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Na Assembléia legfs a�iYa
Sessão anitada. - Protesto contra ataques
leitos ao nosso Estado por um jornal por..

to-alegrense•
., Outras Dotas.

A sessão de ontem dá nossa Aj- b) Qual o' transporte empregado.
sernbléia foi das mais acaloradas t' palra o contrabando - fluvial ()�l,

:&".08 movimentadas. rodoviário?

° primeiro' orador foi o nobre c) Quais as providências e medi-

parIamentar Loures Ribas, que e�- das que o Instituto tem tomado para,

M. 10.264 teve em um dos seus grandes mo- evitar êsse contrabando?

mentes. Versando uma causa nobre S. S., etil 1° de junho de 1948
-

c digna, qual a defesa do nosso Es, (a) Cid Loures Ribas.

tudo de calunias e mentiras veícul.i, Também propôs que se passasse

das pelo "Diário de Noticias", rl� ao jornal que se fez veículo das

Pôrto Alegre, s. exa. prestou' ineon- calúnias, o seguinte telegrama;
testável serviço à nossá gente tao Srs. Diretores DIÁRIO DE NOTl-

rudemente aviltada por um [orna- ClAS.
lista mestre eni calunias e aleives. Porto Alegre - R. -G. S.
Suas expressões, tôdas usadas C'J!Jl Em nome Sr. Presidente levo (:0-.

absoluta serenidade 'e ética parla- nhecimento VV. SS. Assembleia' Le

mentar, foram de molde a elevar G gislativa êste Estado aprovou hoie :

grande e re-speitável, conceito ela unanimemente por proposta deputu
que são tidos os nossos' par'lament s., do Cid Lourés Hibasvg representan
res, .

te município Xapecó vs ficasse con-.

Continuando na tribuna, o cul; signado em ata veemente protesto
te parlamentar, narrou as m�;it:..;; publicação .número 70 de 25 p. p,

calunias assacadas contra o povo -tIe mês vg última página êsse Diário -vg

Chapecó, assim como também CO!!,· reportagem inverídica vg injur-io
tra Santa Catarina, de autor-ia de sa e falsa de Jorge Ferreira v�

Jorge Ferreira. Aparteado, no llli;- insultando povo chapecoense cons

monto pelo deputado João Josi�., H .. tituido quasi sua totalidade de

der udenista, S. Exa:; entretanto, "p dignos filhos do Rio Grande pt
não desviou do assunto conseguindo Saudações .

terminar o seu discurso propondo (' (a) Pinto Arruda - 1° Secretil;
seguinte: rio.

Exmo. Sr. Presidelrte da Assem; ° sr. João José, Iider da U. 1) N.
bléia Legislativa. - Diz procederem as palavras de>

, ATENDENDO a que, do texto -la seu nobre colega Loures Ribas. daí

reportagem publicada em b últnua em seu e no nome da sua bancada

página do Jornal "DURIO DE NO- apooar ° que pedia o mesmo cole

'nelAS", de Pôrto Alegre, número ga. Entretanto, se não sentia auto-

70, de 25 de maio p. p., com o SUlJ. rrsado para subscrever o conceito,

titulo "Assume proporções gigantes- expresso pelo seu
-

digno par quan

cas o contrabando de tÓl'OS de uiuho do se referia a Jorge Ferreira.

para a República Argentina", se \'1'_
A esta altura, o ilustre deputado

rifi9a. que, o articulista, para f'azer Armando Calil.Bulos, passeando cal

tal afirmativa, hseou-se em i nf'or- mamente pelo recinto desferia

mações prestadas pelo Sr. João Curi, magníficos apartes.
'

sub-delegado do Instituto Naciouul ° sr. Alfredo Campos, do P S.

do Pinho, com jurisdição sôbre o D., na tribuna, lê o seguinte tele

município de Chapecó, solicitamo .• grama, que lhe foi passado -pelo Sr.

se digne o Sr. Delegado Regiollal Prefeito de Blumenau:

,

O fogo dêsse Instituto, com séde em .Toin- Deputado Alfredo Campos - FIo·

vile, neste Estado, informar à c�ta rianópolis.
Tel Aviv, 1 (U, P.) - Cessou su- Assembléia, o seguinte: Venho informar presado amigtl

bitamente, hoje, o fogo de artlib3- I -'- Se tem con11ecimento da exi3- que prejuizo Blumenau vg em cunsc

ria árabe, que ha .dezesseis diw, vi- tência de contrabando de tórof, de quência últimos graves aconteci

nha castigando os jud.eus na cidade pinho do município de Chap('cú, mentos vg são calculados até boje
nova de Jerusalém. para :;t República Argentina? Em tres milhões cruzeiros sem incluir

Dian te I disso, ressurgiram as

eS'1
caso afirmativo: pl'ejuizos proprietarios prédios �I-

peranças de ser aceito o apêlo da� a) Quai a zona ou região pru,lu- tos Margem Direita Itajaí Açú nem

Nações Unidas para cessação do fo- tora dos pinheiFos contrabande3dos.
obra proteção mesma. margem tn:

go na Terra Santa. ' em tóros?
"

cho corllpreendido Estrada de Fer·,
1'0 foz Ribeirão Garcia vg obr:t im.

- prescindível afim.garantir rua Qui:!-
ze principal arteria esta cidade iJt

OS· Obras arte importantes muito atin
gidas notadamente Canal Nerên Ra
mos 'éntre ruas Sete Setembro e

Quinze Novembr oque anwaç;l

Rio, 1 (V. A.) - A Comissão (le os seus "brevets" ,no Ministérjn eh:
ruir vg colocando perigo tôda 7.0-

Fo'rç A _, d S d IA'
na Bom Retiro inclusive A"ell,I',ta'

_ a.s r111a,·" as o e.na o a�rov,o.l_1 e.'l'onautica. § 1°, -, Satisfeita� a�
. d M d Go

Rio Branco Vil pontes sôbre Rl'l,';:_
parecer o sr. I aynar me", :leI do serVIço mrlItar, passarã:.J 0>1

� ,

oferecendo substitutivo ao pro- condições previstas no art. 10:l lu
rão velha rua São Paulo pl'Oxl-

,'Ieto da Ca'ma,ra dos Deput"dc,s, m
.

t d 2a
inidades Grupo Luiz Delfino ,: rua-

- r esmos a reserVlS as e categí,-
. segundo o qual os aviadore� ci- ria. � 20 _ ° .disposto neste arUg(J

Paraiba vg Ponte Fortaleza vg Pon.

vi� brasileiros serão incluidos aplica-se aos pilotos de planador. �
te Itoupava Norte e Boeiro Rlbei-

na reserva de za categoria da
rão Tigre pt Igualmente Estradas

Fôrça Aérea Brasileira, deoo:s
3° - A critério do Ministério d,; Rodagem todo município sofreram

de registrados os seus "brevet!';" Aeronáutica, ficam os reservista'; tI.C grandes estragos dificultando tI a·

no Ministério da Aeronáutica, de&.
2á categoria sujeitos a um estágic, fego portanto progresso Blume-'

(le que satisfaçam as 'indicaçõ0s que não excederá de 60 dias. � 4° nau pt Prejuizos pessoas peql.1eno�

previstas no art. 103 da Lei do Ser-
- Durante o período d.o estágIO recursos principalmente operá.

viço Militar e se submetam prévia.;, a?Íl�a referi�lo terã� os reser�j�;l'l rios vg impossibilitados retirar S('US

mente a um estágio de 60 dias na
dIreIto a ahmentaçao em espeeJe, haveres devido rapidez e volume

FAB. ° parecer opina que seria
Art. 2° - ° Ministério da AeronÍlu- água vg calculados acima d.uzento$

"melhor que se restabelecesse m.
tica comunicará o registro do "hrt'· mil cruzeiro$ pt Além desmorona

lei orçamentária o quanto neces·s::i- vet" aos Ministérios ,da Guerra e mento Margem ltajaí Açú havll0'

rio para o financiamento à Avi:wao Marinha, Gonforme o caso, a fim
fl'.ndos prédios Greul vg Finarrli e

Civil, incentivando-se, desse modo de que o nome do aviador civil ou
Karstein que ainda se encontram 'na'

n desenvolvimento da reserva at'� ,piloto planador seja cancelado da:.
iminência de ruir vg abalou cidarle

rea, ,deixando-se o estágio mi IHar listas respectivas de alistamfm1:n, madrugada vinte cinco desabamen

no âmbito dos regulamentos 1 tS- Art. 30 _ Os �viadores que l'egH-
to total prédio tre&' pavimentoi!

pectivos", ° wbstitutivo oferecidr. trarem seus "brevets" até 1950 tt- recém-construid.o Farmácia Catarr

é o següinte: "Art. 1° - Os avia- cam isentos ,de ,pena. Art. 40 _ Esia nense e parte prédio Café Ponto,

dores civis brasileiros serão inclui .. lei entrará enl vigor na data de Si',)
Chic vg ocasionados virtude des

dos na reserva' de 3a ·categorh ua pl1blicação, revogadas as dispcsi- barrancªmento aquela parte Má.r-

Fôrça Aérea depois de registrados ções em contrário". Con tin ua na 3a. pá,�
,

"PARA

�'l lil.U8 ANTIGO OUJUO O. lUNT.& C..T.....m'U

,� • D. &eN.te, BUlOI NOCETI - Dlret.or Dr. RUBEN!' DE A.RRUDA
Diretor de Redsçãc GUSTA-VOo NEVES
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Educação para a. vicia Não cODvém às
..

Recente decreto do Govêrrio estadual acaba de incorporar ao 1)1'0- AlfAadeUlts
grama de ensino primário em todo o Estado de Santa Catarina o (.� Rio, 1· (A. N.) - ° diretor-geral
Conhecimento das Atividades Econômicas da Região, organizado pelo da Fazenda, não atendendo li soli

Jnstituto Nacional de Estudos Pedagógicos do Ministério da Educação. citação de Zenaide Macdowell, por
Visa o ato, cumprindo dispositivo da lei orgânica do ensino à soluçâo não haver mais claros na Alfandega
de um dos .maís imperativos problemas das populações escolares, no de Fortaleza, Estado do Ceará,
adextramento à função econômico-social a que se destinam, através adiantem não convir aos serviços
da instrução recebida nos cursos primários. Com êsse ato do Governe aduaneiros a lotação, em altunde

do Estado, as. escolas catarínenses avançam considerável passo na sua gas, -de funcionário" do sexo remi

progressiva adaptação aos objetivos práticos da educação oficial, ao nino.

mesmo tempo que proporcionam ao panorama educacional de Santa Ca
tarina perspectivas de largo alcance social, econômico e cultural.

B axiomático que a escola moderna educa para a vida em socieda

de, mais do que o permitiria o tradicional conceito da escola de íhstru

ção. ° conhecimento do processo social, o estudo objetivo das ativida
des coletivas, as pesquisas de ordem sociológica, embora restritas aos

recursos de que disponha o Estado no momento, são condições de vita
lidade para o processo educativo, que não póde nem deve estagnar-se

,

I1<'S antigos moldes da classe estanque, aos fenômenos palpitantes da vida

Gêneros a preços
reduzidos

Politica do
Panamá

\ em comum.

Um dos "objetivos específicos" a ,que se refere o programa' é ., de
"Tazer o aluno sentir o valor social do trabalho, em qualquer de suas

fúrmas, como fator de bem-estar e progresso da comunidade" e encerra,

já, em síntese, um vasto mundo de consciência aclarada pelas solicita

ções concretas da comunidade. Outros "objetivos" igualmente filiados
ao mesmo sentido de integração da escola no ambiente das realidades
da vida social justificam plenamente o avanço proporcionado, no setor

da educação popular, pelo Govêrno do dr. Adel'bal Ramos da Silva. Cu i

tia-se, por certo, de acentuar às normas do ensino, menos as vocações
esporádicas para as elocubraeões espirituais do que, sem prejuizo tia

qnefas, o imperativo da hora nova que se inicia para o mundo, ClU que

prevaleerá, sem a menor dúvida, o sentido da cooperação social e a cons.,

ciência do fator econômico no bem-estar das sociedades.
Bem se esclarece, nas sugestões que acompanham o decreto n. 2:18

a. que nos estamos referindo, que essa inclusão do programa d.e Conhe
cimento das Atividades Econômicas da Região no ensino primário do

Est�do não _será, a-final, sinão um primeiro passo par;! aqu.ela deseja
da mtegraçao da escola no espírito da socied�de moderna, que irilpóc
desde cedo à criança o discerniment0 das condições ,de existência a qu.J
s('rá chamada a servir, com o senso de responsabilidade equivalentc ao

de liberdade da escôlha que houver feito. Todavia, reconheçamos, já se

marca assim um roteiro ménos distal'ciado dos ambientes de atividades
li que não poderiam alheiar-�e os homens e mulheres do futuro, me'llIle
l'nquanto se preparam, pela escola primária, para os dias do porvir.

Aludindo à significação do dec:'eto estadual que aproxima mel110r
do meio de atividades econômicas a escola primária, queremos apenas
cllamar a atenção de quem nos leia para o interêsse que' o assunto vcm

despertando'no Govêmo do dr. A,dcrbal Ramos da Silva, cujas diretri

ze! não fogem ao realismo das questões que as complexi.dades da!': re

lações humanas, nesta hora d� intenso dinamismo sodal, lhe oferecem.

E, dêsse modo, não ·lhe escapa à visão aguda de todo o panorama eco

nômico-social do Estado o problema, de indisfarçável relevância, dI)

preparo da criança par:a a compreensãó .da sociedade em que terá de

viver, agir e cooperar na pr,osperidade comum.

