
COLLEGEVILLE - (E.E.U.U.
- R.T.J. - O padre Thomas MOITis,
S.J. acaba de fazer um apelo aos

católicos de lodo o mundo no sen

tido de que apoiem a adoção do
novo calendário.
Escrevendo em aprovação do

proposto Calendário Mundial em

I
- -

recenje edição de "Orate Frates",

1_ N. 10.456 uma revista editada pela Jmpren-
--- --__ sa Litúrgica (Li turgical Press), d-e

clara o padre Morr-is : "Este assun- adorar a Deus em dois dias conse

Lo não pode sei' uma coisa indif'e- cutivos? O povo judaico tem seu

rente aos católicos. O exemplo do prógrio calendário e, no entanto,
papa Gregor-i o xrn, dando ao mun- na pratica vem sendo forçado a

cio um mais pergeito calendário, usar o calendário gregoriano. De
deve constituir uma grande inspi- mais, é o calendário- gregoriano e

ração para a Igreja no século XX não o judaico que se pretende re

para. que coopere com as nações do ver."
globo na elaboração de um ainda
mais per Ieito e seguro calendário
� especialmente se 'consideramos

que esse novo calendário não 80-

mente benificiará as atividades so

ciais e comerciais dos catolícos,
mas ainda, se bem que num senti- Rio 8 (A. N.) - Despachos pra

do externo, embora importante, se- cedentes de João Pessoa. informam

r
á de vantagem para a 'liturgia da que foi ali recebida com grande
Igreja." júbilo, a noticia de que o Presiden-

Falando cio dia extra a ser adi- te da República fizera voltar ás

clonado ao fim de cada ano, com suas funções de Chefe da .Casa Ci

a designação de "Dia Mundial" e vil da Presídencia da República, o

que fará elo proposto Calendário i
ministro Pereira Lira, cuja visita

Mundial um verdadiro calendár-io I a este Estado está senelo aguarela
perpétuo de trimestres iguais, diz da para depois do seu regresso dos

o padre }Jorris: "Não é a Tgreja Estados Unidos, anele irá como in

Católica, mas algumas sei�as pro- Iegrante ela comitiva elo general
testan I es, como a elos Adventistas Eurico Gaspar Dt�:a.
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Localizáção de cam
pos de irriga�ão

.l'b.o 8 (A. N.) - A Divis� de A

guas do Ministério ela Agricultu
ra e a Diretoria Geral elo Departa
mento Nacional da Produção Mi

neral, expoz, mais uma vez, ao Mi
nistro ela Agricultura o seu ponto de
vista contrário á localização de

sarnpos de irrigação á margem io
São Francisco, na área atingida

'pelas enchentes. Corroborando o

acêrto dêsse ponto de vista, la
mentavelmente ocorrêram sinis
tros no Estado ela Bahia, por oca
sião elas úllimas enchentes daque
Ie ri o. O ministro recomendou que
se Iizessern estudos minuciosos
\)al'a serem submelielos á comissão
do Vale do Rio São Francisco.

l.
o ecUpse da lua

Rio 8 (A. N.) - A população ca

rioca assistirá na norte de 12 para
13 elo corrente, a um interessante
r'enõrneno ast.ronómico. Trata-se do

eclipse total da lua, visivel não so

mente no Rio, como em todaa A
mét-ica. �rante cêrca de 5 horas,
apesar de havei' lua não haverá

luar, pois o satelit.e ela terra estará

mergulhado na penumbra. De a

côrdo com os dados oficiais forne

cidos pelo Observatór-io Nacional,
o comêço do eclipse será geralmen
te visível na parte ociden tal elo O
ceano Inelico, no sudeste da Asia,
na Europa, Africa, no extremo su-(
doeste da Europa, no Oceano A

tlantíco, América do Norte, Amérí
ca do �ul e regiões oriental e cen

tral elo Oceano Pacifico.

M.,sa redonda. sôbre
Itrabalbismn

Rio 8 (A. N.) - O ministro Ho
norio Mon le.iro : comparecerá, ho
Je, á instalação ela "mesa redon
da" sôbre assuntos trabalhistas,
na sala da imprensa daquêle mi

nístério, onele fará declarações.

ReClamação dos
maritimos

Rio 8 (A. N.) - Os mar itirnos
solicitaram ao Presidente da Re

pública, por intermédio elo Minis
tério elo Trabalho, uma audíõncia.]
afim de apresentarem ao Chefe do
Govêrno as suas reclamações sô
-hre a tabela do aumento de salá

rtos da classe. O presidente ela

Federação Nacional dos Marítimos,
sr. João Batista de Almeida, fez

declarações criticando a entrevista
concedida sôbre o caso Pilo presi
dente da Comissão Nacional da Ma

rinba Mercante. Afirmou ctlll' o I'c

champnl'Ü da· Feeleração seria um

_meio habi] para a Comis3ão fazer
a imposir,ão ela tabela que elabo
rou. OuLt'os dirigentes sinelicais
dos mal'itimos manifestaram-se
iambem conlrários á� afirmações
do comamlanle Amaral Peixoto,
tendo dirgido um apêlo ao :\Jinis
iro do Trabalho para que scja da-
da ,í quei;t1ío rápida ,sollll:iio.

.

o Magn'ífico PO'ntífice
A IGREJA está celebrando, neste momento, o jubi-

lei áureo do Papa Pio XII.
.

