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A ASSEMBLijA, �EGISLATlVA CONC�DEU, ONTEM, SEIS MÊSES DE UCENÇA A S. EXA.-

O SR. GOVERNADOR ADERBAL RAMOS DI\ SILVA, QUE SE AFASTA DO ESTADO P-ARA TRA-
. .

lAMENTO DE SAúDE. HOUVE UNANIMIDADE. NA DECISÃO, E TO�AS AS ILUSTRES BANCADAS

ENPEREÇARAM AO PRECLARO GOVERNADOR OS SEUS VOTOS, DE PRONTO RESTABEl.ECI·

MENTO.

ONTEM, ÀS 16 HORAS, ASSUMIU O' GOVÊRNO O DR. JOS� BOABAID, PRESIDENTE DA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CARGO EM QUE FOI SUBSTlTUlDO PELO SR. DEPUTADO RUI CE-
.

;

SAR FUERSCHOTTE.

����L___----==��������
Na assembléia Legislativa

Lieenea por 188 dias ao 8o,erDador.--Or�
dem do dia. -Outras notas. .

.

.

Na leitura

d.
o Expe�liente, foi

I d.eclaracã.o .de voto f�voravel át,
feita a de um requerimento de Iicença aSSIm como a mensag<:mJl
S. Ex-a. o sr. Dr. Aderbal Ramos da .peJida pelo digno "Ieader" majo-

� M.AIM allfltlGO DLUtlO D1I tUN'l''& C.&TAlUNA
Silva, digno goveI'nado� do_ Esta-I

ritário.
•

.'. ""......_.......t... n,
0 •• 1 8BnU NOCETI - Dlretlol' Dr. :BUBENS, DE AR:a.UD.l ......08 do. em que pede autorizaçâo para�W"l�J"" lU·. _.

CAVO NEVES ausentar-se do Estado por 180
.

Diretor de Redação GUST:n..
S " I R,------------.--"'---- dias para tratamento d-e saúde. r. i::>au o ' am._ ..,._._

I
- ... -�

I N 10266 O sr. ·f>aulo Ramos, do P. T. B., Em o seu nome eI". XXIV florlan6polls- Sábado, 5 de Junho da 1948
.

••

falou sôhre os vencimentos dos aprovou álieença
funcionarios puhlicos federais ex- tacando os meritos

G A d" ..,I.E'o<f:'!:.�-t).'�_v'd"0' Aumento piara os

.I
y���:an���lS����':çõ�s.assunto opor-,I Ilustre governa�t*e.:overon �O'" s a ..... ..", ", o sr. Biase Faraco, do ,P. S. D .

.

'

...
y�' servidores "�"t.. - -u; tribuna, referiu-s,: ao cin- O Snr, Presidente deu, ?onheei-.�", .......

""

.•• quentenárío rle ordenação sacer- menta á Casa de um oficio
.

rwTendo de rden;o,wfr-se afastado do cargo de Governa?or do .Estaa�, ·autarqulas ' ,,,<lotaI do rev. pe. capelão do Hos- recebeu do Ex1no. -81'. GOVfYpara atender)i'1llótivo de saúde, o sr. dr, Aderbal R. J� SIl�a solIcit;u .a Rio, 4 (A. ,N.) � O senador Sal- f �iLL d_e Caridade desta cidade, a em que lhe passava oAssembléia Legislativa uma licença pelo prazo de seis meses. Respeí-
d F'Ih

.

'S d J 1'" ';!;adas congratula- Estado. Dai S. Exa .

. ,

t
.

'5 afastamento tem ga o 1 o sugerru no ,ena o ao quem oram .,"

íd
.

d C
tando-se os imperiosos motivos que de errmna:n. e se -

Ministro do Trabalho que delihe- ções da Casa. .

'SI eneia ' a ' asa:..

d
.

t h úblico do exercício do mandato que lhe, .

foi aprovada deputado Cesar
porarro o emmen e amem p

_ .

.a J rasse sôbre aumento de vencimen- Na ordem do dia, .. ,
,fi "-'0 itár-ía de seu e nosso Estado nao seja pala a-

. atríbuida a meiro Vice-pres
CaD lOU a o!umao.maj 1'1, c � , • ,

'

Cf' sem t0S dos servidores das autarquias. a licença de 180 dias �\"t;teníar senao a círcunstâncía que, assim, o Impede de prosseguir.
'L' _ D t\j'b J Ramos bléia.

-

da cuí çâo devêra Rio,' ti (A, .';.) '_ Ouvido .pela isxa, o sr. r. Auei a
N resideí

niato, um programa administrativo, à testa e cuia execuc ..'�. ,

-da Sl'lv,a honrado o' ilustre il:óver- '1 a :p esi en
t daquela C1- reportagem, o ministro Morvan -' . , L

�

d t a co
permanecer; porque havemos de tê-lo, nova,men e, cessa. a '. ',- .

d E t d " en e fi r u-

d u Partido e onde o de Figueiredo declarou, ontem, nador o, "S .a o.
''''unda feira p

cnnstâncía, à frente do Govêrno, on c o qUIS o se
.

ri L. ínar. D t _ Na trIbuna o "leader '

pesse- :set:;
_

.. . .... q Ile e erl11mara ao I epar .amen- • �, .

_' do diaprestigíou a simpatia da gente cataunense..
, ,.. 'j'l P

.. '

IA
.

Soei I dista deputado Nunes Varella, sessao _
. ..

1 1
-

1 f' ,.

d 'l:' cO .vacrona (e revrr ,.·llCHl. ,,·la ' ,Preceito constituciona co oca, então, na c te la temporária o .c.xe·-
li:

-

d I de ,) i' referiu-se ao citado requerimento
.

ClltivO, o Presidente da Assembléia Legislativa, sr. dr. Jôsé Boabaid, I :li' fel
a izaçao : es ,U os ;0., sen 1-, dando-lhe o �ell apoio pesSoal bem

. "', . _

, .... "
«(, (e ·q1.le ,;e,UIII aumNhlh..t \lS (IS' '. .

. I!olpe re
fIgura de lllcoutestavel j)ro�\.'au H01> qua?ros do �. �, D. e,. po. ll,lll.ll

•.. ,·elli.:il'le.nius ,]<:,,> '\n..:k \""'''3 r!3q,1 t.(lDJO o da rU:lbancadf' ,pf:d�lldo U.-liobre CX')l'I'E�(, da ,ulliade dI) culto c]clJor:,do llit''T;ga-venle.
�.

\
I . '.

.'
o' . .'.;. •

t j'A"s" 0Tl,'j<>Cll'\ ""0 il'u>lre hon'el'\"l)
P

. t ""

l'
.

• I
� 1"l"II'Ht\, .,,',,' 'll ·.1 Li ,""" ... ,- , . '"" "

'\
..

' .

! '.4\ arah
Não é t:sta a primeira ve·t que se Ofet'l'ée a(/iJ�;stre cucstad!luJ.1 aI ;l�iJ;�mL�' U;j (l:ur ,dil' \[,� " J-{,I1';�I'Q IJwbjji"l}. 1�';:1 mt,,��tl.g�PtÜ<l .A5,pm-I'Il�U y'.oportunidade ,de ocupar, como substituto constituéinnal do prechl1'6 dos fJresidentes �IO� fllsfi ·.:1tO., e I blúhl por dn'de ii€iue cxi,ernacJa a I Buenos .AYl'es, 1_

. Governado:, Ader�al Ramos da Silva, a che�i� do �o�er Executivo ..
'Tau.. caix<;iS de aposen1adoria (', t)pnsões, I sa,Lisf�Çfio de t�ua � Ca�a em o ver; ;f?.rmacÕes :�ecebidas". ,4-,10 �anto J� .sobeJa�l as, provas< ,,:e sen eSplrIto PUb�ICO e de suas C011- nada pode deli.bP.l'ar� país estes pl on�all1en(� ) est.�beleCl��. " . 1'1'10 ti\ Mar.mha, procel .

,

de"Jcçoes pohhcas, nmguem havera que lhe não atnbua uma intei.reza silo nomeados pelo' Presidente da .J0I10 JOSb - Leader da U. I Assupçao d.1zem que umo, .Jes de.moral, uma e:xtraordinária dedicaç-,;;o às causas populares' e uma forte República e somente '[Ú) Legislati- D. �,Referindo-se á pessoa do: exéreito e policia paraguaios se:p('rsonalida,de entre quantos se lhe ombreiam nas fileü'as gloriosas do vo compet.e resolver \�ôbre o �;_ J:txmo Snr. governador, este no- i 'e�volv.e��m num
_ "�ol�e revolu-P. S. D., de cuja bancada,na Casa do Legislativo catarinense, saiu. con- sunto. bre

.

parlamentar o fez de forma e. cIOnárIO da facçao dlss1dente dos3grado por honrosa votação unânime de seus correligionários pam a maneira que bem diz do conceito; Partido Colorado, forçando entã()presidência da' Mesa, - e i5so por duas vezes consecutivas. O srel Osv!lldo 4raDb� e estima em que é tido "o nosso -a renúncia de Morinigo e lodo ()Desta fórma, sóbe o sr. dr .. .Tosé Boabaid às funções de Governnn0r Ia U digno r· jovem .governante"
.

por: seu ministério.substituto sob a irr-estrita. confiança de seus correligionários, como DO Senado todos quantos o cOIJIhecem. Quan�o' ...
, _

J)(-ssôa em quem a noção ,dos deveres não sofre solução d'e continuir1ade.
.

ao requerimento, em' o �Cl� e .no i Luta Da PalestinaCer10, pois, poderemos todos estar de que,. à testa do Govêrno, I') lUa, 4 (A. �.) - EsleHl, ontem, nOl1:e da sua, bancada da .mtelro ,I Tel Aviv, 4. (Do P.) _ A hUa na.preclaro Presidente da Assembléia L-e"islativa continuará a devotnr-se no Senado o senho·r o.�waldo· Ara- apolO, ressal�ando o deseJO da
P I t' t·

,
.

d d
" '

o ,.

nha que foi ag'radece" 's man' b '{ d f t d
. a es ma con ll1ua orescen o einteiramente à execução de um programa prelraçado pelo eminente '_ J a, . 1-. anca ( a e que a;<; por e e o ver. .

t ,,. ddi' .Governador Aderbal RamoS' da Silva, honrando assim, com absoluta e fesLaçoes da.quel'a Casa por oca- de pronto restaibelecido. 1
In en�l ta e e� e�l�: m;r �N�". . .,.. _ " '. sião do falecimento de sua mãe, I - Cardoso da Veiga _ P. R. P .. enq�an o a, omIssao a ..

deCISIva lealdade as propnas convlcçoes, os compronussos asslJl11ldl)s
DL' .

.

i chefIada pelo (',onde iBernadottePerante o lúcid-o e livre eleitorado catarinense por aquele que de '1irei·· ona Ulza de FreItas Vale Ara-· - O nobre representante do P. :R. :
, b I

.

t"
... ., -

.

Ilha Depois de estar no gab 'n�tl' P 1 t d
.

d 'd
_ prooura esua e ceeI' o armIS 1010.to, continúa sendo o mandatário de seu povo, no pôsto de governante..' ;',

1 e.., ):-m I'a UZlll o a consI eraçao
.No que diz respeito ainda às diretrizes' políticas assinaladas à terra d.o �énador Nel eu Ramo,s,. D;lanteve .

e estIma que ao preclaro governa- -.-.:.._-----P---.-d-A-de Santa Catarina e ,destinadas a lhe propUlsionarem, entre as demais hg.elra. palestra com varIaS sena-, dor dev()ta� todos. os ,integrantes CirCUlar da resl eD�hlJidades da Federação Brasileira, o desenvolvimento social, econômico dores. do seu partIdo, enVIOU a Mesa uma
I
•

M·
•

t
e cultural, a presen,ça .do sr., dr. José Boabai� no Go,:êrno equivale t.am- preenc�e�d.o, com airosa capacidade e clarividência, o c��gO de

-

que ,I CID aos lOIS ro�bém a uma garantIa mabalavel; tanto se pode confIar na sua ele-çada temporarIamente se ausenta o seu colega. RIO, 4 (A. N.) _ O <Presldenle'conduta partid.ária, ,de par com profunda e larga visão doS' problemas, Resta-nos, para rematar esta nota formularmos os melhores votos 'da Republica' dirigitt a seguinte'quer de ordem política, quer de ordem social e econômica que o Es'ado
ql1'ç n,ão Serãô só nossos, mas de tod�s' os Catarinenses vela saúd.e d� circular aos ministros 'de Estado::terá de de.frontar. ,.
Governador Aderbal Ramos da Silva e pela sua breve ;eintegração nas

_ "É minha intensão solicitar ,O"Por sua v'ez, na Presidência ela Assembléia Legislativa, o seu ilu8Íi'e condições que lhe permitam retomar o pôsto a que o levou, em ver-:ia- maior empenho vossa excelênCIa..primeiro Vice-Presidente, sr. Cel',ar Fuerschütte, se conduzirá de manei., deira consagração pública, o Partido Social Democrático, expressão para fiel execucã.o da política do.m igualmente honrosa para o seu Partido e para os seus nobres pares majoritária de sua terra. : govêrno, reiterando-se a delibera-

