
I !a.e.�����t�!�ia E
-_ Ordem d

Nenhum dos srs. deputadcs, geris,
durante a hora do expediente, usou e bo
da palavra, passando-se desele h-
go, à "Or,dem-do-Dia''.

'

contra
x xe às populações laboriosas
x x da aquela 'florescente região.

O projeto de lei n? 2, que abre Tôda essa odisséia de prejuizns,
um crédito especial, foi aprovado, e de martirios, é de molde a d.ei
tendo os srs. deputados udenistas IJ xar-nos perplexos.

I XXXV I '

I' '

MI feito em parte. Por isso cabe-nos, como Catm-110', Florianópolis �exta·feira, 4 d. Junho de 1948 tO.266
_ Idem n? 7. Abrindo um cré- nenses e como brasileiros olhar pa-������������������������������������������������- dito especial para pagrunento das ra a shuação pavorosa e d�orusa

Mal·s reall·slas que o rei·' 6overoádor 1\derbal di��I��V��� '�:�e�;�í���r!�::" daiu��:naOS::s:����::�!:n::�ouras",

"

'. • • 'R. da Si Iv a'
o sr. Nunes Varela, líder do P. S. de arroz, fumo, mandioca, feijãu e

I O., com a palavra, solicitou que i) outros cereais prejudicou de manei-Comentando, ontem, a sensação de esterilidade e de descrença, que sr. Presidente convocasse, para 10- ra assombrosa, provocando sérto-assalta o observad.or dos trabalhos do Legislativo catarinense, acentua- 'lo após a sessão de ontem, a C0' colapso na economia não só parti-vamos..que o fenômeno tinha caura na ausência de espírito público de missão de Legislação e Justiça. O cular, como também pública.certos deputados da bancada udenísta, aos quais' parecia consistir em sr, Presidente, atendendo-o, convo- Em face do exposto; torna-se im-.simples fator de média política e partidária o uso do mandato popular cou a respectiva Comissão. perioso um auxílio financeiro queem virtude de que ali se assentam. Trazíamos .então, como índice dessa O sr. Heitor Liberato, rlo P. S. amenise as agruras do povo /lementalidade 'acanhada o fato de virem frequentemente à tribuna reprc- D., com a palavra, falou sôbrc o nIH- Italai, estimulando lavradores e-scntantes da D. D. N. para o trato de questões de evidente cunho parti- nicipio de Itajai, que representa agricultores a continuar na patrró .•cularista,' com influência; quando muito, restrita a interêsses de grgu- tão dignamente na nossa ASS('UI- tica abnegação em pró I dos ínterês-{lo, de região, de classe, - e sempre sem propósito e sem razão plan- bléia. Refer-indo-se, mais uma vez, ses do Município de Itaiaí.siveJ. Citavamos o caso do sr. Ramiro Emerencíano, deputado minor-is- 'to que de prejuizo sofreu o seu po- Não' há de minha parte o intuitota, que ainda na sessão de ante-ontem viera à tribuna pedir uma pro, i-, \"0, quando da última cheia. 'le menosprezar a indicação relati-dência que já havia sido tomada, muito antes, pela Secretaria da Agri- Conhecendo bem no fundo as ne- va ao assunt oaprcsentada pelo no-cultura do Estado, em favor dos agrgicultores de trigo. Tor'nára-se eh- cessidades do seu generoso povo .v. bre Deputado Konder Reis; há S1m,ro que com essa atitude, o' deputado Emerencíano apenas visava pôr-se zxa. mais uma vez, provou cio 51.'1l um anseio em atender ao povo !le-pessoalmente em evidência junto dos agricultores, como propugnador car-inho e ,nevotamento aos int,',"i'';- Itajaí, mas dentro das possihilida-duma causa que, entretanto, já era uma causa amparada pelos poderes ses dos Catarinenses. Homem púhli- des oferecidas pelo erário, que de-públicos, dentro das possibilidades do momento. co de expressiva invergadura, 50 'v : nenhum modo, pode ser afetado,De-fato, na véspera, o "Diário Oficial" havia publicado um tele- curvando aos anseios do povo, i' pois redundaria <em prejuízo de-crama recebido pelo titular da' pasta da Agricultura catarinense, des- daqueles que, de frente e cheios .íe tôda a coletividade catarinenscnacho em que o sr. Ministro Daniel de Carvalho}' em pessôa, comuni- merito, podem apresentar-se !lOS É dentro dêste princípio de JUs-cava, em resposta a um telegrama daquele titular; datado de 3 do mês seus patrícios com uma grande c tiça e coerência, que eu tive a 11(:11-fin,do'- que havia solicitado a transferência, pelo Banco do Brasil ?>, rl"S- Para a Capital �a Repúhlica, em verdadeira fé-de-oficio politico. ra de apresentar aos nobres cole-.iectíva agência nesta Capital, da importância de quinhentos mil eru- avião \ especial da F. A. B" v iajou Na sessão ode ontem, foram '1� se"
gas da Comissão de Finanças asscíros, para aquisição de sementes de trigo. ontem S. Exa., o sr, dr. Adcrbal auintcs as suas palavras: justificações a um substitutivo ao

,

Ora, convenhamos, era impertinente, além de inoportuna, a interf'e- Ramos da Silva, preclaro Governa,
-

Senhor Presidente - Senhores projeto de lei n? 1/48, substitutivo-ê ncia da bancada udenista e, por influência desta, a da Assembléia, dor <lo Estado. Deputados, que passo a ler - e que aliás devo",11m assunto em que a Secretaria de Estado, competente órgão PU;";) No aero-pôrto da Base, o Ilustre Itaiai sofreu também, pela 3>
acentuar - fôra aprovado, naque-tanto, não se achava inativa, como o ,demonstram os tênnos do próprio Chefe do Executivo recebeu os vo- gunda vez, os efeitos de5astrosos, la Comissão, unânimemente.telegrama do ministro Daniel de Carvalho. tos de bôa-v iagem de seus auxilia- ocasionados _pelas enchentes que Sala das Sessões, 3 de junho tleO "Diário da Tarde" nu melhor o sr, Osvaldo Cabral, que é a sua

res, amigos e, pcssôas de sua exrna. assolaram todo o Vale do Itajai. 1948.
,

- .'
darv noí R' 'l'n! '

As lavouras, residências, pasta-sentinela avançada, há-de concor ar, pois, em que o sr.. amiro us e- famOia.
renciano, em que pese às suas razões pessoais, não andou ao nível da =--���-��---------�-��-�--��
\'erCfade ao asseverar que muito pouco dos resultados do

..
êxito da caru

panha do trigo em Santa Catarina se deve ao Govêrno, quando o certo,
o incontestável, o positivo é que ni'o vem de ontem a ação dos poderes
oúblicos estaduais. em cooperação com o serviço federal competente,
a bem do dese;lVolvimento.da cultura do trigo no Estado. 'Diga-o o agrô
nomo Afon�o Veiga, a quem o "Diário" atribue as informações que íun-
l�!Unentaram a indicação do deputado udenista.

-

Depois, não, se atribue à proposta do sr. Ramiro apenas o atraso,
mas também a impertinência, a intromissão intempestiva.

Tenha-se, todavia, presente que o caso Emerenciano veio à i>a�la
-_omo um de tantos e o mais recente dos que .ilustram uma atituc!.e, me
!lOS conciliável com os alevantados deveres dos legisladores catarlllen,

�es, a quem menos se pedem expansões de impulsos íntimos d? que uma

.arga, impessoal e objetiva compreensã� dos problemas coletlvos.
E enquanto persista uma tal displicência dos srs. deputa.uos da

minoria udenista ante ás solicitações ponderosas e prementes �as ne

cessidades públicas e do decôro do Legislativo cat�rinensc, hav:r� quem

hlí se retire um tanto quanto decepciona,do, apos haver aSSIstIdo, de

�llmarote, ao fracasso ,da suposta vigiiância ...

::J IUW A.NTlGO DUJUO D. fü.NTA CATAKllh
��n.&'rl•• D. e_",_M. 8I1tBI NOCETI - Diretor Dr. BJTRENS

Diretor de Redação GUSTAVO NEVES
DE ARRUDA RAIOS

Heitor Liberato
Ao ser apresentado em plenário,

fi t
- na sessão de 16 de abril proxunoPio, XII denuncia as u uaçoes passado, pelo nobre colega Konder'

! R.eis, o proeto de lei n. 1/48, solí-

t' .J. az e a,' duerra citando a abertura de um créditoell lt: a p' 6 especial de um milhão de' cruzcuos
-'.)- , para auxiliar as vitimas da enchen-

A a-O pontelf,"ela aos Cardeais te no Município de Itajaí, de ime-orac >
"

diato, em princípio, lhe dei a minha'

C,idade, do Vaticano, 3 (D. P.) I ateismo
e dos atos de v_iolêncla e

solidar-iedade, reservando-me tuda
_ Por motivo de seu dia onornás- força bruta.. da profanaçao da pes-
L' r P a Pio 'xrr dirigiu hoje soa e da dignidade h�lmanas e dos via, para na ocasião oportuna. di-
a��C�légiat dos Card�ais, longa e �ssa.lto� .90n�ra a SOCIedade e suas zem eTl/ difinitivo, do que se me ofe-
substanciosa ora_ç�o. lll��;�lsÇe�q���ntemente expressamos l'ecesse sôbre tão momentoso quãoAdvertm os calolIcos eontra .o

, L'd- 't t nt,

"to tendente a descrisLl- nossa paternal gra 1 ao, em ,nome unpOr an e assu o.
•m�vlmen _

, ndou de Deus a todos os nossos amados Ao ser apresentado o projeto. f1a!-llzar a po�ulaçao. Reco�ror"os filhos e' filhas do mundo inteiro ninguém seria dado supôr qU<Jamda 'que nao cessem os, e \I, " lisLaram no ex.ército de �

para salvar o mundo des�a estl a- q\l� se a
,

I t o aeontecimenLos posteriores vies-
nha enfermidade que é a flntuar:ão Cnsto, dedlcando a'fu a p,ara.
entre' a paz e a guerra, advento de seu pacl lCO� remo, ao �cm tranformar, igualmente, ou·

A ceda allura de sua alqcllr:ão, me�mo tempo expre�samos o iras Municípios em desolador-
disse Pio xn: "Para nós, a cons- mal'S fe�voroJo ?et�eto, d� q�lin�ao cáos de ruína, ode luto e de miséria.

�ie;ncia J)dr�f����� nf�rçl�ltat��l�o��� ���,��� et:s, e�t�: ��t��ç �itorios�� ,

Os apêlos das povoações flag�la-\ 1\ a e, '

, f vor de Cristo, para os quaIs se reservam, ma�DI- das começarani surgind.o angu.,;tio-, preendemos a a
f' n 'es promessas da mIsterIOsa d t 1 Cfenlregue aO através de todos esses anos. ICe "- -

, <
-

de
50S e as vozes e ou 1'05 co p,,,a,,.

", Sua' Santidade, ' a seguir', vol- reveIa2ao� A essa expI eusa�terna dcentro desta Casa, foram-se 81'-'
tau-se para aque'les situados enLre gr�trda? ,�omamos nova e

guendo, pedindo recu;-,sos e auxl-

R d
'

os "aquêles cuja açao vIgIlante.

d NereAu amos
os ,�,IS 1 cam�d' té agora quase Nas curtas pausas e,ntre duas_ lias, à medida que a fúria dos teIll-r en �l g�a em SI o adI d

.