A comunidade católica do mundo inteiro reve

rentemente se prosterna ante o altar de Deus, e por
meio de milhares de preces que saem de milhares de
lábios agradece a inefável graça do Altíssimo de ter

. permitido celebrasse o Pontífice Máximo a festa de ou-

1'0 de sua comunhão com a vida devota, com o sacerdó-.
cio católico, que é a maior das dádivas divinas, pois
que promana da própria essência de Deus.

Nos dias escuros que atravessamos, entenebrecí
dos de dúvidas, carregados de intensas agonias da al

ma, incertos de harmonia, cheios de interrogações
desconcertantes, em que rolam tronos, caem govêr
nos e a sociedade vive em,constantes sobressaltos, é
consolador verificar que só a Igreja permanece a mes

lua, una na sua essência e una na sua estrutura, una
na sua doutrina e una na beleza do seu apostoládo
cristão.

Congregando em vez de desagregar, conciliando
-

em vez de lançar a discórdia, irmanando em vez de se

parar, a Igreja como que se renova a cada <lia na su- '

blimidade de sua missão Iraternizadora, no seu minis
tério sagrado de apagar o ódio entre os homens.

Perpétua, eterna, inexpugnável até mesmo ante as

portas do inferno, a Igreja não esmorece no cumpri
mento de seu dever de norteai" as almas pata a salva-

ção.
�

_ ,

'

Entregue ontem a Pedro, o� sucessores do Pesca
dor só a têm'agigantado-mais-e l-riaís pela corágêrri.tpé
Ia fé, pelo denodo, não tremendo ante os grandes, não
cedendo ante os poderosos.

Sua incontrastável fôrça vem de sua grande hu
mildade, de sua inapelável decisão de servir a Deus
sôbre todas as coisas. Os vendavais, as catástrofes, os

terremotos, as guerras, os cataclismas não a abalam.
Cristo vigia por ela do alto' do Céu.
.E em cada novo Guia, em cada novo Pastor, em

cada novo Papa, a Igreja mais esplende e mais de
monstra a sua imensurável grandeza.

Aí está o magnífico Pontifice reinante, herói da
Paz e herói na Guerra, na portentosa realização de seu

mandato divino aquí "procurando evitar a sangueira,
alí, em meio as vítimas da conflagração, procurando
levar consolo, pão, alivio aos que ficavam orfanados.

Quão admirável, quão solicito, quão incansável,
quão sublime se mostrou, mesmo, o ínclito condutor
da Igreja Católica!

.

Georges Leygues escreveu certa vez: "Plus haut

que le reálisme polítíque il y a le devoir' et l'idealisme

religieux. Les nations doivent a Dieu un culte natío
lIal; c'est pou elles, un devoir de conscience qui leur
attire les benedictions du cieI".

As celebrações que hoje se fazem em todo o orbe
católico em homenagem a Pio XII são bem um teste
munho da reverência das nações ao legítimo sucessor

de Pedro, a quem �risto atribuiu o poder de ligar e

desligar ao Céu as coisas da Terra.
O culto que as nações devem a Deus, mais alto que

qualquer realismo ou idealismo políticos, se reflete de

alguma maneira nos seus representantes, Foram êles
que nos trouxeram a palavra do Salvador e êles a le-
varão pelos séculos afora.

.

Reverenciemos e exaltemos o Pontifice reinante
e1n pleno fastigio de seu heróico pontificado, certos de
queassim reafirmaremos a nossa fé nos destinos eter-
nos da Igreja.

.

de 7° Dia, que fazem objeção ao

projetado 'calendário no terr-eno
"dogmático", Esses Aelventistas e

tambem alguns jueleus alegam que
o dia extra é contrário à recon

mendação elivina ele observar ó
"Sabbath". Eles se preocupam com'
o fato ele ser o dia extra conside
meio um feriado mundial e poder
ser, por isso, celebrado como um

elia Santo. Consideram eles errado

NERÊU RAMOS
Vice-Presidente da República.

Júbilo!em
João Pessoa

Duzentes classes de alfabefi�
zaçêo para Sé'ota C�Jarina,

Acabá de ser aprova elo pelo Se
nhor Ptesldente de República o

plano da Campanha de Educação
de Ad ultos e Adolescentes Analf'a

helos cio Ministério ela Educação,
para o ano de 1949.
Ao nosso Estado coube um total

fie duzentas classes, que deverão;
funcionar, a partir de 5. de maio

próximo vindouro.

A Comissão do Serviço Estadual
de Educação de Adultos já iniciou
seu programa de propaganda, con

tando com a alla colaboração do

Departamento ele Educação e Ins

petorías Escolares, além da coope

ração que sempre recebeu e está
recebendo dos orgãos da imprensa,
rádio, associações' culturais e au

torielades, em geral.

Vitima dum � acidente de automovei

A infância italiana doou 350 mil
cruzeiros à criancas brasileiras

,

lado de Guerra" e os pilotos itali-

RIO, 8 (V. A.) - Esteve no Pa- anos do avião "Anjo elas Crianças"
lácio do Catete o sr. Mario Augus- destinaram as crianças brasileiras.

ia Mar-tini, embaixador ela Itália Conforme o desejo dos doadores

no Rio de Janeiro, que fez pessoal- a referida quantia será entregue
mente entrega ao presidente ela Re- aos orf'ãos dos aviadores bt-asilei

pública rio donativo ele trezenlos e. ros e dos orf'ãos em consequencía
cinquenta mil cruzeiros, que os d�-I das enchentes veri�icadas no Esta-

retores ela "Casa elo Pequeno MuLI- elo de Minas Gerais.

o almirantado britânico lará experiencias,
. com o raio gama atômico

são a irradiação mais penetrante
LONDRES, 7 (V. P.) _:_ O Almi-I da energia nuclear. Pode .atraves

rantado está ultimando os prepara- sal' muitos pés de chumibo. Fontes.