Sirva-nos isso como novo índice da advertida intenção do aluaI
Govêrno catarinense, em face d.os palpitantes' assuntos ligados ao fl:turn
(ie nossa terra e à assistência devida �às_gerações que se aprestam para
a vida.

Panamá, 1 CO. P.) - Aumenta a

tôdo momento a tensão politica
p-este pais. Há fortes indicios de que
o govêrno de Enrique Jiminez pro
curará impedir que o Sr, Arnulfo
Arias suba ao poder, muito elll!)f)::-.J
os dados não oficiosos lhe dessem
a vitória nas urnas.

Passagens aéreas
mais bafa'tas
Rio, 1 (A. N,) - Anuncia-se que

possivelmente ainda hoje ser-á rea

Iizada 'uma grande reunião dos I'C-

presentantes das empresas .1e na

vegação aérea, para discutir nOVl!S

tabelas' de passagens. B possível
que estas sofram grande redação,
tornando mais acessíveis as via-

,cns aéreas.

Cessou

Serão reserva da F" Ati B.·
aviadores civis IJrasileiros

Assistência aos
menores

Rio, 1 (A. N,) - Estiveram on- Rio. 1 (A. N.) - Regressou a ('S-

tem no Ministério do Trabalho <li- ta capital ü senhor Francisco Vale,
versos comerciantes, afim de <'0- (IUe esteve' em missão oficial no Es.
municar a referida Dependência e fado do Ceará, afim de· organiznr
à Comissão Central de' Preços, um o Serviço de Assistência aos Meno
plano para fornecimento de gêne- 'res do Ministério ,da Justiça, deven�
ro� a preços reduzidos. i õo ser criado ali idêntico serviço.

o sr. José Américo é contra
o parlamenfarismo

R!O, 1 (V. A..) - "A Manhã" ouviu, entre outros próceres políticos,
!I. re5peito do parlamentarismo, O sr. José Américo, que declarou Sl'I' a

favor de um güvêrno justo, porém forte. Diz que não temos condi.ções
'})3ra experimentar no momento o parlamentarismo, Para êle, o Iev�:1-
t:imento da questão, nesta hora" é inoportuno. Declarando-se pelo pre

sidencialismo, em princípio) afirma que um ministério competente, e

alltônomo o mais possivel, bastaria para corrigir as deficiências do re

.,gime presidencialista ..�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Farmacias de plantão
Mf:S DE MAIO

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

Rua Trajano;
23 Domingo - Farmácia Raull-

veira - Rua Trajano; .

29 Sábado Farmácia Santo' Agos
tinho - Rua Conseíheiro Mafra;

30 Domingo Farmácia Santo Agos
tinho - Rua Conselheiro Mafra:

O serviço noturno será feito pela
Farmácia Santo AntÔ'nio sita á Rua

João Pinto.
A presente tabela não poderá ser

alterada sem preVIa autorização
deste Departamento.

Viacão ,Aérea_,

Horário'
Segunda-feira

PANAIR - 9,40 - Norte

VARIG - 40,40 - Norte
PANAIR - 12,47- - Sul
CRUZEIRO DO SUL _ 13,55

Norte

..

Terça-feira, .

CRUZEIRO DO SUL - 12,00
Norte
VARlG - 1'2;30 - Sul

Quart�feira
PANAIR - 9,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

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

_
Quinta-feira

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

Norte
CRUZEIRO DO SUL

Sul
15,30

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

NOl;'te ,

PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

Sdbado
VARIG - 12,30 - Sul
€RUZEIRO DO SUL

Norte
13,55

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

5ul

l
PÀNAIR - 12,47 - Sul.

POrto O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis),
Curitiba (Caixa Postal, 163 - Florianópolis)
JolnTile toem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros

, e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série
- 'J..'Ubal'Ao dêsses produtos.
- Laguna Os primeiros já a venda, são:
Laguna _ SULFAGUANIDINA� Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de '

-,

,
, '

- lstllGUN-DA·FEIRA
F.xp!"esso São ClstóvAo - La:iftm.

,- lio.rá s. _ ,

'I'
,

16' horas.
-

Auto·Viaçllo _ Haja! _ Itajal, - UI 110-
Expresso Bruaquense - Bruaque -

raso
.

ExpressCl) Brusquense - Nova Trento
'- 16,30 horas. I

'

Auto-Viação" Catarlnenst! -o. JolnvUe
- 6 horas.

Auto;Vlação.' Catarlnense' - curitiba
- 5 horas." '

Rodoviâría Sul-Brasil ....., Po.;'to Alegre
- 3 horas.
Rapfdo Sul-Brasileiro - Joinv1le

-Iás 5 e 14 horas,
,

TElRÇA-FElRA -

Auto-Viação Catarlnense -- POrto Ale.
gr'e ...:... 6 noras,
,cAuto,-Vlaçã'o Catarmense - CUritiba
- 5 'horas
Auto·Vlação oatartnense - Joinvlle

- 6 horas.

Auto-vtação Catarmense - Tltbalt'to
,- 6 horas.

Expresso São Cristóvão - Laguna -

7 horas, '

'Emp�sa Glória - Laguna - 7'A1
e 6* horas. "

"

'
'

Expresso Brusqueãse - Brusque -

111 horas,
A-'to-Viação Itajal - Itajal - 15, no-

raso
'

Rápido Sul Braslletro - JolnvUe ... la
5

-

e l4 horas.
- QUARTA-FERA

Auto-Viação Catarlnense
- 5 horas.
Auto-Viação catarínenee

- 6 horas.

Auto-Viação Catal'lnense Laguna
_ 6,30 horas. '

Rápido, Sul Brasileiro - Jolnvile - à,
5 e 14 noras.
Expresso São cnstovao - Laguna

7 horas. .-
Expre,S80 Brusquense -.- Brusque

16 horas.
,

AUito-Viáçáo ftaJal - 1tajal -,111 ho
ras.

Expresso Brusquenee - Nova Trento
- 16;30 -noras.

-
'

Rodoviária Sul Brasil - POrto Alegre
_' 3 horas.

CUritiba

QUINTA·FEIRA
Auto-Viação Catarinense

Alegre - 6 horas,
Auto-Viação catartnense

- 5 horas.
'

'Auto-Viação Catarinense
- 6 horas.

Auto-Viação Catarlnense
_ 6 horas. I

Auto-Viação catarlnense
- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão -

'7 horas.
Emprêsa Glória _ Laguna - 6 1/2

e '7 ln horas.
Expresso Brusquense,' - Brusqu'l -

16 horas.
Auto.Viação Itajal - Itajal - 15 he.

raso ,

Rápidt;> Sul Brasileiro -' Jolnvile - à8
5 e 14 horas.
Empresa SUl Oeste r ,tda - Xapecó _ ás.

....:: 6 horas.
SEXTA·FEIRA \

Rodoviária Sul Brasil - POrto Alegre
- 3 horas,
Auto-Viação Catarlnense

- 5 horas,
Aut,O-Viaçllo Catarinense

- 6 horas.

Curitiba

Jolnvile

Auto·Viação Ca.tl'rlnense - Lazuna
- 6,30 horas.

.

Expresso São Cristovão - ,Laguna -

7 horas.
Auto·Vlação ltaja'l - !tajal - 15 ho

ras,

Expresso Brusquense - Brusque
16 horas.

,

"

Rápido Sul Brasileiro - JomTile -

às 5 e 14 horas.
'

SABADO
Catarinense - CuritibaAuto·Vlação

- 5 horas.
'Rápido Sul Brasileiro -

às 5 e 19 horas.
- 6 horas.

Jolnvlle, -

Joinvile.Auto-.Viação Catarinense
_ 6 horas.
Auto·Viaç,lIo' Catarlnense - Tubarão

- 6 ,horas.
ExOJ'�sso São OristovAo - Laguna

7 horas.
Expresso Brusquense - Bruaque

14 horas.
Auto.Vlação ltajat - ltajal - 13 ho.

raso

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

!J '7 1/2 h01'8S.

() VA.LE DO ITA.JAt
Proeu.rem na A.g�nel.

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVltARIA.

ROSA

COMERCI.ANT.E: Di um U
no à Biblioteca, do Centro :&ea
.ém.ico . XI d* FwereÚ'o. Coa
trlbnirb....sim, para • fomut
elo cnltural doa ea�
,.41 amanhll

("Campanha pró-Hwo"! ..
rk .. '" 11$ 1"1II".NIrol.

••••••••• 0.0 •••••• o •••••••••••••••

Aviso a08 Estudantes
Estudantes em férias que dese- I

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

oessários ex,ooutando facil ,tarefa
111,e bem executada lhes proporcio
nará ainda algum saldo em di
aheiro.
Informacões à rua Vis'conde de

Ouro Preto D. 13 das 9 ás 12 e da.s
�j ás 17.

Na qualidade de Presidente dêste Conselho, convoco os

conselheiros eleitos cm sessão de 22 do corrente, a comparecerem á

sede social', em Coqueiros, no próximo dia 5 de j{mho, às 14 horas,
afim-de' elegerem o presidente crvice-presidente dó Clube, para O biê
nio 194.3/1950.

: Sob o alto patrocinio d�/'Crédito,l
��tuo Pred'ial", jornal "O Estadl)',,"
e do "Cine Ritz".

Serão oferecidos r;nais 'de·Ct$:' ".
10.000,00 em, prêmios aos concll;tI;;_
rentes dos concursos: "A Mais Bela.;
Voz 'Colegial" c da "Rainha dai\Ci�
dade".
Nestas "MÀTINADAS", serão drs....

trihuidos brindes e prêmios ao dis-
tinto auditório.
Duas horas alegres, para os col�_

giais de FLORIANóPOLIS.
Programa de Téla e Palco. '

,

Na Tela: Jornal Nacional, Comê-
di_à .dos Três Patetas" Desenho Colo....

rido, Shorts, etc .. _

No Palco: Apresentação de
JAJR E SEU REGIONAL.'
'ZININHO (O Jorge' Veiga cata__
rinense).

-

JAIRO SILVA (O cantor român�,
tico).

'

OSMARINA MANGUILHOTE (A,
caçula do samba).
Animação de: ZECATÁU.
Locutor: DAKIR N. POLIDORO�,
E -ainda apresentação' no palco de-

12 candidatos: em' buscá do titulo"
"A MAIS BELA VOZ COLEGIAL"

I." "

Constará ainda da ordem, .do dia o assunto referente ao aumento
do va-lo�" das cotas sociais', proposto pela atual 'diretorta.

Na, falta de número, aplicar-se-á o disposto no art. 35, dos estatu

tos, �sto 'é, meia hora depois se deliberará com qualquer número de co-

tístas presentes.
'

Florianópolis, 2,(j de maio de 1948.
Lourioal Almeida, Presidente do Conselho Deliberativo.

I'Ri.y'I-.

Oficina Celeste

v-

.
'

;','.

I •

I' .

r

Vendas à vista e prazo
Distribuidores exclusivos:
ALMEIDA, BASTOS & CIA.

Felipe Schmidt, 2 - 10 andar, AcAgoni'a
da Ism'a
Aliviada em Poucos Minutos:Produtos Veterinarios
Em poucos minu tos a nova receita.

_ Mendaco _ começa a circular no

sangue, aliviando os acessos e os ataques.
da asma ou bronquite. Em póuco tempo>
é possfvel dormir bem, respirando livre e

facilmente, Mendaco alivia-o, mesmo

que o mal seja antigo; porque dissolve e

remove o mucus que obstrúe as vias res

piratórias, minando a' sua energia, arrui
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho.Mendaco tem tide
tanto êxito que �e oferece com a.gerentía
de dar ao paciente respiração livre e fácil.
rapidamente e completo alívio do sofri
mento da. asma em poucos dias. Peca
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa o:arantia é a sua maior
prQteção.

,-

Mendaco A�:�.::.m

t',1l0 g, i 1 \ '

.)'y�CINA GO�l�<\ MANQUEI:RA:: Ampolas de lQ cn'l3 e frascos de

tou. chi3. i i( , .

,S.ÓRO ANTI-TETANICO·: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTHA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

de 100 Cl11S�
VACINA ANTI-R,mICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos

de 100 cmS.
'

'

Dos dois últimos, por serem os seus prazos' de validez relativamen_
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques atenden
dCJ, ,entretanto, a qualquer pedido den,tro do prazo mínimo ��cessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-
luta garantia de atividade máxima.

'

.

Brevemente o Instituto Pinheiros apreséntará outros produtos ve

!erinários de grande eficácia, como: Ternerina (Buco.;,Vacina contra
di::wréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e, ainda Vacina Contra a

Souba Aviária, Vacina Contra a Peste' Suín�, ,etc :. :.
_

.

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doença�
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas, pelo Departa-
ncrlto de Veterinária.

'

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten
derá diretamente a ,todos os pedidos de seus produtos, qUá!ldo não en"

contrados na localidade de residência do solicitante.

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

(Elétro Técnica Mecanográfica)
DE

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

nópolis :_ Santa Catarina

Consêrtos, Limpezas e Reconstru·'

ções de Máquinas de escrever, cal.

cuJar� somar� Contabilidade, Regis
tradoras, Balanças automáticas,
Chuv.eiros Elétricos, Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores f1'

Ãparelhos Eléfricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módic,?s
Orçamentos sem compromisso,-------------�-..,..---------------

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

I Muita's felicidades pelo naseimelt
to de seu filhinho!
Mas, não esqueça, que o melhor

presente para o 'seu "PIMfOLHO'"
é uma caderneta do CR1'llIHTO
MUTUO PREDIAL.

A DI:VULGACAO
Hevisia do Paraná para o Sul· do Brasil'

IntercâmbiO Cultural
'

Economico Financeiro
Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.