_ 'batalhas esse empreendlmento de parais vinha assolan.do rude f� d(-•
" let.a_rglca para goraclll'edea'dme acon�� l�� vigilancia é mais necessario �o ql!eRIO 3 (A N.) _ O sr. Nerêu Ramos, vice-presidente da RepublJca, dlVdI�lUOS e das'

nunca. Os dias de tregua sao nao sabridamente os Municípios de qu�,
.

, _

t t d t'do to o .

_, "mportantes do que os são dignos e honrados represeJlta:l-bem seu aabinete uma conllssao ,d.e repre&en an es as eu.! "'-

"Sentimo- que as resoluçoes e raIO maIs 1 '

,

d' ,.,
"ece eu ",

b 11 d I d' 't '-"s
I �, -

(

d r de luta Não ,devem ser las .)e teso,

O€S filiadas à Confederação Nacional dos Tra a la �re� nas n us lI<l , ,ações que surgTrao CO�l o ,�spe.� \'azia e' infrutifera inte'ITupção e
.'

' _

sta que en"loba cêrca de seiscentos sllldicatos de, classe ta�' desse? el,ementos nao SCIato li sim de proficuo trabalho para dar Assim, ilustres colegas, não a:r:t;-úlgamzaçao e '"
_ mltadas alqmlo a que se cos uma

e a mis de justiça, mas de coração ecle tôdo o Brasil e treze federaçoes.
" _ Clhamar àquilo a' que se costuma form!l ás. nob.res esperanças qu

de humanidade é atender aos gri-Em nOIne da Comissão composta ,d.os representantes do DIstnto Fe-
campo meramente religioso, for- vltórra da ol'l,gem.

d t I
,

d I sident" da ''f' T I ão' de Quanto malS o mun o a ua tos de todos os Municípios atingidosdfI'al Estado de São Paulo e Minas, usou a pa avra apre 'J mnla que slgnl lC� ex? u�
d p' contempla o espetáculo desolador pela trágica calamiodade, auxiliam'o,Conf.�deração, sr. Deocleciano de Holanda Cavalcante,. qu� f,e_z en��'��� g���qU�� ��e�t�t��ao Sl�: c��t�ibU�= de suas conLr�ver�ias e contradi-

d'entro das possibilidades do erá�o sr. Nerêu Ramos de um memoorial contend? as aspiraçoes da cl�sse ção �o'eampo da vida civil, nacional ções, tanto malS .I'lgoroso s� torna
em referência o projeto de lei que regulamenta o repouso renumer.!do.

e int<=;ynacional, ab�ange t?das as o
I de�e�I���t�O�ó�lcol�n�da��l eex�:e� rioNesta ordem de idéias, peço 11-queslos em ,que surJam os mteres- p o )fl

,. _

d 'd'ses n'ormais de iodos os problemas renc'ia, sem dlst�nçao e i lOma,
eença para apresentar a emenda S�

em CJue se trate de ficar pró ou povo ou mentalidade.
. guinte, que passo a ler:

I S IUDCl·O conl ra Deus. Numa palavra, qual· ,CoI? profuD,da alegna e tern,aA encampa"a-O da Dspenso o -

que� uma das questões ,que toque Qmoçao al11.:nClamos a Lodo o um� SUBSTITUTIVO AO PROJETO DR,

\I

d a l'eligião."Nesses sentimentos, re- verso catóh,c?, que ,em 1950 stera LEI N. 1148

�(Leopoldl·na» nameuto oma soluções e ações, as forças do cda- ltUgar �,���f�mJa,qi���}� ��o as:i� Art. 1° - Fica o Poder' Exect:li-'"

lolicismo embora preservan o o na 1 ,

vo autorizado a abrir um creditoRI'O, 3- (A. N.) - O Ministro ds.

J 80'"Ieedada sua independeneia, em face das agradae a,o'_Senhor, �e acordo coemla 1 t d 1-" do\I U tendencias e agrupamentos poli- as pr�scnçoes sanclOnada,s P especia, por con a o sa ,uO '

Viação nomeou, ontem, m-r:a COD�lq- ticos podem as vezes seguir es- Lradlçao sagrada't exercício anterior de Cr$ 200.000,0(4-

ta dos enaenheiros B..:r.- '

I I
. •

té onde' Possa esse Ano San o pela gTa- M' .,. d I'
sao, compos

,

"

.' ',)', Rio 3 (A. N.) - Por decreto do tradas para e as as suas, a
, , d Alt' 'mo e pela intercessão para auxiliar o umClpiO e ta··jamim Belmonte,�t�etor da Fj��,u�;' Presidente da R-epública, foi SUg- os interesses comuns permülrem �� S�nlis���a Mãe de Deus, apre- jai na reconstrução 'de estradas da

ca Nacional de o ores, e,},.."

enso pelo prazo de seis mêses, o eS'TI curSai ada paralela, e nada sentar�se como inicio duma nova nificadas pela enchente e construLeal Burlamaqui, da Estrada de r' ,'amento do Clube Culturai.- mai�� e�e� identificação ou' su- era de paz, prosp�rl,ldahde e �foE ção de várias pontes e auxílio às.F Central do Brasil, para eStl!- unClOn
"" -

T d 'entimen- gresso para a faml Ia umana. ,,'
< erro

Popular "Euclides da Cunha . cUja bordmaçao.
_

o os e�sei:l s

nstituem Sua Santidade terminou: "Possam

I
VItImas. 'dar e dar parecer sôbre a encam-

séde é em Pôrto Alegre. Tal mcdI, la tuoms'a rSeO�lollduaÇoferselleteaçode: g�nsciencia os dias do A�o Santo trazer res- Art. 2° :- O auxílio de que trata,
I 1 ão (La LeopoJ,dina Railway, <lS-

I L d é
'

preces que e mun (I 3a págS)l�lnÇt'o ,-_
'Ji) foi adotada por exigência de pro· cristã que, oportunamente, deter- pos a o, c u �s,' D"

-

one ue na •que está nas cogrtaçoes
J t' mi'naI'a' a pal',all'za"a-o do avanço do do caLólIco dlrIgIU a eus.cesso do Ministro da us lça. "govêrno.

Memorial

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Infoi·mações ntets

_ A�t���:�.ão catartnenee TrlbMii.O Na turô I
Expresso Silo Cristóvão - Laguna

-I7 horas. .

Emprêsa Glória - LqÚna - 7'4
e 6lh horas.

IExpresso Brusquense - Brusque "'-

16 horas .

.A-�to.Vlaç!io ltajal - ltajal - 15 bo-
raso

,
__

.

___

Rápido Sul Brasileiro - JolnvUe - às. .

5 e 11 horas.' A T' t
.

C i
'

·QUARTA.FERA In urarta ruze ro e a que
Auto-Vtação Catarlnense curitiba melhor me serve - Tiradentes.

- 5 horas. .

Auto-Viação catarmense J.lnv1!e 44
- 6 horas.

Auto·Viação cataeínense
- 6,30 horas.
Rãpido Sul Brasüeíro - JolnvUe - às

5 e 14 horas.
Expresso S!io Cristovao - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

is horas.
Auto-vracão Hajal - Ita iaí - III ho

ras .

Expresso Brusquense
- 16,30 horas .

Rodoviária Sul Brasil
- 3 horas.

4viso aos Estudantes
Estudantes em férias. que dese

Jem viajar conhecendo todo o Es
tado poderão obter os fundos ue

(lassários executando facil tarefa
que bem executada lhes proporei 0- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •••••••

nará ainda algum saldo em di- O Crédito Mutuo Predial, oferee.

n.h1eifro. àos seus associados o melhor

Pla'l'I1 ormações à rua Visconde de ..

Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das no, no. melhor sorteIO, pO�. Cr$ 6,00
U. ás 17. j mensBIS. -

Borario das empre
sas rodoviarias

o ESTADO'
....... • 0t'iUM • na ,1Ij

........

DliM",,,: RUBENS A. RAMOS
rre.rh&út•• Dlr.-Gena"

IIDNEl NOCETI
DIretw ti. :aMacie,
GUSTAVO NEVES
Citei. ti. Palia.cle:

DAN€I8CO LAM.UQ1Ia'
CIIet. 4. IJll»reaIe:

.&II"DI CABRAl· D.A lIILYJ
Raoresentallte:
A. S. LARA

... """or Danta.. " _ •
a.dar

...... """%4 - Rio de 1.......
IlÃUL CASAMAYOa

... I'.U•• ti. OU."r.. 11 _
S· a.tlar

1'''' 1-'871 -- 810 P••t.

. SEGUNDA.FEIRA
I E:x-presso São Clst6vAo - Laguna

7 horas., ,

16 horas. .

Auto-VlaçAo Uajal - ItajaS - II! 110-
Expresso Brusquense - Bru8Q.ue -

raso

Expressa Brusquense - Nova Trento
.

- 16,30 bons.
Auto-Vlação Catarinense - JolttvUe

- II horas.
Auto-Viação Catarlnense - Curitiba

- 5 horas.
Rodoviária Sul"Bl'IllIil - Porto Alegre

- 3 horas.
Rapldo Sul-Brasllelro - Jolnv1l. -

ãs 5 e 14 horas. I'

TElRÇA·FEmA
Allto-Viaçllo Catarinenee - porto Ale.'

gre - 6 horas.
.

Auto-Yíaçã'o Catarmense - Curitiba
- õ horas
Auto-Vtação Cataeínense

- 6 horas .

",..
"...
.1,"
••••
....

JOinv1le'

Para seu
filhinho!

Todos 08 móveis:

EDITIL--FrigorificD Catarinense sa
Assembléia Geral Ordinárhl

\

São convidados os senhores acionistas desta Sociedade, a COll1�
ri-cerem à Assembléia Geral Extraordínária, que se realizará no ,rlia �:.
(lO) de junho próximo vindouro, às quatorze (14) horas, na séde SOcial�
à Rua Passagem s/n., nesta cidade, cem a seguinte

. , .

ORDEM DO DIA

Mudança' da denominação da Sociedade.

Tubarão, 29 ,;le maio de 1948.

Lourenço Giollo, Diretor-Presidente.

.ASSINATURAS
Na C�pU.l

b. . (}rt
....., ...•.. -Cri
!':ta_r. ••.... Cr$
............... Crf
•"'01'••".110. � ,'$

Ne bt.rio,
b. . Clt IH." t

"'u*r. . Crt H ..

Trlaellu. t.'rt a•."
__ere •.,.Jao ., crO e,iII

Nova Trento

POIl'to Alegre

QUINTA·FEIRA
Auto-Vtacão Catar-ínense

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catarlnense

- 5 horas.
Auto-Viação Catartnense

- 6 horas.

POrto

CUritiba

JolIlvlle

908 -cadeirinhas - pr í

vadinha8 balanços
�ahi-dés - brinquedos

ber-

passou um domingo
fora do cidade'?

Passeando nas colonias, e viajando em ótimas estradas, apreeianj,
no decorrer do ônibus matas-virgens', ·e belas paisagens, afinal pas�a;;dl).
um agradável domingo.

Não se esqueçam, para a venda de passagens, com poltronas nu

meradas, podem dirigir-se diárlamente à Agência Brasil a rua 7 de Se

temhro, Florinópolis.

btado. mHla.l. e"lII�Ir"'."

I

OI .�Ila", IIMM. Illl!i
••bUeados, nio ..ri.

lieyolyldoa.
a IUreçio nlo !!lO rNl'OD

...bmo JteIee eofteelto.
..itld.os nos IIIrü...

.........

'Auto-Viação Catarlnense - TUibarâo
- 6 horas.
Auto-Viação Catarlnense - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso São Crtstovão - Laguna -

7 horas.
Empr:êsa Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-Vtação Itajal - Itajal - 15 ho.