Uvas para uma experiencia UItra-, cientificas dis.seram que, possível
secreta, na qual um navio ele gue- mente, os hr-itanicos pensam em

rra será hombardeado com raios pregar uma pequena pilha de ener

gama �micos destruidores. g ia atômica, portátil, como fonte

Atmosfera de absoluto segredo dos raios gâma, que têm reações
rodeia o projeto de experiencia,
que sel'á realizado 'no cruzadoe

"Arel rusa ", aLualmente no porto
de Falmouth.
Diferente ela experiencia ele Bil

kini, não será permitida a assisten
cia ele representantes da imprensa'
.e será guai'elacla a maior reserya.

Um parla-voz do Almirant aelo

disse CJl1e o raio atômico qLle será

projl'larlo �ohJ'e o nayio
.

não é o

"raio ela morte", mas ni'io rlCll

maiol'es detalllcs. (Os raio� gâma

Felizmente não sofreu feTimentos de gravidade
RIO, 8 (A. N.) - Foi vítima de. um acidente de autbmó,.

velo deputado Artur Bernardes, quando vinha para a sessão
da Câmara dos Deputados. O seu automóvel foi abalroado por
outro, resultando da colisão ligeiros ferimentos na cabeça do

cop.hecido prócer mineiro, além de escoriações generali.zaébs_ O
sr. Artur Berna!des regressou à sua residência, onde g'uarda o

leito, não tendo sido constadas lesões internas, segund') foi apu
rado pela radiografia; uma comissão de deputaçl0s est.eve em

visita ao parlamentar mineiro.

em cadeia).
A notícia do Almil'::tnle' elizia:

"No verão de 1949, uma fonle de

radioatividade será dirigida conLra,
um navio de guerra, a Jim ele es

tabelecer os efeitos das anelas L'aelio

ativas sobre as partes vitais do na

vio e o possí\'el efeito sobre a lri

plllaç1ío. A experiência não c-all;;a

ní inconyenienles ao público. Rea

lizar-se-á em frcnle a costa sul. 0-

pOl'tunamente, o "\lmirantado' no

Lificaní a navegação dc�sa zona".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REINICIANDO SUAS ATIVIDADES, O GRÊMIO LI RA REALIZARÁ, TODAS ÀS QUARTAS-FEIRAS, ÀS 20 HORAS REUNiõES NA SEDE DO LIRA
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lIMoedas antigas ou modernas
A. DAMASCENO DA SILVA : Tem alguma moeda antiga em sua casa? Conferindo a delta pode

: valer até 50 contos!... Si V. S" não tiver moedas, seu vlsinho terá.
.

-

, • Compre um CATÁLAGO DE MOEDAS 'ANTIGAS DO BRASIL e

·1 jogue díàriamenté na loteria sem comprar bilhetes.

O próprio autor compra moedas pelo preço marcado em catálago, de

: c-s 10,00 para cima.

(Edifício Pérola) : Obra raríssima e de grande utilidade.

I· À venda em todas as Livrarias da Cidade.

,I':
Fones: 1.324 e 1.388

._

PREÇO: Cr� 20,00
.'

Florianópolis - Santa Catarina : �()....()�)....()�)....()....()....()....()�....()...()....(O
• . I

;::::::.;��_
...

;::= ! 'I' t.' I
limo�%���� viagens à Joinvile e Curitiba prefira as luxuosas i Transportes· Aéreos limitada i

i ,eo 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba
• _ Joinvile - Florianópolis e Lajes. ,e� 3as. -5as. e sábados: Lajes -- FloTianópoLis -- Joinsnu:

, Curitiba -- Paranaquá -- Santos e Rio. e

o Ópera com Aviões' Douglas DC3 de 21 toqares. ,
,

J e

j
W'

Ag!���Lh!����fra�i3�� !ef!�e�!�S I
• S.
",()�()",o""()",,() O""()""()""(l,,,,()_'_'()_(l ().

ADVOGADO

AÇõES CfVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 - 20 ando

Diàriamente entre:
FLORIANóPOLIS

ITAJAf
JOINVILE

CURITIBA
.

FIUZA LIMA & IRMÃOS
Conselheiro Mafra 35 -- Telefones _ 1562 _ 1565

CONFôRTO
SEGURANÇA

RAPIDEZ

LIVRARIA ROSA
(RU� DEODORO, N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERViÇOS TIPOGRAFICOS

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL ENTREGA
RÁPIDA

VENDE�SE por motivo· de mU'danei
. ·Grande área de terreno I iii cultivada
(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros
A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas- de madeira e uma de material:
.

TRATAR:

Florianópolis - nesta redação ou Escritório 1. de A L.' Alves.
Barreir,os - com o proprietário Mathias Iha.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro,
-------------------------- ... ----

Guia do
Publica relação dos comerctactes e industriais com seus enue-

recoso
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Catacína,

Redação: Rua Prudente de Mor,ses, D. 626. - Curitiba.