-OE---PO---'-sr-o�PEL�O-EX�ER"--CIJ-O',-O -GE---4-RE-RI-L-MO-RIN-IG-O I ª:�1;��n�éftf:':l�1�;i
I emitir e estando deliIberado a nãoDe�resn.e;fo. a uma lei da Câma.,ra, a origem do golpe I fazê-lo! salvo o caso de especializâ-f'

_

: Cão, Ique não ocorre, as providen-ASSUNÇÃO, 4 (A. Q.) - O presentantes. provocando a

OPOSi-, fnncionári'Üs públicos leais ao go- cado encontram-se nume·ros(}ó' ofi- das em beneficio da p'roduC�GExército derrubou o general Higi- (lão da polícia, do exército e de par- vêrno sem uma justificação ca- dais que apoiavam Morinigo, um agrícola, ,a, tomar por intermédiono Morinig'o e nomeou um presi- te da opinião pública. o comuni-'I bivel em lei.' Acrescentou qüe o fIOS quais o tenente coronel Roge- da superi'lll,ed�Ílcia, da moeda e'
dente provisório para a Repúbli- ca.do oficial do Ministério da Guer-, exército resolveu apoiar a atitude lia Benitez, que exercia as funções do credito, e di! outros orgãos, es-,(�a até que assuma o poder apre- 1'a, que deu a conhec.er a sUbsti-1 da Câmara, havendo a reação da de, chef.e de polícia ao tempo da tão subordina;los aO respeito à,;,sidente eleito, ·sr. Juan Natalício tuição do general Morinigo, infor- polícia e do povo obrigado o gene- guerra civil de há quinze mêses. orientação não emissiollista do goGonzalez. A queda de Morinigo foi mou que a tentativa do

ex_preSi_!
ral Morinigo a demitir-se. O comu_ Benitez atracou-se, então, a tiros vêrno, que também é reafirmada.precipitada pela sua tentativa de ciente, de remover o chefe de polí- nicado, em seguida, concitou o com os rebeldes que procurava:r:n' Recomendo, ll'iáis uma vez, ai:�"ubstit.uir o chefe de polícia de As-I cia, teve lugar poucas horas depois povo a cooperár em prol da paci- ocupar a chefia de polícia, conse- colaborácão ele vossa excelência na.<sunção. A sua atitude foi objeto de , d.e a Câmara aprovar um projeto fica�iio ela nação paraguaia. gllindo drrrof�los. O primeiro f'ig- sen Lido ele estrita ec,onomia na.>severa crítica na Câmar'a dos Re- I àe lei, proibin(lo a demis.�ão dos Entre os Signatários do comUI;li- Con tin ua na 3e. pá II : exeClH,�ão or('umentária".

,.

:p. T. B.-
no do partido;
solicitada, des

de coração do
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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8B8rADO-Sébado 5 ele Junho CIe "8·
..............................................

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

Info.rmaçÕes utets União B.� R.
. Operária

Do sr. Emílio da Silva Júnior 10
Secretário da União B. e Rec:'e�ti
va Operária recebemos a seguinte
circular, datada de 12 de maio úl
timo:

P I T A L ir

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, CQllce_
Modo mais outros benefícios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDR0 NUNES

Rua 24 de Maio 801 <Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 2.ii,oQ além da Jóia

inicial de Cr$ 10,00 apenas.
Participação nos Incres. aEGUNDA.FEnU

Expresso Silo Clst6vlio - Laguma ano corrente, uma assembléia gerai7 nores.
16 horas.

. ordfnárta, lia qual foi procedida a

I
Auto-Vtação Itaja! - lta'al - UI bo- eleição para a nova diretoria ,","Expresso BrUllQuense - Brueque _. " <

t'8S. União Beneficente e RecreativaExpressa Brusquense - Nova Tr«íito
- 16,30 horas. Operária, desta Capital.

,
Auto-Viação Catannenae - Joinvlle A diretoria eleita, que tomou uos.,- • noras, �

Auto-Viação Catarlnense _ CUritiba se no dia 10 de maio do ano em
.- 5 líõras. . .

d ti
-

-

RodovillTIa SuJ;.BraaU _ POrto .Alegre curso, e que regera os es mos ê!U
- 3 horas: U. B. R. O. no período social de
Rap!do Sul-BrllosUelro' - Jomnt. ,- 1 '1(

. Ag II e 14 horas. /;)/48 a 115/49, ficou assim convi-
TIDRÇA-FEmA tuida;

Auto-Viação CatarlneIUle - PÔl'm Ale.
gre - S horas,

Auto-V!açA'o Catarmense - Ouritiba
- 6 horas
Auto·VlaçAo Oatarlnense

- 6 horas.

Auto-Viação . Catarlnen.se·
- 6 horas.
Express<> SIlo C1'1st6TAo - LaguJ:Ia -

7 horaa .

· Emprêsa G16ria - t.esuna -- 'l�
e 6'nl horas.
EXpresso 'Brusquense - Brusque -

lEI horas.
Á'�tp..Viaçl!o ltajaf - ltafal - 15 ho

ras.
Rápido SUl BrasIleIl'O - JblnvUe - li

5 e 14 horas.
QUARTA-FERA

· Auto-Vlaçlio Catartnense - CUritiba
- 5 horas.
Auto-Viação. Catarln$nse

- 6 horas.
Auto-Viação Cata1'1nense LI!.guna

- 6,30 horas.
RápIdO Sul Brasileiro - Jol:nV'He- - àI Sendo o que se oferece, sir-vo-me

ü e 14 horas. d
.

o. o� ... ce alIAI .

Expresso S:!o Crlstovao _ Laguna _ o ensejo para ��{l.:n;ssar,_em .TQ.C;'J
••m.Ueadoll, nlo u.l!'I!� 7 horas.

B
c em )\tiI.J,lle, �là diretoria da U. B."'evolvbloa. EX'preSllO Brusquense - rosque -

•
I'i'. -, ,

"he�io alo II. �...
16 horas.

I 'la! 15 110- �....e:, os protestos de elevada es

...... Auto-Vlação ltajat -:ta. -

ti di ti t id
- «»�àm_� e01leeitollo. ras., lIma

e IS ln a consi eraçao. ' ...01"-
•• ltf4eil 1IOS arU,.

,
Expresso Brusquense - Nova rrento dialmente. Emídio da Silva Júnior

8IIbIu - 16,30 horas.., ,

.�_.._.___ Rodoviária Sul Brasil - Í>f.no Alegre 10 secretário".I -�... ,-- -

_ S horas .. ,.'''& .

S,1\TUORITA!
.

QtJtNTA-FElRA Gratos pela gentileza da comuni-
....... 1.1. Auto-·Vlaçâ� Cat.arlnense POrto cação.

A ultima ?teação em retri- Alegre z: � 'noras.
A;:Jt!>"'::::'Ção Catarlnense

4erante é J Guaraná �NOT - A�/{�ra6.
EM GAR,lAFAS GRANDES "to-Viação C8tarlnense

•

d '
-:- li horas.

PrefeJ11 o�o' esta __i Autn-Viaçâo C8tarl:nense _:" Tub8zllo

acompar,ando a mO�a: - A�t��:';âO Ca.tarlnense _ Laguna

CHEFE� ESCR�'róíÍro-- - E���e�r�ão Crtstovâo _ Laguna
Firma industiaI �re'cisa de peito 7 �;êsa G16ria - Laguna - 8 1/2 "0m.b!lltern o ""mu-sôa com prática'd:'escritórh. e de e 7 112 haras. ti _ u (I \lU

,
.

,_ _ Expresso Brusquense - Bl'usque -

ellcrltUl açao mj·cantil. 18 horas. ,

Cartas para rh f· d E 'tó' Auto-Y1açllo ltajai - lta,af _ 15 .hc-
u e e e scrI rIe, 'ras �

Baixa Postal, (.'39, mencionando ha-: Rá.P1l Sul BrasllMro
_ ,Join�lle - às

,b'I 't
- 5 e 14 oras. .

1 1 açoes e Jretenções. Empr a Sul Oeste t,tda - Xapec6 - As

Guard3-se sigilo. - 6 horas.
, '

:i8SINATn�
Na CÍApitaJ

Iae � ·.JCrt
...Itre Crf
�••••.•. Cf'
Uh ••..•..••••• Cr$
..._....�. ot-dl

No 'latfl'h�t
$lia� • __ ••••••• � 111...
haqRlt� •••••. �.. Crt �"'�
'rdmellÍu /. (.)'$ Ia...
W_.i-. n.1N .. (�tíJ _,.4t :

.'1:;1". d- f'1-,,"'('/0 as peuscoiJ e lno

paladar Café pUa é
lIIem par.

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

Viacão Aérea
""

Norário
Segunda-1!Ji1'fl

PANAIR - 9,40 _ Norte
VARIG - UI.,4-0 _ NE)'rte
PANAIR -:- f2,"';7 _ Sül
GRUZEIR0 Df) SVL .- 13,55

N0rte

Terfa�teira
(;tR1JZ:EnR� D� SlJL _ 1-2,00

Norte
'VARM _ i-2;B0 - Sul

@'Iir6lfJrf(fira
PANAIR - .9,4'0 _ N@rte
ORUZEIR@ " SNL - 14,00

,NOO'te
VARIG - H,40 - �@nte
PANAm - ff3,i/íq7 - Só)

fJ.u�ft;(;....t-ejr-ll
,PANAm - <6,� .- .Nillr.te
PANAm - 8,'a''O ,_ Sãl
VARIG - 12,30 - SIllI
e:nUZEIRO DO S.llTL - 1-3,55

Norte
iGRuz.mm. Ji)@ SliíL _ 15-,39 _

S'Ul
Sexta-feira

6RUZEIRO J:i'>6 S�L - "7,20
No�te
PANAIR _ 9,40 _ ]'Torte
VARIG - 11,4:0 _;_ l'Lõrte
PANAIR '- 12,47 - Stll

S"mio
VARIG - 12,&0 _ Sul
aRUZEIRO 00 ·S.f3L 13,55

Norte
•

Domingo
PANAIR - 9,40 - Nort'e
cmUZEIRO DO SBL - 1�,ot

Sul
PANAm - 1�,4l_-N•.,�L�i1j)

Oorario das empre
sas rodoviarlas

Levo ao vosso 'conhecimento que
foi realizada, no dia 4 de abril do

-� , ......_--.--

Milton LebmkU-h-1-e-"""!' I
Sellhora

Participam CM PQl'�nte� $

penoa. de auo..··· ·l',eJoçõu. o

nascimento de seu

primoq.êr.ito
MARCOS

ocorrido em 27/5/48, na

.MQtel'nid!1de de Florianúpoli•

-

Osvaldo Ribas e Senhora
Participam aos parentes
e pessoas de sua ami
zade o nascimento de

sua filha

VANIa
FpoHs., 29-S�48

.,

Presidente - José ·Sohierajski.
Vice-Presidente - Enio Gorga Par
rela, 1° Secretário - Emílio da
Silva Júnior. 2° Secretário - Deo
dósio Ortíga. 1° Tesoureiro -- JI)�:I
Palmeiro da Fontoura. Procurudo
res - Francisco João MànoeJ, ,He
gário Ortiga e Heinor Soares Ara
nha,

------------í------�,-... _ .._-_ ...� ,

\

Ouçam dieriamente.i de» 9 à� 13 e das 17 às 22 horasJoinvUe

RIDIO "JU9A' ZYO:: 9
1530 kilocieloe onde« médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Conselho Fiscal - Antônio Gut'
diano Cabral, Orestes Pa!adini João
Caminha, Antônio Altamiro 'Dutra
e João Miguel da Rocha.
Bibliotecário -- Silvio WolfI d1.

Costa.

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

Já possou, um dcmínqo
fora da cidade .?

.

Passeando nas colonias, e! viajando em ótimas estradas, apreciando

�9' deeb:ri'b1" (}:;··ôn:i.b.us matas-jeirgens, e belas paisagens, afinal passando-
í.1m agradável domingo.>"

,. '" .

Não se esqueçam, para a venifu,·_ de passagens, com poltronas nu

meradas, podem dirigir-se diáriamente à ltgêllcia Brasil a rua 7 de Se-

tembro, Florinópolis.'
\.

SAlDA DA AGf':NCIA BRA:SIL ÁS 9 HORAS 'V0LTANDO ÁS

18 e 30 HORAS

raso
e EXlIJresso B!'usqueruse
'16 horas.
, Rápido Sul Br�nelro
às 5 e 14 horas.

8M!ADO
Catarlnense

Coque'.rol Praia
Conselbo Deliberafivo

Na qualidade de PJ;'esidenLe dêste ConselhO_; convoco os senhoree

conselheiros eleitos :::?ffi sess50 de 22 do ü(')rrenLe, ·a comparecerem t,

sede social, em Coqueiros, no próximo dia 5 de junho, às 14 horas" \
.

afim-de elegerem o presidente e vice-presidente do Clübe, para o biê- •

,�
Dia 1948/1950. ::

,Constará ainda da ordem do. dia o assunto referente ao aument(J·

,lO valor das (\()tes sociais, proposto pela atual diretoria.

Na falta de nÚmero, aplicar-se-á o disposto nO' art. 35, dos estatu·

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

tistas pTesentes.
Florianópolis, 2õ de maio de 1948.