N� I..
Rápido Sul Brasileiro - JOinvlle - às

5 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste Ltda - Xapec6 - ás

- 6 horas.
SEXTA·FEmA

Rodovíârta Sul Brasil - Põrto Alegre'
- 3 horas.
Auto-vw.ç!io Catarlnense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 6 horas.

Curitiba

Joinvile

Auto-Viação Ca,t�lnense - LaJruna
- 6,30 horas.
Expresso São Cristov!io - Laguna -

7 horas.
Auto·Viação Itajal - ltajal - 15 ho-

ras.
'

Ex'presso Brusquense
16 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Joinvile -

às 5 e 14 horas.
l'lABADO

Auto·Ylaç!io Catllirlnense - Curitiba
- 5 horas.

,

Rápido Sul Braslloeilro - Joinvile -

às 5 e 19 horas.
- 6 horas.

Brusque

Auto·Viacão Catarinense
- 6 horas.
Auto·Yiaç.!io Ca.tarlnense

- 6 horas.
EX1)r�sso S1Io Cristov!io - Laguna

7 horas.
Expresso Brusquense - Bl'usque

14 horas.
Auto·Viaçllo Itajal - ltaJaI - IS ho·

raso

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horas .

Expresso Glória - Laguna - 8 1/2
e 7 1/2 horas.

Joinvlle.

Tubarã·o

() VALE D0 ITAJAl
Proeurem na A.g�Bela

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA:

ROSA

modernos.

Práticos - Resistentes

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

SENHORITA!
A ultima creação em refri
�eran te é o' Guarariá KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o
acompanhando

está
a moda.

CÓMERCIAN'f.E: Dá um U
'n'O à Biblioteca do Centro :&c.
dem.ieo XI � Fewnfro. Coa
trl.buirás, qaim, para • forma·
çlo cultural do. eatarJ.ft....
'8 AIIlanhi I

("'Campanha pró-llwo'" as
�. .. �I ri. ",,,,,...u-ol,

Preç09 excepcionais!

.

RADIO IUOft' ZVO 9
I
1530 ki locieloe ondas médias de 196 metros

TUBARÃO
i;j

s. CATJl.RINA

CHEFE DE ESCRITóRIO
Firma industrial precisa de pes

sôa com prática de escrítõrío e de
escr ituração mercantil.
Cartas para Chefe de Escritório,

Caixá Postal, 139, mencionando ha
hilitações e preterições.
Guarda-se sigilo.

P01 a as pessoas de fino
,

po ladar C afê Otto é
.em par.

Viação Aérea
Horário
Segunda-feira

PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul·
CRUZEIRO DO Sl!TL - 13,55

Norte

Terça-feira
CRUZEIRO DO SUL - 12,00

Norte
VARIG - 12,30 - Sul

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

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

Quinta-fefira
PANAIR - 6,50 - Norte
PANAIR - 8,30 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul

-

CRUZEIRO DO SUL - 13,55
Norte

CRUZEIRO 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
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte
.

Domingo
PANAIR - 9,40 - Norte

.

CRUZEIRO DO SUL - 11 00
Sul'

,

,
PANAIR - 12,47 - Sul. I

;w-_

Gal. Bitt:encourt 179
F,/orianópolis

Já

Praia Clube
. _ , ..

Assegure desde, já um

NATAL 'FA'RTO E FELIZ
sem sacr iflciof'inanceiro, ;dquirin
do, em suaves mensalidades uma

CESTA DE NATAL

�:i�.
Agente nesta Cidade:

B. SOUZA
Caixa Postal, 326

o "Colégio Barriga-Verde"
está eonstruido o seu majesto
so prédio e necessita de SUB

valiosa colaboração.

Moveis
infantis

TODOS OS

Coqueiros
Consetho Deii:beri}jivo

Na qualidade de Presidente dêste Conselho, convoco os senhores

conselheiros eleitos cm sessão de 22 do corrente, a comparecerem (>,

sede social, em Coqueiros, no próximo dia- 5 de junho, às 14 horas,
afim-de elegerem lo presidente e vice-presidente do Clube, para o biê

nio 19�5/1950.
Constará ainda da ordem do dia o assunto referente ao. aumento'

do valor das cotas sociais, proposto pela atual diretoria.

Na falta de número, aplicar-se-á o disposto no art. 3'5, dos estatu

tos, isto é, meia hora depois se deliberará com qualquer número de c

Listas presentes.
Florianópolis, 26 de maio de 1948.

Lourioai Almeida,
I

Presiden te dÍ)' Conselho. Deliberativo.

IMAGINAVEISI

Berços cadeirinhas
- Pfivodinhas -balan_

ços .- brinauedos
modernos

Práticos _. Resistentes.

Preços excepcionais.

Regi�trado,ras II'R' • I/I,V·

I
R. Gal. Bittencourt 179� IFLORIANOPOLIS �

�,

Nafural

Venda& à vista e prazo
Distribuidores exclusivos:

ALMEIDA, BASTOS & elA.

Felipe Schmidt, 2 - 10 andar

Terrenos em Coqueiros
Vendem-se div�rsos, com ohácara, á beira-mar; direlamente o'lJ'

por intermédio e sob financiamento dos Institutos.
Planta e informações - Rua trajano, 16.

'í
1

dos in��:;:,�����i�'i:��:::-:�-��:��í�e�:ç�:���l��-�s-L�i�:����� �I'"xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social Gatari

nense, em pOder desta redacão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dia E;····de Junho, com 'inicio às 10 horas da manhã, na Sêdc
Educação Física, á Avenida Mauro Ramos, Grandioso Festival

de Amparo aos Tuberculeses, ::::::::.:::::
������=-��������������������������������==�--=������������-

��oc.a·l Páscoa 'dos Miaitares iCINEMA�
CINES COROADOS

C o N V :I T E religiosas e os colégios da Capital
A Comissão organizadora das para assistirem aquelas solenida- Cartazes do dia

solenidades para a Páscoa dos Mi- des, que realizarão no próximo do- -0-
litares tem o prazer de convidar mingo dia 6 do corrente ás 7 ho- ODEON - Hoje 'às 7,30 horas
a todas as autoridades, civis,milita- ras, na Catedral Mêtropolitana. '

LARES SEM MÃE
res e eclesiásticas, as associações A <COMlISSÃO (Technícolor)

•

-rio natalício da gr-aciosa senhori

u,_ llha Ruth Silveira de Souza, fino
-ornamento da nossa sociedade, fi
rlha do sr. desembargador Alcebía-
.des Silveira de Souza, e pessoa
-muito relacionada em nosso meio'

N A bl"ocial.
. I'. ! assem êia•..

�' Aos cumpr-imentos de suas ami-
.

h certo serão ínú- . . Co!"clusãorgum as, que por
,

• o artigo anterior sera pago durante
l1"er05,' juntamos prazerosos os

o exercício de 19�8, ao Governo
.nossos. 'v "

I' t
I if1.1111IClpa , que, opor unamente,

FAZEM A�O\' �OJE: • I prestará contas, podendo sua apli-

Will K t h f d
'cação ser fiscalizada diretamente.

-_o sr. 1 y ers e.n, c �. e a
pelo Poder Executivo Estadual.

, Secção de Pessoal da DIretoria

Re-I A t 30 E ta Tei t
'

',.. .J,' r. - s a ei en rara em

-ginna] dos correIo.s. e Telegrafas; .

Cf' r n d t d hli
_

.

,
,. VIoO a a a a sua pu icaçao, rc-

- a exma. SI a. d. LUCI Garcia vogadas as disposições- em contra
l" -Goulart, virtuosa espôsa do nosso rio .

estimado conterrâneo sr. José Gou-j

a·

I�t
al,.,
Vida
ANIVERSÁRIOS:

SOLON VIEIRA.
A efeméride de hoje é assás gra

ia para os amigos e admiradores
.....

.do nosso prezado coestaduano sr.

'Bolon Vieira.: categorizado funcio

'llnrio do Egrégio Tribunal Eleito

'1'al e presidente do Clube Doze de
'i _Agôsto cargos de que se desin

oumb,e a contento geral. '

Dotado de espírito clarívídente,
,quàlidade a que alia as de bondade

,e eordura, o distinto nataliciante,
neste 'auspicioso evento, será, por

), sem dúvida alvo de significativas
j;omenagens, às quais, por justas,
J10S associamos juhilosamente.

x x x

RUTH SILVEIRA DE SOUZAI..
'

Def'lue, nesta data, o aníversá-

e�

Si,

ii,

FALECIMENTO:
Faleceu, ontem, no Hospital uc

Caridade, o senhor João da MIlHa

Bouzon, alto funcíonário dos Cor
reíos e Telégrafos, irmão do noese

amigo Leodegário Bouzon, do cá"
mércio desta praça, seu sepulta,
mentoef'etua-se-á hoje às 17,30, saiu-
do féreto do hospital de Caridade j'

para o cemitério de ltacorobí.

Sala das Sessões, 2 de junho de
lart, alto funcionário da Colônia 1948.
,Santana; Heitor Pereira Liberato.

- a exma. sra. d. Maria Sofia Não havendo mais quem usasse

Rupp �e�Tão, digna consorte d_o i da palavra, o sr. Presidente eneer
Dr. Negrão, competente engenhei- rou a sessão, marcando outra para
ro ; amanhã, na hora regimental.

êõmlss·a"õ-éé·ÓíiàT ·de
PreeOS

Rio, 3 (A. N.) - A Comissão
Central de Preços promoverá, ho
je, mais uma reunião ordinária,
devendo ser' debatido o caso da ba

borli nha, o novo tabelamento do pei

llrO-j' qe e bem assim o estabelecimento
de normas. para o tabelamento dos

Arcipreste Paiva f7 lranspdrles Llrbanos e suburbanos.

a exma. sra. d. Cora Gonçal
ves Schmidt, digna esposa do sr.

Dilermando Schmidt, dedicado f'un
-cionário da Diretoria da Educação
cC Saúde;

- a exma. sra. d. Juçá Dias Pei

.xoto, virtuosa consorte do nosso

prezado conterrâneo capitão Vir

.gtlio Dias, correspondente e re

presentante déste diário na região
serrana;
- o sr. Dante Filomeno, sócio

.da conceituada firma Filomeno e

-Cia:
- o sr. José Aurino Bruno, te-

legrafista do_Departamento dos
'1:orreios e Telégrafos, aposentado;

-_ o sr. Guilherme Ruch, con

,,c.eituado representante comel'cia!;
- a exma. Viúva Maria Olímpia

. dos Santos; "
,

- o sr. Manoel Prudêncio Men-
,des, funcionário público apOBen
'Lado;

,

- o jovem Nivaldo Garofalis,
::filho do sr. Demétrio Garofalis;

- a senhorinha Carn1em d,e Oli
"veira, zelosa-funcionária dos Cor
,teios e Telégrafos.

ARNOLDO SUAtREZ CUNEO
Clinir.a Odontologia

NOTUR�A
Das 18 ás 22 horas, c()m

'iOarcl1da, a cargo de abalizado
'gissinnal

Rua

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

Coquehos Praia
Clube

Relação dos sócios cotistas do
Coq ueíros Pr-aia Clube, eleitos,
em assembléia realizada em 22 de
Maio LI llimo, para os cargos de
membros do Conselho Deliberati
vo:

Sidnei Nocetl, Heitor Bitenco-:
"urf., dr. Hei tor Ferrari, Romeu
Sebastião Neves Osny Mello, dr.
Aldo Avila da Luz, 'I'ancredo Hos
terno, Oswaldo Goulart, :Mario
Couto, Zenon Bonnassis, Lourival
Almeida, Feliz Barzan, dr. Rafael
da Cruz Lima, Tte. CeI. Antônio
de Lara Riba's, Edio Ortiga Fre
drigo, Dionizio Damiani, Paulo
Mendonça, dr. Augusto de Paula,
dr. Mario Ferreira-, dr. Osmar
Cunha,

'ISuplentes
.