;R:'RÃFÃ'ÊL' �G.·é�ÜZ·L�MÀ I
DR. CARLOS LOUREIRO

DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto

ri.Q 18 -- Florianópolis

Suhwartzmaun
REPRESENTANTE

FRANCISCO DO SUL para NOVA IOHK
Informações ecm os Agente.
- Carlos HoepckeS/A - CI - T'eletone 1.21 I ( En t. t eleg ,

do Sul - Cerlo« Hoepcke S/A -C [- r !!eloae ') MO) � i! \II t\C '{
·Fl{ r ilnópo'õ"
f�c Franeircc

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

I
I
I
I •.. reune

__

som ... acabamento ••

solidez••. no piano perfeito!

Além de vários modêlos 'para
pronta entrega .. _ êste.rnaravi
lhoso plano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de
pagamento a longo prazo!

para Santa

KNOT
Ceterina-

S/A
Cx. 134 - Tel. KNOT

Florianópolis
o fALJ<i J)� 1'1.'.âotA!

Pro�urem na Agémtl*
Progresgo, :.(LIVRA.RIA 43, LIV�
ROSA

f

J

Quando alguém. ia!_ ._
Iheiro dá illlBtraoAO l>-CimII, ....,_.

lhe. em ........el c-to. tUJO CJélioe do
noelente ..peritlvo ItNOT, 1__

_ V. Si&. de lILll:'E!8C6ntar. ao�
..' .. gentileza.:ESTEE 1.411---
ern O NEli APERITiVO

PREDILETO! ,

1 ///1 P/)OliUTO D.4 KI10TH.fItO- (011. f SEIfUIUJ$
, ITI••u.í__..___..

CASAS E TERRENOS

Possue V. S. casas ou terrenos pars:-
vender?

Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório ImobiliãrlG>'

A. L. Alves.
Rua Deodoro 35.

. . . . . . .. . '

EMPRESA SUL -- BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL _

Serviços de energia elétrica
em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Ti"
jucas, Rio Negro e Lapa. -. (

Material elétrico para íhsta
lações - Motores - Dínamos
- Bombas - Lustres _; Fer
ros de engomar - Lampadas
- Ventiladores - Serviço de
instalações per "Pessoal. técni
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 de>

Novembro, n. 449 Caixa Posta!i
n. 62 - End. tlegr. - "oEmpre-'
sul" Joinvile - Sta. Catarina,
- Brasil.

CASA MISCfiLAN EA diltri·
buidora do. :Rádio. R.:C. A
Victor. Válvula. e 'Disco ••
Rue Conselheiro MIltra

Os Rins que devem eliminar
. todos os traços de substancias
toxicas ou impurezas do organis- !

_ mo. estão permitindo' que um -.
excesso de acido urico se acu- !
mule e penetre em todo ao:
organismo.
A falta de cumprimento de sua ,

tarefa por' parte. dos fins ê a. i
causa fundamental das dôres·1
reumáticas, lumbago e irregula- I
ridades urinarias. i-'Este acido urico rapidamente f6r-· :

ma cristais agudos. que se alo- !
jam nas articulações. causando-i
a sua inflamação e rigidez, as

.

cruciantes dôres do reumatismo-
.

e outros males do sistema urina- 1
rio. O tratamento apropriado de- ;
ve fazer voltar os ,rins ao seu,

estado normal. afim de poder'
ser filtrado o acido urlco. É por
isso que as Pilulas De Witt con

seguem dar alivio permanente-
-nos mais rebeldes casos.

As Pílulas De Witt atúam di
retamente sobre os rins. de-
volvendo-lhes a sua ação natural
de

•

filtros das impurezas do>

organismo.
Acham-se á venda em todas as.

farmacias.
PILULAS :t

DE ·WITT-�
Para os Rins e a Bexiga

.1

EM VIDROS'DE 40E 100 PILULAS_
o GRANDE Ii MATS ECONOMICO'l'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE - DIA 16, SÁBADO, GRANDIOSA "SOIRÉE" DE ALELUIA, ÀS 22 HORAS; SORTEIO DE PRÊNHOS; RESERVA 'DE"MESAS, NA RELOJOA�
RIA MORITZ, A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 11. DIA 17 (DOMINGO) "MATlNÉE," INFANTIL DA PÁSCOA, COM FARTA DlSTRIBU�ÇÃO DE BOM)lONS,

ÀS 16, HORAS. SERVIRÁ DE INGRESSO O TALÃO DÊ ABRIL

----E-----n...--ce__,_..rr�·amento do Curso ... ':::__t-M-'____"'AúO---ssoo=aL··F�-do-'==·�.'F=-"';';=Oe=R�tr=-=IKmAoMpd iatanto, com o seu trabalho, CO!1l a ter por verdade que não é l)':US
sua Ilustração, com sua vigilâucia possivel subjugar a opinião púbü

FAZE;\Ir ANOS HOJE: e sua disciplina, E a nós próprrcs ca brasileira, parece-me que o lllt:-

a senhorita Lenila Lehmkul, Ji-, e aos de nossa classe social, ::I elas- lhor que temos a fazer é or-ienta-Ia
lha do sr. Afonso Lehmkul ; I se média, que temos a nossa feliei .. I para, uma finalidade construti va,

o menino Claudio PullgrI; dade co.ndicion�da à. harmonia e :'1 1 c?l_np.enetrando�a, de _sua responsa-
o sr, Procópio Borja, alto comer- prospendade do mero em que ha- hilidade e particípação na COIl,1u.