CAIXA POST .-\L, 775 CURITIBA LENHA r
!I

II C A P I T A L A R III Sociedade de sorteios e �eguros contra acidentes pessoais, conee

I dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Floriànópolis:
PEDRO NUNES

Peça pelo telefone 719

Pronta entr�ga

Qualidade superior
SERRARIA UNIÃO

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além ,da Jóia '1

inicial de Cr$ 10,00 apenas. ------�--------
Participação nos lucro� fEFIDJ>f, F:ÉtlVJATIE:MO e:

PLACAS SIFILITICAS

Elixir de,Nogueira
Medicação auxiliar no trotamento.

da .iflJa

Movida a eletricidade

Ouçam diariamente, das 9 às ,13 e das 17 às 22 horas

CASA MISCELANEA diltri'
bu.idOfa dOI Rádios R; C. li>

Victor i" Válvula. e Di.eo••
Rua Consclheu'o Meffp,

RADIO TUBft' ZYO 9 ....... -

'.

,1530 kilocie1os ondas médias de 196 metros

1TUBARÃO S.
-

CATARINA

-_-,,--------------

;I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OI!STADO-Ouerla t�� ... �, ,1 �. Junho de "��8
'.�"----_-..._-----------_.;..:..----�....::.._...;.._---

Dia 6 de Junho, com" -inicio' às 1'0 horas da 'manhã'Á na Sêde 4o 'Centru de
'Educação Física, á Avenida. Mal!VO Ramos, Grandioso Festival da -Sociedáde

de Amparo aos Tuberculosos ..

.

: ,
- . . , .'

I Centro C t'a·' N A bl' Ir-. lhes, a exl.ensão e o vulto dos �re-I de receber da Câmara de Vereado-

. 8' fID"DSe a s,sem ela.... juizos �rovocados pelos temporais I res de Canoinlras me impõe o de-

dA '" do P t 61
.

Conclusão que ultimamente assolaram o ter- ver de apoiar, sem restrições, a

li n. . e r eo gern Rio Itajaí Açú cuja situação se
r itórío catarinense, cujo clímax foi, emenda que eleva de Cr$ 50.000,00

.

Continua () BSTADO la�en-
Por motivo da fundação e acla- agrava díàriamente notando-se fell- por sem dúvida, o tufão de Vali- para Cr$ 150.000,00 o crédito es-

rnacão da diretoria (lo' Centro Ca-
- "'O" que a raz "1 eompl tame te .

d
'

;<#0 diatribu� d. valiosos Ii- ..- das ameaçadoras que anunciam ac. 1"'-1�,
.

r . ot e en pecial estinado a atender a popu-

.,roa; ittchutive �ozn.tnCetS mo-
tarinense de Estudos c Defesa do \OS desmoronamentos em divcf'S"" .aquela pacata localidade, sepultan- lação flagelada do muncípio, uma'

.� .n:tr� as� q'UB
Petróleo, o Dr:" José do Patrnclnio pontos vg aterrorizando todos que

do em seus escombros, exatamen- vez que, .já agora, não se trata ape

�t.$ de 8:6U cadastro ao-
GalloUi, Presidente, recebeu os se- habitam prédios Margem em apre.

te vinte vidas, e ferindo mais de nas de socorrer às vítimas pessoais

elal.. guíntes t�legramas e oficios:
.' ço vg achando-se seriamente ainea- uma centena-de pessoas. da catastrofe de "ValioJlO.$ e'

As pssu"u, que àinda nM s Ror 'deter'minaç�o d'()�st. .'Presf- çadcs o�g\üiltes pré::li�:" 'Bp't": -aai': Logo.,qué".rile �fpi comunicada a- sim, de se ·H:tdeniza·r;:,ta·tnM�, o;
.
Mia_JD. p�hido o -coupon

dente acuso re:eblm�nto vossa men- Blumenauense vg residência recém., quela d?lol'Qsa tr�gédia, desta trí- 'pr,ejuizos materiais por e'las so�··';'
filU. rliltril,,:n.n,t. pa·blica.. m-- sagem telegráfica. Cds. sds, Carlos construída '\valter Meyer .,' buna mesma, tíve oportunídade fr idos, motivos por queem· meu o.n/. ,;

"""
A

.

M
"

Se
..

P
.

que U
d IdEs

V"'

�- f.�.�1:o .lih:sts, �4bi"! l' �Pil-r " .. °E�I��;L , ,?r!)��n? ... al'hc�:, ,�l>àte'p;,c�.�, dé��- ·�l'lti.n\'etrós .....� ':'� a�e,.a�. para :.?s go,�l�r�os o -

me pessoal, 'dou o meu, Irrestríto e ,

'JIiUrJ'do--M a_ir{- �·'�ttJ;. ltr',diJ }?resldeRte;dli .Rt,pubJicll._ ." ·úiíd()s."OÔnfeooili�t"SOilh"�; vi"Ch";.1 tado e da União, ·sohOltando-lhes. . . ..: ..

." Ad" � ",.. 3:'Ld"'�',,· r
, '1'" . ··1·

.. ·

fi
.

íncondícíónal aPQlO à emenda em

.am a ,f..Io inNte88flnt.. i.tl.JCHl�
- cusan o, com prazer, recebi- Calçados. Sauer vg prédi-o eia. Jeu-

o' J.!l rspensave 'au'X.l H> nancet- diSCtlss·áo.·
,. ,.

-<tira ..ali.ada ,sob C) patroci., menta
seu telegrama de 17 �rrer.- sen vg, Casa Ideal vg também Liv\)..

ro para. sooorrers- de imediato, a
O sr, Raul Schaefer, - Vice-li...

dÚO da LIVRARIA ROSA. .a.! te., n-o QUa.I .comwú�a posse di.rctr-- nios e prédio I'llde' Iunciona Cora- população. Úag.e'lada do Municipio
er

_

�'''' -'-" ,_
, der da bancada -do P.·8 D. diz que

iDeodoro n.-33� n.ata Caplt-'.·. na provísórta Secção Catarinense panhía Telefônica pt vt�ude SItua',
.que tenho 'a. honra de r-epresentar'

�
C E

Hl\ '.n ;'.:; atendendo à sit.uação de certas zo-

,

'. x X :1 ! ,entro St�d08 Dcle6�. P'etróle·!'I, ção deveras alarmam-es n08lla t..�r-
nes.... ......sa, pOl'que. sabia, de. a�--

.

. _. 'Fazem :ano8 'hole: "apresento os meus"cOi'duus·-agru1w- ""�..,.,;; ��n ..o peAL"" "'" ...... .,' temlio. que a Pre.feltura de can:oi,-
nas do Estádo, qu� também' foram

.. - . . ...... '" �"•.-..,.. ",",u... ,;euS" uonlj·'t;)ll-'·
.

-- as50Iad-as·,.po-r .. ..f.ortes "cheias, não é'
- o 81'. Nilton Silva, diciplinado cimentos. Sau(J,ações. Joaquim Pil'l-" rios e confio que pt"ezad

.

'.
nbaos, não estava .. em condições

.,sub-teneni-e da ,polícill Militar; .

to d.e Arruda,. 1° Secretário &;;<;Crfl-: o esnirito patriótico "'neooa�aract{':::nl... tde. ,faze�!o, pela exiguidà.d.e de seus para uma só wna que vão ser en-

blÁ T �i I t I � 'f.U L

r
"iados auxílios, da!, como na Co-

a exma. sra. d. Maria O. da """1'5' s a 1 ...a.
.' za tomará medidas sentido ser COII' I . oours� .,.

.

�GTams, digna espôsa do $r. João - Apraz-me acusar recebldn a _":AO a""il'o B"'m f'
' E fOI com essa fmahdade IUn-

missão de Finançl,l5, vQtada pela
•

: L-.:uIU "4 1 . .... enau vg ·1\.lIrl .,. ma te "'� b' ed'd
',(1ra,ms, ,halbil ca.rpinteiro da Ara.- circular datada de 17'00 aoountll Cfa !

""""oi", Jabon' "...,.. TV\ bl' da, que apresenteI 1\ alta delibera- n nça U<I ver a p 1 a, e con-

.

• " 'l"�""'" � ..._'\'0' u�naucns.; . t
.

,.Laca; � qualsV' S:me comunica a fun�açao voltar a SU� Vida normàl pt Snuda- (!p�' �t8 d�U�' Ilustres pares, o ra o seu aumento,

_ o sr. Valdemar NlLipoUni, -uessa ecçao e os nomes da prlUiC.i- f''''''' e�"":"':s _ B h JUn' prose o e �I que abre, um cré- O sr. CaiU BuIus, do P. 8; D.,
. .

� "''-'4.... use lar, r('- d'to
.

I d C 'd te ,,-

,.o(lompetcl1le rádio t-elegrafisLa. da ra Diretoria. Com o agra<ie�e!" � feito Municipal pt
1 espOOla. e r$ 5ú.OOO,oo, pa- presl en da "",missão & Finan-

.,Polfoi3 Militar; _ gentilef!:3, quero expressar-lhe os Foi à ultl"ma d'scu:" I.
ra s-ocorI'� imediato ás vitimas da �.a8, em sessão dessa Comissão já

. lho
1 S8ao, o.n,;�m., o t. f d ",r I' h " ó 'f t' t

_ os Jovens: Carlos Augusto �1�US me res vo.to� pel� pleno projeto de lei que autoriza a abet"- c� asv� e e a lU os, ra em �e maOl es ara con ra o pedidO de

"Caminha, aplicado aluno do Colé- t..,?oto de sua
� admlrus!raçao. Aten- tura de um crédito de 150 mil cru-

dlscuss3o.
"

_,

aumento do crMito qu� ora se dis-

-gio Catarinense, filbo do sr. 00- CIOsaS saur.1açoes. BatIsta, Perem. z�ir(}s. para auxilio á popnlaçã d
J D�vo, entr etanto, a Casa llma ou tia.

mercÍlldo Caminha, chefe dos ser- Presictente da Câmara Municipal de Valinhos, tendo fa'!ado<ilâbre o �es� ex:plJcação. O "ql,lantum" ali I'Lxa- O sr. Osvaldo C'.\brru, da n. D.

viços postais a.éreos e de d. Alzira Florianópolis. mo o ilustre deputado Ortí Ma _ ?,O, teve _por bas-e, �ão sómen te. as N .. smtentou () seu ponto de vista,
':B Caml· ...ha· E d S E R � .

ga mfol'macoes fOl'necl"as logo "'após
.

· .' ....,;. - m )1ome.· e,' c." �a. eVIl!>!.., '�haes Maohado;··,que"p1'Oduzltl (Y se'" .�
I

,. f :. '.
"

I
u
..

'
.• _. • que,., i3r!l JPelp .aumento. O sr. 'Saulc:>

.
- senhori,nha Maria Catarina apraz�me acmar em mão o ofiei'; guinte discur� .

aque a r<t.gICil ca amJdade,' pelo Ramós, do P. 1;� B.; =pe'lo·aumento .

. .Jul1kes, dedicada funcionária dos de 17 do corrente datado, comUlú- ,sr. preside���. Nobres senhores ho�rado Prefeito Municipal de Ca-
O sr. Carneiro de Carvalho, da ..

··

.correios e telégrafos, filha do Sr. ando a fundação, a 13 do corrente, deput.ados.. nomha.s que, perguntado pelo Che- é
J é L' J

U. D. N. tamb m.

?S lllZ. unk�s, ,.ze)oso gl:larda- ,",esta .Capital"çl,a. Secção Catarinl'n- O Plenário· já conllec'e;) pela ",pa-. "J!3' do .E��c·utiv-o E�tadual de que
_ Em votaçãpl o. s.!': CarneiTo de

,

fIos' do mesmo estabelecimento e se do Centro de Estudos e Defesa lavra de seus dignos representan- lmpor.t-ãnclêl n�essltava, para os
Carvalho pedia que a" mesma fô�e'

,de d. Bérloü,rià Junkesj do Petróleo. Grato pela gentileza tes, atra-.�s dos mais amplos -deta- prImeIros socorros, respondera que nomInal. Esta foi de 14 oontra 14,
- srita. Maria TeIma Garcia, dessa comunicação, que versa flS- Cr$ 313.000,00 ,eram suficientes.

exeTcendo, portanto, ó votcJ de

�cabegorizada funcionárIa do IAPr; sunto de inegável relevo e illllaíi- Esta foi. sem dúvida, sr. Pre-
\ qualidade o Presidente da Casa,'

- as meninas Elizabete Dias .;lade, o Sr. Arcebispo aproveih ü sidente, a razão precipua de ter

f'lh d d'
. , H R J ItI que desempatou .negando o au�

. 1 14 o lsLintD casal Manoel Di- ensejo para reiterar as segura.l1�as GIRetS e Ufanes« os eu fixado em apenas Cr$ 50.000,00
· -as e Mercedes P. Dias e Bern�de- de suas cordiais saudãções. C6m�go ,po'rlrst"'-.n.o6laml.....,

aquele créditO' espeCial, cuja im- mento.

te Maria ,Burgonovp: . filho do e8- Frederico Hobfrld, Chancdcr RO .Ar� I

,
u WlHIIõ .' til po·rt.ãncin, ademajs, excedia de

"'d I J F ,,�<_ I ._.)
, - 'A bal1cada 'do P. S. D. enviou à. .