Low'ival Almeida, Presidente do Conselho Deliberativo.

lube'CUrtttba

Jol:nnre o "Colégio Barriga- 'V'erde"
está cónstruido o Seu majesto
so prédio e necessita de sua

valiosa co laboração.

SEXTA-FEIRA
Rodoviária Sul Brasil - pôrto A1egre

._ 3 horas.
Auto-Viação Cata!l'lnense CUritiba

:- 5 horas.
� Auto.Viação Catarlnen.se
- 6 horas.

Auto-Viação ClIltlIrlnense _ �a
·
_ 6,30 horas.
Expresso São cristovão

7 horas:
Auto-Viação Itajal _ ltajai - 15 ho-

Pl�sm{l DO seu ,!ISts
Havana,7, tY. (U. P.) -- 'oOPresi

deI�lte eleitt"prCarlos Prio ·80carras,
dech>H'OU li Imprensa .que "está de
cidido a de�t,rnir a influência co
mllnisf.a sôbre o ·trabalhismo na
vida naciona 1, pois considera "os
parLidos comunistas como quin
t.as-colunas soviéticas na Ameri
ca". O sr. ,Prio acrescentou qüe
"se outras nações americanas de
cidirem proscrever o comunismo,
farei o mesmo" e insistiu que,
independente de tôda ação con

junta, esLava disposto a destruir
a influência do comunismo nO'

país. O novo ·Presidente dec].arou
que seu govêrno estimulará a in
versão de capitais estrangeiros,
particularmente norte�americanois;
dando-lhes todas as facilidades
práti0as.
Afirmou ·que êste pais" preci'sa

da capital noI'te-ümericano para o

seu desenvolvimento pro.gressivo ",
.acrecentando que tais inversões
eram preferíveis no campo da
industria e não no dos serviços pu
.blicos_ Afirmou que é partidário
do plano !Marschall e se manifes
tem favoravel á ratif'Íjcução da
Carta ce Organização Internacio
nal do ,Comércio.

Joinvile

I'RII II. IV.Laguna - Regi!Jtradoras
Brusque

JolnvUe

- CuritibaAuto-Viação
._ 5 horas.

Rápido Sul Brasllelro - Jolnvile -

às 5 e 19 horas.
- 6 ho.ras.
Auto-Viação Catarlnense

- 6 horas.
_. Auto-Viaçll.o Catarlnense Tubarão

- 6 lloras.
.

EXDl'P'.,SSO Sda Crb'tovâo - Laguna
7 horas.
Expresso Bruequense - Brusque -

14 horas.
Auto-Viação l'ta6al - ltalat - 1� ho

ras.

Expresso Brusquense - Nova 'l."rent.o
- 9,W horas.
Expresw Glória _ Laguna - 8 1/2

.
e 7 11'2 hm'aa.

Jolnvile.

Venda&' à vista e prazo
Distribuidores exclusivos:A Tinturaria CruzeIro é 8 que
ALMEIDA, BASTOS & CIA.melhor me'se�:

- Tiradentes,
Felipe Schmidt, 2 _ 10 andar

.o�:�:::·:���CL;:���·� T�!�:',?;?r,! co!�", ..ç���;!!��O'ltJ perda de calor do corpo .. As rou- por intermédio e 80b financiamento âos' Institutos.
pas de lã, por ,exemplo, são indi- Planta e informações Rua trajano, 16.

j eadas nos tempos frios e não há ..----,.._.....=------""-----=--".--....--............

=---
..

_--.-(I motivo para· usá-las nos climas

I�:;:';��eo�or�.�:��oS�azde��:"s�;. BOXER ...ALEMAO
usadas para nos abrigar da chuva, .

.
'

h / d'
,

d K C'pVende-se lindo exemplar mac o, c pe l/Sree o .. '

pois dificultam a .evaporação

dOI Pais premiados na expo{>i'Ção. Orelhas iá cortadas,
suor e aumentam a temperatura idade 4, meses. Preço Cr$ 2,.000,00 mais informações
do corpo. Caixa Postal, 2850 - São Paulo.
Procure us(JJ' 1'oupas adequadas
ao clima e à temperatura - -.O.....;:.-;.-:lh""-;""�"'&Wl»_p,.;

..

;;""'�,.,;;
...

t"";-""·w·p""a.--r"�""ee"u-f�i"---...-,:N�;·Ã�O�-E�':!:S�Q�U�E�Ç�A':'r-
SNES. lho, é uma caderneta. do CRE'DI"

rr
TO MUTUO PREDIAL,

o VALE D8 ITUAl
Pro�m na �él.

Progresso,
LIVRARIA 43, L.'l'Vltt\llU

ROSA
._•• - "OOf"

COMEBCIANDh M am II

wo.1 Biblioteca do Gentro �.
�oo XI d\I Fftet'efro. Coa·
tribuirás. "aIirn. ,... • forma·
�o eultural doa ea�
t. &manhA I

'("'C�1IIDha .rõ-nwo� •
r... 1, Xl d. 1"�eNia'c)"

Aviso aos Estudantes
EstudanFes em fértas que dese

jem vNijar oonhooendo Wdo o· Es
tado poderão obter (}S fundos nf?

ileasárÍ'Os exooutandD facil Mrefa
que bem executada lhes proptn'Cio
!lará 'a·inda algum saldo em di
abeiro.
lruformações à rua Visconde de

Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das
U ás 1.7.

........................ A T,inturaria Cl'Uzeiro dispõe age
. ra 'dos melhores profissionais d.

eidade para lavar, passar e ting�
pelo sistema suiço.
R. Tírade,ntes 44 - Fone 1922.

o Crédito Mutuo Predial, ofereCI
aos seus associados o melhor

PIa-,no, no. melhor sorteio, por Cr$ 5,08
mensaIS. -

.. ,

� ... , .._.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAJ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLU DOZE STo
I' ,DIA 6.· DOMINGUEIRA. DIA 19. ·SABADO. SOIRÉE. DIA 24. TRADICIONAL BAILE, DE SÃO JOÃC �TOITE NO ARRAIAL..

�DANSA DA QUADRILHA..'. CONCURSO. ENCERRAlVIENTO DA ELEIÇÃO DA MADRINHA DO'ESPORTE. TRAJE A CARÁTER*"
RESERVA DE MESAS NA SECRETARIA DO CLUBE, A PARTIR DO DIA 14 DO CORRENTE: CR$ 30,00.

DIA 27. DOMINGO. FESTA INFANTIL, EM HOMENAGEM A SÃO-PEDRO, DAS 16 ÀS 20 HORAS.
AS SOIRÉES E DOMINGUEIRAS TERÃO IN1CIO ÀS 21 HORAS.

Estando estabelecida, na Estação de. Ribeiro Pires, uma vila que

representa, neste comércio, uma das maiores' obras já realizada por 01'-

•'A I L ,E' DE GA L'A ganízação particular, pois, tem mais de 10.000.000 de metros quadrados
e estão sendo planejados melhoramentos para se constituir uma cidade

.' moderna, comunicamos aos nossos prestamistas que as reservas de 10-
? dia 11 de Junho, em que se comemora o glorioso feito de, n01>50S tes, dessa vila, já estão sendo entregues a todos os 'que estejam com ui-

;patrlcl08, ven,cendo, so� .as ordens do grande Alrn��nte Barroso 8S

I eeíto à liquidação. �tá sendo, também., pedido a �od.oS os colaboradores
Íll)st68 ague�nda� e fanátícas de Solano Lopes, em Ríachuelo, muna das

e prestamístas' sugestões para o nom€ .que essa VIla deva receber,mais sensacionais batalhas navais que há, memória na história do mun- São Paulo' maio de ,1948.
.

..
'

'

.

,.jo - será condignamente festejado nesta Capital, sobressainlo-se o já
. " '

,
'

,

-tâo esperado baile de gala, que o Comando do 51) Distrito Naval dltrií _------------..A"----------------
ma .séde .do importante Departamento de nossa Marinha de Guerra,

Os convites, com antecedência distribuídos vieram movimentar a

-alta sociedade de Florianópolis, que aguarda com 'ansiedade o brtlhan
�'tc baile de gaja, que promete alcançar o máximo esplelftlôr,' E mãos
.;ágeis, femininas, a está horaz'agítam seus dedos finos, de unhas pontea
'Iludas, na feitura dos trajes de baile, longos, amplos, rodados, beirando
;'a moda de nossas avós rememorando os atavios multiplos, que deram
o inconcebível realce aos que viveram no fina] do século passado .•. E
!lf, mais variadas matizes, entram nos' conjuntos de "rnoirés", brocados
'i:1lminósos, rendas preciosas e trabalhadas com arté suprema, "tnlles"
·'ÜS mais' esvoaçantes, ,os mais finos, mais encantadores, e os setins que
tanto despertam a admiração de tôda gente e os tafetás que ornam as

-silhuetas femininas, e dão vida aos bailes •.. Sim, tudo isso há de dar o

máximo brilhantismo ao grande baile, que contará com a presença de
�nosso

_

alto mundo social desta Capital ...

.'

1
CONVITE'

Deposto pe o.... 'I
De ordem do senhor presidente,

. cnnférrne deliberação da Direto-
natário e que parece ter SIdo °

.

d U ':, B R Operar-ia em'. na a nld.O . • '.
chefe da revolta e o coronel Carlos

sua ultima secção, convido a to-
'l\fontanaro, comandante da Aeade-

dos associados para a reunião de
mia Militar, um dos homens de

Assembléia Geral extraordinária
"FAZEM .-\,NOS HOJE: FALECIMENTOS: Gonzales. O coronel Henriq�e Jime- domingo, dia 6 ás 10 horas, afim

M' 1- t
\

,

\
SRA. GEORGINA RICHARP nez, comandante da cavalaria, apa- de tratar de assuntos, de grande laís roo IS as ...... :�

a exma, sra. OWia Luz Man- Ecoou dolorosamente a infausta rantemente se conservou fiel a ímportancia uue se prendem a h D •.
.. 'o tido com outros Sen ores eputa--nebaoh, viúva do saudoso colega notícla do falecimento, ontem, da Mormigo, pois o s-eu nome não apa- administração da mesma

de imprensa, Qgê Mannebaoh, iui- exrna. snra. GeQ.rgina Richard, es· roce no cornnnícado. Florianópolis, 2 de junho de dO�essa palestra, pois, surgiu, nomítável humori,sta;,
.

posa do sr, Carlos Alberto Richard, O texto' do comunicado, dívul- 1948. dia seguinte, a apresentação, p,ol"
.

'I
e genítora dos ses. Carlos Richard, 'gado pela emissora local é o se- Deodozio Ortiga. 2° secretario parte do Deputado Emerenciano,

- a e�ma. sra. �: Ro�elnnr� Gustavo Richard. e Lartla,rtine Ri· guinte: "Comunicado das fôrças em exercício: 00 telegrama citado"'Wanderley Santana, virtuosa es chard e do menmo Henrique e da armadas 'ela Nação: Primeiro -A Esclareoida a fórma pela qualpôsa do sr. João -Santana; sra. Mary Richard Câmara, espôsa honoravel Câmara dos Representan- sureí no caso, sem qualquer ação.. DR. RÁFAEL G CRUZ LIMA ",.do sr. 'I'en, Salomão de Arruda tes da Nação determinou, na sessão de minha paete no sentido da
Câmara, senhorítas Helena Rlchard. ordillar�a de ontem,(qne não mais I' DR. CARLO� I:OUREIRO apreseníaqão da prqpasálÇt'io do
prof'essôra da ,Esc'ola Prof issionnl gejam Üf'miGdos ,ps� Iuncioaários DA LUZ Deputado Emerenciano, desejo,
Feminina" l\faria Rosár ia Richard, 'bl' ""

' .�
it d d portunidade es-Y pu -lCOS leal", ao gOV,Hl0 sem mo-

"'DV',l''&6.A n.C).§. aprovertan o a.Q ,

funcionária do D. E, E. e Lúcia tivos legais justificad6s. Á decisão i4 " �U olarecer um outro ponto.
.