{l. ia:�e desta praça e p,essoa �ue eles- bitarnos. .:omo bem salient?ll o r ção d,os destinos da Pátria, ,e�itail:fruta de largo conceito social: grande tribuno e culto magistrado do, desse modo, que o exercrcro 110
o sr. Ricardo Zukowski, cirugí- Dr. José do Patrocínio Gallotti, a direito do voto venha a se tornar para sempre, Em menos de dois me-

C....IN'E'MASão dentista; Ij ;p;1", liberdade e a felicidade são indi- a negação do nosso. direito 3. feli .. ses alicerçamos amizades que ii açao
o dr, José Murillo da Serra Cos- visíveis: ou são de todos ou de nino .cidade, à liberdade e à prosperlda- do tempo dificilmente destruirá Vi;

RITZ _ Hoje às 4,30 e 7,30ta, funcionário' do !APl e provec- guem. Assim sendo, como podere- de. vendo na mesma cidade, muitos de
horas'

• I'" f I'
.

1 d ,."', nos eram os completamente esí ra- .to advogado; Imos nos aspirar a' nossa e ictr a e Senhores - -ainda sob muitos as-
Gary Grant _ Alexis Smith

a menina Libertar Lamarque, pessoal, se vivermos num ambiente pectos se compreendem as atr.ihri- nhos, uns dos outros, O curso que
e Carlos Ramirez _ em:1 d O L I d t 'd' de J

..

d
'

'I era terminamos ,teve o .condão de
EL

.f'ilha o sr. scar, ama.rque,;, e," ,rage Ias, e mversoes t! e nu- ções de> educ,ador social, em reia-
CANÇÃO INESQUECIVnos aproximar, sem formalismo. nema menina Arlete-Maraia Silveira, serias. çâo à coletividade em geral, ,aos

,
. ., A vida e a música' do famoso'filha do sr, Argemiro Silveira, 2° trabalhadores e aos empregadores, preconceitos, mas espnotaneamentc, Cole Porter num maravilhoso'1' t Essa tarefa de contribuir para a at ralrnente tornando nos arruaos ',íJargenLo da 'Policia MIl ar ; sempre com o objetivo de melhorar nu,

-

'It' Iformação de uma opinião pública 't ti . ecnlCO oro
as condições morais, materiais e smceros, e pres a IVOS, porque �s- Censura.- Livre.esclarecida. é para nós perfeita- tamos ligados pelos mesmos obje- intelectuais do nosso povo obede-

,

'
.

.

No Programa:mente exequível, sem precisarmos .

ttendo a um programa racional f' ob- IVOS,
O esporte em marcha _ �Gi.c.desenvolver, no exercido de- nossas

ieti
.

I
. O curso que ora terminamos te-

AtualídadesWarner Pathé _je 'IVO, que sena ongo mencionar- efunções, atividade político partida-
analisar, Desejo apenas referir-m'r v� os seus enc�ntos. �e exi�iu de

Jornal. '

,
.ria, atendendo, dêsse modo à re-

it I 1 L' nos alguns esfôrços.i êste fOl, l-al,'ga-I Preços', Cr� 5,00 e 3,20.
' de passagem, ao capl u o re_[ll,lvc

'll',9,00 - ABERTURA - Bom dia comendação do Regulamento do .

mente compensado pelo muito que. 1 à explicação da função sociai {la ••I Educador Social, pois a verdade é aprendemos e pelas magní,fi.c'ls a- O·"D'E'O'N" _:_:_ -H'o·'le' à; '7',i5' h��as' .

ti
-'" propr-iedade privada, para lembrargrava- uma so e o patrío ismo nao e prrvi- �

SPd I
- trações com que fomos dehc·Ia1os.. 10 _ O esporte em marcha.as palavras dos antos ares .eao

IlégiO de ninguern. Ressalvei o não de
" Para não falar somente na reum- 20 _ Rory Calhoun e RhondaXlII e Pio Xl, nasenciclicas Rerumsenvolvimento de atividade político
'A ão que promovemos, em horneua- Flemíng _ em'.

.Novarum e Quadragessímo no, re-partidária, rio exencicío de nossas '

lZelll aos nossos professores, '.' na A ILHA DA MALDIÇÃOproduzindo, aliás, os ensinamentos �

funções, não por achar que ter e
de S, Tomaz ; _ que Deus permite qual, a par da alegria descuidosa, Um drama de aventuras em.defender partidarismo político SP-
ao homem a propriedade privada, tivemos a ,opo�tlll�id�de de ��I:lila- I polgantes num cinecolor mara•. I

ia coisa reprovável. Ao contrario
d

'

d t lhe co-
. tal' dos dotes àrtísticos, POP,lCOS vílhoso..

,-

I
as COIsaS a na urezg, maso que acho reprovavel, e nao tel'. '- , . culturais e cômicos, dos nossos co- 30 _ Joel McCrea e Gail Rus.tidarí Iíti ., mma a obrigação de facilitar aos

par I arrsmo po I ico e viver a rncr, legas, vale lembrar que tivemos :J sel _ em:
"

d t d
- outros, o uso delas, sempre que

A
cc os ven os, as emoçoes momen- previlégio e a honra. de assistir em MEDO QUE DOMIN