. ;�lma () -casa o'séfina e José Bor- ccbi&pado. req...,n ..... e,.,.n....,... ou u.� ntl- mui'[o, o auxilio- solicitado.
tllrna8, arde',,:ia, r""ld11OO1 ...br&llQuiçado. d �, �

d t f
.

c�onovo. _ Apraz-nie acusar o rccebilfwn- na urina. dOr na hue da _ittba donal, De\"t�mos �tender, entFetanto, Mesa a eU1araç;ao e vo o que 01'

,
na. iIlIU&. n... perDA', l1etVOIiIomo. debi- .'

d P
.

t t a seguinte:
to do vos�o oficio, datada d.e' I i (l( Iidul�, perda de ,,!cor, pod__ tlau- que o esprI'lto o rOJe o, ·evc em

maio do corrente ano, comunican- a&d08 por Qm& ..nf",lllidade DA prÓO>t..t", vista sooorter, exclusivamente, las DECLARACÃO DE VOTO
E.ta alândul.. � um doe lIlai. imporlantu

. Festejou, ontem, o' S-Bll anivel'- do-nos que foi fundada a Secçãü'Ca- I1l1Ia"" .--w"",. P...... eontrol&r w... , "1i-timas pessoais da caLastrofe.
tC.IU!Mr""" .. reootaur"-l r&pidamente a M

.. sarlO a exma. senh-ora d. Maria t.arinense· dü Centro de Estudo.i e ...úd" .. o vicoc••�. <> novo ttatamento pI'oporcionando�se, assim, ao U-

· Júlia Maciel, dio-nissima ,espósa "'0 Defesa do P.etróleo. Ao mesmo l�m- dent!ti.eu chamado ...._. MeelOO Ql1A! nicipio de Canoinha-s; -recursos ri:'
,.,.. U .eu aotri",ellto aej,. ftntilO• .PflUltilltOll

. :,sr. Elisiário Maciel, nosso valoro- po que agrade�o tão gentil c')wl_!_- <tu" ...... o alivianí, revicori..ndo 1\1& nanceiros, para 3;quisição de medí
IllAndula prO$tÁiiea " f...endo eom que

':'0 correligionário. A virtuosa se- nÍ<'aç�o, auguro-vos complf'to exilo v, "" .i"ta muita M08 wai. jovem. Peoa camentos, roupas, alimentos e des-

nhora conta larg'o circulo de rela- nos trabalhos a!tora iniciados, e R.g.... em qualql!er farm.6Wo. N_..... pesas de hospitalização e trans�
� .antia 6 II sua !DIIlhor�.

· ções. que ihe 'tributaram onte-m... desde já podeis contar com toda a R
- índitado BO tra- porte dos feridos. Não s-e lamenta, unicamente, a

· muitas homenagens. �lOssa colaboração. Na falta de Oll-
. til"����tes"'-to d. orOl'ta·

Efeliv�mente, ha p.rejuízos OU- destruição completa, da outról'a

x x x tro particular, apresento-vQs Coi'- tros, de ordem material, sobreLu- feliz e risonha localidade; pranteia-

-MÁRIO yALDEMIRO OLIVEIRA, dlais saudações.' Agripa ,de Castro do, que exigem verba muito maior, -se sobretudo, as vidas 'que foram

Faria, DiretoI' interino da Facu!da-

p
afim de serem indenizados os da- roubadas nesta tragédia de desola":

Tra�scorre, hoje, o aniversário de de Farmácia e Odontologia. ar:il evitar perda nos $ofridos pela população de ção '8. miséria.

"natalído d,o intelig-ente menino Má- d t
" Valinh o-s '\ A Prefeitura Municipal de Ca·

rio Valdemil'o OIive�ra, filho do sr, ,� ., ,e�po •.•
É justo, pois que se procure noinhas e. a digna população dessa

,

-Valdemi�o 'Pedl�ó' d�;)Olive-ira e d.e� �! p�,secretapo da �egurança ,PÚbli� ,r�ss�rci-�.-. t.aIrJlbém, ,esses danos, ma-. -.pl'Qspera. cida.!,le.;' envidaI'am, .0$

,d. Clarinda Francisca de Oliveira. ca deu instruções a todos os

-

seus )XII_nej .lev�nd?-se ,em: conta qlle'seus' mais' efiéient�HV e�forços no

auxiliares imediatos no sentido de
eXIstem ah cerca de trez·entas pes- sentido de socorrer as infelizeS 'yí�

não ,lhes serem e.ncaminhados p,,;_
soas co�pletamente desabrigadas.

J timas de Valinhos., ' ...
"

(]L,dos de passagens' por conta daque- . �demals,. m.ge, como u� Impe- O Estado nã{l ,poderia ficar alheIO.
I:!. SeCretaria, que 'absolutall"eule ,rait':,o de �ustlça e b�mamdade, a

a esta :catásirofe' no. entanto, se vê'

.n';o os aten(l.era' a menos qu� se
reeonstruçao de deZ'enas de casas, b' d st··

.
"

�

'.
,; .

.

.. .
o nga o a re rmglI' o seu aUXl·

trate de indig'entcs devl·darnent'.
na malOrta p-ertencentes a humll-

1'0 p
.

',d
. .

, dá' I ad
I, ara que, a maneIra maiS

'd f
es oper, rlOS e avI' ores." ." .

r enti ieados. Assim, se evitará' PC"- O· d
.

t· êl venho
equItatIva passIveI, póssa ,'atender

d d
.rama 1CO ap o que •

.

a. oe tempo. os veementes 'e justos' apêlos de
outras localidades, que se 'viram
assoladas por trombas dáguas e en

chentes, que causa·ram danos mate

riais incalculaveis.
Em face disto a bancada pesse

dista desta Casa, vota pelo projeto
de lei -originária, da autoria do de�

putado Ort-y Magalhães, Machado.
que tão leal e uobl'fmente, aqui re ..

presenta o valoroso município ca

nOÍnhense.

Sala das S��sõés em 1 o-(j-19�8.

As�nou toda fi bancada do P. S,
D., exceto o dep. Orty Machado.

x-xJli:

J(JLlAD. l\tARIA MACIEL

Osvaldo'Ribas' 8 Sináhóra
Participam aos

_

parentes
e pessoas de sua ami·
zade o nascimento de

sua filha

',ANIA

;t '!.-:

"

,
"

;
,

\
L
I
,

f.;

I
"

·

t
Fpolis., 29 5-48

.. � . . . . . . . . . . .. ...... � . . . . . . . . . .

Milton Lebmkuhl e
SenhorA

Participam aoi�' parent.. e

p....oa. de lua. relacõ•• , I)
na.cim.nto d. .eu

primogênit.o
MARCOS

ocorrido .m 27/5/48, na

Maternidade de Florianópolis

f.

l

Espiritismo
Hoje, ás 17,30, na séde cio 'Cen

tro Espírita "Amôr e Humildade
do Apóstolo ", haverá sessão dou
trinárl a, com entrada franqueada

'<1 Locl:'s quantos se inter'essem pe
�los estudos espíritas.

Desastrosas, indubitavehnenLe,
foram as consequências do tufão,

. que aSsol-ou a. locali,clade de' Vali

nhos, munlcfpio à� Oanoínhas, 61n

a noite de {fi do mês próximo fin·

do.

�
� Vulcinizad'ora Leonelli

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus iornaes.

ARNÓLDO SUAREZ CUNEO
. Clínic.a OdontolQ.ia

NOTU-R�A .

Das tS ás 22 QOrBs. oom bOnl
mareada, a cargo de abalizad.o pro
fissional

RUlI Ar(l.Íp-resw Paiva i7

,

MODELO DE VULCANIZAÇÃO
MODERNO

ATELIER

M10UJNARIO
e garantia' em: Pne us, CaIDarn,
Galochas, Cintas de Se�hor8s etc ...

M�ntagen.s de PNEUS em 5 minutos

P_edeição Sapatos,

Rua Francisco Tolentino 12 � B - FLORIANOPOLIS
--------------�--------------------�--------....----...

Concurso Rainha da Cíd_ad'e
Sob o patrocínio do CREDITO MUTUO PREDIAL

CINE RITZ e Jornal O ESTADO.
'

Voto paraSnrta.
------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



fiOS SALõES t:J.: LIRA TÊNIS CLUBE, SABAQO; DIA 12 DE JUNHO, "SOIME" DE, SANTO ANTôNIO COM INíCIO ÀS 21

DORAS, ORGANIZADA PELO GRÊMIO' LIRA •• PARA O'S TRAJES PEDE�SE À TODOS OS ÚLTIMOS MODÊLOS PARA UMA
FESTA NA ROÇA •• PELA ORQUESTRA, JUVENIL OUVIÇEMOS O'S :MAIS BELOS NÚMER9S COMUNICA.�E ,AOS SRS.

SóCIOS QUE AS MESAS ESTARÃO NA RELQJOARIA MORITZ A ,PARTIR DE 7. D�� JUNHO.
,

.
, , ..... .

------------�----',-

Empeza de na,vegáção
O:H'E,RE'M
,.

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garanÚa para transporte de .euas mercadoria.

Agentes em Iflorianópolis CARLOS HOEPCKE S. A,

EDIJAl--Frigorifico Catarinense SI
Assembléia Geral Ordinária,

,

'Sã? ,convidados, os senhores acionistas desta Sociedade, a comra-.

recerem à Assembléia Geral Extraordíuária, que se realizará no dia dez
1(10) de .junho ,próximo vindouro, às quatorze (14) horas, na séde social,
'. Rua Passagem s/n., nesta cidade, cem a seguinte-

,

,ORDEM DO DIA

Mudança da denominação' da Sociedade.
Tuba I'ão

,
29 de maio de 1948.,

Lourenço Giollo, Diretor-Presidente.
�

rUIA Df'ODOQO • JS
rLOf1IANOPOl.lS -,sANTA CATARINA

r-

., [lUA, qONSELHEIH� MAFRA, casa grande com 6 quartos, sala, na
,,-heiro etc. S_erve ,tll.mbêm para comercio. Preço ,Cr$ 220.000,00:

"

'-0-
',' ,

,

RUA CONSELHEIRO MAFRA: Prédio de Comércio, com 2 pavi-
'Jn�noos, sendo o' térreo para comércio e o' superior para residência
�tlmo ponto. Preço Ci'$ 350.000,00.

'

--0-
RUA DEODORO, prédio com 6 qua:r�os e demais :insLal,ações. flre-

,(lo: Cr$ 250.000,.00. "

,

,

.

RUA AL'MIRANTE L.-\'MEGO, ótimo prédio construido em terr-eno'de 17 x 30 todo murado, com 4 qua1'tos, etc Preç'o: Or$ 215.009,00.. '",

.,-()- ,

,

CAPOE,IiRAS". casa des?cupada c.om ? 'amplos quartos'
,

�anhe'ir.oágua, quente e fIla, banheiro, chuveiro, lllsLalação sanitárHi, eLe. Pre
ço:, Cr$ 60.000,00.

0.....-0-
'!::'�' .

.'�'

,

RUA LAURA CAMINHA MEIRA, casa de madeira construida em'
ter�en? com 15x26, com 3 quartos, sala de jantar, co;inha, instàtaçã:oeamtálla etc•• Entrega-se a chave �o ato da vencl_a. Preço Cr$ 40.000;00.

-o--

, TERRENOS'
RUA FELIPE &CHMIDT, tendo 11,50x30. Preço Cr$ 35.000,00.

-0-
RUA BLUMENAU, tendo 8,70x32, rua calç.'lda linha circular.�reco Cr$ 35.000,00. "

-0- ,

.
' ESTREITO, 5 lotes de 10x40 (2.000m2) ótimo' local Preço' Cr$pO.@(i)O,oo.. '

" .
" ,

'.

,

-0- :
'

,

RUA S�RVIDÃO FRANZONI, diversos lotes a partIr de Cr$ 3.000,00,
-0-

HIPOTECAS
,

Aceito capital para empregar sôbre garantias hipotecárias. Con.sulle-me sem compromisso. Sigilio abS'Oluto.
' '

-0-

,

RUA RUI BARBOSA, casa com 5 quartos etc. medindo o
terreno 24 x 86 .. Preço Cr$ 120.000,00.

F A ZEN D A
,SÃO JOAQUIM, grande gleba de terra oo� cêrca de 5.000 pinheirJ'!

�e 40 cenWnctros ele diamentro e muitas outras bemfeitorías como
seja serraria etc. Dou informações detalhadas aos interessado� . .Preço
1Jr$ 500,000,00,

r ly'orj�NG��!rf)!!!��J]c�' PÃ5r1'
.' '0.1I Na'quallil:::C�7'�d;nt; dai

,,1,/
' ",:"'$,C,,' "

',.", ,,!
'

Comíssão Arquidiocesana do 6°

f '"

Congresso Eucarístíco Nacional a

*todos os .fieis e demais Interessados- - ...;..._, ' ' OlII1AIITE' ,rODO DIA
que o-mesmo se realizará de,28 a /" o "O'� -rJIIFlI='JOS "

31 de Outubro do corrente ano; na I "' .J .,rtN'-

����.de PôrtoAlegre, Rio Grande'"
,

" '�í
.

0D��/,p,'''' ,tI," ; !fl
,

Outrossim,' co�uni-c� as facilida- • r ,des de- viagem, entre outras, a� for' ,� ",':;..'
,

, iíil
-

� � � � ,

necidas pela Empreza . ,Thrismo, '.
"...

,
-? '��J ,

,

"o
'

� ,

'

�.,,_ '" 000. �

.Pontual-Machado-Bensauda.; . .s.,�A.;
CO!).l, quatro tipo .de pertgrinaçãor]. , '

, o , "

f/II.,(
a) urna Aérea, em aviões especiais, '

a partir do Maranhão, es�al�ndo �rn
......
errenos p-m Coqueírostodos os Estados; b) uma ern ,�avlO,

.I.
,: ., ..

' ":'.
,

,t.... . -c

;, e���c,i�lmente. fretado, �..

conduziu- . 'Yendem-;�e d!V.ers?� '_W� ohãcara, á be�ra-mar; diretamente ou

4,9 exclusívamejite peregrinos; c} por lOtermédl? e sob financiamente dos Institutos;
urna', terrestre ,prosseguindo de ;JJ.lanta e informações - Rua trajano, 16.

·í ".. . '.. .