Richard, residente no Rio de Ja, elo Poder Legislativo foi contra" Escritório: Rua João Pinto Em geral, ju�a-se que 'a !inaU..,neiro. riada, logo após a sua aprovação, n.o.18 _ Florian6polis I dade do Fomento da Produção Ve-
Os restos mortais da pranteada quando o presidente da República '--- getal, consiste em fornecer t')da,

senhora serão dados à sepultura procurou cessar, intempestivarnen- a semente necessária à execução
hoje, no Oernítérío de Itaeorohí, te, as funções do chefe de polícia desta ou da�uela cultura.
saindo !? féretro da Av. Tram- ,dll capital., Isto provocou um pro- O prog.rama do Fomento, em

[Jowsky, 52, às ,9 horas. nunciamento das fôrças policiais, sua J)ase, consi'sLe no forneciroen- _',

A 'famf:1ia enlutada, apresenta- eom forte apóio da população. Se. to de sementes escolhidas para.
1Du's nossa� cOIJdole'ncl'as. d A f' d' serem multiplicadas e posterior-� gun o - ,� orças arma as nacIO-

nais" em acatamento ás' di,sposi- mente snbsLi'Luirem as ,ex:istentes

ções legais, emanadas do Poder I,oJe- que já não apresentàm carateris-
,

ticas técnicas recorriendaveis.gisJiltivo, apoiaram o referido pro-
Os proprios lavradores, todos os

n�mciamento policial e popular, o'
anos, insistem em 'receber semen-

o que origiou a renúncia do pr,e-
tes, quando devem 'eles proprios;;,idente da República, general Higi-
reservarem, para suas cnltul'as, asuio Morinigo. Terceiro - As fôr-

ai.. sementes obtidas das' que foram!
(jus armadas da 'Nação cumpriram U.DJ-e, DO 09••0'UU fornecidas pelo Fomento.
u missão de lev�r a ,refel:ida re- II p�'t) Assim, si em cada aM conse�
núncia á honorável Câmara dos A DATA DE HOJE RECORDA- guirmas 'obter a produção de 58"R�presentantes, para que, ela de- -NOS QUE: mentes novas correspondenLes (II"
signasse o presidBnte provísório _ 1641, d.eposto do cargo de dez por cento do total produzido,
da Republica que deverá atuar até Vice-Rei do Brasil, foi embarcadQ terá o Fomellto, no dooor1'er de ai..
o próximo dia 15 de Agósto, data na Bahia e remetido prêso para gnns anos, levado a' termo uma.
em que deverá assumir a pl'imei- Lisbôa, o Mar<!uês de Montalvão; radical transformação no aspéte

......J'J'•."..._.....�.....�.t'......... I'a magistratura àa nação o presi- _ .em 1821,.0-0 Rio de Janeiro, geral.das sementes produzidas &n

IIIIO"CIIIITA dente eleito p€la 'vontade popular, houve um pronunciamento niilitar cada cultura.
II 8 fi , tJ Juan Naf,aHcio Gonzalez. Quarto - das tropas lmas, do General Ayilez, A questã-o ibásic-a, lriio é d�
Jorg� Marcelino Coelho vem, por As i'ôrças a:rmadas da N�o, di.an- exigindo .a demissão d-o Ministro quantidade, mas sim, de q'tl-alida-

eete mej-o, tornar publico ,o seu te do estado de fato. criado, '6 em Conde dos Aroos., o. que foi oons.e- de, muito emMra 'seja ideal, COH�

"'rande reconhecimento ao sr; dr. apo'io efetivo ao.' pronunciamento :,. s�ir..ge a reuníão- dessas �t'a-" gu�{);
Saulo Ramos, abalizad.o otínioo e QaS fôrça,s civis da &epú.blioa, fa- � em 1,824, nasceu em Miua� teri�icas. •

Ôíl'Urgiá-o que operou' sua espósa, ZfJlll um apBlo de compreensão, ao, GEwais. Agostinho. Marques Perd'l- 'Com referênnia ao esf'Ôrço e de-

d. El1í Emília Coelho, oom inexoo- pôvo, para li eOllsolidaçiio, 'de uma güo Malhci.I"o!'j; dk,ação do �rno ,em favór alr
,

. solução dm p-t'obl-em'a,s Agro Pas.. )�dfvei pencia, dedicando--oo ao ua- vez poi' todas, da tl'llnquilidade n.a� ,

"- em 'l827. o l\t:aj.or Luiz, Alves
tamento da meJma com Wdo ca-ri- c'ionaJ, a fim de reali31lr-se cis ea- d� Uma e Silva (Caxias) destr()()Otl ��ri�'r-:�e�:a oli���:en��;�:Ilho 8 desvêlo. grados destin«l da Naç.ão". lim oorpo de �valaria., oriental, revista ..O Vale áo ttajaí", do qu<,rl�sse l'eoonhecimeuto é erleu8ivo Mas tarde informou-se que t� em Morono, perto de Montevidéu; constam, em entrevista de minb-a,!s pi{'dooas Irmãs de Cai'ida-de, 1

o� membros do gabinete de Mori- - em 1837, 0'0 arroio Santa Bár-
autoria, os reais' e justos conceitosAna e Valencia, pelo devotamento nigo apresentaram a sua. renúncia, bara, o General Sebastião BarPeto
por mim em!ti(ios oom a responcom que cuidaram da enfêrma, no não t�mdo o sr. Manuel Frutos no- foi surpreendido. e derrotado pelo, sabilidade de meu cargo.Hospital de Caridade. meado o. seu ministério até cinco General Bento Ribeiro; Agradecendo a, atenção que hou-Ariríú, 4-6-48. horas depois da conhecid{) o co· - em 1843, em Alegrete, o Ge- vér por bem dispenfal' ao. pl'ese1�,tl1unicado referido. O ge.neral, 'Mo- 'neral David Canabarro foi repelido te �scIQrecimenlo, subscrevo-ae ().

rinigo perrnaneee em sua residên· pelo Coronel Francisco de Arruda constante leitor e amigo, Affon.w
eia, nos SUbúl'bios da capital, nas Câmar",,' J,1. C. da Veiga. Chefe da Sec!Iãl'J
proximidades da Leg!lÇã� britânica. .tndl�6. Niro.' Tadasc�. do Fomento Ast1OO1a," />

Vida

'_ o jovem Altamiro B. Morei

.ra, serventuário da nossa colega
'''A Gazeta";
- o menino Edgar Schmidt,

filho do distinto casal Dilerrnando
e 'Cora Schmidt.

EVALDO SüHAEFFER

A l"femt'ride de hoje 'assinala o

'uatalicio do nosso prezado coesia,

,duano sr. Evaldo, Schae-ffer, com

petente e dedicado diretor de con

tabilidade do Departamento de

Administração Municipal e desla·

'cado elemento em nosso meio sô-
cial. '

Ao, distinto natu.FciahLc> ,que não

só nesta' capilal como elIÍ' outras
,ddades do interior, desfrut':}., de

inúmeras relações de amizade de

-correntes dos d{ltes de polidez e

'afabilidade que lhe exornam o

"caráter, serão, sem dúvida, presta
das expressivas homenag-ens ás

,quais, prazerosamente, o. "O Es
tado'" se associa.

'ITE. MOISÉS IDE üLIVEJ.RA

Daflue, na data de hoje" o ani
versário natalíoio do Tte. Moisés

'{:órdó,,-a de Oliveira, brilhante ofi
·{Iial da nossa'Polícia militar,

O aníversa,riante, que pe!1J,s ma

--neiras distinLas. goza no seio da
'�de+ar corporacão � em nosstJ·

mei,o. social, de gerai.s, simpatias e

,esHma, nesta au.spidosa data, se.

'--.Tá oel'tament�, alvo de expl"essivas
"rnanifesLa� de a:prêça, ás qU.ars
'nos !lS800iam08 com prazer.

ENLACE MATIUMONIAL

Realiãa-se, hoje, na resi<Mnci-a de
dOllil Francj@� Maria Espíndola, no
Estreito., á rua G. Gaspar Dutra, o
enlace matrimonial da senhorita
}!aiI' Wengarlnsr, com O Sr. Cam·
�polino Espindola, Aos noivos, os

maJs sinoor-os votos de felioidad,es.

eocial
CINES COROADOS

Cartazes do dia
xxx

ODEON - Hoje às 2 horas,
- Um filme no qual tudo é ter

no, sublime e sincero!
LARES SEM MAE
(Technieolor)

Cr$ 3,00 (único).
"LIVRE" - Creanças maiores de

5 anos poderão entrar.

1 í

IEmpresa, Constritora Universal

/

. '

j
I'

: {

!
.J

* * •

.," .. '� .. .. .. ... .. ....
,
.....

, I l
I

II

A. SBISSA

ODEON - Hoje às 5l(;r - 711,
e 8� horas

Si é forte não perca I

Si é fraco não assista I
A VINGANÇA DO ,TúMULO'
George ZUCCO
Cr$ 3,00 (único).
"RIGOROSAMENTE PROIBIDO

ATr� 18 ANOS".

Cencurso Rainha' da Cidade.

, \

506 o patrocinio do ((REDITO MUTUO PREDIAL,
,

CINE RJTZ e Jornal O ESTADO.

LARES SEM MÃE

• .. •• .O' .. oo.... • ...... .. .. .. .. .... ..,. ..

Voto paraSmta. --
IMPERIAL - Hoje às 4% e 7lk ns,

O GRANDE GUERREIRO

O PORTO FANTASMA

Preço;
Cr$ 3,00 (único).
"Imp. 10 (DEZ) anos".

6 CMdito �Q-o PI.tUo.l, aSe.. •

ca COIt __ QhQeio.dofl
.

o m.lhQr
plano. � malh$.l' Io.\'bío. Po'l' 04
S.QI) l'Qàat..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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..... «a' _

:....................... I:
nOVOS planoa adaptado. á legislação em vigo. :

=:�?:'. ::::: :::=:::::::: :::::::::::::::�:::::::::::::. i DistrJhue 20 oI. em premios I:.�••""'.'."'H""""''' ..•. <,�._ .•.•...•�.""."", ....

"........... Atualm8ute t de Cr$5.000.0D, 5 da: Cr$ 65�,08 8 •
l ���, ..� 1& pcw.. .. ;IiO� ..� • •�""''''''''''_ ......-.

-: 5 48 Cr$ 250.08 :
• o vator �os prermcs aumenta de acordo com •
• o crescímentc da' arrecadaçâo •
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&R. A. SlUlX:Mi;l....A �..M.ll'u...ARI03.., R�mr"'N."" .".."p,.. !

cFor;nado paJ.a Facnldm:te l!iac!Q" ""'....r...,..."."...t..... "........ ,__«;;� 1
nar de :M:etl�1'Ia (la UniV.el'stdàde I i

MMico pGr C�:��)na As9lst'ên. AgenciaGeral para S.Catarina I
cta ii PstCWd:tas Ütl DIstrito Rua Fdipe Schmidt. 22--&>b. r-----__._-....-...-...------......---------

Í"eóera1 PT' N IEx;<ttrte:rno dr Rosl1itill P�_i<l.ulá· C. ost:fll. 69· elo «Protetora» i -

e t"em'.po •
triCÓ e 104linroc>miO Jurudárfo FLORIANOPOLIS ';� !!AO A.. IC,a<la éapl�al Feõ,'<!rril ,g p

���'i�tld(to�i: ga:'a:ir�i- . ! rz'elefone para a Impressora Graiaú Ltda. (telefom.
ÚL:tNtCA

.w��cS:â�,f),dENÇÀ8I' lO,. CLAflNQ G.
. jmanual 767), e o nosso ag13nte o procurará para receber

Çf!Jnsur�: EdifiCio Àm�na
e.a,L- R!TttN ,'sua eacomenda . tipográfica, Serviço Esmerado. En tregaNeto .,. sala a. ..... .... I •aàBilfêtiHa: mm Alva-r� de Cal'. timedista. Preços sem cnnco.,.,encia

val�. �. / A D VO G li DO 1 ,o:; . . ; - "_L

, "",,.,,!�t'!i'ft;.?l�:�S 11.�n�.uras

I
Olllm•• cl...l I r QUER VESTIR·SE .� (ONFORTI' E fLEGAMC'A 7

"'..- 1". v ,� '.""'-' 'CQna.titu%;80 d. Sod.ded..
CliniM

�adqt
Resíd neia ,.__ 1.$5. NATURALIZAQÕES_ I iii PRO�URE A,

Dtuu!tbrln!'P=lIe: "frlfêireles.;I6.
�,

Br-:-M.T�v��ti TitulOll o.aIat!tit6rio.
J ftllamlana Mellofrb';;.'9 ::J:�� �: �r1ll!1�t Cli1!�&a e��1:��.lto,Cfjl�nçaa •

Eflcrit. - Pí�:'::� No•• 23.
!

' .

.
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�
22. - 1'Ifef1llle, 1.6'lo Il'elefone M. 'm , " .

......------�---=-�_--..;_....:...::..��_ i <Rulel. - �� "rJI01hnt.. C7ó

TINTURARIA CRUZEflRO =1:==��·=
..=�====�í========Ru=.F=el=iP�=S=Cb=��·dt=48�=====

'r Dr. PeI,doro S. ,1\iap
.Mico do � de Caridade da

I A���"""-
,. C1lNlCA ll:mtCA-::'''D(''�
BIOS DA GES'I'ACAO JS 00

, Pit'lm1
lJoaItaa doe orglial InterDOll, eIIpe-

ç;.almenre dIl �
�, da tiroide e deda gfâz!duJa.
. 1l1ten!aS
'ttJroR'OTellAlUA - 1!l..BCTR().
�J;A - !>W1TitBol,ls.

I )10 BASAL
Clmllll!tas dfãrilllliente das g á.

18 har""
Jle chamados a qalltqaer- bora,
'inclu1!ive dnram.! a .·oite.
úItOrio; Rua Vtt.or Meireles. UI.

F<>IIIl. 7<l2
fêacia: Avealda '1'roD!llowski, 62,

Fone 760 '

-------------------

Dr. Newtu B'Avila
OperaQÕc:s - Vias Ilrinérla'9 -

� das intellt� réso, al!JlI e
Hemorroi�. TrntIImento dà çolí'te

I 8'me�.
\ Fisioterapia - lufrn Ve,rine»a.
JQ:;,.u",rta, VItor lIle,iré'k:s, 2;1. A\ellde
(:JIàriamettte lb a,ao fin. e ã tarde,
das 10 hrs. em iWll1te Residência:
VM:II Ramos. 11. t;(. - F'OlIIl 1.6!i7

Dr. Mário \JsIrauae1l
&'!IlIIIaa médica de mNlli:is e cdançal

Consultório - 1'r�, 29
" TeM. !\t. �
I Çonsulta �..gft.4 ás � horas

I .Hidência: F"r� 'S� n. 38.