_

houver necessidade, salientando � 1tâneas e de conveniências menos
que a distribuição dos beneficios "avant-premiere" o lançamento de Um filme de suspense e açao.nobres, e concorrer para que os
resultantes do aumento de bem e grandes e futurosos oradores, Se Censura até 14 anos,

caprichos e a felicidade da pessoa nem todos manifestaram Igual \'('1'- Preços: Cr� 5,00 e 3,20, .' riquezas, pelo incremento econô- 'ii'humana se sobreponham à estal'iH- bos'idade, é certo 'que todos �riirlll" ROXY _ HOJ' e às 4 e 7,30 horasmico-social, deve ser feita de 111.'1110dade dos programas de administra- ziram com fidelidade os 'seus pC,n- '1° _ A Marcha da Vida _que não padeça o bem COlllmr. deçi::o, Ressalvei o não desenvolvimpn- samentos e defenderam com ar.lrJr Nacional.toda sociedade ,evitando-se que lun3to de atividade político partülúria -as suas' convicções, qualida,des e<.�qs 20 _ Rory Calhoun e Rhon., classe exclua a outra da partie:pa-no exercicio de. nossas funções. por indispensúveis a qualquer trihuna da Fleming _ em:ção dêsses benefícios.
IÇÃOachar altamente reprovável e cri..

.que se prêze. " II,'ll\ DA MALD
minoso até, I?tevalecer-se algllcnr do Esse o principio consagrado pela

Um arama de ação e misté•
�Cll cargo ou de sua investidm'a, nossa Constituição que, em seu' art. De minha parte, permitam que· rios '

.

SERVIÇO DE l\fETEO· para constranger o outrem a un:. 147, estabelece textualmente; "O lhes confesse que achei simples-I 3� _ Início do empolgante
pronunciamento -sectário, o que a liSO da propl'ie.dacle será condicio- mente deliC'iosa a sem-cerimôria

. seriado:
(_ ROLOGIA meu ver, cont'itue violê�cias ou w- nano ao bem estar sociaL. A .lei po- com que alguns de nós, numa expo- O MISTERIOSO DR. SATAN .

Pevisão do Tempo, até 14 horas borno e vicia o:livre pronunciam��to clerá, com observancia do dispos- sição de apenas cinco m·inutos,. re- 40 _ Otto Kruger e Line ROM
. .do dia 9 I das urnas. Os, trabalh?s de ,altcla.. to no art. 141, § 16 (desapropria<;:�() vogavam, sumariamente, dispilsiU- berts _ em:

Tempo Em geral instavel - Tem_
I
1I1e11to de a�eptos devem flcf.l.r a por interêsse social, mediante pré- vos básicos do nosso Cónigo Civil PENUMBRA DO PASSADO

-peratul'a - Estavel - Ventos de' car?�, exclUSIvamente: ,.dos parh�os via e justa indenização eln dinhei- cuja elaboração deu tanto trabalho Um empolgante drama poli-
:Nordeste a Sueste, frescos

.
, I pohhcos., NO,ss,a funçao, como e.�u- ro), promover a justa distrIbuição e tomou tanto tempo, a tantos vu!- cial.

d lnJe se em Cn da propriedade, com igual oporlu- to.s de titulos IJomposos, Não seI se 50 _ Continuação do seriado:Temperaturas estremas de hO.le: e� ores soclal�" res I .
- .'

,-
Maxima 25 O - Minima 18,4 oSmar aos operanos o culto e a pra- nidade para todos", a caturrice de alguns vai \ nos in- O TERROR DAS MONTANHAS

' , ,

tica da democracia, não da demó- Colegas - Chegados ao fim (li) criminal' por isso, Se tal acont('eel', Censura até 10 anos,
.

cracia de palavras, mas da d,)Jno- nosso curso, é chegada a hora U(' lanço, desde já, à guiza de defesa, a Preços: Cr$' 4,20 e 3,20.
PLANTANDO DA cracia de açã,o, dessa que estudamos nos despedirmos. Creio que 'Pude- justificativa de que não e'sLul1os' , .. , ... , , .

mos faze-lo sem expressões paté- fazendo prova de Direit� Civil e l'MPERIAL '� HOJ:e' às 4 e 7,30Tem V. S. pomar, jardim e ne- em nosso curso,

P d Senllores se n '('11 ticas sem' sensacionalismos corno·" sim .de 01'.atória, ele rétórica., scnd0 horaseessita de árvores frutriferas e er oem-me,
.

,.l.-
,

meSlno aSS1111.to vedores, Assim como chegamos, ca- permitido aos grandes tribunos es- 16) - O Esporte em Marcha:flores? guel-me por um
_

Peça catalogo, nesta" praça, I até fatigá-los, Isto fi,z, por �{'har da qual do se.u lado, assim iremos sas liherdades, que avivam o disClv'- - Nacional.
�om J. Costa à Rua Jerônimo

I
(In" devemos ser reahsta e olhar a<; �aindo, cada qual para s'eu 1ado. so e lhe emprestam um colorido 2° - Otto Kruger e Line Ro·

Coelho nO 2 coisas como élas são. Se temos que I Mas a iembrança dêste curso ficará original e sedutor. berts - em:
. I' PENUMBRA DO PASSADO

---------'--E l' V ,o 1 I
- Colegas - De todo o coração lhes Um drama policial cheio de

«, e s a r a o» agradeço a delegaçã'O desta trihupa, ,suspense, . .