Dr. Paü!o Fontes, dr. ,sauln Ra
mos, dr. João B. Bonnassis, José
Soares Glavan dr. Armando Calil
dr. Marcilio Motta, Aécio Cabral
Neves, dr. Antônio ,santaéla, dr.
Oswaldo Bulcão Viana.

lfeTúfêTaííâs-·-á-s-·
.......�

opera�ões
Te! Aviv, 3 (U. P.) - Fontes

militares judias declaram que fo
pam reinlciadas a� operaç.ões o

fensivas, depois de rapida inter-'
rllpção, quando os judeus obser
vanm, prematuramente a ordem
de cessar fogo, ,depois das tres ho
ras da manhã de ontem. FEmtes
israelitas afirmaram ,que sua,s fôr
ças foram levadas- ,a observar a

ordem, enquanto os árabes pros
seguiram as suas operações.

�o Centra
da Sociedade

-corn:

Peggy ANN GARNER
Lon Mc CALLISTER

e Edmund GWENN.

CONVOCAÇÃO
Clube 'Recreativo "AmigosProtecáo de obras

literárias e
arllsticâs

da
Onça".
Peja: presente, convoco para o

próximo sábado, dia' 5 do 'corren- ,

te" as 16 ho'ras na sede do ex.Clu-
\.

be Germania, Tenente Silveira -19,
uma Assembléia Geral Extraordí
nária, com o fim de tratar. sõbre
a direção do Clube, Ibem como do
quadro social.

P.·· Clube -Recreativo "Amigos da
Onça"

. ,

No Programa:
1) - Jornal Cinematográfico -

Nacional Imperial Filmes.
•

2) - A Voz do Mundo - Atuali-'
dades.

Rio, 3 (A. N.) - Para represen
tar o' Brasil na 'Conferência, sôbre
a proteção internacional das obras
Iiterár ias e. artísticas, .foi designa
do, sem Dl1US para a Nação, o se

nhor Ildefonso Mascarenhas da
Silva. A Conferencia será real iza-: Paulo P. iJ1arUns

da em Bruxelas, no' decorrer do' 10 Sécretárlo
mês em curso. -----·-Af)--:P-O-V-O-----

.Levo ao conhecimento do povo
em geral que, nesta r

.. "L. desli
guei-me - da Sociedade 'til' Amparo
aos Tuberculosos, na qual exercia.
o cargo de Secretário.
Fpolis, 3 de junho de 191.8
(assd.) - Clito de Sousa Dias

Preços: - Cr$ 4,80 e 3,00.
"Imp. 14 anos",

IMPERIÁL - Hoje às 7,30 horas
- última Exibição -

O DESPERTAR DO MUNDO
com:'

Victor MATURE
Carole LANDIS

e Lon CHANEY.
No Programa:

1) - O Esporte em Marcha
Nacional Imperial Filmes.
2) - DOCE LAR - Desenho Co

lorido.

Preço: - Cr$ 3,00 (único).
"Imp. 14 anos".

PASTA DENTAL
ROBINSON'

,----'--'

Infermediário
da ONU

Cairo, 3 (U. P.) - O Conde
Folke Bernadotte, mediador

,
da

ONU na guerra da Palestina, es

tá empenhado em conversações
com os lideres árabes sôbre a hora
e dia em que entrará em vigor a

ordem de cessar fogo. '

IAcredita-so que passará pelo
menos uma semana, antes que
possa vigorar o armisticio há
vinLe e oito dias proposto. pelo
Conselho de Segurança.

Osvaldo Ribas e Senhora
y

Participam aós parentes
e pessoas de sua ami
zade o nascimento de

sua filha

VANia
-Fpolis., 29 5-48

ODEON - e- IMPEHIAL

Domingo
13, RUA MADELEINE

com: ,
'James CAGNEY
ANNABELLA

Richard CONTE
e Frank LATIMORE.

RITZ - Hoje às 7,30 horas

Red Skelton - Esthher Williams
_ Xavier Cugat - Harry James e

suas orquestras e Carlos Ramirez
� em:

ESCOLA DE SEREIAS
Outro fabulosamente rico super

espetáculo da. Metro Goldwyn
Mayer, cheio de música, de bregei
rlce, de gente querida. " e no lnais
sedutor tecnicolor. . . �

'.

Censura: Proibido até 14 anos.
• No Programa:,
Cinelandia Jornal - Nacional.
Noticiário' Universal - Jornal.

Preços: Cr$ '4,80 e 3,00;

4a Feira:
Sessões das Moças

Gary COOPER
Madeleine CARROL
.
Paulette GODDARD
Robert PRESTON
Preston FOSTER
e Akim TAMIROFF

-em

LEGIÃ:O DE HEROIS
(Technicolor)

Produção de

CECIL B. de MILLE,

; ,

:--._
.

..- ..

-��

! : .�
, .. ;

t�
! '.

•

.... " ...
"!"f

•••quando se trata de
seu carro 'eis a melhor so

lução: Amortecedores DELCO!

Suavidade de marcha ... maior

durabilidade pàra os 'pneus � .. pro
teção do molejo ... facilidade de

direção. .. çstas são as vantagens
oferecidas pelos Amortecedores

Delco. Mais de 65 milhões de

ROXY - Hoje às 7,30 hora',

Libertad Lamarque, a genial atriz
argentina em mais uma, a,dmirúvel
creação:

PORTA FECHADA
Um drama de rara beleza e eil'o�

cionante ...
Censura: Proibido até 14 anos.

No Programa:
Brasil em Fóco - Nacional.
Preço: Cr$ 3,00.

. . . . . . .. .."........... .. �

Amortecedores Delco es

tão prestando hoje servi

ços relevantes aos automo
bilistas de todo o mundo!

Amortecedores

....
'
•• o •••••• ,. 0._10

RITZ ,- domingo: ---.,. Outro
tesco lançamento:

CIDADE SEM· LEI

(San Antonio)
com Errol Flyn e Alàis Smith.
'A cidade onde o valor de CJ.da

. homem era medido pela certez� de

sua pontaria e pela força ae seus

, músculos ...

PRODUTO DA GEN�RAL MOTORS

PARA VENDAS E\SERVIÇO PROC,URE OS

DISTR'IBUIDORES E CONCESSIONÁRIOS DA o Crédito Mutuo Predial, ofere
,ce 001 leUI QssociadOll o melhor
, p�ano. no melhor lortllio. por Cr$
.

5.00 menlloi••
' ,GENERAL MOTOIS DO BRASIL S. A.

,

.,'1

.t

, I

r
,I

'·1

·'1

i
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1° CONGRESSO INTERAMERICANO" DE ANTIGOS ALUNOS D,t\
COMPANHIA DE JESUS

____ ..

O RNTAOO-Sexta ,'eHII 4 &je, Junho Ce ,'48

'X-Ia ••.1$ Cl-v.a
. . .

��OS- SALõES DO LIRA TÊNIS eLUBE, SABADO, DIA 12 DE JUNHO, "SOIRÉE". DE- SANTO ANTôNIO COM ]ru�10 ÀS 21
DORAS, ORGANIZADA PELO GRÊMIO LffiA -- PARA OS TRAJES PEDE-SE À TODOS OS úLTIMOS MODÊLO� PARA UMA
rESTA NA ROÇA _. PELA ORQUESTRA JUVENIL OUVIREMOS OS MAIS BELOS NúMEROS COMUNICA-SE AOS SRS.
r SóCIOS QUE AS MESAS ESTARÃO NA RELOJOARIA MORITZ A PARTIR DE 7 DE JUNHO.·

I

GRANDIOSAS
l\IATINADAS
Todos os Domingos,

"MATINADAS"
Sob o alto patrocínio do "Crédito

lMútuo Predial", jornal "O Estado"
� do "Cine Ritz".

Serão oferecidos mais de Cr$ .. :
110.000,00 em prêmios aós concur

,entes' dos concursos: "A Mais Bela
�'oz Colegial" e da "Rainha da Ci
jdade".
Nestas "MATINÁDAS", serão dis

tribuidos brindes e prêmios 'ao' dis-:
tinto auditório.

Duas horas alegres, para os cole
�ais de FLORIANóPOLIS.

'

Programa de Téla e Palco.
Na Téla: Jornal Nacional Co,né

dia dos Três Patetas, Desenho Colo
,ido, Shorts, etc ...

No Palco: Apresentação de
"AIR E SEU REGIONAL.
ZININHO (O Jorge Veiga cata

..inense).
,
JAIRO SILVA (O cantor român

tico).
OSMARINA MANGUILHOTE (A

caçula do sambaf.
Animação de: ZECATÁU.

, Locutor: DAKIR N. POLIDORO.
E ainda apresentação no palco de

il2 candidatos, em busca 'do titulo,
olA MAIS BELA VOZ COLEGIAL"

grandiosas

Oficina Celeste
(Elétro Técnica Mecanográfica)

DE

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

nópolis - .Santa Catarina
'Consêrtos, Limpezas e Reconstru
�es de Máquinas de escrever, cal.
eular, somar, Contabilidade, Regis
tradoras,' Balanças

.

automáticas,
�huveiros Elétricõs, Ferros de en

�(lmar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos
Orçamentos sem compromisso.

FORD V-8
Vende-se um usado, tipo

FURGÃO.
Ver' e tratar na Cia. de

CigarraI> Souza Crue, -- Rua
/loão Pinto, 16
--�---------------------�

Vend,e-s,e
Um barco. Ver e tratar na

firma Reinisch 'S/A
Rua João Pinto. 44

CASA MISCELANEA dhtrl
buiciora dOI . Rãdiol R. Oi A
Victor. Vâlvu1al, e Diacc••
Rua Conlelhelro Mafra

· .. .. .. . .. . \. . . .. . .

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
·

«SILVEIRA«
... . . . .. . . . .. .. . ......

o Batalhão Barriga-Verde
'101 constituido de eatartnenses
&1estemidos e o "Colégio Bar
riga-Verde", usará a mesma
bandeira. \

� e • ..

Sala no centro
PRECISA-SE

Tratar à rua Tiradeotes nO 5
Telefone 1393\

•• lo � • .. • • •• .. ..

TINTURARIA!
Só 11 "CRUZEIRO" Tiro-

dentes. 44
Profissional Competente

I Vulcanizadora Leonelli
ATELIER' MODELO DE VULCANIZAÇÃO

MAQUJNARIO MODERNO
Perfeição e gHbntia, em: Pneus, Carnars s,

Galochas, Cirrtas de: Senhoras etc ....

Sapatos,

.

Montagens de PNEUS em 5 minutos
Rua Francisco Tolentíno 12 .: B FLORIANOPOLIS

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

Coria
, &letropolitana

50 CONGRESSO EUCARISTICO
NACIOANL

Na qualidade de Presidente da
Oomíssão Arquidiocesana. 0.0 5°
Congresso Eucaristico Nacional a

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

31 de Outubro do corrente ano, na

cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande
do Sul.