____
T r.� .

Dr. Jlo!dia Cusoni
.

QRURGIA GE,RA]., - AI':l.'A cr.
�Q.l\' - MOl.�IAS � S1';'

NlJORAS - P.Alt'TO'S
l"oQrl;llad'o gél'a Facu1d'aI'Ie de l)Ifed!·

� d.a UnivwsidRde dê São PalIro.
�e t�i asslsten1'e 1111!' vjK41s anos �oServiço Cirúrgiro (io Brrif. Aliplo

. Qnrêia �et.o
Gruts,ja qo es� e vUt� circ."�'
ires, i�ti'tI!jS � e gt'OSS!t, tu",,·
: de� riIIi!. J!1'óS\;!'!a, �!W� ut�Jl)
brirws e tt.omllaS. v.itleo<;eJe. ruaro,

ce1l:, va� e hé1"Das.
!OI!Lslllta1l: Das 3 !is 5 f,1Ir':i{S. à rua
Fdlipt SéluIDcTt, lÜ (al41$ ta Cisa

Patal!.o'). Telef. 1.59]
,ftê'aidêntla': R.a ��v<!s JUnior, 170;

.

TeM, M. 7:$4

ctfaiea Médiea e Cirúrgiea de

DR. AWOR WZ
lI!Iédieo-Operader-P8l'teir.

Doenças internas de Mufros e

Crianças
Alta Cirurgia - Ctrflrgia GemI -
Doenças de Senhoras - Partos �

Vias Urinárias � Rins - CorllÇão
- Pulmões � Estomago - FígadO'

'Fratamentu da Tubereulose,
Pulmonar

Radiologia Cliniea (Raros X) '
m.,koeardiografi'a - Ondas 'Cvrtas

I Inotut6termia Eletl'O - Cirurgia.
Ultra-ViaJeia - Inb-a·V-ermelho

Consaltód:D e residfuleiM
Praça Pereira e 91ivttiNl {atráz do
1:ribunan Rua Santos Dumoat, n. 8.
COBSulta.s das !J ás 12 e das 3 ás 6
_ Fone 841. FLORIANÔPOLIS

,

Br. Lins Neves
!t!ltrl'êstias ue llI:!íb.oJ:a

.

ColI!ultQ.rio - Rua João l'int9 n, 1
- Sobrade - Te1efone 1.'tól

ltesid�nciª - R1llI s_e'e de Setembro
-_l';giMdo 1, A. P. da :t�va)

Telefone M. 8".

,
,

f

," �tradeDtes 44:
t·AVA e nNGt ROUPAS

Reforma cbape08
Profissioaa1 competente lIIt � r&p1® e garantido

� BOM ·NEGOCro-
I .

.

".ra quem pmi&t$ de Cd l'lJ.(}fJIJIJlJ até Cr$ !OO.(){JQ/XO renda
certa de 10'1· ao ftI1Q com rooebim:en-to de ;urcs m-ens:al'8.

lniormW{/Ões nesta t� .

..

Guia do Paraná '.

p,Ublica re1afã:o ills elilme:rciantes e i'nt!ustI'üüs com seus €Plde-.
�'mCO'S.
,

·Cada guia �tvendidô acomfl.anhallle de um mapa rOdoviário do
faraná e Santa Qata!'ina. '.

>
.

•

�dação: Rua Prudente de Moraes, 'O. 626. - Cu�itiha.

... � ..... - .. -.� ...... - .. ".'"

fr :uupor tes regulorEi. clt' carga. do põrto ce

SÃO FRANCISCO '00 SUL para N.DV,A lORI
Infor,maçõe8 com OI!! Agente.

F loriE nôpo i.� - Carlos HoepckeS/A - CI - Telefone 1.212 ( Eod. teleg
'S.à·o FraDchco do Sul- Carlos Hcepcke S/A· CI - Telt<Jooe 6 . MOO�EMACK

.,

I
------_'--------------..;...------,,---,-------...

Ouçam, âisriemente, das 10 às 14 horas, ;8S a.udir;ões da

." fi :Btldio Uifusnr,a de Lagooa,'
,970 kiloc�clos .onde de 300 -metros,

Laguna .-. Santa 'Catarina - Brasil

Casas Pré-Fabricadas
Desde 'CR$. 300,00 a CR$

metro quadrado
. Consulte·.10S sem compromisso .

Reinisch S/ft - R João Pinto, 44
,Tel�granla KEIl' BSGH FlorIanópolis.

500,00 o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.,cwMATINAl)AS"

' " MAQUlHARlO MODERNO
Sob 'o alto patrocínio do "Crédito Perfeição e g:aruti.a em: Pneus, C�m.ar&'S, Sap'ato.;

::Mútuo Predíal", [ornal "O Esta4lo" OafochH, Cintas de Senb,oras etc •..
-e do "CiM Rítz".

Serão oferecidos mais 6e Cr$ '",.
-

MoDta.gens te PNEUS em ,5 mlnutlls
,10.000,00 em prêmíoa QOS 4:011CW'o Ru-a Francisco, Tolentino .12 - B -- FLORIANoPQLIS.
<rentes dos concursos: "Á DIlais Bela ..

' .... ..... ..... .....
V..oz 'Colegial'" e da �BaiSlÀa da Ci-

:NOS SALõES DO UHA TÊNIS CLUBE, SÁBADO, DIA 12 DE JUNHO, "SOIME" DE SANT(, ANTôNIO COM INICIO ÀS 21

.HORAS, ORGANIZADA PELO GRÊMIO LIRA ... PARA OS TRAJES PEDE·SE À TODOS OS úLTIMOS MODÊLOS PARA UMA
SRS.�FESTA.NA ROÇA •• PELA ORQUESTRA JUVENIL OUVIREMOS· OS MAIS BEWS NúMEROS COMUNICA-SE AOS

SóCIOS QUE AS MESAS ESTARÃO NA .RELOJOARIA MORITZ A PARTIR DE 1 DE JUNHO.'

,,1Ilade".
'

Nestas "MATINADAS", serão.dis
�buidos brindes 'e prên:JW6 ao dís
:tinto auditório.

,

Duas horas alegres, para 06 cole
.,1jiais de FLORIANóPOLlS.

Programa de Téla e Palco.
Na Téla: Jornal NQ('.lonal Camé.

-dia dosTrês Patetas, D�o Col-o
r-rido, Shorts, etc ...

Nu Paleo: Apres.errtação de
"JAIR E SEU REGIONAL.

I ZININHO (O Jorge Veiga cata
'!i'inense).

JAIRO SILVA- (O cantor romã.
titico).

OSMARINA MANGUILHOTE (Á
-eaçnla do sambar.,

Animação de: ZECATAU.
Locutor: DAKIR N. POLIUORQ.
E ainda apresentação no palco de

12 candidatos, em busca do titulo,
"'A MAIS BELA VOZ COLEGIAL"

Ofic!ga 'Celeste
(Elétro Técnica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAGESSE ,FILHO
Rua João Pinto, n. 32 - Floría

;snópalis - Snnta Catarina
�nsêrtos, Lill1pe'Zas e Réc.onstru�
.çfies de Máquinas de escrever, cal
··CUlar, somar, Contabílídaõe, Regis
'ttadoras, Balanças autnmáttcas,
<:linv,éiros Elétricos, Ferros de en

�Onrê.r, F�gln'eir'Qs, Esterílízadores e'

Aparelhas Elétricos em' geral
Scrvícos rã'pi'dos fi' garantidos
Preços MótliCús
Orçamentos sem compromisso.
--------....----------------�

AO :POVO
Levo ao conhecimento do povo

'cm geral 'que, nesta data desli
,guei-me da Sociedade de Amparo
;30S Tuberculos-os, na qual exercia
'Ú cargo de Secretário.

F.polis, 3 de junho de 1948
(assd.) - Clito de SO'ltSa Dias

FORD" V-8
Vende-se um

FURGÃO.
usado,

Vdr e tratar na Cia. de

Ci�arro� Souza Crf:z.z, -� Rua
João Pinto, 16

CASA MISCELANEA dlttri
buidora doi

"

Rádio. R.�'Ci A
Victor. Válvula. e Ditcol.
Ru's CODselbel:w Mafre

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

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CRE OSOTADO

«SILVEIRA«

o Bat.alhão Barriga-Verde
101 constituMo de catarlnenses
ilestemidos e o "Colégio Bar
rlga·Verde", lIsará a mesma

bundeira. \'
,.o '. • .. .. .. .. ..

'Sala no centro
PRECISA-SE

Tratar à rua Tiradentes pO 5
Telefone -1393,

.... lo .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " ..

TINTURARIA t
Só 1\ "CRUZEIRO" TIra-

(lentes. 44-
PrUfiSS�ODal Competente

j1 e , u t' li t
-

FERIDAs REUJ)4ATlSMO to

uUflfJ !fIe I'Mu aDa .

PLACAs àtrILlTtCAS"
5"

. CONGR=AN�'éARISTIOO Elixir de legue ira
l\h&Q9Iio cuxtU- no tro·ttlme.�o

aa IJiflJil

tipo

rúa"íma 1\9pidez
i!s�nt�3 ':00

'Nl�VIO-MOTOH "ESTELA,"
e garantia para trntlsporte de !luas mercadol'irn

'Floi'ian6po!is OARLOS Hqi.:!�oCKE S. À ..
(

Na qualidade de Presidente da
Oomíssão Arquid)ocesana do se
'Congresso Eucarístfco Nacional a

todos os fieis e 'de� interessados

que o mesmo se' qealizarA de 28 a

31 de Outubro do -oorrente anó, na

cidade de Pôrto Alegre. I}io Grande
do S'ul. !
Outrossim; com�nico as f�éilida

des de viagem, entre outras, as for

necidas pela ElTJpreza Turísmo,
Pontual-Machado-Bensaude S. A.,
com quatro tiPOI de perígrtnação:
a) uma Aérea, em aviões especiais,
a partir do Mara'lnhão, escalando em

todos os Estadosç b) uma em navio,
especialmente ft:etado, e conduziu
do exclusívameiate peregrinos; c)
uma terrestre, li prosseguindo de

'São Paulo em .)!onfortaveis "oni

bus", atrav-és dto Paraná e Santa

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

internacional, Itliretamente a Pôrto

Alegre.
São essas as: viagens obedecendo

ao tipo peregrinação.
Evidentemente, noderão os

.

fieis

proferir 'Outros meios ao seu alcan

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

nosso Estado, e' em particular a

Arquídíocese Irão deixarão de se

fazer represeatar naquela parada
de Fé e deracsrstração de amor a

Nosso Senhor: Sacramentado.

Fpolrs, 1 �e Março de 1948

CoRego Frellllrico Hobotd - Presi

dente da C. Pl..
.. . . .. . .

Se ricos qu;e,rda ficar
De modo 'fe.cil elege)
Fazei hoje 'Pma i03crição
No CreditJb Mutuo Predial
.........

'
.. lo. . .. , ..

PASTA DENTAI.
'IOOBINSON

.

COMPANHIA
INTERNACIONAL.

,DE
CAPITALIZAÇÃO
AWi}rtização de Maio

No !i!ortt\lo r�a!íz�·i(; 001 31 de
Maio de 191i8. toram 8{\l'tP.h� I
dROS

•

�pj s{'gl.lil1t",,� Cc mblnaçõe· ;
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Páscoa dosMilitares de 1948
CONVITE

I '"

R C
.
EscritórIO II tia ,onse-
llteíro Mafra 122. - Nesta.

Inspetorias fi ageRcillB nas

principais cidades do
Estáde

--- ------ . ---�._.,...---'

. EJnpeza de navegação
C 't-t"E EM

Temos o grat-o prazer de dirigir aos prezados companheiros 19as
1 fÔl"'Ç3S militares aqui sediadas (5° Distrito Naval - Capitania dos PÓI'"
.Ios - Escola d�, Aprendizes Marinheiros - Base Aéi-ea - 14° B. C. -
168 C. R. - Hospital Militar de Ploríanópolís e Polícia Militar do Rs ..

tado) e aos de suas reservas, bem 'como às exmas.: famílias, um veernen..

te apêlo e amistoso convite para compartilharem, unidos em Cristo, pe..
lo bem da Pátria, da nossa tradicional Páscoa dos Militares a celebrar..

se, este ano pela vigésima quinta vez às 7 horas de domingo, 6 de JUnbR.

.

Nesta Capital à Páscoa dos Militares será realizada na Cat-edral Me·
tropolitana, consi!?: ., de missa e comunhão, celebrada pelo Exmo. �r.

Arcebispo MetropolitaD<> D. Joaquim Domingues de Oliveira.
Rogamos encarecídamnete a todos os companheiros de f�, civis e

militares, para difundir o mais possível, tomando como' seu o convite

que óra fazemos aos míhtares de todos os gráus de hierarquia, da ativa
e da reserva e suas exmas, famílias,

Após a Santa Missa será oferecido um café aos comungantes no

Quartel da Polícia l\:lilitat.
,

Para' atender as confissões terão sacerdótes na Catedral e Capéía
do 'Estreito à partir das 15 horas do dia 5, sábado,

Haverá um Tríduo preparatório na Catedral às 1.9,3Q horas nos dias

3, 4 e 5 (5a, 6a e sábado).
,

Francisco Faustino da Silva - Major.
Alvaro Gonçalves Gomes Filho � .Cap. Corveta'.
Américo Silveira Dávila - Cap.
Tito Júlio Juter,
José de Albuquerque, - Asp, or.