.

para mim tão altamente honrosa, e 30 _ Continuação do seria-
peço que relevem as minhas oldi- do:
ciências, TERROR DAS MONTANHAS
Sejam minhas palavras de des- 40 _ Rory Calhoun e Rhonda

pedida um convite para um compro- Fleming _ em:
'

misso tácito, no sentido de que, nu- A ILHA DA MALDIÇÃO
de Cjnel' que esLejamos, estejamos Um drama de ação e misté-
c;empre à procura de nov·os conhe- rios ...
'cimentos, cultuando a ciência e pes- 50 - Inicio do seriado:
quizando a verdade, O MISTERIOSO DR. SATAN
. Distintos mestres e caro .para- Censura até 10 anos,

ninfo - as homenagens da nossa Preços: Cr$ 4,20 e 3,20.
amizade a admiração ,são o nosso , , ,.,.,., ..•••

preilo dp reconhecimento peo mui- RITZ - Amanhã:
to que lhes estamos devendo, pda Maureen O'Hara e Robert
sua solicitude, fidalguia e distin- Young - em:

- AMA SECA POR l\C1\SOçao,
A quantos nos honra:tl1 com sua� '��.'"":.'

..

ilustres presenças - as nossas

,manifestações da mais profunda
gratidão,
Colegas - que o destino nos seJa

favoravel. Que dentro ou fora das

funções d,e educadores sociais, DOS

samos, de algum modo, contrihuil'
para "minorar os 'sofr'imentos orÍ

mOl'ü,la CaIPIra, OSMAHJNA MON- undos da miséria e reconduzir �!lnto
GUILHOT a esLrelinha .cIo samba, o individuo, como a família, na ine

:\IIOZART REGTS e o REGIONAL

I
dida do passiveI, às normas ele

DE ORLANDO DUTRA. 'existência do meio em que habita" .

Rádíe Guarujá
. .PROGRAMA PARA HO,JE

para você ..•

9,30 - Variedades em

ções
,10,00 - Arco Iris musical

.10,15 - Xavier Cugat e sua orq

;10,30 - Torny Dorsey e sua orq,
: 10,45 - Passa tempo musical

'10,55 - Informativo Guaruiá.
11,00 - ENCERRAMENTO

13,00 - Oferecimentos musicais

15,00 - Rádio conto musical
-15,30 - Variedades em gravações

, :16,00 - ENCERRAMENTO

'.\17,00 - Em tempo de valsa,

�7,30 - Variedades

'17,4.5 - Posta Restante J-7

'18,00 - Ave Maria
"

;18,05 - Musicas populares varia
das

'18,30 - Momento Esp'ortivo
. '19,00 - Bôa noite Encerramento

\

deon, dia 17 dOllling'O de Páscoa,
num grandioso BTG SHOW, em

qnr tomarão par[e: ALDO :\. n9�
ZAGA o mais jovem acordeonista

do Bl'asil, ZÉCATAU o popular hn-

CA�CIOl\'ETROS, sem duvi�la o

maio!' ca ['laz radio fanico..... de San
ta Cn' <1l'ina, farão a �lla reapariçâo
.a plalria catal'inC'nse no Cine 0-

3

Viúva Caetana Matilde For-tkamp e filhos: convidam aos parentes e amigos para;

assistirem a missa de sétimo dia que será celebra.da na igreja do Colégio Catarinen

se, dia 12, têrça-feirn, às 7 horas, por' alma do seu espôso e pai' ADOLFO SOARES

FORTKAMP, I

As águas do mar n(io ('onstituem '

perigo para a f"\l""'rvaç:lo rins Mo
t.ores JOHNso:--.r S!'!1 IIorse pois to·

dos êles, ante;; de sai r rlll fábrica.
são tratados por tlm processo espp

cial, idealizado e executado para

proteger as partes metálicas cont>ra

os efeitos corrosivos da água salga
da, Distribuidores Comércio 'It:

Trnnspnrt.es C. Ramos S. A. - Jo,;o

Pinto,9. ._lI�, _�s j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a-.4iO$ inlle_oe 448, . CO
., Da Fábrica co consumidor.-- Grande estoque receben "a firma distribuidora

'.

«Fiuza Lima & Irmãos» .- Rua Conselheiro Mafra 35 - fone 1565 - fpoli� ..

V S
..

1 R·d I t
· o TESOURO para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$lOO.OOO,oo renda

. . viaJa. eSI e no. o erlor; de ��B�n��=8 ��r�o �loa�e:
o.rta d����;'::ç'õae�on::t': ;:�::::er{to de furos mensais.

. .V. S. viaja 1. Reside .no Interior 1 Adquira um Catálogo de Moedas i !I..migo analfabeto, levando-o a um
AntIgas do Brasil e enriqueça depressa. I curso de alrabet.ízação no Grup(]

Peça em qualquer. livraria de Florianópolis. Custo o-s 20,00. Pelo I Escolar São José, na Escola Indus-

I"_--Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudíno da Nóbrega. Rua General tr ial de Florianópolis ou

..
na Cat&.

L-Bittencourt, 91, sob - Florianópolis.' tlnd Met.'f"r.politIl.Da. ela
.

,

Aceita�se representante no interior do Estado. Cartas para
Caixa Postal 139 - Florianópolis

Industria de Maquinas Agricolas
� Nardini Ltda.

A maior e mais aperfelcoada Fabrica de

Maquina's Agricolas, Tornos, Teares· e
.

ftrtigos de Culelaria,s
Fabrica em Americana - Eitado de São Paulo

RQPPQsgQtan,t(;.?s'º)u:�llJsivos papa o 6stado
dy banta (gatapina

Industria Comercio e Seguros Knot S. B.
Praça 15 de Novembro, -20 - 2.0 andar

Caixa Postal 139, -:- Telefone - 13214

End. ,Tel.. KNOT
Flopian6p()�js - Santa @atapjna

II

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIÁ N.· 68 • 1.· ANDAR

CAIXA POSTAL. 683 - TELEFONE 6840 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA-

Agencia Geral para 8tH. Catarina
. �Uél Felipe Schmidt, 22 - Sob.