Outrossim, comunico as facilida
des de viagem, entre outras, as for
necidas pela Empreza T1urismo,
Pontual-Machado-Bensaude S. A.,
com quatro tipo de perigrinação:
a) uma Aérea, em aviões especiais,
'OI partir do Maranhão, escalando em

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

bus", através do Paraná e - Santa

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

internacional, diretamente a Pôrto

Alegre. ,

São essas as viagens 'obedecendo Leonel B. da Silva, com per-
ao tipo peregrinação. feito eonnecímento: da profissão,
Evidentemente, poderão os fieis oferece os seus serviços.

proferir outros meios ao seu alcan- "Qualcuer iofor-rnaçõe- c-rn o
ce, com viagem de auto, onibus, Lucio Domingos de Caroa-sr.
aviação, etc., na certeza de que o lho.
nosso Estado, e em particular a

TELEFONE 751.
Arquidiocese não deixarão de se

. .

fazer representar naquela parada ·Muitas felicidades pelo nascimen
de Fé e demonstração de amor a

_ to de seu filhinho!
Nosso Senhor Sacrarnentado.
Fp'OUs, 1 de Março de 1948

Conego Frederico Hobold - Presi
dente da C. A.

Encerador

Mas, não esqueça. que. o melhor
. présente para o seu "PIMPOLHO"'!
é uma caderneta do CR:€DITO
MUTUO PREDIAL.

• • • •• • •••••••••• 4 ••

Se ricos quereis ficar
De modo fácil elegeI
Fazei hoje urna inscrição
No Credito Mutuo Predial

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

FUHDJlP, REUV.A'TJFlIfO �
PLACAS SIF'JLtTICAS

Elixir de Nogueira
Me:Ucaçéio auxilhr no tratamantG

da .iflH�

PASTA DENTAL
ROBINSON

Empeza de

C .,__ c-
..--. lIMiaa

navegação
Fi I::.. M

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxirna rapidez e garantia para tr anspor te de suas mercadorr sa

Agente9 em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

I

DE 31 DE AGOSTO A 5 DE SETEMBRO.DE 1948, EM S. PAULO, BRASIL
As Teses oficiais para ° 1°, Congresso Interamericano de Antigos

Alunos da Companhia de Jesus serão:
'la O homem, o Estado e a sociedade. Noção cristã da liberdade,
2a.A reforma social pela extençâo dapropriedade .'l todas as classes.
3a' Condições econômicas de desenvolvimento da família.
4a Organização das profissões em face da doutrina social da Jgreja.
5a Assistência moral e material á infancia abandonada e delinquente.
Ja Conceito cristão do trabalho.
7a A justa retribuição do trabalho. Salário-Iamilia. - Eficiê-ncia e sa..

Iárío.
8i!. O trabalho da mulher no lar, no emprêgo .e na fábrica.
ga Unificação e sistematisação da atividad. s Associações dos

·AIrtigos-·-A·!ttn-os· -da--Bompanh-i-a--de- Jesus, diante dos atuais problemaa
sociais e econômicos.

'

antigos alunos e as relações entre estes e a Companhia de Jesus.•
Alunos da Companhia de Jesus. Sua organização e constituição definltí

va. Como deve agir para estreitar os vínculos de solidariedade entre os

antigos alunos -e as relações entre estes e a Companhia e Jesus.

São Paulo, Dezembro de 1947

F'ederação Brasileira das Associações dos Antigos Alunos dos Jesuíta.
. COL.F;GIO SÃO LU� - Avenida Paulista, 2.32.4 - SÃO PAULO

LEIAM . A REVISTA
O VAl.�: DO n1AJAJ

COMPRA E
VEnDA DE

CASAS f TfRRfllG5

HIPOTÉCAS
AVALIAÇÕES

lE6ALI:ACOES��====�=====��=�
ADHINIST2AÇÃQ 1lor:�.!'''l�''Fo.->'f.-'E.''II·----Q-UA-D..'-OD-O...O·"'O......3S-----..
Dr IMÓVEiS 1\'1. 784 rLO/1lAJ'fÓPOLIS - .sANTA CATARINA

,

rrc.

RUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande .?om. (j quartos, sala, bà.
nheiro etc, 'Serve também para comercio. Preço Cr$ 220.000,00.

-0-

RUA CONSELHEIRO MAFRA: Prédio de Comércio, com 2 pavi
mentes sendo o terreo para comércio e o superior para- residência,
ótimo ponto. Preço c-s 350.000,00.

--D-

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

RU,\ ALMIRANTÊ LAMEGO, ótimo prédio construido em terreno
de 17 x' 30 todo murado, com 4 quar-tos, etc Preço : Cr$ 215.000,00.

-0- •

CAPOEUl.AS casa desocupada com 3 amplos quartos banheiro
água quente e rl'ia, banheiro, chuveiro, instalação sanitária, ele. Pre
ço: Cr$ 60.000,00.

-0-

RUA LAURA CAMINflA MEIRA, casa de madeira, construída em

terreno com 15x26, com 3 quartos, sala de jantar, casinha, instalação
sanitária etc.. Entrega-se a chave no ato da venda. Preço Cr$ 40.000,00.

-0·-

TERRENOS
ROA FELIPE SCHMIDT, tendo 11,50x30. Preço Cr$ 35.000;00.

-0-
.

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

--D-

ESTREITO, 5 lotes de 10x40 (2.000m2), ótimo local. Preço: Cr'
50.000,00.

-0-

RUA SEJRVIDÃO FR.A,NZONI, diversos lotes a partir de Cr$ 3.000.00.
-o--

HIPOTECAS
Aceito capital para empregar sôbre garantias hipotecárias. Coo.

sulte-me sem compromisso. Sig ilio absoluto •
-

(--0-

RUA RUI BARBOSA, casa com 5 quartos etc. medindo o

terreno 24-x·86:-.�Preç(fCr$l-ZO:-066;Qo;-·
F À ZEN V A

SÃO JOAQUIM, grande gleba de terra com cerca de 5.000 ptnneiros
de 40 cenvímetros de diamentro e muitas outras bemreítortas, com€)

seja serraria etc, Dou informações detalhadas aos interessados. Preço

Cr$ 500.0M,oo..·

...".-__......
1--_..

tIII1II I

I V.!.����PI.'�����Ç?p
I
Pais premiados na expoeiçeo Orelhas iá cortadas.
idade 4 meses.' Preço Cr$ 2.000,00 mais informações

Çaixa Postal, 2850--- São Paulo

---_.....__..........----�.....--:.- - _... , --_._-

O n,sll.or Rrelente para .eu fi- NÃO ESQ U E ç A!

lho, é uma ca.derneta do CRE'DI
TO MU'l'UO PREDIAL, A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago

ra dos melhores profissionais ds

cidade para lavar, passar e tingi1l
pelo sistema suíço.
R. T'iradentes 44 - Fone 1.022.

............. �
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



""·�TA.n· Sexta fetra 4 de Junho ele 'Sí;?!
/�----------------------------------------------------------�------------------------�-----------------------

Que'm�
Escolha você, a

,

set-a e
. ,

sua
. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .

liainha
5

da 0idade?
do Cine RITZ" aos

...o. ,.o .

candidata, cemparécende ás matinadas
domingos às 10· hOIas da manhã .

IOIIPANIIIA ·AWNtA ·DA lAIA
......... 117. - .... : lAIA
DcmnUOI .·'..u-IPo.n.

Cifra. do Balauço de 19441

CAPITAL· E RESERVAS
Responlabilidatle.
Recetlf
Ativo

Or. 80.900.606.30
Cr$ 5.978�401.755.97
• 67.053.:145;30
•

.. 142.176.603,80

SiDiitro. pagai DO� Qltimol 10 .nol

ReapoDlal ;1ida<:le.
98.687�816.30

c :16.736.401.306.20

Diretores:
Dr:. ,Pamphilo d'Utra

.

Freire de Carv�lbo. Dr: PreDcH'co.
de SA, ADilio M."9rr.,� Dr. Joaquim Barreto d�, Araujo
e Joa6 Abreu.

Seu processo de na turalizaçâ«
ainda não foi despachado?

.

Escreva sern demora ao EscritDrio Juridico e Administrativo

�a.lxa.
p

..
ostal 4.132, RIO de Janeiro solicitando i.nformações. Esse Es

rlt�rlO se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da
ustíça o que. nece�sarlO for á sua concessão, bem como, de registro
e diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de
asamento de qualquer parte do Paíz,

--

..
�

\

Escrnóríc de Advocacia
Drs. Samuel Duarte" Pery Barreto, Dee. Mauricio Furtado

ADVOGADOS
Recursos para o Supremo Tribunal Federal, Tribunal de

Rec urso« e Tribunal Superior do Trabalho.
Rua Debret 23 Grupo 616/617 -- Explanada do Castelo

RIO DE IA' :OIRO

OOMJPANH� li) �OS CONTRA'
.�...: ACCIDENTES DO TRABALHO _Ff

se o e SOCIAI..!

po�ro ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRJA N,O 68 • 1.° ANDAft

CAIXA POSTAL. 683 • TELEFONE 664() • TEl.EGRAIfAs" .NOTECTORAo

Bom binóculo
Grande visão

Agencia Geral para 8tH. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-Sob.

\

Caixa Pos.aI. .69 • Tel. ,"Protectora" - FLORIANOPOLIS

Vi-ão maior e mais perfeita
que a de um bom binócu,Jo

alcança quem tem sólida �
instrucão.

BODS livros, sobre todo. o.

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Florienôpolia
1······ .. ··:· ..

, lO rESOURO
Da instrução está ao alunoe

de todos. Dá esse tesouro ao te1i
amigo analfabeto, levando-o a �
curso de alfabetização no Grupo
Escolar São José, na -Escola Indus
tr ial de Elortanópolís ou 118 Cate-

fiT':l� MAt.rupol,il,ana.
.

I Casa--Vende-s� ARTIGOS DE PORCELANA
I uma à rua Nova 1rento rr' .

45 entregando a chave ime- CO�PRANDO, VERIFIQUE A MARCA
,.

l'
diatamente.

I-i Trater com o sr. Leopoldo GE ·ll.. .

I
C••lh�.,à:�':.•. ��/�ã�. �i�,:. 41,

O
<I- . �

1.-Dt'. LJiltclolfo tl.�P«eiJt:a.
; Q, "h.

.

.

�GADO' CONTABILISTA ,

MAu,A

.

Ordenado de
CR$ 2.500,QOO mensaes

I
Pessôas capazes podem obter co-

tocacão para trabalhar nesta Capital
-

..D-A----'-·Y-I-,L-0-'G.-R-A-F-.I-A-<)u nas seguintes cidades:

.

Itajaí - Joinville - Porto União
- Lajes - Laguna e Blumenau.
O serviço inclue pequenas viagens

.

em torno das cidades citadas. Correspondenda
Cartas do próprio punho, .sí pos- Comercial

dvel acompanhando fotografia, para
ex. Postal nO. 5 - Florianópolis. DIREÇAo: METODO:

, Amélia M Pigozzi. Moderno e Eltciente

a $ a $ ��!�-�;;.��;�::;�.�!.i.���!II R_U_A__A_1._V_A_R_O_.D-.,...E__C_A_A_V_A_L_"__O_9_6_5 _

. A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL I ���::�:l!icidades pelo nascímen-
FA-RMAC I A ESPERANÇA

Avisa aos seus portadores de titulos já integralisados ou sorteado.' to de seu filhinho I 41) Farmaee.tleo .!fILO LAUS
e acôrdo com o 'decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmos Mas, não esqueça. que o melhor· Hoje e alD&llhl Hri • na .relerlia
ASAS, para pronta entrega. - Para maiores esclarecimentos dirlgtr-se presente." para o seu "PIMPOLHO" 1I�.... _ele.". o

·

..traq.uu - B.....iu.. - Perta-

&0 escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edifício é uma caderneta do €REDITO
I

..ri.. - � •• ben,ult..
slia Neto). MUTUO PREDIAL: ,00I'a.te-1I!4 a exata ollNlenlada .. l'.eetta'rIe .W_

,De pessoas têm usado

com bom resultado o

popUlar depurativo

1°=J!t:il:NlA I
A SIFILIS ATACA TODO o ORCANISMO

I '

I! O figado, o baço. o. coração. o as tomaqo. OI pulmõ•••. " pel'e, !'.! produJI dare!! de cabeça. dores nOI OSlO'. reumatismo.