1
I

I
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Avoi MÃE! FILHA! TODAS DEVEM USAR A : 1
.,
. '

• _i

: ;

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evita dores:

,

'ÀUVIA AS CóLICAS UTERINAS

Emprega-se com vantagem para com- � i'
bater as irregularidade" das funções pe- : i

ríôdícas das senhoras. É calmante e re-
.,

gulador dessas funções. : i
,FLUXO SEDATINA, pela sua com- : J

.provada eficácia, é muito receitada. Deve : 1
ser usada com confiança.

.'

.:.11
r,

FLUXO SEDATINA
.

encontra-se em

toda parte. (87297) ., j
?i

I
I

· ,

"

.

·
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A DIVULGACA:O
Revisiâ do 'Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Eco.nom'ico Financeiro

Publicidad,e mensal. - Assinaturas e Anúnciqs.
CAIXA pOSTAI.., 715 CURITIBA

I I
!
,

,
.

Encerador. IConferência Inter
nacional dOTrabalho
'Rio, 3 (A. N.) -:- Seguirá ,bre

vemente para' os Estados Umdo,s,
alfim de participar na ConferêncIa
-Inlernacional do Trabalho, que se

r.eunirá em São Froanci'sco da. C��
lifornia, a representação br�slleI
ra que será integrada por dOIS de

legados, sendo um por parte do

Govêrno e outro por parte. dos • •.• • • • •• •••••••••• • ..

trabalhadores .. Como representan- Muitas felie�ade8 pele naseimea:
te do Govêrno s.eguirá o sr. Nerio

to de seu filhinho'" .

Afonso Bandeira de Melo -e pelos
trabalhadores o sr. Angelo Sou- Mas, não esqueça, itue o melhol

1tDt! presente para o seu "PlMPOLHOtlfsa.
· . . . . . . . . . . . .... .• ••.• ••••

é uma caderneta do CRl':Drr'"
CONVQ.CAÇÁO. . MPTUO PREDIAL.

.

Clube 'Recr.eativo "Amigos da

\. ••• . ••.••. . . .• . . .. . .. . ., ....••••

Onça".· .' IllIli!I' ''''''' '.,:r'5.">nT(!l"" .......Pela I!resenLe, convoco- para o OU,II;)I.!..'t lI).u..o l"lEilllll> • �&k'JI

próximo sabado, dia 5 do corren� '.-fllíll C/iii ,roerelSliH 4. •..�
te, as '16 horaS na sede ?-o �x-Clu- �""�' I!BI doen�. nen:8!Jm1lt �«It!liUil,:
be Germania, Tenente SIlveIra 1�, :"Háao!u .. teli!!!JIO, do 1lnall;,. � ...,.,

uma Assembléia Geral Extraordl- �eltamell.h Jremwtllíi",.ts. O e!anllf.�ól��

n�\i'i,a, rom o fim de tratar sôbre ·.t!WIG, fnto u tporll!lda, � P��
.

a direção do 'Clube, ibem como do *""�I.tieu H buHví4u. de�t'�EWI';, '�
quadr'o social.. � .lIfermi4...... O .-;n� :�t\>

P. Clube RecreatIvo "Amigos da Ilí'ili!ial 4$ D�çaJ) 1II!411.� 1.�1G,A:8
Onça" IM •• .IbllbaIaÜrle, �•• ,"",Jitlill ít"-"

Panlo P. Martins �i�l$m!l!l"'� (i\<If "'\lJMPW D."flIl\IiWl ,',...

10 Secretário .. __�é!�" id iii '

Leonel B. da Silva, com per...

feito conhecimento . da profissão,
of..erece os seus serviços.
Qualquer informações com O

sr. Lucio Domingos de Ctl7'Va-

lho.

TELEFONE 751.

1\

I
J

II
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o ftventureiro de São lld ro, realiziu ôntem expJeldida .-.exibição, '

�: : �;���� derrotando o Barriga Verde por 3 8 O. :: : ::: :: :::-::::

Bocaiuva I Tupi, na tarde de
Pela primeira vez o clube de Gaspar, exibir-se-á na "Capital

- ._--

I A nossa capital amanhã terá o desconhecido do público ilhéu, q'U,'é

prazei' de . conhecer o valente está bastante acostornado a sel"

"team" cio Tupi, da cidade de clubes de Blumenau e Joinvile, :Ci

Gaspar, que aqui realizará uma dades que com a capital constituem
partida amistosas- enfrentando o os centros mais adiantados do Esta-

do, em matéria de esporte.
Desconhece-se também a� pos...

sibilidades do Tupí, mas pelo que.
fornos oientíríçados, o conjunto, gas
t.arense eetá muito bem armado e

disposto a surpreender o seu leal
antagonista de' amanhã.

_." "Vt>j'amus' ô cntejo 'da' dotning!lei:-
_

ra de amanhã para fazermos um.

julgamento seguro sobre a potencia'
do gremio de Gaspar.
,Preliminarmente, disputando va

Iiosissimo troféu, estarão frente 'a
frente as €quipes juv13nis do Paula
Pamos e do Bocaiuva, num cotejo
de grandes atrações, onde veremos

O cotejo de hoje entre os dois
os craques de amanhã.

poderosos conjuntos rivais está �_:..===��������....__
marcado para ter ínícto 1s 20 ho

ras, realizando-s€ ás, 19 hor as uma

partida preliminar.

"onze" do Boeahrva, um dos qua
dros concorrentes ao Campeonato
Citadino de Profissionais.

O quadro visitante é inteiramento

seuunda .exjbição doJlventureirJJ.- Vo ... 1. Clube
la quadra do Lira' Tenis, boje, os rapazes de São LUdgero conlrouíar ..se-ão

com 9S do Ubiratan, seus tradlchuaaig rivais
A homogénea equipe de voleí- vo da metrópole barriga ..verde, pe- více-campoões do Estado, Desta-vez ra representar o U0080 Estado 1)0

1l0I do Aventureiro Volei Clube, lejando bôi.el. à noite, na qu adra os dois clubes tomaram as (Hv.ldas l' próximo Campeonato Brasileiro de
-de São Ludgero (Tubarão), ecns- do Lira Tenis Clube, com a sua precauções para a conquista de l1IDa Voleibol. /' '

tituida pelos mais completas "ases" velha e tradicional rival a equipe vitória bem expressiva, vitória es

do vaiei catarinense, apresentar-se- de Ubiratan. e sa que dirá qual dos dois conjun
;á mais uma vez ao público esporti- Será a luta entre os campeões e tos é melhor. A temporada do clu

be tubaronense vem sendo patroci
nada pela operosa Federação Atlé·
tica Catarinense, que vê nas dís
putas do Aventureiro com os nos

sos principais clubes, o modo cor

reto de 'selecionar os "playrs" pa,

a

Ivan será -julgado
o médio esquerdo Ivan, 00 qna- gueirense, insultado o árbitro e

dro de profissionais do Paula Ra-I �s autoridades do pavilhão de hon

mo, deverá ser julgado na próxi- ra, em termos injuriosos, abando
ma quinta-feira, quando estará nando o gramado em seguida,
reunido o Tribunal de Justiça Des·1 Considerando-se grave essa f'al- ,O FI'o'ri-IDO ',em' Blumenauportiva. ta, Ivan .possivelmente será sus-

Como se sabe, Ivan foi ° único I penso, ficando impossibilitado de O Floriano de Nova Hamburgo, banquete á delegação do Fl-oriano,
jogador indiscíplínado no torneio- dar o seu concurso ao Paula Ramos, vice-campeão do Rio Grande do: hr.vel1do sido convidado o sr. Flá
início do certame de proríssíonaís, no encontro a realizar-se' dia 13 Sul, deverá fazer sua extréía, ho-' """"<f!!213 DEl\iÃIO'�X' IPÍR..J\NGA .:

realisadc domingo último, havendo com o Pígueirense, em disputa do
após a conquista do tento do Fi- campeonato citadino.

Amanhã, domingo, o Aventurei
ro despedir-se-á da nossa capital.
cotejando com a seleção local.

je, em Blumenan, .frente ao con

junto do Qlímpicc� vice-campeão
local a segunda apresentação do
gr-êmio Gaúcho será amanhã, fren-

Amanhã, em São José, realizará
o forte "team" do Es:pot'te Clube
Treze de -Maio, desta capital, umJair desgostoso.

Ao que a reportagem do "O Es- que, embora preso ao Figueir-ense
tado Esportivo" eonseguiu apurae por contrato de dois anos, Jair nu
e excelente. centro-médio Jair pre- tre esperanças de ingressar no f'u-

"'-16nde abandonar as fileiras do Pi- tebol de Blumenau, defendendo as

gueírense, em virtude de um de- eõres do Olímpico. Há a possibili
sentendímento q{18 têve com os pa- rlade de um dos clubes dêste Es
l'edros do clube campeão do tor- tado ou do l>araná vir a se i.nte
neio"início, dando motivo a que o l'essar pelo concurso de Jail', pa
t:raque se ausentasse da disputa do gando a quantia de 10 mil cruzei-

(
.

certame. Entrando em contacto com ros, estipulado pelo alvi-negro, pa-
1'a a compra do seu passe.

, .' ' ..

Flllci"dõ··
..

··_-O
.. _· ..

-t-aubCii'--·E::-·
..

-C.

clube "rnatch" amistoso com a valorosa
te ao Palmeiras, vice-campeão ca- equipe do Iplranga, daquela cida
tarinense. A Liga Blumenauenss de de
vió Ferrari, presidente da F. C. D.
Desportos amanhã oferecerá um

com seu

Para amanhã, á tarde, no gora
rnado da Vila Operária do Saco
dos Limões, está marcado o jogo
entr,e Ipiranga e Figueira, em co

memoração ao registo dos estaLu
Los do primeiro, bem como a au

t-orização dada pelo Instituto dos
Industriários, para tomai· poss'e e

administrar a praça de desporios
daquela localidade.

IPLHANGA·X FIGUEnRENSE

"SEREI O HELENO QUE O BOCA
ESPERA"

RIO, 3 {A. N.) - Embarcou ho
je p'ela manhã por via aérea com

destino a Buenos Ayres, o center
-forward Heleno. Antes. de partir,
Heleno declarou aos jornalistas:
"Serei o Heleno qUE) o Boca espe
,ra'\'

o explêndido "pivot", soubemos

Em sua reunião de sábado a que duvide que .0 clube de Alfre
FAC concedeu filiação ao T'aubat.é do Mueller munprirá os designios
'S. C., que vêem de venceI' o tor- a que se propôs no sentido de pro
neio-início de basquete. pugnar paI'a o desenvolvimento do

Essa fiJiação, porém, a benemé- basquetebol, do voleibol e do atlé
ríta entidad€ cOIicêdeu a título pre- tismo em Santa Catarina.
'Cário, condicionando a definitiva TivessB Santa Catarina outros
:á apresentação de can(}ha até 15 de

.

exemplares 'como 'o do Taubaté e

âgosto do ano corrente. ascenderiamos constantemente no
firmamento atlético nacional I

l'etlgi{.llW! e cm Q()�gios da Capful.l.
pa.ra fM>Sirurem �e1as 'solenida
detI qu.e reaHul'ão no pI'Ó:x:imo do
mingo dia 6 do corrente. 41i� 7 ho
ra..., na CQ.tOOral MetropOlitana.

li COMiISSJ.O '

Agradecemos o convite�

Irmandade do S .JesÚs dos Passos
e Hospital de Caridade

JUBILEU DE OURO DO PADRE LOURENÇO MIGLlORE
De ordem do Sr. Irmão Provedor convido os' Irmãos a Irmãi.

para revestidos de suas insignias (baJ�drnus e fitas) assistil'e�l ás so�
lenidades" com que esta Irmanda.cte celebra o jubileu de· ourd de S2-

cerdocio do Revmo. P. Lourenço Migliore, R 6 do corrente, cCl!sfalldQ
thls seguintes Cerimônias:

1.0 - ÁS 8,30 hOl"ml - Missa solene.
2'l - As �7,39 hOl'3:s �. Te-tteul'n e llenç.lW «o Santi&si'mo: SaC''t'a-

D<ls cl\1bes presentes a essa reu

nião, c,inco votaram a favor da pre�
tensão de seu co-irmão. E o fi

zeram sob· uma aleiÇação justíssi-
ta Ao que apuran10s, devido a

�ra !}ara os esportes ca rinen'�es:
\lm inoentivo aqueles que silen- realizaçã� do pré!io Aventureiro

eiosamente vêm trabalhando para
V.. C. x Seleção FI�riall<lpoli.talia

....nn· ,� d "'� ort"""
marcad<l para,amanha de d<lmmgo,

.'l) engran�unen'toV os ....,SP. ."". ..' .
,

.

•. , Deu se
,a pllUlelra Iodada do iO Campo

.ama®res em nossa ,vtllfa. -,
u' ·t..<· C t· fi

d
,,"

t n.idade .li •. nlvel'Sl ano a armense {lOU a-
desse m��:a ::::eU ooncreti. diada paPa a noifií de 2& feira pró-
,que o P .

