Junta, SJ;s. Roberto Soares
princípio cristão da cooperação. de Oliveira, Oscar Cardoso, Jos�
É verdade que, nos últimos cla- Augusto de Farias, Charles Edgar

r'Ões do século passado, houve Moritz, e os &uplentes, Srs. Eduar
quem procurasse apresentar a ver. do Santos e João Jorge Mussi, elei
dadeira solU'çã.o para êssse magno tos a 12 do corrente, foram empus
problema. As encíclic&s RerUln No. sados nessa data.
val'um e Quadmgésimo A1ino, bem Os membros da Junta Comercial
como as conferências internacio- e�tiveram ontem em Palácio, reu
nais de ecumenismo cristão pro-I nidos.

Comercial

Sábios de nascença
Já disse .alguem que quanto. mais

se estuda, menos se sabe. Eu sem

pre achei um grande sentido na

frase, porque de fato, quanto mais
Capital, foi cm meio de gerais sim- estudo maior me parece o campo
patias que �ssumiu êsse ?argo. con-Ido qu: preciso aprender.
servou-se ainda numa reiterada ma- Há entretanto pessoas mais Ielí-
'f t

-

d f"
"

)U es açao ,e con 'lança governamen, zes do que eu. Pessoas que quanto

t��, o. sr. dr. Aderbal Ramos
9

da I menos estudam, mais sabem.
Silva, llustr� governador do Estado, I Com qualquer quarto ano de gru
que � convidou a permanecer na

I po escolar, são mestres em tudo.
Prefeitura.

. .

Verdadeiros portentos. Ciencias,
Pelo seu cavalheir-ismo, pela sua artes e outros conhecimentos tudi-

cultura e pela sua dedicação à terra nho "inatamente" amontoado na

a que serve com honestidade e bri-
massa cncefalica.

Ihanysmo. o sr. dr. Adalber�o To- f: verdade que na pratica os co

lentino de Carvalho goza de mume- nhecimentos falham mas isto não
ras amizades e de justo prestigio na os amofina. Continuam doutrinando
sociedade catar'ínense, sendo ele-}« ex-catcdra", com obsoluta cinvic
mento dos mais prestigiosos no, ção de que são algo ele "moderno"
circulas médicos não só do Estado, em rnateria de sabedoria. I

mas de outros centros do país.
O seu aniversár-io, cuja data é a

'que hoje flue, oferece ensêio a nu

merosas e merecidas homenagens,
com votos de felicidade pessoal aos

quais nos associamos, com sinceri
dade.

de organização e administração.
Chamado, ainda pelo ex-inter-

ventor Udo Deeck, para exercer o

cargo, em comissão, de Prefeito da

Há diversos tipos da "especie".
Anos atraz, conheci um exemplar

originalissimo.
Improvisou-se critico do dia pa

ra a noite, e deitou sabença,
Certa noite encontramo-nos no

teatro, na estreia de uma companhia
dramatica. Não me largou mais. Fa
lou tanto sobre arte cenica, que eu

disisti de assistir ao final da pe

ça ...

No dia seguinte, entrou-me pela
redação do jornal onde eu tra

balh&.va, com um artigo de critica,
no qual de começo a fim taxava o

espetaculo da vespera de "pura
chanchada".
Como pouco, entendo de teatro,

perguntei-lhe o que era, afinal
uma "chanchada".
Odi stinto mestre 'embatucou. Tam
bem não sabia. E como notasse o

meu sorriso de compaixão, saiu-se
com 'esta:

"

f Concurso Rainha da Cidade
Sob o patrocínio do CREDITO MUTUO PREDIAL

CINE RITZ e Jornal O ESTADO. .

'

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

Hoje, no passado
A data d� hoje recorda-nos que:
- em 1648, o Coronel holandcs

Brinck é repelido nos, arredores do

Refice, na Estância, por Henrique
Dias e seus bravos;
- em 1794-, no Rio de .Janeiro,

nasceu Antônio de ,MeneZes Vas
concelos Drulllond que veiu a fun
àar a nossa cidade de Itajai. Fale
CéU em 15 de Janeiro de 1874;;
- em 1811, em Minas Gerais,

nasceu o Engenheiro Cristiano Oto

ni;
- em 18i7, os Chefes da Insur

reição Pernambucana fugiram do

Engenho "Paulista", deixando em

abandono os scus soldados; ,

I
- em 1823, foi deposto o General

Pedro Labatut, Comal1dant� em

Chefe do Exército Brasileiro que
visitava .a Bahia;
- em 1862, o Gabinete Conserva

dor,_ do qual éI'a Pre'sidente o Ma!"
quês de Caxias, sofreu na Câmara
um revés e se dimitiu. O Deputado
Zacarias de Gois e Vasconcelos,
'Chefe da oposição, é encarregado
pelo Imperador de organizar um

novo Gabinete;
- em 1869, em São Pedro, foi

derrotada uma força paraguaia pe
lo Coronel Silva Tavares, mais tar
àe Brigadeiro e Barão de Itajai;
- em 1943, chegou a esta Capi

tal o Embaixador da Inglaterra, Sir
Noel Charles.

.
'

PASTA DENTAL
ROBINSON

Impossibilitado de despedir-mC'''
pessoalmente de todos os meu; ami-·
gos, ora o faço por intermédio de
"O Estado", oferecendo meus pres-·
timos no Ministério da Marinha, Ria,'

e de Janeiro.-',. You consultar o dicionário,
depois lhe digo ...
t

Álvaro Pereira do Cabo, Capitão>-
de fragata.João Frainer

. RECEBEMOS DA' REPUlTADA FÁBRICA INGLESA

ILFORD, FILMES E PAPEIS FOTOGRAFICOS

FRECHANDO •••

9

j " ONU:�: ;���;:;�a
Lake Success, 20 (U. P.) - Os

diplomatas das Nações Unidas
abandonaram a esper�lça de a

ONU intervir ,no sentido de fazer
cessar a Juta na Palestina e repe-,
lir a invasão árabe.

o órgão udenista, em suas reportag'ens na Assembléia

Leg'islativa, ao se insurgir contra a atuação dêste ou daquele
deputado 'pessedisLa ou p,�tebista, perde a compostura ,e des

camba para as graçolas cretinas • .os carabineiros do Diário

muito hem ,que pOderiam traçar autos elogios sem o empe

nho nardsiano, de gaslar todos os adjetivos com as próprias;
pessoas. ,

,Se para tanto lhes ,falta o' necessário espírito de crítica,..
que se lhes peça, ao mínimo, úm' ;Pouco mais de respeito para 1

os colegas adversários. Será êsse o jeito de também exigirem
o respeito da outra parte e, o que rit,ais avulta, de não lança
rem o Legislativo nas malhas do ri15úl e do descrédito públi-
coso Se, usando dos mesmos processos?

.

lançassemos daquí
apelidos irrev,erentes ou burlescos em' dil'eção a alguns dos

representantes udenistas, amanhã ou d'�pois a própria A�s

sembJ.éia estària so.frendo no respeito e l�a consideração que
Lodos lhe devemos. E não nos seria difici� apontar carecas'·

tentadoras, na 'banda udenista, para vilegi@_tura de enxame&,

de mosca's ... e depósito de pingos amorena'dores I

GUlLH1RME. TAL.
I

I
J
J

PARA FERIDAS,
E C Z E M A Sr
INFLAMAÇOESr
C O C E'I R A S,
FRIEIRAS r

ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURl

.'
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