São Paulo em confortáveis "oni-

J=------------------------------bus", através do P!\raná,e .Santa a" posseU UID" dominqoCatarina; d) outra terrestre, partín-
" '

,.' ,

, :

do do Rio de JMeiro,' pelo trem f d
'.

d
'

d ?internacional, diretamente a �Qrto 'ora a. Cl a' e ".
Alegre.. ,.!. Passeando nas colonías, e viajando em ótimas estradas, 'apreciand,}
São essas as viagens obedecendo no decorrer do ônibus matas-virgens, e belas paisagens, afinal passando

ao tipo peregrinação. WD agradável domingo.
.

Evidentemente, poderão os fieis Não se esqueçam, para a venda de passagens, com poltronas ou-

proferir outros meios ao seu alcan- m-radas, podem dirigir-se diáriamente à Agência Brasil a rua 7 de Se...
ce, com viagem de auto, oníbus, tembro, Florinópolis. ,

',. ,

aviação, etc., na certeza de que o ------------ _

1l0SlõO .Estado, e, em particular 8 I
'

' r

�::c�u��:�:e�::r d:���;e�: .. �:ra;: I '. !II-;� I���... j!de Fé e demonstração de amor a I
_ � __ =a :.. ==-::::.

Nosso Senhor Sacramentado. I !
"

Fpulis/l de Março de 1948 I i
Co�ego .Predertco Hobold - Presí I De pesSOi; i iêni uiado I' t

d'h::";:, A.E S Q u;'�'� I cóm' bom resultado o ,f
A' 'I'ínturartu Cruzeiro dispõe age 'I

ra" .:dos melhores prof�ssi�nais da i".:cidade para lavar, i>assar�, e, tingir
:pelo,�síste'ma, suíço. .. ,'\,: !

R. Tirade,riies 44 - Fon�'1022. O!I:' 'I·..... !L.. 'e.,![-]� 'ISe ricos quereis fica' ;

_ ::::!_ !'�� __.3l1li _�
De modo ;fsCil-, elegeI! •

F
.

h' "à'"
. - .i A SIFILIS" ATACA TODO· O ORCANISMO

e zei oje u91"" mscrrcao '

I..... .s 1 ;, O fi"'o.do, o bo"'or o coração, o ." tomaqo, os pulmõ... ti pele.No Credito Lnutub�'Predia "',.

"
,

! produz dorea de cabeça, dore. noa ca.c., reumatillmo. , I

li'.'.'.•.II!I••••• , ••••••••••
'

••,_. I' cegueira. queda' do cabelo anemia e abort3'. I

I' Ccn.ulte () medico e tome-' o populr., depurativo ELIXIR 914. ii'Aprovado pelo D N. S, P. como medicação. auxili.ar no trata-
i manto da Sifilis • Reumotilmo cio me.Ma ari�em,I ,IJlof'ntj.yo 00 organis-mo, agl'Gdavel com.' licor i,

"_'_ • .:. ..::. ••_ _ ••a •__.. ._.......��""'•••� � _._ _ n __� �__ ,· "'u _---

p.opular depu,aUvo

Para seU :'�
"

filhinho! Vende-se'
Um barco. , Ver 'e trlltar n.

firma Reinisch SIA
Rua João Pinto,. 44

Todos 08 m6veis: ber

ços -cadeirinha. - pri

vadinhas - balanços,
cabides - brinquedos

modernos.

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO'CREOSOTADO

cSILVEI�!,« .

'-Encerador
Leonei' B. da Silva, com per

feito "cunhecimento da pro,fissão."
offrec� ,os seus serviços.
Qualquer informsçõell com o

i<r. Lucio Domingos de Carva
lho.

TELEFONE 751

Práticos .- Resiatent,es

Preços excepcionais!

Assegure desde já um

NATAL FARTO 'E FELIZ �ENHORITf<, !
A ultima creação em refri
geran te é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preft:rindo-o está
acompanhando a moda.

CHEFE DE ESCRITóRIO

Natural
Gal. Bittencourt 179

Florianópolis

semsacrificio financeiro, adquirin.
do, em suave. mensalidades wna

CESTA DE NATAL

�:ttZ::�
FORD v-s Agente nesta Cidade: Firma industrial precisa de pes·

B. SOUZA sôa com prática de escritório e de
Caixa Posta:l, 326

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . •• escrituração mercantil.

O "Colégio Barriga.--Verde," ?artas para Chefe de. Escritório,
está construido o seu majestcr CaIxa POôtal, 139, menCIOnando ha-

80 prédio e necessita de sua
I bilitações e pretenções.

valiosa. colaboração.. I Guarda-se sigilo.
I

Vende-se um usado, tipo
FURGÃO.
Ver e tratar na Cia. de

CigarraI> Souza Cruz, -- Rua
João Pinto, 16.

,i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,5

. ,

feadastro Social do (,0 Esfado)) ,••••••••••••••••
'

•••••••••••••••••••�.

����:=��=-� I Credito lutu:6- Predial I
• •

� •••• " ••• :•••••
:

• - •• , ••• : •••• o •••• - -""

• ,A tl'odiçao de'aeriedade .em Clube de Sorteios, de merca<ioria.s aqora com ':iJ'� Cal _ " ••••••••• � �
•••• I·..

. 'novos plarios adoptados '. Q legislação' em vigor
•

� ..� � � �....................... . .
. Disfribue 20 �/o em premíos i

.... '. .

, '.

Atualmente l dI! tl'rU.OOOi80. '5"dé GrS' 'sn,n, 'é<!5 . de ,V,f;$' 250,00 •.

.,,,, ",_. .•
o valor' dos ,premios aumenta .de acordo com •

.

o 'crescimento da arrecad'ação'i' •
'. -. '-,

".<- ":':'. ".' '.' •
.. ._•..••..•••...... , ..",.,' ,.�. .

................. ' , EU "... - ........ II .,_.......tJ.
...... • -tru." II.i'; I.. ..,:

'. -

•
•
••
•

__ :a
�� ..

•;-�� ·

•• �

.•.: � _u.� ••• f1 ••;." � � ..

..........................� � .. ,
.. � .

Dr: Pol,rioro S. ,Thi.g�,
1Védico á> 'Hospital de Caridade dt

. '_':' Flor!an6poii8 .'
Assi�te da Materrudade

CLINIOA
.

M-gffiCA _ D'ISTf,JR·
DIOS DA Gp�:ttfz\O ', : DO

19Get>ças' dos' orgãos il\!ernns,.. espe
cialmente do córação

"ilotnçaa da firoide e' demais glândula.
" internas

�F;URO·I)ERAPiA
..
_ ELECTRO

ICI\RMOGRAFIA - METÂBOLIS·
.

110' BASAL '"'

Consultas diàriarnente das 15 ás
18 horas

4teDde chamados a qualquer hera,
. inclusive durante a noite.

"CoI!sultório: Rua Vitor Meireles, 18.
" Fone. 702 '.

3Re.idência: Avenida Trompowski, 63
Fone 760

.

Clínica Médica e Cirúrt:ka do

. DR. ÁUJOR LUZ .•

M�di�·Operador..parteiio '

Doenças "int�as' 00 Adultos 'e
..

Crianças
A.lta· Cirurgia _ cirurgia Geral _.

f Doenças de Senhoras '.:.._ Partos -

I Vias Urinárias _ Rins ...:.: Cor�ão
t - Pulmões - Estornago - Figado

Tratamento da Tuberculose.'.
Pulmonar

Radiol��ia Clínica (Raios X) _.;

! Eletrucardiografia _ Ondas' Curtas
. Indutotermia EletÍ'o - Cirurgia

I rrltra�Violeta - Infra-Vermelho
Consultório e residência:

í Praça Pereira e Oliveira (atráz do

I Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

I
Consultas das 9 ás 12

e. das. 3 ás 6
_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

I '

.

D;. Lins Neves
Moléstias de "senbora

i
Consultório _ Rua João 'Pintç no 7
- Sobrado - Telefone 1.461

Residência _ Rua' Sete de Setembro
Edifício I. A: P. da Estiva)

. Telefone M. 8:,4

. Dr. Newton D'Avila
Operações _ Vias Vrinárias ..:..

Doenças dos intestinos, réto, anus e

. Hemorroídas, Tratamento da cclíte
amebiana.>

. Fisioterapia _ Intra Vermelbo.
Consulta: Vi'tor Meireles, 23, Atende
diàriamente às 11,30 'hrs, e á tarde,
das 16 hrs. em diante Residência:
Vidal Ramos, n, 66 _ Pone 1.667

� Dr: Mário WendhaueD
-'ClInlca médica de adultos e criança.

�
COnsultório _ Trajano; 29

,

"Tçlef .. ,M'•. 769
, Consulta das 4 ás 6 horas
l2esidência: Felipl Schmidt n. 38.

_____

Telef. �12

Dr. Roldão" Consoni
.cIRURGIA GERALi· _ ALTA CI·
RURGA _ MOLÉSTIAS DE SE

NHORAS .;.. PARTOS
Formado pela Facu Idade de Medi

,,cina da Universjdade de São Paulo.
.jmde foi assistente' por vários atias do
.:Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corr êia' Neto
,Cirurgia do estômago e vias circula
,.1es, intestinos delgado e grosso, tiroi

de, rins, próstata., 'bexiga, utero ..

.ovários e trompas, Varicocele, hidro
cele, varizes e'hernas.

.oConsultas; Das 3 ás 5 boras, à rua
Felipe Schmidt, 21" (altos da Casa

Paraiso), TeIH. 1.5,98
$esidência; Rua Este\'e� Junior, 170;

.

Telef. M.' 764

DR. A. SANTAELLA
(FOrJ:Ilado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina ela Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assístên
cía a Psicopatas do DistrIto

Federal
'

-Ex-interno ct, Hospital po}quiá-
trico e Mallicõmio Judiciario

da Capital 'Federal
Ex-interno da santa Casa de Mi
sertcórdía do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

NI!iRVOSAS
Oqnsult,õr!o:. Edifício Amélia

Nero -;- �a.la. 3. .

Resldêpcm: Rua Alvaro de Caro
valho, 70.

.

Das 15 às 18 horas
TelefotJ,e:

Con.sultório -:- 1'.208.
Residência - 1.305.

- _.... .---------

Dr. M. S. Cavalcanti ;

Clínica extÍusi",ãll\eilfe d�···. eri)nçaa
Rua S�I.d:;nha Marin o, 10

Teléfóne M. '1

-----_" -

Dr. Paulo. Folltu
Clínico e· oí>eradi)r

. ConsultóriQ: Rua Vitor Meireles, 26. .

.
Telef�n., �.41)5

Con�ultas d as. l0 ;ás' 12 e das 1'4. I,
.JS lira. ResldenC13: Rúa �Inmeu;u,

22. - Tc!ef!l'le: 1.620

'para quem possue de Cr$ l'OJJOO,OO .até �Cr$ 100.000;00 renda
.certa de 10·j. ao lino com re.cebimento de furos mensais.

Informáçõês nesta redação .

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

IGuia do
,

Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende
'·{'eços.

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

Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba.

-'.

TranspOr te. 'cegúícu 8. de c argaa do pôrto

SÃO 'FR4N,CISVO .DO",sut para NOVA VOBR
Informações com 011' Agente.

F lor n nôpo - Carlos Hoepck('S/A - CI- Telefone 1.212 ( End. t eleg
SÊ(' frenei'co do Sul-Carlos Hoepcke S/A -CI- Te1rlooe õ MOO�E':MÂCK

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

1
!

Ouçam, diàriamente, das' 10 às 1" horas, as Budi,ões dai
.!

:::, ::;,::::::-:.::.:::"::.::::. ;;;;:;::: I
Agencia Geral nare S. C'alarina I
Rua Fe lipe Schmidt. 22-·Sob. [ -------.:.....---..:__--------:----------
C. p°S;ró�iAJ�p����etQr8�l Hã'o' perca tempo '!
...... . ,

i Telefone para a Impressora Grafaú Ltda. (telefon6

I Dr. tLARNO G
: manur;t1767), e o nosso a4eftte o procurará para receber

aALLETTI
• i sua encomenda . tipográfica, Serv iço Esmeraqa. En tre��

'imediata. Preços sem. concorrencie.
ADVOGADO -

a Crim•• oi...
.

;

I QUER VESTIR·SE COM CONFORT' E REGANCIA.,

,JI, 7��' Alfa' 'l·at·P,a-,�RrO�I-'()a·
RE

AMello'
'

. Eecrit. - Pra:Sl� 18 d. Roy. a3.
'.

10. _doar.
R..Id. - .Rua Tuad�l\te. 47. '1'! .

,," , FdNE •• 1468 :1. Rue Fel�p,?� Scbmi�,� 48

ZYH ..; fi Radio Difusorá de' Laguna,
970 kilociclos onda de 300 metros.

Lag!1nà - Santa Catarina � Brasil.

_. i ,_

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

metro quadrado
Consulteo_'lOS sem compromisso .

Reinisch S/I - Rua João Pinto, 44
Tel\.1Qrama, REI' aSGM F;ortafiôVOU�

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

fabrlcanb ., distribuidores da. c:ifamádae cora

fecçõ•• "'DISTINTA- • RIVET; Pa••ue um grara';
d. sortimento d. aaaemiJoa..... ,.aolacado.,' bl'iDa
Dona,. ba,l'atolll. algodõ".'mol'ln. e ayiamoratoa
pa.ra Glfàlat•• i que I'eoabe diretamente da.

Snrs. CCmOl'dWllllte.. do lntoap.lol' no ••ntido d. lhe fOllsi'Clm 'Im.