.

xima, na canooa iluminada do Li-
:tal' as .. ,SUlle -espera,nça,�

111 T-enb, qu-ando então jogarão,...--:yl)i um gesto dos rrm4s nobres
em 'rolei 8 �lete frS 'equipes das

008 olubes da nossa terra. que P,a,oo.l.d{tdes de Direito e Fa:rnrácra
assim permitiram que. .0 'l'au��t,é
,obtivesse um direito tl'ad�rud

- ,Odootok>gi.�. _. _
»os inej.()8 espodivos: a .fili-ação a REMR'.rID08. A 6. B. D. OS D' dOI!!titulo prooário oomo incentivo Q CONTRATOS r'8SC'Oa DI
filiação detiniJjva. A F. C. D. en<lanlinhou, onrem, C O N V il l' "i1

Sabemos que o noy€l clube está. á C. B. D.. para O!l devidos fins, .

A Comr!fS11ó organizadora d4tl
.,'!;.om todos os seus papeis prepara· os oontràtos dos profissionais Ivan, l>Ot.enjdadoo �fa Q p'ásooa dos lU
<!GI; e que a sua canoha está já, em Nen.em, Katcipi.s e Mandico, tod� litnres tem o P1'a&ef ck! oonvidM

��::__çãO.N� há IOO."ia nigu-em 00 Paula Ramos.
,
�todgaS,as antoridndes, (}ivM,milita-

.�_»_"' ._ _� ,
• ., e oowsiátltioas, ft6 Q$ociaçôea

Militares,

10 CAMPEONATO UNIVERSITARIO
CATARINENS.E

menta.

COllsiswl'iiJ, 2 de junho de 1948
LUIZ S. B. 'FBlMDABE -, Secr-e1fft>i(l)

v I A J A N Y' E 5
Firma �:ém-.orll&ni.z-8l1a, COtlJ é'tft!n.a'9 1'.,t-e$�ç6es,

n-e'C&&S'ita de dois vis;antt55 para. ttabania«;m ruts-N l�tado>
à ba� de a;uda de eust'o e OOmi8SÕN- Csrtas de /.�0
punho, dando 'l-eIHêiw-iM, à Cilixa PNtal, ,3M - FpeIk�'<

-

CLUBE ATJ:.ltTl'CO RECREATIVO

.: ," ,;'1:." OL:�M�LCO
,

I _" .'

i#t' ;)� :1 ��;i�"i
A diretor-ia do 'Clube Atlético

:Recreativo Olímpico convida a to
"dos os seus associados a compare
cer n-a séde do mesmo para tratae
de seus ínterêsses,' achando-se esta.
díretorsa á disposição dos sr. as

soelados, todos' os dias das iS ás
21 ih<Iras, em sua séde social ?&
rua Pedro Demoro n. 1.6ft}, no 201
eulr-dísu-tto (Estreito)

, 'A Díretorta,

RITZ - Hoje às 't,30 e 7,30 hcra:;t
1° - Cinelandíj, Jornal - Nacio

nal.
2° - Estl1er Williams e

Skelton - em:

ESCOLA DE SEREIAS
Nunca se viu um espetáculo mais

bonito! Músicas pequenas e mOil':'
tagens luxuosas .

3° - A Cillédia apresenta SUa co-

.média romantica musical: .

PIF-PA,F
com: Walter D'Avila - Aloisi!:,

Silva Araujo � Ratinho e .rararac�t.
- Alvarenga e-RanchirÍho - !'-lel
san Gonçalves - Trio de Ouro _

Quarteto de Bronze e muitos ou

tros ...

Censura LIVRE.
Preços: Cr$ 4,80 e 3,00.

Refi

ROXY - Hoje às 4,30 e 7,30 horas:
1° - Brasil em Fóco - NaciOl1�L
2" - A Cinédia apresenta sua.

comédía' romantica musical:
PIF·PAF

com: Walter DávUa - Trio de
Ouro e mun-os outros ...

3° - Libertad Lamarque, a gralll!e
estrela do cinema argentino - eD1:

PORTA FECHADA
Um drama tão real como a pró.�,

llfÍfl vida ...
4° - Continuação do seriado:

A SOMBRA DO TERROR
, Lotas. " tot'cid,as... ação ..•
Preços: Cr$ 4.,00 e S,oo.

RITZ - amanbã às 4.,15 - 6,3Q
EI 8,39 horas

Errai Flyn e Alexis Smith - ero;

CIDADE SEM LEI

Um ",igoroso drama .num es�cta
euktr tecnleolor ...

\LiJa T. Clube-DomiBgo 6 de Junho, sO'iré=é': d8açaote com
II ,. ,.

11.Iel0
,

as
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l1ainha
candidata, comparecendo ás matinadas

���.=III!IIIJlI�7.I!'l!l2IIi.·,.·.�-��..IiIIIiI�:.-·; domingos às 10 horas da manhã.
_!L5_._:xss�_:s_C_L's:3SLL1 __ ss::s ti _ L �_J_ iS 2&__ 1__ =1EL __!!!_. _ '" .X

Quem
Escolha você

, ,

sera•

sua

da Cidade ?
do Cíne RITZ, aos-

. , � ,. ..

.. e .. "'o" " ••••••••••••

L��� .

IOIIPAmü -mANCA DA l.m�
-

....... 11." - IIIIr 111'j
umoJ)ma • IIIIAJlGN_S

Cifra. do BalaDço d. 1944.

CAPITAL· E RESERVAS
ReapoDI..biJidatla
Reeete
Ativo'

Or. 80.900.606,30
Cr$ 5�978:401 ;755.97
• 67.053."45.30
« 143.17-6.603,80

Sirril.trol pagOI 00_ 61tilDoI 10 ano.

RecpCmlSl. ;lida4et
98.687.816.30

« :16.736.401.�o6,20

Diretorel'
Dr�:1Pllmpbilo 'd't1tra Preire de Carvalho. Dr: P'raOCliCO
de 'SA,' Aauic{MnlOrra,: Dr. JO'Siquim Barreto. de Araujo
e Jo� 'Abr"u�"

.

�

.. ...... PI

Seu precesse de naturalização
ainda não foi despachado?

.

Escreva &em demora ao Esorítorío Juridloo e Administrativo
Caíxa Postal 4.132; Rio de J:aneiro solicitando informações. Esse Es
orlt�no se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da
.Jusb� o que. necessarío for á sua concessão, bem como, de registro
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascímento e de
easamento de qualquer parte do Paíz,

.. '

11r. �S:m�!���.�P.Cy��.t��v:,�:i?F:!.�
ADVOGADOS

Recursos para o Supremo Tribunal Federal, Tribunal de
Recursos e Tribunal Superior do Trabalho.

Rua Debret 23 Grupo 61.6 1617 �� Explanada do' Casie,{o
RIO DE JANEIRO

S-t o E se-c .. ,. .. :

POlUO,AtEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÂTRIA 111.° 68 • 1.- I{1IIOM

<CAIXA'POSTAL, 685 - TaF.FONE 66411 • �P."MAS; ol'llOTECTOIM-a

Agencia Geral para Sht Catarina
nua Felipe Schmidi, 22-Sob.

"

Caixa Postal. 69 - Tel. "Protectora" - FLORIANÕPOLIS

Visão maior e mais 'perfeità
que a de 111m bom binóculo

alcança quem tem sólida �
inlitrução.

Bona livros, sobre todos OI
,

assuntos:
LIVRARIA R.OSA

i Rua Deodoro, 33 - Florianópolis
••••••••••••••• ao ••• •••

'

o TESOURO
Da instrução está ao aloa.noel

de todos. Dá esse tesouro ao teU
amigo analfabeto, levando-o a 1lIII
curso de alfahetização no Gr�
Escolar São José, na Eseola Ind�
trial de Florianópolis ou na C6�
dral Metrüpolitana..

Ordenado .de
(R$ 2.500,000 mensaes

Pessôas capazes podem obter co

locação para trabalhar nesta Capital
ou nas seguintes cidades:
Itaiaí - Joínville - Porto União I

- Lajes - Laguna e Blumenau. �
O serviço inclue pequenas viagens'

em' torno das cidades citadas.
Cartas do próprio punho, si pos

sível acompanhando fotografia, par.
Cx. Postal nO. 5 - Florianópolis. DIRECAo: METODO:

Amélia M Pigozzi Moderno e Eficiente

$. " �#:.��;.���;�:���.��.*_���: 1 R:__U_A__A_L_V_A_R_O_D_E_�_A_R_V__A_L_H_O_,t_6_5 _

.

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL I ::�::7eI�cidades pelo naScimen.! FARMACIA ESPERANÇA
AVIsa aos seus �eTmdores de titulos já íntegralísados OU sorteados 'to de seu filhinho I f 40 J'ar�\ttloo lHLO LA1J8

de acôrdo com o decreto lei n. 7.93Q que tem a disposição dos mesmos Mas, não esqueça, que ,o melhor I HoJ. e &IIUdl1li Iieri .. G1I& ,n&rUa
CASAS, para pronta entrega. - Pasa maiores esclarecimentos dirigir-se presente para o seu

"Pª1POLHOJl,
�� ..et.uR fi .tltr&� - Ue...-Ititiu --P"

ao escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edificio é uma caderneta do €RgDlTO atôrl:w - Àl'tiPIl tI. 1teR4Cl1ta.
�a N.eto). MUTUO PREDIAL.

.

hr8u.u.. eu8a . .-.nIada ... 1I'..uúde ......

I '

I -
I

l-
I
J
I

J
!
':

j
ª
!

I

I A SIFILIS ATACA TODO O ORC'MISMol:1,I O figado, o baço, o coração, o eatomogo, os pulmões, Q pele,
I produz dores Qe cabaça, do:",. nOI OS108, reumatismo; :

f ceguairo, queda do cabelo anemia e abortaI. ,I. Consulte o medico e tome o populol' depurativo ELIXIR 914.
I Aprovado, pelo Do.' N. S. P. corno medicação auxjliar 110 trata-

t menta da Sífilis e Reumotismo d� meamo origem, !
j

Inofensivo ao organilmo, agradav.l cerne licor I

De pessoas têm usado

(om bom resunado o

popular' depurativo

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

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

Almeida - telefone 1.406.

da afamada PORCE!L_A,NA fabricada pela PAíRCELANA MAUA S. A.
Estabelecida desde 1-937 em MAUA, no Estado de São Paulo. Não

tem filiais
CUIDADO COM AS liMITAÇõES
Representante em Sa-nta Catarina:

R. SGHNORR, Rua Felipe Sehmidt, 42 sobro Caixa postal, i44 -

Florianópolis

CIVEL E COM ERCIAL

eONSTITUIÇÁO DE SOCIEDADES
CONTABILIDADE GERAL

TIL GR,. FIA

'FLORIANÓPOLlS-S.C.

.................... � :. .

Confere
Diploma

Correspondenda
Comercial

o Sabão

''VrRCiEM 'ESPECIALIDADE"
..

I

, ,

('lA. WETZ.EL� INDUSTRIA.L-JOINVILLE (Merel)

TORNA A ROUPA BRANQUIBSIMA

\
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NA SESSÃO DO DIA 3, A CÂMARA FEDERAL APROVOU O PROJETO QUE MANDA TRANSFERIR PARA O PATRIMÔNI()
CATARINENSE," 6.444 AÇõES,"-DE MIL C RUZEIROS, DA' EMPRESUL. I

í

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

ais realistas. que o rei •.. I����ode Palio
Um. carta do Ch'eFe de ,Sessão do Fomento Âg;í
cola .. respeito do esse d.. sementes' de trigo
Escreve-Dos o sr. dr. Afonso urna quota de 9.000 sucos de se-

...",----- ,._� . .-.----� Veiga, ,Chefe da Secção de Fornen- mentes para fornecimento aos la-

Florlilhl6polb, .
S de "unho &te 1948 tô Agrícola do MinistérIo da Agri- vradores.

cultura, o segninte : Perguntado sobre a suficiência,

Ns ,C'aAm..ara ��un.·c'.-.pal
'

"1<�lorianópolis em li d�c [unho respondi que 'quanto 'mais sem�n-
_ _ ... de :1948. tes melhor; pois que, os' pedidos,

d b Ih P d O
'snrr. Diretor de "O EsLado". elevavam-se a cêrca de 26.000 sa-

Encerramento o. tra a os .. - raticen o a eme- NESTA. coso

er.cia. _ D'ilcursos do. lider:,. _ Con.gritulal'!óel 80 Tive oportunidade de lêr em 'Adiantei ·que o .Exmo, Snr. 80-
T o número de ontem de vosso con- vernador já havia, �nto ao Exmo.

P,eJeito, propostas pelo vereador udenista ceituado diário, a refcrênoia ao Snr. Ministro da Agricultura, piei.