·1 cequ.ira. quedo do cabelo anemia e abort ". fJ
� Con.ulte o medico e tome o populcr depurcltivo ELIXIR 914. "I
. Aplovado pelo D. !"l: S. P. com� madicaçéio auxiliar no trata- IIJ mento da Slfdll e l(eumob.mo do mesma origem. '

Inof.nliva 00 organi ..mo, agradaval corn o lú:or. i,1 ,\. ., i
--- •• - .••.-.-••----•••-.-----•. -"7••- ••--.•••••-- -..._.!._\.-"":""-_.• --.-

, Barala «Chrysler»
Vende-se uma, em ótimo estado - 110 H. P. Tratar com Lourival

lmeida - telefone 1.406.
.

da afamada PORCillLANA fabricada pela PARCELANA MAPA S. A. I

Estabelecida desde HT37 em 'MAUÁ, no Estado de São Paulo. Não
tem filiais

CUIDADO COM AS IMITAÇõES
Representante em Santa Catarina:

Jt SGHNORR, Rua Felipe Schmidt, 42 sobro Caixa postal, 144 -

Florianópolis

'Ft.ORIAf\jOPOLIScS.C.

"VI'RCiEM 'ESPECIALID

CIVEL E COM ERCIAL

CONSTITUIÇÃO DE SOCiEDADE.S
CONTABILIDADE GERAL

(onfere
Diploma

'DE" ,.

elA WETZ�L INDUSTRIA,L-JOINVILLE (�Drca
TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

reglsl

••

' I-.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DO.minDO próximo, no estádio da lCD,.o JIDcainVá r_e_ajjzará._-Drandioso
.

festival- esportivo em benefício üos seus cofres.
.

De Gaspar· virá o Tupi, para enfrentara valoroso conjunto
-

de Agapil.o Veloso.

f·
o ,Aval j8g�rá domlnqo �m Irnbn oba

guirá domingo próximo para a

Segundo fornos inforrnaêps, o próspera cidade de Imbituba, on-

conjunto do Avaí, .vice-campeão do ce enfcentará o clube de igual no
torneio-in feio 'de profissionais. se- me.

Direção de PEDltQ/PAULO',MACHAOO Não haverá o jogo Figueirense x

ES IRElA auSrlCIOSIl DO IaHOATE
F"

Alegando motivo, ��!!?'.S o I��!a!p�,"n'i", um bom en-

�onqlllstado pelo 8rêmiu de Eugenio Müller o torneio-início �ll�:�s����lé��::p�'�:;'�osn�;�����e�� ����;�gI:�lt�e�I::ti��� ��e;li��;�:os:
d b �qu t P�, ,,"

'

·

I d I ITb·
te ao co.nvlte .do FIguelI'en�e papa I ensaio para ° �ncontr? . ?om v

e ali e e,
.

a uS sensaclona ue o com o u natan um prélio amistoso amanha nesta Paula Ramos dia 13, iniciando li

EXTRIUA _í �JICroSA ,DO

TAU-I'
. " Capital. disputa do campeonato citadir - �-

BA........
'

mais auspicrosas da história do O T� .. haté f'nrmon com os. «o ;
__

1r. -'Ll.Wa -<J --<>-"O --Assim -��rrrãu-terá-LJ--púbticU'-Tirot'i3'siDnais.
Em obediência ao seu caíendã- cestcbol citadino. guintes elementos: Gallyb, Ul is-

rio ,espórtivo, a operosa Federação Os jogos acusaram os resultados séa. Ondinaldo, Aldo, Linhares, HOJ·e na qUQdr� du LI-ra a es tréla do'Atlética Catarinense fez realizar, que. se seguem: Elias e José. U u U

ante-ontem, na quadra do Lira Te- iO Jôgo .; Caravana 1 x Lira O. O Ubiratan, vice-campeão, for- Campou-o est'adD�l - LI-ra X Dozenís Clube, sob a luz dos refletores, 2° Jõgo Taubaté 8 x Figuei- mou com os seguintes cestínhas : \J U

o torneio-início do Campeonato cr. rense 7,. Vadico, Edí, Marcos, Érico Bitinho, na prell·mina,rtadino de Basquete. 30 Jôgo Taubaté 9 x Carava- Naldi e Gilberto.

Numerosa assistência compare- na 4. O sr. Orlando ScarpeIli, vice-

ceu á praça de desportos do "clu- 4d Jôgo � Ubiratan 14 i Barri- -presidente da F. C. D., nessa oca

be da colina" para presenciar mais ga-Verde 8. sião f'êz entrega de belíssimo tro

essa grande iniciativa da nossa 50 Jõgn _:__ Taubaté 12 x Uhira- féu á equipe de voleiból feminino

querida "eclética", havendo deixa- tan 11. do Barriga-Verde que venceu há

do a quadra satisfeita com o desen- A -equipçe campeã, conquistou alguns mêses atraz a' equipe do

rolar dos jogos que' foram dispu- outra linda taça, oferecida pela Clube Doze, em melhor ele três par-

tados com ardor e entusiasmo pe- F. A. C.. Lidas.

las equipes concorr-entes, em nú
mero de seis, visto não terem com

parecido o Clube Doze e o Atlético.
A nota sensacional do certame

foi a estréia do Taubaté Esporte
Clube, cuja equipe bem treinada

fez. as delícias da assistência, lo

grando com invulgar brilho con-
'. h d

- De ordem do Sr. Irmão Provedor convido os Irmãos e Irmãs,
quistar as onras e campeao, tid d

,..

(b 1 nd f't)' ti
, .

[para reves 1 os e suas msrgrnas a an raus e 1 as assts Irem as so-

após uma luta empolgante com o 'l('nidades com que esta 'Irmandade celebra o jubileu de ouro de su- Consoante tem sido amplamenteUbiratan um dos grêmios de maior

I
' . .

'

, 'cerdocIO do Revmo. P. Lourenço Migliore, a 6 do corrente, constando divulgado, o Aventureiro Volei
prestígio no cenário cestebolístico

J
.

t
.• ..

. " (as segum es cerrmoruas: ,Clube, da próspera localidade de
do Estado. Os pupilos do Jovem

I
1° - ÁS 830 horas - Missa solene. 'São Ludgero (Tubarão), deverá

Eugênio Alfredo Müller se empe- 9,0 _� A's '1730 horas - Te-deum e B
-

i Santíssimo Sa '''1
_

- - -' ençao (. o " Jpc.. -

iniciar hoje a sua temporada em
nhararn com cora.gero, valentia e t' ,

men .o, nossa Capital, enfrentando, á noi-
lealdade, diante dos antagonistas,

1 Consistório, 2 de junho de 1948
bem merecendo o slguíficativo tri-

, LUIZ S. B. TRINDADE - Secretário )
unfo que marcau uma das extréias

"

Irmandade do S .Jesús dos Passos
e 'Hospital' de Caridade

JUBILEU DE PADRE' LOURENÇO MIGLIOREOURO DO

·

1
BOCAIúVA X TUPÍ

da
·

F guelr'a o Bocaiúva, como está sendo di-

,

O vulgado, realizará depois de ama-

A FAC não pára. É' como a vida seus atlétas, o esfôrço conjugada nhã, à tarde. no campo da F. C. D.,

que segue sempre o seu caminho de seus clubes, a colaboração irn- (' seu festival, constante de dois in

firme, para frente, marchando com par de suas ligas regionais, o es- teressantes embates pebolísticos.
a humanidade. .f'ôrço, denodado de seus dírtgen- Nessa tarde de gala, apresentar-
A Federação Atlética 'Catarinen- teso Tudo e todos trabalham com se-á em nossa capital, pelo pr i

se se integrou totalmente dentro um único e deterrninadõ' fito: a meira vez, o forte "onze" do Tupí,
das vibrações da família esportiva, VfTóRTA E O ENGRANDECIMEN- de Gaspar, que vem precedido de

catarinense e com ela sorri nos mo-
I
'1'0 DE .SANTA CATARINA DEN- grande "cartaz", reunindo em 'suas

mentes alegres e doces da vida co- rno DOS ESPORTES NACIONAIS. fileiras jogadores que pouco ou

mo derrama lágrimas nos momen- Agora, nêste instante, mais um quasi nada ficam devendo aos nos:

tos difíceis. Mas, caminha sempre, trabalho esplêndido se depara aos sos.

Iinexoravelmente, em busca de uma catarinenses. A CORRIDA DA FO- A partida preliminar, que terá,

situação sempre melhor. Muitos de GUErRA, festa, máxima .dos cata- corno coní'rontantes as equipes ju
seus aluais líderes lutaram com rinenses no atletismo, êste' ano vai vcn ís do Bocaiúva e do Paula Ra

ela desde a slnl' infância, desde ser festejada c�m o máximo rego- mos, ,em disputa de uma valiosa

que ela deu os primeiros passos sijú. É que a FAC, no décimo ano I taça, promete, também", fazer as

até que s'e tornou adulta e saltou de sua existência faz realizar a delícias da assistência.

das grórias locais e passou a glo- DÉCIMA CORlUDA DE f;L\O JOÃO, Aguardemos o festival do grê-
rificar os meios nacionais . com wm todo o brilho e pretendendo mio de Ag'apito Veloso!

t

suas esplêndidas vitórias, nos cote- lançar o maior número de atlétas x: x x

jos interestaduais. Competindo, no que até hoje já correu na grande 'EXCURSÁO VENATóRIA

Rio Grande, no Paraná, em São parada atlética de todos os anos. Estamos, seguramente informa('I)�'

Paulo, no Rio e em Niterói, Esta- ALERTA, pois, aLIéta catarinen- de que o Clube "Couto de Maga
dos que a FAC já visitou por suas fe para a DÉCIMA COItRIDA DA lhães"" dando cumpl'imento a L:ma

-delegações, ,ela s,e ,congregou na FOGUEIRA. de sl!as.. finalidades, proporcionará
família brasileira e obteve louros Haverá uma lindíssima e rica aos seus associadós, amigos do l'�

-de inestimáveis valor para a gen- taça à equipe vencedora. I porte, d,a caça, mais uma excursã,)

1e .e a terra catarinense, No volei- Uma taça à quipe que maior nú- venatona, desta vez a Paulo L')pci,

ból, no basqueteból ,e no atletismo, mero de atlétas apresentar e prê- saindo a condução do Café do Co-

FAC b 'II d ,
'

25" t'l 't mércio, às 3 horas de Domingo, dia

-a.
tem rI la o com todo o es- mlOS para os primeIrOS a e as

fi do corrente.'plendor, pela vôn tade firm,e de colocados.

A Corrida

PASTA DENTAL
ROBINSOl\'Hospitalizado o atacante Pinho

Em virtude de uma forte con- ao primé'iro, encontra-se ho�pitali-
, Cemillél Grl!Vat.'i Piiame,

1usão sofrida domingo último em j zado, devendo' amentar-se dos pró- (Mei81 d�. melhore., pelai me::
Hajaí no confronto Avaí x Estiva, ximos compromissos do olvi-celes-j oores preço••6 n. 'CAS�' Ma
'? centro-avante Pinto, pertencente te. CELANEA - RuaO. Male..

t
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te, na quaelra iluminada do Lira;

'I'enis Clube, o í'orte sexteto do
Ba ri-iga Verde.