FlolI'ia:r&bpolia. _ FILIAIS .m Sh111lCnaU"_ Laiell•.
fdb:r1call. Ao Uala "A CAPITAL" Ohon)o Q at&l\gl!o dOIl

vÜI:Í<t() IUl.te. d8 .. ftll!hlO ;lItfl:"l "'�(�. o�mpl'o.lI. MATRIZ .m

,
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dominuo Jróximo,' DO' estádio da· FCIl, o Bocaiuva:: realizará_ traodioso
festival esportivo em benefício dos seus cofres.

Esta �Dóite o "inilium" do Campeonato Citadino. de
_ B�squete

'.

.. Promovido pela incansável Federação Atlehc.a. \.Ja.tarmenlJe.

terá lugar, hoje com inicio ás 19,30 horas, o torneio-inicio do

Campeonato ciÚU11no de basquetebol cujos jogos serão- realiza
''', dos na quadra do Lira Tenis Clube, estando o programa assim

organizado:
.

. "As 19 horas - Desfile dos clubes disputantes. Hino Nacional
As 10,10 horas - Entrega de troféus e medalhas à A. A.

. 'Btlflig�f.Vtrrde. "c-
:

',_,
!!l

" " ,'. .�'�. <PEDRO PAUW MACHADO gUint� ���s�oras
- i�iciO do Torneio com a realízaçâo dos il�.!

II torBeit�"�:.:va'lio�d',.&-e1!lS·II'u'e''t"e' -s···e·'r,a"�':>I'DI'a " "JU=:-=���:���to, '.J.J,tii\"'_"#>:
...11 I U-.. -

40 jogo: Atlético x .Barríga-Verde:'
. A'�·""·�J.. ,i, ,:' ... .

, 'DOI·lada· ·de Bai'a
. 5°.jogo: Vencedor do 1° x Vencedor do z". .

...
, �-"�:

,

60 jogo: Vencedor do :r' 'x Vencedor do 4°.
.

".': �
_ 70 jogo: Vencedor do DO x Vencedor do 6<'.

lli' )["os terão duração de dois tempos de ,5 minutos, �ml�

Oi',à. .tlubes-·�:em--I-ide.,�':Ou,jras ,- nutas - - C-__ .tplí:uL�a.:n,tltllJt��_®_J:.Q_.EÉ_��_���.:_,. �_ '

. O caíendãrío da benemérita Fe-: 08 clubes estarão lá p-ara disputar !leial abrilhantará o torneio íníeío OS NOVOS PRECQ6 DOS IN- CINE'MASderação Atlética Catarinense marca! palmo a palmo Q vitória e conquís- c a temporada oficial da Federa- GRESSOS I
para hoje o torn-eio "Ialtíum" de' lar a :rAÇA que li FAC entregará C50 Atlética Catar iuense será aber- Na reunião da F. C. D_, realiza- IODEON hoje 1s 5. 7,15 e 8,45 hs,
basquetebol. ao campeão da noitada. ta com o HINO NACIONAL e for- da na .sernana pessada, resolveram I '

Sessões das Moças
E o sucesso da eclética eatariaen- Na mesma ocasião' a F. A. C. matura de todas as equipes. os clubes filiados tabelar os pre- Um grande filme nacional avr�

se será retumbante, não temos a fará a éntrega de medalhas e tro- Todos esperam, pOÍJl, uma noíta- ços dos íngressos' para o corrente sentado por Adernar Gonzaga
mínima dúvida. Haja visto o núrne- feus conquistadas pela

bl:'Hhantür-j
da de gala, hoje, na cancha do Lira Dbo, 08 quais entraram em vigor Entrecho baseado no original de

10 surpreendente de clubes que se sima equípe de voleibol íemíninó.! 'Lenis. domingo último: Aluizio de Azevedo

inscreveram para essa apresenta .. da AA. B. Verde. Noutro local publicamos o pro- Cadeira .na pista" .. Cr$ 15,00 O CORTIÇO
ção inicial do grande campeonato A banda de música da Força PQ- grama. .' Arquibancada Cr$ 1-0,00 COM: Manoel Vieira - Hortea-

da cidade que a FAC' fará disputar Geral.. .... _:
.. '.. Cr$ 5,00 «ia Santos - Colé - Horacina C"I'-

e que culminará corrÍp carnpeona- Tabela d, "'ampaooato de Profl's�lfi.n'81· co As bilheterias e 08 portões esta- rea e muitos outros.

to do Estado, que será efetuado
U li VI"

.

O ., O rão a cargo da entidade, sob a No programa: Seleções Ciacma-

em JoinviU.e, em Setembro prõxí- ,A'F':''C': 'D.,' em-sua 'reuníão de'1lêXtà-teira última, aprovov s.
.

orÍlin{,ação ,e di���o,do, t�9J:\�,�ro,- tográfic.Q� n. 17 - Nacional. Irnpe-
mo. seguinte tabela de jogos do Campeonato de Proríssíonaís-Míxto: Se: .Íoão Mir-oski, ficando a' tísca- ria] Filmes

I OITO clubes disputarão o torneio Dia 6.de junho _ FESTIVAL DO BOCAIUVA E. C. 'Jizaclio a cargo dos representantes Preços:
"ínltíurn ", que terá lugar na qua- Dia 13 �e junho _ Figueirense x Paula Ramos. dos clubes disputantes, _

A estes Sras, e Sritas �r$ !'�!
dra do, Lira 'I'enis, às 19 horas. Es- D' 2" d

.

h A' B 1 compete observar a ação dos fun- Esturlantes. . . . . . . . . . . . r$ _,o
la v. e. .Jl,ln . o � vaI x ,Qca uva"

. ""�
C 3' )f)

tarão frente a frente as forças má-. Dia 27 de junho _ Paula Ramos x Bocaíuva. 'cionÚios, dando" cfencia ii. 'P.

'C"-l-Ctlvatheiros
.... ., ..... , _ ... " -,1'0<),1

ximas do basquetebol florianoPoli-l Dia 4 de julho _ Avaí x Figueirense. D_, de qualquer írr-egularidade ve-
i
Censura livre. ::reanças maiores

tano, em partidas sensacionais para Dia 11 de julho _ Figueirense x Bocaíuva. rif'ícada, .

(e 5 anos poderão entrar na ses-

I '
são de 5 horas.

aquele uumerosfsslmo público que Dia 18 de julho - Paula Ramos x Avaí. RESOLUÇõES DO CONSELHt>

ac�rre ao "clube da colina". r' 24' TURNO ARBITRAL DA F. C. D.
..

ÍMPERtAi.. h�j� 'â� ·7�O· i;�;��···
. Verde, Ubiratan, Taubaté, Li, Dia. 25 de julho - FESTIVAL DE UM DOS CLUBES. O Conselho Arbitral da F. C: D�, Ultimas Exibições

ra, Doze, Atlético, Caravana e Fi- Dia 1() de agôsto - Paula Ramos x .F'iguetreuse, .0. DESPERTAR DO MUNDO
.

em sessão r('alizada, _ _s��xta-feira,
gueirense disputarão às honras da' Dia 8 de agôsto - Bocaiuva x Avaí.

resolveu, entre
'

outros assuntos:
noitada. Dia 15 de agôsto - Bocaíuva x Paula Ramos

Bealiaar o campeonato da divi-
São clubes de grande capacidade Dia 22 de agôsto - FESTIVAL DE UM DOS CLUBFlS., são de proftssionais-místo em três

técnica e que todo farão para uma Dia. 29 de agôsto - Figueirense x Avaí.
'

Dia' 5 de setembro _ FESTIVAL DE UM DOS CLUBI":S, turnos o os demais em dois turnos:
noitada de gala. n I'

".

d diví "'-

Dia 12 de setembro _ Bocaiuva x Figueirense .

ea Izar os JOgos a InSilO pro-
Não podemos, enLretanto, aponta.r r·' I 'd

'

t'd
Dia 19 de setembro __ Avaí x Paula Ramos. lSSlona aos Qmmgos em par I a

um favorito para essa sensacional
30 TURNO principal, fazendo a divisão de

jornada inicial. Estará o B. Verde .

t 1'· O'
Dia 26 de setembro _ Figueirense x Paula Ramos. aspIran e·g apre lmmar. S Jugos

melhor que o UbiraLan ? E o Lh'a do cel'ta'me da dl'vl'sa-o J.ll,'enl·I oe
-

Dia 3 de outubro - Avaí x Bocaiuva.
'. " -

vencerá o Doze? O Taubaté, uma --

I' ri 'b d
Dia 10 de outubro -:- Paula Ramos x Bocaiuva. ruo rea nauos aos sa a os, com en-

novidàde, passará pelo Figueiren- trada franca;
se .em sua primeira apresental'\iío Dia 17 de outubro - Avaí x Figueirense.

\' Dia 24 de outubro _ F,igueireniOle x Bocaiuva. Marcar o dia 13 do c.orrente
oficial? O Atlético, com seu e�q:l(l-

Dia 31 de outubro _ Paula Ramos x AvaL para o tuicio dos campeonatos oti-
órão treinadíssimo, não irá ven- CÍais; ,

com: _ Walter D'Ávila - AdC)-

cer o Caravana que é outl'a incol,!ni-

C'LODE DOZE DE aGOSTO
Tornar sem efeito a resolução an-

nimn Barbosa � Aloisio Silva Arau-

ta do Torneio ? São perguntas que,

.' '.' ,..'
.

'.
terior na parte a que se refér.e ao

jo - Trio dc Ouro - Quarteto de

certamente, não podem ser resJ.)on- ci'rtame de pt'ofissionais. Bronze - Jararaca e Ratinho -

didas de pronto. Certo é quc. tudos 1"', ., . "" '

'r-�,-__-"""-"""'_---""'"
Ataulfo Alv�s -. Ranchinho e Alva-

MADRINHA
'

DO'� 'ESPORTE
: 'VENCEU O LiRA .",

rélclgeanseu' rhlatí'LitIOVSI�Eie,'s 'do nosso rdtlio.
Disputando a pl'imeira parMda .�

.

A classificação da apuração p'arciàl para a eleição da "Madrinha do da série de três, pela posse d.e uni
.

No p�ograma: - Cinelandia Joc-
Esporte", no Clube "12 de Agôsto", teve.p seguiúte resultado: rico'troféu, encootraram-se dorn"in- n�J _ Nacional.

1° Srta. GUIDA BOTI - 266 votos.
, go último a� equipes de cestobol 'Atuali<4d,es ,;Warner-Pathé.

2'l Srta. MARIA DA G. CAMPOS .:_ 104 votos. do Lira ,e do Clube' Doze, vencehdo Preços: Cr$ 4,80 e 3,00.
3° Srta. ZENAIDE ROMENSKY - 67 votos. o primeiro pelo escore de 22 x 19.
4° Srta. TEREZINHA HORN - 22 votos. Domingo próximo será .efetuada a
5° Srta. VILMA RAMOS - 17 votos. segunda parUda.
6° Srta. MARIA HELENA RAMOS - 15 votos.

,7° Srta. LEDA MARY HEÚSI ,- 10 votos.

8� Srta. RAQUEL TRO:MPDWSKY - 8 votos.

9° Srta. LAILA FREYSLEBEN - 6 votos.
10° Srta. SUELI TAULOIS - 5 votos.

11° Srta. DORA COUTINHO - 5 votos.

COM: Victor Mature - Cal·eJ,.;
Landis -'- Lon Chaney
No programa: 1° Imagens d�

Brasil 87 - Nacional Imperial '«'fi
mes _ 2° Fox Aírplan News 30 x

:JS - Jornal
Preços: Cr$ 4,00 e 3,00
Censura até 14 anos.

.

RITZ hoje ás 5 e 7,30 hora..

A Cinédia apresenta sua grandi:o
sa comédia musical:

PIF-PAF

· " " -.

'rente a8 Grêmio
d�ipAdir ..se ..á beje
o Coritiba, bi-campeão parana

ens-e de cujo conjunto fazem parte
os "players" catarinenses Sanforei,
l'íivaldo, Tonico ·e Adu.ci está fa
zendo brilhante temporada no Rio
Grande do Sul, encontrando-se in
victo após haver vencido o RenDer
e o Flor,iano de Nova Hamburgo e

empatado com o Corintians Porto

alegrense. Hoje o famoso "team"

paranaense fará a sua despedida
dos gramados riograndinos, enfr,en
tando o homogeneo conjunto do
Grêmio, campeão gaucho de :1947.

ROXY - Hoje às 7,30 hora,.

última exil:!içíW
Silvana Roth e Francisco de Pau-

O C. A. GUARANt EXCURSIONARÁ la'- em�

&gundo fomos' -filIDrmados, o OLHAI OS LIRIOS DO CAl\'IPO

forte "team" do Clube AUético Gua- Extraido do celebre romanc\� do

ranf, realizará uma exeursão á Érico VerÍssimo.
cidade de Orleães, onde enfrentará Censura: Proibido até 14 anos.

O encerramento será no dia ,24. havendo então a proclamação da .o "onze" do Conde D'Eu, daquela No programa: Notícias da semana

Bainha durante o grande baile de São João. localidade. A partida está marcada - Nacional.
Preços - Cr$ 4,80 e 3,00

CONTINUA AUXILIANDO O AVAí NOVO SECRETARIO DA F. C. D. para domingo.
----------------------------

· . . . . . . . .. .
..

TAÇA PAUL HARRIS
P,elo sr. Arnoldo Suarez Cún�o,

presidente do Rotary Clube de Flo

rianópolis, foi entregue, ontem, ao

kr. Osnildo Sousa, presidente do
Impr,ensa OficiaJ F. C., riquíssima
taça a que este clube fez jú,s ao

vencer recentemente o Campeona
to Classista de Santa Catarina.

éle Na valiosa taça ofer·ecida pelo
seJa Hotary local está g'r.avado o Mme

I?r$ 5L de Paul Harris, fundador do Ro-
tary Internacional.