C O fáto de um alto funcionárro do Ieado um reforço 11a verba paraRoberto olta. -' utr.s not... Ministério da Agl'icullura ..haver, a aquisição de novas sementes e

A sessão de quinta-feira última Posturas - voto de louvor e aplau- segundo aparte do ilustre Depu- que esse ped7do já fôra atendido
foi a de encerramento ,da segunda

I
sos à Comissão que elaborou aquê- Lado Oswaldo Cabral, fornecido os na irnpartáncia de quinhentos mil

sessão legislativa, presidindo os le projeto, o que, foi aprovado. dados que serviram de base para cruzeiros 'lCr$ 500.000,00)" aehan
trabalhos o sr. Batista Pereira, Após, o sr. Gercino Silva, líder que o meu 'particular amigo, De- do no entretanto o nobre' Deputa
servindo de secretários os srs, Jo- da U. D. N., agradeceu a proposta, puta do Ramiro Emerenciano, a-' do Emerenciano que deviam ser

sé do Vale Pereira e Hamilton da Comissão em apreço, declaran- presentasse o telegrama referen- fornecidos recursos para aquisi
Abade 'Valente Ferreira. A ata foi (.0 terem, apenas, cumprida o seu te ao caso do trigo. sição de -toda a quantidade soltei-

aprovada, não havendo expedíen- dever. O "Diário da Tarde", por sua tada,

te. ORDEM 00 DIA vez', cita meu nome como sendo o Perguntado sobre o preço- do

CONGRATULAÇõES AO SR. PRE· Passando-se à ordem-do-dia, a {lo alto funcionário do Ministério saco .do trigo fornecido, respondi A :Sociedade' de Assistência aos;
FEITO MUNICIPAL Casa aprovou: da Agrícultura reter-ido pelo "O que era ele Cr$ 18a;00, havendo Lázaros e Defesa Contra a Lepra"

Com a palavra - antes de deola- Indicação n. 20, de autoria do Estado". �a.ra -Q lavrador real va�Lagem, po- ,
tem a honra de convidar os paren-

rada encerrada a 'sessão o sr. Ro- sr. Osní Ortiga, pleiteando a cons- Desejo esclarecer que não hou- 1S que, pagando os momhos .... ! tes, amigos, admiradores, ás auto.
berto da LUZ Costa, da bancada da I trução do Estadia Munícípal, em r ve um pedido de informações de Cr$ ,200,00' ou mais, recebe�ia ele, I ,ridad.es e .sociedades, congêneres,
U. D. N., propôs néssa oportunida- I terrenos entre as ruas Almirante parte do Deputado Emerenciano, lavrador, de parte do Governo, a comparecerem á missa que em

de, voto de congratulações ao s r. i Larnêgo, 'Duarte Schutel e Avenida tão, pouco houve de minha parte sementes escolhidas, por um pre- intenção a alma da sua inolv'idá
Adalberto 'Í'olentino de Carvaliio, RIo Branco. 'intuito preconcebido de provocar co inferio;? no mínimo, de .... vel e grande Presidente CARMEN'

qualquer ação de parte de qual- Cr$',2,O,oo.' _

.

L1NHAlRES ,COLóNIA, manda cele
quér Membro da Assémhléia. tFOJ uma' palestra amiga, sem brar no dia 8 do, corrente, na Ca-
É habito meu, ·nas ih�ras de 1'01- maiores compromissos, ídentí- tedral Metropolitana, ás 7 horas,

ga, palestrar com Representantes c..a a tantas ou�ras que tenho man- antecipando, agradecimentos' a to-
do Povo, seía sobre assuntos de dos que comparecerem a êste ato-
cara ter geral, seja mesmo os rela- Condue na 3a pâg. de piedade.
clonados .

com a minha profissão
de engenheiro agrônomo.
Não possuo nenhum -desaféto

entre os nobres "Membros da As

sembléia, onde com intima satisfa

ção pósso afirmar, possuo magni
ficas amisades em todas, as cor

rentes politicas nela representa
das.
Tanto palestro com uns, corno

com outros ·e o Caso presente, es

tá ligado _justamente a urna pal�s

t�a amiga e comum que mantive

numa das ruas desta capital, com
o Deputado Emerenciano e outros

c,olegas seus, meus amigos. Após
varios assuntos, respondendo ao

ilustro Deputado Emerenciano, de
clarei 'que a campanha do Trigo
no ano corrente, apresentava as

péto altamente animador, pelo in
teresse despertado entre os lavrá
dores, bem como dispunhamos de

,

digno Chefe do Ex.ecutivo Munici- S. e:xcia., nessa oportunidade, de

lJal, manifestando-se a Casa soli- clarou que, naguela Casa, apezar

dária. ri e, ter€m assento eleme�tos de duas

Em seguida, o sr: Batista Perei- corrent·es partidárirus;, o trabalho

ra, encerrando os trabalhos, agra· realizado. sem feri� a linha de con

deceu a colaboração dos 81'S. vere- duta dos -partidos, é digno dos

'adores durante os trabalhos legi's-- aplausos dos munícipes, porquan·

lativos que se ,encerravam, convo- to todos os seus répresentantes
cando sessão para a primeira ter· procuraram realizar algo em be-

lia-feira de AgÔ'Sto do corrente nefício do munícipio da Capital.
nno. Ressaltou o orador, a par dessas
PRATICANDO / A VERDADEIRA considerações de ordem política, o

DEMOCRACIA prestígio da Câmara no seio do pô-
O sr. João Batista Bonn�ssis. li- vo -de FlórianoPoJis, prestíg'io êsse

der da maioria, foi o primeiro ora· conseguido através da linha de
dor da noite. �. excia. com 'a pala- conduta mantida pelos legisladores
vra, submetéu à consideração do municipais, com' o único propósi
plenário indicação verbal no sen- to de trabalhar pelo progresso do

tido de que o pro'jefo do Código de muniCípio Declarou, após, que a

PostUras, entregue à Presidência colaboração da impr.ensa local, cOm
na sessão anterior, fôsse publicadO representantes credenciados, àque
DO' "Diário Oficial do Estado" 'e la Casa, muito contribuiu para que
lJOS jornais desta Capital. Justifi· se firmasse, no conceHo público
(-,ou S. excia. a razão do seu pedido, êsse prestígio a que' já se referim:
informando que, déssa fórma, os que, fruto da harmonia existente
munícipes teriam oportunidade pa- entre os srs. vereadores, servirá de

l'a, lendo e e,studando o nife,rido ex,emplo a outras Câmara!!' do inte

proJeto apresentar emendas' e 15U· dor. Ao finalizar, s. excia. eviden
gestões, p,raticando, dess'arte, a ciou, de público, ainda, a sereni
Câmara ·e verdadeira Democracia. dade com que se houve a ,Pre-sidên·
Em discussão e votação foi êsse (jia da Casa na direção dos t.raba

requerimento unânimemente apro" lhOs legislativos, propondo regis-
vado. " lo em ata da colaboração de todos

LOUVOR A COMISSÃO e. em especial, voto de louvor à
Oútro orador foi o sr. Armando Mêsa e à imprensa, o que foi apro

As·sis, do P. S. D., que requereu - vado.
spós salientar o trabalho na ela- As ,últi,tnas palavI',a's do orador
boração do projeto do Código de foram coroadas por salva de pal-

;,�"

<.

J
iI

Indicação n. 37, do sr. Manoel
Donato ela Luz, encarecendo a' ne
cessidade de serem instaladas ban
cas para venda de pescado, munidas
de balanças, em Saco dos Limões,
José Mendes, ruas Silva Jardim
(Prainha), e Bocaiúva, (Praia de
Fora) � Pedra Grande' e Estreito.

O ENCERRAMENTO DOS TRAB.Á
LHOS

Votada a matéria em pau
ta para a ordem-do-dia, o sr. Ba
tísta Pereira declarou ser essa a

sessão do encerramento dos traba
lhos.

Retornando a palavra, 'o sr. João
Batista Bonnassis, ilustre líder ma

jor,itá:r�o, profe,riu brilhan� dis
curso alusivo ao fato.

Sociedade de Amparo
aos/Tuberculosos
,Deixou o cargo de 10 ,Secretário

da Sociedade de Amparo aos Tu

berculosos o 'sr. Clito Dias, que se

vinha dedicando com reconhecido

desprendimento pessoal àquela
causa.

mas. O sr. Gercino ,silva, líder. da
U. D. N., apoiou o discurso do seu

colega.
dONFRATEl-lNIZAÇÃO

Após, ocupou a tribuna o sI': Os
waldo Machado, que se congratu·
1011 C0111 oS seus pares pelo tér·
mino dos trabalhos eom bôa s.pma
de serviços pr·estados à coletivida
de. Sug.eriu, entãó, que se realizas
se, sábado à,s 19 horas, no Lira Te
:Pois Clube, jantar de confraterniza
ção, o que foi aceito.
A seguir, o sr. Gercino Silva, I:í

,der da .minoria, propôs fôsse con

vidado o dr. Adalberto TOleniÍjllo
de Carvalho, ilustre Prefeito de
Florianópolis, o que foi aprovado.

PARA FERIDAS,
E C Z E M, AS,
INflAMACOES,

, ,

,C O C E I R A S,
FRIEIRAS,
ESPiNHAS,. ETC.

Rio, 4. (A. N.) - ConVOcados:
pelo Presidente da Repuhlica, reu_
níram-se, ontem, com -diretores dll.\
Companhia Hidro-Eléi-rica do São.
Francisco,' os ministros da Fazen_,
da, Viação, Agricultura e Aero,.
naulica, acornpãrshados de seus I:\,p_
xiliares imediatos. Nessa reunião
o Presidente da 'República" fez vá�
rias recomendações, afim de se
rem acelerados os trabalhos p.re.,'
paratáríos para construção da uzj..
na de Paulo Afonso e execução de
providências que determináraJ.,
quando da constituíção da Com.
pannía.

PASTA DENTAL
ROBINSON

,Carmen Liobares
ColODia

.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
O Escritório dei Partido Social Democrático, a rua Félipe
N. 42, atende aos seus corr-eligionartos para qualificação

das 9 ás 12, e das 14 ás 17 horas todos os dias

Schimidã
eleitoral!

o II ••

1 I
éonforule

-

já anunciàmos ontsp1, acolltece-�am coisas na_,
Assembléia, quando ali foi posto à eexperiência um famigerado
aparêlho de gravar discos. Naquele dia não houve bôcâ-de-siri
no plenário! Falou-se, democràticamente, ,do aparêlho, pelO'
aparêlho e para o aparêlho. E o mofino arremedador, horas
depois, pela Guarujá, bisav� a sessão, ipis Jiteris virgulisquH
O sucesso da máquina papagáia fôra espetacular, se bem que, o

espetáculo não estivesse à altura de merecer reprises. Uma
martelada esmigalhante naquele disco seria de efeitos' bellé
fico� para Santa Catarina. Certas explorações rasteiríssimas�
dos udenistas, não mereciam gravação.

No dia s·egúinte, pelos méto,dos cripto-modernos de fazer

entrevistas, ouvimos interessantíssimas dec:larações de ilustres

parlamentares. Por obediência à hie�arquia, começamos pelo
circunspecto senhor Presidente. Se alguma coisa S. Exa, nos

declarou, teria sid@ o seguinte:
.- "O monstro está ali. Se vai ficar ou se vai embora.

compete ,aGS nobres deputados decidir. P�r dever do cargo, fale,

muito pouco. Em compensação ouço demais! Que não me obri
guem a ouvir duas, vezes a mesma s'c'ssão, 'e tudo irá bem"'.

'

O sr. 1° Secretário pigarreou três vezes· e falou:
"-' "O ,engenho é ,de, arte e 'de lux{J. Serviria, perfeita

mente, para gravar sessõ·es solenes, nas quais, com .é sabido.
não há leitura de expediente ... "

O deputado ,Alfredo Campos, 2° Secretário, em crescendos

de entusiasmoo" declarou:
- "Fiquei sendo amigo pessoal dessa máquina. Ela deve

ficar aquí, por compra, por doação, requisitada ou até furtada•.

Vou submeter à Casa um projeto de resolução, adotando-a ofi

cialmente. Esse projeto abolirá o anacrônico liVro de atas, que'
tanto trabalho me dá. Em substituição será criada a discoteca

parlamentar. Assim, ao' invés de ata da nonagésima quinta
sessão, haverá, no arquivo, o nonagésimo quinto disco. A fide-·
lidade desse docúmentário será de cem por cento. Ao
inicio dos trabalhos, o sr. Pr'esidente não mais fará o .clássico
,e absoleto anúncio: - "O sr. 2° Secretário procederá, agora, à,
leitura da ata da sessão anterior" . .Dirá, apenas, ao contínuo:
- "Toque o disco! Vire o disco!" Dentro dó ,acanhado siste�
ma atual, as tais de retificações de ata são uma ,calamidad�
Os n·obres· deputad.os d'elas se valem para desdizerem o que
,disseram e dizerem, de outra forma, tudo quanto deviam ter

dito mas não se lembraram na ocasião. Com o método cientí

fico' do disco, não acontecerá isso. A coisa Se torna irretifi

cável, porque o que fôr soará! Obviamente ,o sr. Presidente"

nãt:> poderá submeter ao plenário uma consulta como esta:

OS 51'S. que aprovam o disco, queiram conservar-se sentadof>".
Se, porventura, algum deputado negar o que disse, o sr. Pré

sidente ordenará: - "Repita-se o disco". Haverá silêncio =

confusão para os le�ianos. Haverá menos' discursos. E menos

apartes. O trabalho será mais calmo e mais produtivo.
Essa maquina será o nosso esperado Messias. E fóra dela'

não haverá solução ... "
-

j

t
í

-GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