Uma noite' de gala, eis o qué se

anuncia 'para hoje, quando o po
deroso conjunto ele São Ludgero..

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAçÃO
Amortização de Maio

No 8o-rh'lo tf'olizatill em 31 dI:
Maio de 1948 toram Mortf'H
dai! 't.>ó seguiot8s c{'mbinllçõ�

).
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campeão estadual de volei e vice

-campeão brasileiro terá pela Iren
te a equipe do Barriga Vereie, vi-

r ce-campeão do Torneio Municipal.
O jôgo está n1ãrcado para as 20

horas, devendo ás 19 horas see

realizado a 2a parte da série di}
três entre os "f'ives" de basquete
do Lira e Doze,
Conforme o p,'OgI:ama, organiza

do pela .F. A. C., amanhã o Aventu
rcíro enfr-entará' o Ubiratan, cam

peão do Torneio Municipal, e do-
'

mingo pelejará com o combinado
local.
Serão, portanto, três grandes.

noitadas que a "eclética" oferece
r'á ao público, exibindo um dos
quadros de volei mais completos

I
do país.

GRJl:MIO 3 X COItITIBA O
Em sua quarta ·e última apre

,entação nos gramados gaúchos, o
Coritiba, bi-campeão 4a" J>.ara�
perdeu, ante-ontem, á noite, a in
vencibilidade diante do' Grêmil:)
campeão do TOl'l1eio Extra, domin
go último encerrado. 3 x O assina
iou a Vitória do conjunto gremis
(a,

Itécl'eativo Olimpico convida a to

dos os seus associados a compare
cer na séde do mesmo para tratar

de scus inlerêsses, achando-se esta

diretqria á disposição dos sr. as

sociadüs, todos os dias das 18 ás

21 horas, em sua séde social à.

rua Pedro Demoro n. 1.610, no 20J

sub-distrito (Estreito)
A Diretoría.

--, ,-------------

CL-lIBE ATLÉTICO ItECREATIVO
OLIMPICO

A diretoria do ,Clube Atlético

! Escritório à Rua Conse

lheíro Mafra 122. - Nesta

Inspetorias e agencias nas

principaIS cidades do
Estado
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Dr. Polydoro S. Thiago
_Mico do Hospital de Caridade de

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLINICA MÉDlCA - DISTUR·
BIOS DA GESTAÇAO E DO

,

PARTO
Doenças dos orgãos internos, espe

cialmente do coração
Doenças da tiroide e demais glândula.

internas
NltUROTERAPIA - ELECTRa·
CARMOGRAFIA - METABOLlS· I

MO BASAL
Consultas diàriamente das 15 ás

18 horas
Atende chamados a qualquer bora,

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

Fone. '702
iJl,esidência: Avenida Trompowski, 62,

Fone 760

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto, anus e
Hemorroidas. Tratamento da colite

. amebiana.
Fisioterapia - Infra Vermelho.

Consulta: Vitor Meireles, 23. Atende
diàriamente às 11,30 hrs, e á tarde,
das 16 hrs. em diante Residência:
l"ídal Ramos. n, 66 - Fone 1.667

Dr. Mário Wendhailsen
Cllnica médica de adultos e criança.

Consultório - Trajano, 29
Telef. l',f. 769

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

Telef. 812

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

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, tirei

de, rins, próstata, bexiga, utero,
ová.rios e trompas. Varicocele, hidra

ceIe, varizes e hernas.
Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua

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

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

Dr. Paulo Fontes
Clinico e' operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

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

22. - Telefone: 1.620

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteir-o

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Figado

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Radiologia Clínica (Raios X)
Eletrocardiografia - 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 senhora

Consultório - Rua João Pinto fi. 7
- Sobrada - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro
Ediiiicio I. 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 Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-interno de Hospital P�5quiá
trico e Malücõmio Judiciário

da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDIéA - DOENÇ4S

Nl!:RVOSAS
Consultõr!o: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Car

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.1

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

TIN'TURARIA CRU'ZEIR'O
Tiradentes 44

LAV.� e TINGE ROUPAS
.

Reforma chcpeos
Profissional competente - Serviço rapldo e garantidoI

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

BO,M N,EG"OCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de juros mensais.

Informações nesta redação.
�----------...._----....--------_....------------------

Guia
Publica relação dos comerciantes e industriais, com seus ende

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

Paraná e Santa Catar-ina.

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

Atualmente 1 de-' CrS5.000:00,· 5 ,de Cr$ 650,00
,

5 de Cr$ 250,00
'?'

•
•
•
•
•

o dos crermos
crescrmento

fl'unsportes'regu,ar ", de cargas do pôrto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA YORK
InÍormaçõ911 com 09 Ag'ente.

F ler ir nôpo '. - Carlos Hcepck- S/A - OI- Teletone 1.212 ( ,End. teleg.
S gC, F ranci co do Sul - Cerlos Hoencke S/A - CI - Teielone 6 MOORE MACK

Ouçam, diàriamente, das 10'às [4 horas, as eudiçõee da

ZYH .. 6 Radio Difusora de Lagunu,
970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina - Brasil
«UA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA N.o 68 • 1.0 ANDAR

CIII:tAPOSIAl,MI:I. rELEFQttE6640 -TEllGIl'I<MJ,S: -eecrecrces-

AgenciaGeralllara S. Catarina
Rua Felipe Schrmdt , 22-·Sob.
C. Postal, 69· Tel. (Protetora»

FLORIANOPOLIS perca tempo!
-

ao
Telefone para a Impressora Gre ieú Ltda. (telefone

manual 767), e o nosso agente o procurará para 'receber
sua encomenda tipográfica, Serv iço Esmerado. En tre�a
imediata. Preços sem concorrencie
����_________________________________________ _aR�.r� •

-

E ELEGANCI� 1

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

�DVOGADQ
Crime e cível

Conllltituição d. Soei.dada.
PROCURE ANATURALIZAÇÕES

Título. D.alarat6rio.

811'
.,

t· M II:::::�. =��:��;�::::. ::� i' II M
.

ala arla .. e o IE Rua F�lippe Schmidt 48

=======F=O=N==.=.=1=46=8======��==�====================��====��==���

VESTlR·SE COM CONFORTOQUER

Vasas 'Pré-Fabricadas
Desde CR$ 300,00 a CR$ 500,00 o

metro _ quadrado
Consulte-aos sem compromisso

Reinisch- S/A - Rua João Pinto, 44
T(�I�grama KEli'tIISGr� F or�anópoUs

I"
,I <'l,;;""ihoJ'u hH5r1cQliC, A Oo.!i<1!l • A CAP!"l"JU.... Oh� ..no' CI! "'i:�lIlgao df)" I1.'ls.hri I'U,"lii��r:J 'de ,.'tl!llt'i..HJ,V.OllK·\],,' "�C.'9 o.::mj)l'u!i;,·MATRIZ .m

,

.rc"Gn..mm4l%AAggf_mw.-.ªai'=-�""I ma..=- __� � �..m."-=""""Ea.""--"--""""".

k�abrlCQnt. '" dlstrlbulC:iOretll da. afamada. een

fecçõ•• "DISTINTA- • RIVET� Po••ue um grane
d. lIIortlmento ,de aasemira.•• ,

.i.cado.. bl'in.
boraa e barato., algodõ••,'mol'inll e a"iam.ntol

para alfc:dat... que .ecebe diretamente dai
Snrfll'. CO:ttl..lI'tl't.l!IIJlU'� do lntedol' no ••nttdo d. Ih. facu'lIm 'Imfl1

Floritu:aflpoHII. -- FILIAIS 11m Bluna.nau'· e Laje!!.

e

I
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f Jornalista Walmor
Wendhanseo

Na Câmara Municipa.f'
À sessão de ante-ontem, prcsidid.t j nista, apresentou duas mdicaçõe��.

Procedente do Rio de Janeiro, em pelo sr. Batista Pereira, compare. uma a de se denominar "Clerucnu,
cuja imprensa diária tem lugar de ceram 1351'S. Vereadores. Rovere" e "Oljvio Cardoso" os I)OS.·

destaque, encontra-se. nesta 'Capital, Lida e aprovada a. ata passou-se tos de estacionamento de automó,

o nosso prezado conterrâneo sr. à hora-do-expediente, não haVl!110,() veis, respectivamente, à Praça 1.5 :) i:

Walmor Wendhanserr," que aqui oradores inscritos. Praça Pereira e Oliveira; outro, sô-

veio a fim de visitar sua genitora,
- CóDIGO DE POSTURAS· - bre vigilância nos entroçamentos ([�

I
que' se acha enfêrma. O SI'. João B. Bonnassis, líder ma- algumas ruas desta Capital, por-

I'
Ao brilhante colega os nossos joritário, com a palavra cornun i cou guardas de trânsito.

, votos pelo pronto restabelecimento estar concluido o projeto do Código - INDICAÇÃO, RETIRADA -

1 I
.

t t de Posturas do Município e, antes O sr. Gercino Silva, líder da D. 1).
Comemora, no dia de hoje, 'seu nosso Estado, onde se encontra há' da venerane.a .sen iora, jun arne,n '\

jubileu de vida sacerdotal, o re-: cêrca de 20 anos, e onde [em pres-I com os, de f'eliz estada

en,
Ire nos.

de entregá-lo à - Presidência, teve N. e autor da indicação n? 23, :;ôure'

verendíssimo Padre Lourenço tado o melhor dos seus esforços a .

palavras de agradecimentos aos o aparêlho de Haia X da Assistén,

Migliori, uma das mais austeras serviço da igreja oatólica.' Foi' Dr Rob0rto Medo. I·FO �
membros da Comissão encarregada da Municipal, retirou-a, [ustiticaa,

figuras do nosso clero, que tão vigário hemquisto das paroquias,. (J U' r.le executá-lo, ressaltando a cola- do as razões por que assim o faúa,1
importantes e assinalados 'servi- de 'Cr,eciuma., Pedra Grandes e I Por' aviao da Panair, proceden- b

-

d M I F
t d

' I"
oraçao o sr. r anoe erreir-a . de razões essas dignas dos aplausos ca-

ços vem pres an o a igreja cato- Imaruí. Serviu, por B longos anos, .
. '. 't'

lica romana. anos, como capelão da Irmandade, te do RlO de Janeii o, encon I a-s.e Melo, diretor de Secretaria da Câ- maíoría.

Nascido em Turim, Itália, a 6 do Sen.h.ol' dos Passos e Hospital I nesta Capital, o dr. Roberto Medei- mara. A seguir, s. excia. leu, para ,) A, seguir foi a sessão encerr-ada,
de junho de 1873, Padre Louren- de Car-idade.

, ros, íntegro Juiz de Direito da 15a. conhecimento' do plenário, a �xp,()_ sendo outra convocada para o dia-
co ordenou-se sacerdote a 4 de J'u- Padre. Lourenço' com.pleta 7'" Vara 'e JllI'Z, Eleitoral da "a. zona,

. -

d ti J'
h

v
, '. ' v stçao- e-mo IVOS que acompan 1'.1 c seguinte, de encerramento dos tra-

n o de 1,898, quase ao completar anos de Idade' no proximo dia 6, I .'