Há já algumas semanas que o

desportista Antônio Salum d,eixou
n presidencia do Avaf, em virtude
de seus afazeres particular,es. En
.tretanto, s,egundo nos foi dado

saber, Antônio Salum continua au

xiliando moral e materialmente o

grêmio alvi-celeste, quer represen
tando-o nas reuniões da F. C. D.

ou adquirindo material espol�tivo I

de que o clube tanto néc,cssita para
[l temporada futebolis)ica do cor

rente ano.

O sr. Flávio Ferrari, presidente
ca F. C. D., pela resolução que to
mou o numero 9', designou o sr.

José Egmeraldino da Silva para

METEOROLOGIA RITZ _ Amanhã às 5 e 7,30 horas
.

Previs50 do Tempo, até' 14 ho- ESCOLA DE SEREIAS

ras do dia 2: O mais alegre e estonteante hl-

Tempo Bom, com nebulosidade- mc musical apresentado na téla ..

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

exercer o cargo d e secretário da ,en- noveiro;

tidàdê. Temperatura Estável;
Ventos variáv�s, frescos;
Temperaturas extremas de ho-

je: Máxima 21,5 Mínima 13,�;
A F. C. D., consoante sua última A temperatura máxima de on-

nota oficial, resolveu conceder a tem ocorreu em São Francisco com

data de 6 do corrente ao Bocaiuva 24,0 e a menor Mínima foi regis
para que este realize o seu festi- trada em Xanxerê com 1,0 negati.
,'aI. vo com ocorrêncig de geada.

......... 0,0
..

FESTIVAL DO BOCAIUVA

RITZ - Domingo, outro gigantes.
co espetáculo:

CIDADE SEM LEI

(San Antonio)
com:

Errol Flyn' e Alexis Smith.
__- .........,,""_..""'c:;e""',...."""I-- .,_�._.-

Gostamos de ver.

· .. . .. .. .. .. .. ..
-

PA�'1',t\ nEN'1'AL
ROBINSON "",;� 'I": ;�l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'

•• '9.,8'
.

/ 1

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

----_._'.
"

............... "
'

_. .

a ?
•

do Cine RITZ, aos
Quem� 'será
Escolha você a sua candidata, cemparecendo ás matinadas

domingos às Iüheras da- manhã: :::: :: ; .. :::::.........,
�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''='''''''''''''''''''"'''''''''''''',,,,,,,,,;''"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',,.,,,,,='''';;;;:;,,........�''''''"''''"''''..,...,..,,.,.''''''''''"'''''''�....,,,.''''''''',.,,,,,,.,...,,.,'''''''''''''''''''.......,,,,,,,,,,,;'"''''"...,.,....,,._ ......�''''''''''''''''''''''''''''',,,,,,,,..;�._-____ - -;::)I,:.ESC .!li ,.

. Bom binóculo
"

, -Grande visã&

t� ���__��__� �__� __

S'ENHORES '

ESIRANGE,ROS Empresa Sul Oeste. Limitada
Linha de transporte coletivo entre ,

FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joaçaba � Lajes e Bom ReUro e

Vice-Versa.
. " .

.'

.

SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às áa. feiras às fi horas (111
manhã.

.

'..

SAIDAS DE XAPECó: Todas às 2a. feiras às fi horas da mannã,
INFORMAÇõES NA: AG:êNCIA GLORIA.

Praça fá de novembro. 24 - Ftortanópolís - Fone 1:43i.

..

-:. A firma M. L. ARAltIJO (Emprêsa Iatermediár-la) , a�h.a-
,-j. ..� �

se, perfeitamente, habilitada à atendê-los em todos os seus di-
reitos perante as leis do País ..
PERMÁNENCIA NO PAíS - OpçÃO DE NACIONALIDADE -

NATURALIZAÇÃO - REGISTRO ., TITULO DECLARATó'-,
RIO - CARTEIRA DE_ IDENTIDADE - CARTEIRA DE

M;OTORISTA
---4-

� A Assistência e informações ;'sôbr,e processos já encami
nhados aos -Ministérios e Repartições competentes no Rio de
Janeiro - São Paulo - Pôrto' Alegr,e � Florianópolis

. Curitiba.
.

- Consulta e, informações sem ooillpromisso,'
- A. única, no Estado, org:mi.zada e especializada no

assunto.

ESCRITóRIO - Praça 1�' de N'Ovembro, 23 - �o " andar
Sala 4.

Enderêço telegráf;i;OO: INTER.
Caixa Postai, 1'95 _: Telefones: -!- 1409
- 1584.

•
,

,.

_.

COMPANHIA ·AIJA�CA DA Im-
"ela. _ 117. - ... : lAIA
DC.OIOI •�IPo.nl

Cifr•• do Balanco de 1944,

CAPITA4 E RESERVAS
ResponlabilidarielJ
Recete
Ativo

01'.. 80.900.606,30
Cr$ 5.978:401.755.97
• 67.053 . .145 ..30
• 142.176.603,80

Siniltrol pago.' Dali (iltítnol h') eooli

Relponlal ;lidadel
'

98.687.816;30
• :16.736.401.306.20

/

Diretor�l; .

Dr: ',Pamphilo d'l1tra Freire de Carv�lho, Dr: Franel.co
de Sã, Anilio;.M••,orr., � Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e JOl6 Abréul

......-.a PI ,__� Ifl!Ji _ ....... , 1.

:Escritório de Advocacia

/

'.

o Sabão

'\

.1

, .r

rof�IJP��� [D) �(Ç)� CO�lRA'
�_ACCIDENTES D'O ·TRABALHO 4

s'Eoé SOCIAL!

�QgI9_�!-:_ri:Ml;_ •

RUA '!OLÓNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • I.· ANDAR
c' 'v., POSTAL. 583 • TELEFONE 6640 • TELEGRAMAS: 'l'ROTE.CTOR".

Agencia Geral para 8tH. Catarina
Rua Felipe Schmldt, 22 -Sob: '.

Caixa Postal. 69 - Tel. "Prataetnrs" - FLORIANOPOLIS

uma à rua' Nova. 1 t.en to ri'
45 entregando a chave ime-
diatamente.

I'Tratar com· (). sr. Leopoldo '

��e���.�. ��.� ��!���..���na 41.

)
�--------------------�

Vi�ão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem s6lida ,,':
'int>trução.

Bons / livros, sobre tado. oa

assuntos:
LIVRARIA ROSA

RUI! Deodoro) 33 ... Florianópolis
............ . ....................•

O TESOURO
Da instrução está ao alcanoe

de todos. Dá esse tesouro ao tetj
amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alfabetização' no Grupo
Escolar São José, na Escola Indus
trial de Florianópolis ou na cate.
rlral Metropolitana.

.

Casa--:-Vende ..se ARTIGOS DE PORCELANA
COMPRANDO, VERIFIQUE A MARCA

.
-

da afamada PORCEiLA>NA fabricada pela PARCELANA MAUÁ S. AI..
Estabelecida desde 1937 em MAUÁ, no Estado de São Paulo. Não

tem .filiais
CUIDADO COM AS IMITAÇõES
Representante em Santa Catarina:

R . .sCIlNORR, Rua Felipe Schinidt, 42 sobro Caixa postal, 144 -

Florianópolis

Dt: I!iltdolfo. 'rl.�PeteiJlú
ADVOGADO· CONTABILISTA

Correspondencla
Comerciai

Drs. Samuel Duarte, Pery Barreto, Des. Mauricio Furtado Ordena'do d.e
ADVOG'ADOS CR$ 2.500,000 .mensaes

ReGursos para o Supremo . Tribunal Federal, T'tiburuil de Pessôas capazes' podem obter co-

Recursos e· TribunaÍ Superior do Trabalho. .tocação para trabalhar nesta Capital
Rua Debret 23 Grupo 616/617 -- Explanada do Castelo ru nas seguintes cida�

R I O D E J A N E I R O
.

Itajaí ,- Joinville - Porto União
- Lajes - Laguna e Blumenau.

-Baraia «Chrvslern, O serviço inclue pequenas viagens
em torno das cidades citadas.

Vende-se uma, em ótimo estado - 110 H. P. Tratar com Lourival Cartas do próprio punho, si pos-
A.lmeida - telefone 1.406. rível acompanhando fotografia, para

ex. Postal nO. 5 - Florianópolis.

CIVEL E· COII,IERCIAL

'CONSTIT\,)IÇÃO DE SOCIEDADES
- CONTABILIDADE GERÁL'

, FLORIANbpoLls-s.e.
\

.................. f
- -

..

DÀTI·LOGRA FIA

DIREÇAo:
Amélia M PigozZi

, (onfere'
Diploma

METODO:
Moderno e EfIciente

!;lua ALVARO DE CARV'_LHO. 65

FARMACIA ESPERANÇA
'0 l'arDl&�.tleo !fILO LAUS
Rele.· 1II Hri • na .referlia

1Rl'eCU ..cle" ••tr .tru - Bo.ee.iUu - r.fh,o
aarlu - Arttpe •• It.�....

>I..u..aw-.e • o.ta .....nbela .. 'e:eelW.... ' .w...

"vrRCiEM ESPECIALIDADE"
'elA WETZEL, INDUS,TRIAL-JOINVILLl} lMarciJ

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

. •..............................., -

a 6 a ri!:! Café Otto traduz qualidade I

ct • � .,' �eç�-o a�..��� .�or�:e.c.e.���; .• \,
' Parabens !

A EMPREZA ÇONSTRUTORA UNIVERSAL. Muitas felicidades peJo nascimen.

\Avisa aos s,eus Jj8rt1tdores de titulos já integralisados OU sorteado. to de seu' filhinho! ,

de acôrdo com 0.. decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmo. Mas, não esqueça, que o melhor
CASAS, para pronta entrega. - Palia maiores esclarecimentos dirigir-s8 presente para o seu '''PIMPOLHO''
&0 escritor centra] de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edificio é uma caderneta d'o €R1!:DITO

, �ália Neto). MUTUO. PREDIAL.

rei'ar'

______________m- �� �___________________________ __ -.�
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A sessão de segunda-feira ultima, suíndo, graças a Deus, os mais

lll'esidida pelo sr.' Batista Pereira, belos cenar ios naturais em tõda a

e com a presensa de 13 srs. Vereá- ilha e, mesmo, na zona urbana.
dores, foi longa; com a dísoussão Assim, FlorHan4PoJi.s, cevtamente,
oe importante indicação pessedista em futuro 'próximo, se .tornará uma

Que deseja d�l;ar Flor iauópol is de cidade de turismo, destinada a

,unI Teatro )1.unicipal á altura do atrair grande número de visitantes

ah :rI-- cultural de sua gente. Após naciouais e, mesmo, estrangeiros,
l a}ll'Ovação da ata, foi lido o ex- especialmente da Argentina, onde

j)edknte do dia que constou de panoramas 'ig!l'ais aos que temos

!lficio,'. em nossa ilha não encotram eles
'-',_ 'ISITA A ADUTORA - �m suas terras. Para tal, necessá-

O pri neiro orador roi o sr. João rio se ,faz que aparelhemos a nossa

B, Bonn tssis, líder majoritário, Capital, bem como a nossa ilha,
qu.: prop '>s se oficiasse ao dr. tornando realidade íôdas as índí

lIehrique �3atista, agradecendo a cações que venham a plenário pa
oportunidade que tiveram os sr, ra melhoramento de nossas possi
v":l'eadores, sábado último, de vi- bilidades, sendo esta uma delas.

..rtar a adulara de Plorranópolis, Estou certo, pois, de que a indica

em Cambirela e poder, assim, Ye- t. ção que vai ser discutida nesta

rificar, in-loco os trabalhos q iH' a; sessão, há -de lograr o apôío de

�íl'ma ,saturnino de, Brito vem todos os SI'S. Vereadores e que el�
efetivando para o bem-estar de terá acolhida favorável. Era o

nossa população. O orudor, 'em seu que Linha a dizer, sr. Presidente."

díscurso, citou a opinião expen- O sr. João Bonnassis,' líder ma

flicta, alí, pelo sr, Cel. Taulois de joritario, expendeu, em seguida,
Mesquita, Vereador udenista, ora considerações sôbre a assunto, rea
licenciado, de que "oibra de !.amll- firmando o pEmssamenlo de sua

nho vulto não se dev,eria fazer bancada e'm referência á indicação
sem publicidade, porque �ra ne· do sr. Guido Bolt.

eessário ,que a população dela ti

vesse conhecimento".' Falaram,
ainda, os srs. Vitor Fontes que

a:provou a proposiçã,o do- lider

luajoritario e, também, os 8rs.

l:Iswaldo l"Iachado e Armando de

Assis, que apresentaram escusas

por não ,poderem comparecer, ce

rno desejavam, áquelas obras, nes

sa visita oficial.
- O 'J1EATRO MUNICIPA,L -

Duas indicações estavam em

Vauta na ordem do dia: a do Tea

tro Municipal de Floriallópolis e

a de construção de caSqS ele ma�

deira.
A primeira a ser discu lida foi

.3 do sr. Guido Batt, sÔbre o Tea
'1ro MuncipaI. Em discussão, o au

tor da indicação def'endeu o seu

projeto, éom as 'seguintes pala
vras: ".8r. Presidente. Referindo

me· á indicação que trata da ne

eessidacle da construção de um

teatro ,em nossa 'Capital, pouco te

nho a acrescentar a �mpla ,justi
ficação constante dos consideran
da. A no�sa Capital se ressente,
!linguem 'o neg'a, de um teatro á

altura do seu nivel cultural. Es

te faia é já, de todos conhecido,

"i'alvez seja a nossa linda Capital
a unica, no Brasil, ·que ainda não

*> tenha. Ha' poucos dias, digno
eolega meu, de Maceió, descreveu

me, com entusiasmo, magnifico
teatro .que visitou nUiquela capital
fit)rdestina. Uisse-me que a visita

à.quele teatro, pela beleza ,que en

cerra, tornou-'&e obrigação dos que
aportam àquela cidade. Com mais

razão, sr. Presidente e Srs. Verea

Aores, devemos também nós pos
suirmos aqui, teatro igualou me

lho áquele a ,que me referi, pois
Florianópolis, além de ser cidade

economicamente, superior a Ma

oeió, desfruta clim,a ameno, pos-

O sr. Gercino Silva,_lider mino

ritado, p'OI'Bm, -'filo ,entendeu da

man,eira como o entenderam os da
maioria e, :mesmo, os de sua ban
cada. Resolveu apresffiltar emen

da. Não .quer o Teatro Municipal
em Florianópolis. 'O seu desejo I!,
tão sómenLe, o de um ,Cine Teatro ..

O que des·eja s. excia., para Floria

nópolis, é o terreno para o futuro
teatro e um outro, para o Cine
Teatro, êSLe ,que poderá ser cons

truido no momento. S. excia., ao

final de sna exposição., ficou sózi
nho. " Sim,' porque os srs. Dona
to da Luz e Roberto da Costa, dis
seram da sua' opinião, afirmando
que Florianópolis necessita de
Teatro J ,Municipal .. '. O sr. Vitor

Fontes, êste foi mais posiLi vo : a

construção de um teatro té assun

to ,que deve merecer estlldós mais
acurados da ,Câmara.

E, assim, com a ,emenda apre
sentada, a indicação passou a ser

materia em pauta para o dia se

g'uinte, pois a tComissão vai estu
dar' a questão f�ce á propOSÍtião
do lideI' minoritario.

- 'CASAS f)E ,MAlDEIRA

Hoje, no passada Escola Normal «Haroldo Caiado»)

Escola Normal (,(Adolfo
\

Melo»
A propósito do nome de Adolfo posições, de dificil execução e

Melo, nosso sempre lembrado con- cujos origfnaís bem como o violi,
terrâneo e maestro, exímio víolí- no se encontram em mãos de seu
nísta, que o Governo do Estado ,1'ilho, jornalisla Osvaldo Melo, que
acaba de dar a Escola Normal de atendeu assim, um de seus últi
Caçador, 'como justa homenagem mos pedidos.
'àquele musicista calarinense, co- Romance e mazurka 1 e 2
l,hemos as notas ,que se seguem. Primicias' (pequeIlft fantasia)
JOÃO AOOLFO FFAlREIRA DE op. I

:MELO (ADOLFO MELO) Aria e Tremulo op. lU'NASCEU em 20 de .outubro de 'Capricho e Tarantela
1,861, na cidade de ,são José. ,Serenata - op V

F_A,LECEJU em 1° de No.vembro Acalentando - op VI
de 1926, em Florianópolis. I NosLalg'ia - op VII
iDesde a mais tenra idade, mos- Os Pássaros - op, V:HItrou uma grande vocação para a I Reminiscencia - op. X

música e apezar de varios reve- 1 TarfY1Lela' - op. XI n. 2
zes pOlitieos, que culmi.naram com

i

Dança nas Selvas - op. XIII
a r(:)volução de 1893, sempre cul- Fantasia para Violino - op. XIVtivou a arte musical, dedicando-se Marechal .de Ouro - op. XV
especialmenf:e ao estudo do violi-

.
Meditacão - op. XVI (n. 1)

no, tornando-se, depOis, um eximio Leg'enda - op. XVII
executor, tendo tomado parte mes- Rapsodia - op. XVIII
mo na Primeira· Grande Orques- Dança fantástica - op. XX
tra Sinfônica do Rio de Janeiro Meditação - op. XXI (n. 2)
em cuja ,Capital, porém, demorou 'Canção - op. XXII
muito pouco' tempo, ,saudoso de Ave Maria - op. XXIII.
sua terra. I Além d·essas composicões, exis-
,Como funcionaria pÚQlico, oeu·, -tem, aindas varias outras nos ar

pou varios cargos, entr(:) eles, o de quivos de ibandas de musicas do ft.a-'" se deml-tl·uTesoureiro do. Tesouro do Estaó'o Estado inclusive da Policia Mili- 11 ti
e Diretor da Secrelaria do antigo ta!'. Hio, 1 (A. N.) - Não pediu de
Conselho Municipal. '

I Ó ato governamental que deu á missão o Minislro do Trabalho, co-Despido das vaidades humanas' Escola Normal de Caçador o nome mo também não teve qualquer l'1ldedi�ava-se, á sua família e á art� de Adolfo Melo representa também,
mU�ICal. Fundou a orquestra ",in- com JllstiÇ'a, no seio de uma tTa- tencUmento nesse particular' com o'

fomca do Clube 12 de Agosto, qlW dicional ,e benquista família da Presidente da República, conforme'
lhe deve a musica de seu hino.' nossa sociedade, um de cujos se noticiou.Compoz,

_
também" a celebre mar-, membros, o meu prezado amigo Scha I�mao JOUiql1lm, tocada ·peIa I jornalista .osvaldo ,Melo, filho do egundo se inform u ontem, O>

prImell'a vez, pela enião Banda da ',homenageado, é um dos 'nossos ministro Morvan de Figuei.red()
Força Pública do Estado, na Ínau- inlelectuais ,le relêvo sendo mem- continua ni! pasta estudando prcvi
guração d? referido Asilo., , bro 'da Académia C�tarinense de dências que lhe foram recomell'ia-DeD�oL� lllufn.eras composicõ,�s L�tras e espirita �e largo discer-' d 1 eh f d G

'
,

para vlOlmo ·e plano entre aJS quaIs, lllmento humanistlCo. as pe o e e o overno.

algumas que orquestrou, para cU-' DR. RAFAEL G ,CRUZ LIMAver·sos _instrumentos.
Seu nome era conhecido no Es- PASTA DENTAL

tado naLal e em iodo o país, até ROBINSON
onde chegaram suas composicões _

m�����,: as que deixou, salien-
i Sómente pela reDdi-

tam-se, pela sua beleza e difícil I -. tI-. '.execução, partituras de c�).flcertos,! �ao IDCODulC-IOD8.que enumeramos a segmr, além,' \I .

de arranjos sôbre te,m!"s.musicais, Ate�as, 1 (D. P.) - Os :natu,tm�s

deslancan.do-se. por llllmJtavel, o

Ide
hOJe reproduzem uma lrradlaç:lO Greve de estudantes-canto di? canal'l�, com todas as oa emissora rebel,de, declar<1I1(lil " ,

modulaçoes e tnnados, que sem- .

..., I I S- P I 1 (A N) 'f I ·nl'.
pre arrancava freneticos aplau- que o chefe �llern!helro gencra, ao au o, ..

- aIrue

sos, quando ex-eculado nos concer.,
Markos estarIa dISPOStO ii ne- os estudantes de direito P3uli:"tas

to;; públicos. ' godar a paz com o govêrno. U Vl- resolveram entrar em greve, apOlap..-,
Além do trabalho publicado e ce-prémier Ministro Tasdaris de- . do o movimento dos seus colega!;·:

que mer·eceu aplausos da critic'! .

" '
.

I
d f

..

d t 1 g' ntl' ()da e') a
'

t'i 1 d "P A te' clarou ImedIatamente que a LlI1ICa e armaCIa e o on o o la co ,I '

I oc , ln I u a o . equena r >

_, • _. •

'

,

i
. . • -

d :
_da Expressão do Violino ou nuan- soluça0 e a, rendIçao lllcondIcwnal proJeto-leI de eqJJlparaçao os pr•• '

ças ,que fazem a beleza da exeCll,· dos guerrilheiros. ticos.
ção", 'que saiu impresso no ano de
1901, o- maestro MoIro Melo dei
xou as seguintes belissima,s com�

A DATA DE Í:IOJE
-NOS QUE:
vljE:

RECORDA-

- em 16·'10, 0 povo e a Câmara

de São Paulo intimaram os padres
Jesuit as a se r-ecolherem ao Colé

gio no Rio de Janeiro;
- em 1822, os Procuradores das

N
..

C",,· M·· I Províncias, convocados por, D. Pe-

a 'amara unlClpa� dro, então Príncipe-Regerite, reu-

O
niram-se no Rio;

A visita à adutorl. - .Iider di',minoril não quer - em 1822, segnndo Rio Branco,

O T.·it;o Municipal de FlorilnÕpoJi•.-'Aprovldl I foi inaugurada a Sociedade S'egre-
tá "Nobre Ordem dos Cavaleiros

inditlçio pesseei.tl sõbre CISII de m.deire. da Santa Cruz, d8nominad� Apos
tolado ", tendo en Lre seus membros,
D: Pedro, José Bonifácio, Ledo (,

outros vultos notáveis: .

- em 1827, pr-óximo à Estancia
do Sego, um destacamento argen
tino do General Cavalle foi derro
tado pelo Coronel Bento Gonçal-

A seguir foi apreciatla a indica
ção do sr. João Bonnassis, lider ma
jorilario, sobre a construção de
casas de madeira no perimetro
urbano da Capital. DepOis de de
fender o seu ponto-de-vista, enca�

minhando a votacão, foi a mesma

aprovada. Na discussão, falaram,
ainda" os S1'S. -Oswaldo Machado,
Donato da Luz, Jairo -GaIlado, e

Armando Assis, êsies três ultimas
em partes ao segundo deles que
esLava com a palavra.
Em segúida, foi 'a sessão suspen

sa e. outra marcada para o dia
seguinte.

vps; �

..:_ em' :1836, no Rio São Gonçalo,
no Rio GÍ'ande do. S",", travou-se o

combale contra as baterias dos 111-

surgentes:
- em 1858, deu-se a explosão

do vapor "Rio de Janeíro.:
- em 1868, na Bahia, morr=u o

poéta Francisco Moniz Barreto,
nascido em. iO de Março de 180-i.

André Nilo Todasco

IPIT.all.R
1IIIRI[OIR.

, .

CO.IRA CASPA,
QÚEDA DOS tA
BELOS E DEMAIS

AFECCOfS DO

COURO CABELUDO.
;TÓNICO CAPIl.AR'

PO'R' ����Ç��é'iÀ'

I obstinava em esconder, teve a de
cultivar e servir, mesmo sob o peso, '

rie 'sacrifícios enot-mes, o ideal.
"Corno definir, o ideal?" - pergun_,
tava Rui. "O ideal não se define�
enxerga-se por clareiras que dão.'
para o in finito: o amó'r abnegado;
a fé cristã; o sacrifício pelos inte-,
resses superiores ela humanidade;'
il compreensão da vida no plano
divino da virtude; tudo o qul:l'
alheia o homem da própria indí.;
vidualidade, e o eleva, o multípjj,
ca, o agiganta, por uma contem, :

placão pt�r�, uma J�es'QluC'ão he-.

r,dica, ou uma l'�ieação sublime.
Disse () Cristo que o homem não,

vive só do pão. Sim; porque vive
.1.10 pão e do ideal. O pão é ventre;
centro da vid-a orgânica. O ideal é,
o espír-ito, órgão da vida eterna",
Haroldo Calado, de verdade, vi

veu mais de ideal. Por êle se bateu
valorrrsa 8 bravamente: por êle so

freu a vingança física dos deuses.
de barro; por êle suportou estcioa-.

mente, .com a serehidade dos foro,

tes, a perseguição p-ermanente dos
que lhe não pouparam a liberdade
de ter ideal.

Á Escola Norma! regional do Es

treito, 'com o senso inspirado 'na

justiça, deu o Govêrno do Estado o

nome saudoso de Haroldo Callado
- hrflhantissimo colega de ím

.

prensa que, há 16 anos, a morto

prematuramente colhia em nosso

meio.
Quando o vento rebelde quebrou:

Haroldo, entre quantas' virtudes os deuses de barro, Haroldo foi
que "" enfeitavam o caráter'"e que ( a�nda, maior na vit�ria do que ha
a mais desestudada modéstia se i VIa SIdo. na adversidade .

op IV

O nome seu, por isso, deve ser

apontado às novas gerações como

um grande exemplo de dígnídaüs
humana.

o DOme de Stefao
Zweig a uma rua

RIO, 1 (V. A.) - Da tribuna da:
Câmara de Vereadores foi lida pe
lo sr. Jorge de Lima uma solicita�'
ção do sr. Claudio de Souza, presi-,
doente do P. E. N. Clube do Brasil"
solicitando que por seu intermé
dio fôsse conseguido 'do 'plenário.
uma indicação ao Prefeito sugerin�"
do-lhe dar o nome de Stefan Zweig
a uma das ruas' ou praças da cida-'
de. O sr. Jorge de Lima pronun-

.

ciou um belo discurso sôbr,e a p,er-
sonalidade de Stefan Zweig e ter-
minou solicitando à Casa a aprova-
ção da indicação de sua autoria
que sugeria ao Prefeito o pedido>
do sr. Cláudio de Souza.

e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
• E..crúório:

nU 18 -

Rua João Pinto
Florianópolis

FRECHANDO •••
•

No Diário de ontem não há mote para a nossa glosa. He

gistre-se, entretanto, que énqua,nto o ilustre sr;. José.'Américo d�'

Almeida, presidente da D. D. N. i.e manifesta contràriamente

ao parlamentarismo, o Diário assevera as tendências parlamen
taristas do partido.

E, enquanto o pres�dente udenista encarece um govêrno,
forte, o Diário não diz nada. Será que também quer um govêrno"
fórte? 0

Duvidamos. A música, por aqui, _é outra: E é por isso que.:'

a D. D. N., de eleição em eleição, ,'ai sumindo.
GUILHERME TAL_
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