'

25 anos de idade. ,Sua primeira domingo e aproveitando o feliz en- I do Distr-ito Federal. referido projeto. balhos do legislativo municipal, qus

missa teve lagar a 5 daquele mês seja a Mesa Administrativa da I O destacado conterrâneo, que O sr.: Presidente, ao receber esse voltará a f,mcionar na primeira ;}3<

e ano, cuja solenidade constituiu Irmandade do Senhor dos Passos, uerlustrou a nossa magistratura trabalho, que é longo e bem elabo- feira de Agôsto.
um acontecimento para a sua ter- que tem á sua frente f I " '

.

'

,

'" a: Igura I
J

'

d D·,·t d dí T '" '[rado, consratulou-se com os seus JANTAR INTIMO
ra natal. Dai por diante sua vida ilustre do seu .Provedor, Des. Me-! como UlZ e 11 ei o ce 1\ ersas "'.,

- -

de sacerdote tem sido de santo dei t'OS Filho, fará rezar missa so.1 comarcas do interior, farendu_·em pares pelo serviço de valor presta- Realizar-se-á, no próximo sábado;
zêlo pe1a religião que' abraçou, e Iene, ás 8,30 na igreja do Menino I

todas grande número de amígés e
do ao Município de Floríanópolis, às 20 horas, no Lira Tenis Clube,",

cujos predicados morais e de co- peL�s, sendo oficiante �. própria; admiradores pela inteireza e dis- pelos benefícios que, decorrentes um juntar íntimo dos srs. Vereado"
ração lhe grangearam uma mere- jubilado. Ás 19 Ihoras sera celebra- dAI 1;- d dví .

I I
-

cída estima e admiração geral de do em homenagem -ao natalícían, Unção com que sempre se houve, I
c e, iao e a VII. r�s, ao ,qua c�mp�r�cerao. os A

cro.,

quantos com êl� privam de sua in- te um solene Te ..Deum. 'visita o nosso Estado a fim de ma-
- O_RDEM �O DIA - nistas credenciados Junto a Câmara

condl�lOnal amIzade.. Aos muitos cumprimentos que tar saudades de amigos e de pes-
O sr. João Claudino da Rosa, urle- Municipal.

O virtuoso sacerdote veio para o por certo irá receber o estimado
B!,�'8I_l a H d� setembro de 1928" sacerdote, nós os de O Estado jun- soas de sua familia.

dlngmdo-se dlretamente para o
,
turnos prazerosamente

.

os nossos. Ao ensêjo cio registro da visita

do ilustre magistrado, apraz-nos PARTIDO SOCIAL DElVIOCRArICO
formular a S. S. os nossos votos �_.'" .. • . .

d j. li
A'

t ó I O E�Ct 1 tórío do Par-tido Social Demoerâtieo -a rua Felipe Schímidl
e ,e 17. permanenclU ,en re n S. T

'

N. 42, atende aos seus correligionarios para qualificação eleitoral;
{las 9 ás 12, e das H ás 17 horas todos os dias

Agasalhos de lã
Temos o grato prazer de dirigir aos prezados companheiros das para os I·nternados R t-f'órças militares aqui sediadas (5° Distrito Naval - Capitania dos Pór- epresen arao a

tos - Escola de Aprendizes Marinheiros _ Base Aérea _ 140 B. C. _._,

Num gesto que bem define o es- • - '·'·1lôu C. H. - Hospital Militar de Florianópolis e Polícia Militar do Es- pírrto humanitário que preside à aVlacao CIVI
(ado) e aosde suas reservas, bem como às exmas. famílias, um veernen-

Irmandade de S. J. dos Passos e

b »1·te apêlo e amistoso convite para compartilharem, unidos em Cristo, pe- Hospital de Caridade, foram distr í- rasl eira
Io bem da Pátria, da nossa tradicional Páscoa dos Militares a celebrar-: huídos, esta semana, agasalhos de

I Rio, 3 (A. N.) - Por decretos 3:;

se, este ano pela vigésima quinta veZ às 7 horas de' d,omingo, 6 de J',mho. lã a todos os internados no Pavi- sinados pelo Presidente àa Hepúbli-
Nesta Capital à Páscoa. dos Militares' será realizada na Catedral Me- lhão "Josephina Vicent Boitex?'. ca, foram designados para consti ..

tropolitana, constando de missa e comunhão, celebrada pelo EXl110. ';r.
'-'''_-- tuirem a delegação do Brasil ú se-

Arcebispo Metropolitano D. Joaquim Domingues .de Oliveira. HOJ-e, no passad'o gUlloa Assembléia da Organizuç.ão

Rogamos encarecidamnete a todos os companheiros de fé, civis e ria Aviação Civil Internacional, a

militares, para 'difundir o mais possível, tomando como seu o convite _ �m 1641, em Belém do Pará,
realizar-se em Genebra êste mês, 05

que óra fazemos aos milit&res de todos os gráus de hierarquia, da ativa faleceu o ,exploradM Pedro Tei-
senhores: Brigadeiros-da-ar Hugo d3

e da res'erva e suas exmas. familias. Cunha Machado, chefe; Tl'a,:,:lilo
xeira, célebre pelas vitórias alcan-

Àpós a Santa Missa será oferecido um café aos comungantes 110 d
Furtado dos Heis, Antônio P:.tull1

ça as no Amazonas;
Quartel da Polícia Militar. Moura, aviadores: Almir de Sousa

- em 1687, Matias da Cunha as-
Para aten.der as confissões terão sacerdótes na Catedral e Capéla Martins, Luciano de Rose e Stéllo

sumiu o govêrno do Brasil;
do Estreito à partir das 15 horas do dia 5, sábado. Bastos Belchior.

- em 1852, retornaram ao Bra
Hav'erá um Tríduo preparatório na Catedral às 19,30 horas nos dias

B, 4 e 5 (5a, 6u e sábado).
sil as lropas que fizeram as campa·
nhas do Estado Oriental ,e de Bue

Francisco Faustino da Silva - Major.· nos Aires, sob o comando do Ge·
Alvaro Gon�:alves Gomes Filho - Cap. Corveta.

Américo Silveira Dávila _ Cap.
ueral Luiz Alves, de Lima e Silva

Tito Júlio Juter.
(Caxias) ;, .

José de Albuquerque _ Asp. Of.
- em 1910, nesta cidade, foi fun-

dada a Associação "Irmão Joa-
quim" para a proteção da velhice
desamparada.

André Nilo Tadasco

ILFSORDO'FILMMES
E

PAAPElSTFOTEOGRAcFICOS I a ;:�::�:a::::a�:�:lá�:�tá_vel sujeito
Ventos: De Nordeste a Suest<"

� Conselheiro Mafra, 54 -- Fone 1658 � 1':��:��r;;���í�I�I�:�ll;;,o�e hoíe:

� � A temperatura máxima de ontem

_.......-.·.........· ....· ...· ...·.·........-.·........
- .....·.·.·.w...,,!O",.·.·.·._·.·.-.�...-..........-........... ocorreu eIn Blulllenau com 25 2 c a

mínima foi" registrad; em Xa��eri�,
com 3,9.

F,lorl_6poll" 4 de 'unho de '948
'

Jubileu sacerdota

Páscoa dosMilitares de 1948
CONVITE

�
•._,._-.__..._,._• ._-_-_-_-_-_-_-_- -_-_-..-_..._-_._,._-_-_.,..,..-_-_-.._-_-_-_-_-_-...._-..•-_...._-.-J4>

e

fotografos
Amadores SERViÇO 'DE

I METEOROLOGIA
Previsão do Tempo, até 14 hora:>

do dia 4.

Rua João Pinto
Florianópolis

.Reclamacão dum
,

funcion3rin
lho, 3 (A. N.) - Um funcio

nário do Ministér-io da Justiça,
transf'er ido ex-oficio para o Minis-,
tério da Agricult ura, reclamou
contra o falo de haver sido pre·,
judicaclo em sua promoção, uma.
vez .que deixou de ser promovido<'
no ,dia em qu� seu nome figurava
na lista publicada pelo "Diário'
Oficial. O reclamante' acha que o

processo de promoção 'devia de
COl'l'el' de acordo com o Regulamen·
to. O caso foi submetido á apreoia
ção do \Di'SP ,que d't'U parecer eon
[rário á petição do referido funcio
nário, frisando entre outl'as consi·'
derações que o Regulamento agora
em vigor disciplinará todos os pro
cessos em andamento ficando to-"
dos os atos sujeitos ás normas e:

exigências ,estabelecidas.
-

Aos Senhores

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório:

n.O 18 -

'PETIDLIIR
�.I.R"[all

Sala da Comissão de
Justiça na Câmara
Rio, 3 (A. N.) - A ,Comissão rIe

Justiça da Câmara dos Deputados
inaugurou com uma sessão solp,
ne, as novas instalações da sua

sala de sessões. A sala inaugurada' Zeeland, ex-primeiro ministro dai
tomou o nome de "Afranio de 'Bélgica, ao regressar ao seu país"
M el.o Frane? ", ,em homenagem .ao. dirigiu ao presidente da AB! ó) :se
an tlgO presIdente, por duas legIs-. cr' "

'

."

lal uras, dessa mesma Comissão, A gumte tele",rama. Antes de deixar

inauguração fói assistida por () vosso país, desejo reiterar, 'com 3:

grande numero de depul!ados e minha gratidão pela acoll1i.da COlil'

meI!lbl'os da mesma ,'Câmara, ten- que a imprensa brasile-ira me 110-'
do o presidente, sr. Agamenon' ,

,Magalhães, pronunciado algL1mas menageOlI, os meus melhores a",ra�

palavras alusivas ao ,ato. d,ecimentos".

Grato à imprensa
Rio, 3 (A. N.) - O Senador VJIT

RECEBEMOS DA REPUITADA FÁB<RICA INGLESA

COURA CASPA,

QUEDA DOS CA·

DElBS E DEMAIS

'AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
J:�t"��i�,�"�fJ!Á,�
:I',O�� 1< c � ��Ç,I-A:.

FRECHANDO
I

•••
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Rainha da Cidade

No Palácio do Legislativo - que a teimosia unamme de
\

quatro bancadas transforma em Palácio do Indicativo - sur-

giu, não vai muito, o mais ignóbil dos aparêlhos mecânicos.
Esse miserável engênho anti-parlamentar, sob enganosas apa

rências de candidez, oferecia-se a documentar, pela gravaç'ão�
todos os trabalhos sonoros das sessões, dos .discursos aos apar

tes ,e dos incidentes espirituais ::10S acidentes manuais.

Anunciada é conhecida a presença, na Casa, dêsse inofi

cioso instrumento, fagulhas tribunÍcias, que planavam pregui
çosas por sôbre o plenário, estremeceram vitalizadas, e garrando
fôrça e direção, desceram em piqué para se entranharem, ,de

per si, em cada um dos trinta e sete nobres representantes po

pulares.
Quando, à voz do presidente e à ligação do técnico, come

çaram a funcionar a Assembléia c a máquina-aberração, a ber

ração também começ,ou. Nunca tantos falaram tanto em tão

pouco tempo. O microfone, aflito e pescoceado, suportou en

chentes de deputados. Hesistiu a mn tufão de .discursos. Ap'e:"

drejado de saliva, andou por uma batalha internacional -de

apartes. Avermelhou-se no calor do combate aos comunistas. E,

daqui para lá e de lá para cá, saltitando como tico-tico no fubá,

.desmaiou exgotado, quando a sessão também se exgotou.

E como nós, a só lembrança do episódio, ainda nos exgota

mos - ,esta história continuará amanhã, quando ouviremos ()

que' os' deputados disseram do aparêIho e o aparêlho disse dos

deputados.

'_.J

Concurso
Sob o patrocinio do CREDITO MUTUO PREDIAL,

CINE RITZ e Jornal ° ESTADO.

Volo paraSnrta. ......__ , _

GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