Caixa Postal, 69 - Tel. "Prqteetera" -:- FLORIANOPOLIS

--·--··CôMPANHiÀ-��:;\iIANÇA··DX-·SAHIÃ ,;
- - ,__,

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA"
INCÊNDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades .....• Cr$
Receita .

"

. . .. Cr$
Ativo ......•.. Cr$

.

Sinistros pagos nos últimos 10 anos .... Cr$
Responsabilidades .........' Cr$

80.900.60(j,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,�o
98.687.816,30

76.736.401.3D6,20
Diretores:

Dr. Pamphílo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
. Anísio Ma8sorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.
, - _-•.•._-.-.------..-.-.- - -- -.-.-.---.-....

BOM' NEGOCIO

Divulgue e
.

Assine
II

Jornal de Jojnvile:�
o mais compl,eto Orgam

Santa Catarina
de

�------------------,

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

\
,

NAVIO-MOTOR "ESTELA fi

maxima rapidez e garantia para transport .... de suas merce do ia "

Agentes'em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A
j,

I
I

I
t
r �

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

01=81�t�

C]A WETZELi INDUSTRIAL-JOINV�LLE (MarCll

TORNA p, f OUPA BRANQUISSIMA

o Sahão,

..
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Iufortnucões
.

_,
_......... -.-·. .--_.w·__,_ Horario--das empre .. B::;'-�O-R�Á�IeOJa��:aNA-,
o ESTADO! sas rodovl"arl"a.l:

1.360 quilociclos, oferece valío-

Redação e Oficinas à rua II so prêmio a quem lhe remeter a
João Pinto n. 5

I
IlIOOUNDA.·FEIRA história, a notícia ou o fato

Diretor: HUBENS A. RAMOS Expreuo São Ci.rtovlo _ � mais original e curioso, observa-
Proprietá

'

D' G t 7 horas do nesta região. O programa· De ordem do Senhor Irmão Provedor, convido os Irmãos e as.
1'10 e Ir.' eren e Auto-Viaç1.o Itllja1 _ Uaja! _ 11 )lo.

SIDNEI NOCETI ru. �� "Copacabana Bluce" c" "0 Es- Irmãs para, revestidos de suas insignas (baladraus e fitas), assistirera

Diretor de Redação: li:xpreBSO BrusqUenH - BruJlqu�, - tado" darão o resultado dêsse as solenidades abaixo discriminadas:
16 borae.. .

GUSTAVO NEVES Expresso Brusquense - No.,.. THntc concurso mensal. Dia 10 DOMINGO DE RAMOS: Missa na Capela dõ Menino Deus,
- ltS,:'IO horas.

-

E
-

.

, ,

8 I B
-

distribuí
-

d RChefe de Paginação: Auto-vtação Catlrlnen.. _ Jo1Jlvu.. screvam para a Radj,) Gua- fls ioras C0J11 eriçao e istri uiçao e amos.

FRANCISCO LAMAT..QUE
- • horas. ./ nabara - Avenida Treze 'de Dia 14 QUINTA-FEIRA: MAIOR: 10 Comunhão Geral, na Catedral

Chefe de Impressão: _ "'�tf;:r�a�o CatartnelllM,- Curitiba Maio, it. 23 - 25° andar - Rio Metropol'itana, às 6 horas, distribuída pelo Exmo. e Revmo. Senhor

JOAQUIM CABRAL' DA SILVA
_ R���;�� Sul-BraaU - l-ôrto .cecr. de Janeiro, contando o que sa- Arcebispo Metropolitano ; D. Joaquim Domingues de Oliveira;

Hepresentante : Rápido Sul-Brasileira Joinvile - bem, de trágico I de engraçado 2° _ Adoração .solene do Santíssimo Sacramento e Sermão do

A. S. LARA 13R��i�� Sul-Brasileira' _ Curitiba _

ou fora. do comum, e candida- Mandato, na Capela do Menino' Deus às 18,30 horas.

Rua Senador Dantas, 40 _ 5° 6 horas.
.

'

I
tem-se a um valioso prêmio que Consistório, 7 de abril de 1949.

andar AUto-Viaçii.O����:_ POr'tO .ce- aquela emissora rem:eterá a LUIZ ,S. B. DA TRINDADE _ Secretário
Tel,': 22-5924 - Rio de Janeiro gore -. 6 horas. quem fôr contemplado.Auto-Vlaçã'O Catannen.se - Curitiba

" , "RAUL CASAMAYOR - fi bo!"�s Copacabana Clube de
nua Felipe de Oliveira, 21 --:' .:�u�����.Ao Cat&rlnen.. Jotnnl. Segunda fl sexta-feira, das l·,t, }:)

80 andar Aut'o.VlaçAo Catar� TlJbarlc às 15,30 horas; e aos sábados,
Tel.: 2-!J�?3 - São Paulo

-

�p:::�' 811.0 Crfr.óTlo _ � _
das 13,30 às 15 horas. .

7 horas. I Diretor do programa: Carlos
ASSINATURAS '

e ::p�:8.'. GlórIa - Laa'OOa - 7'" Pallut.
Na Capital eEhxpresso Bru�uen... Br1aQu.

-1
I .. '.' . . .. . ..•... ,

'

.

1 �� _

Ano Cr$ 90,00 Á'1to-ViaçAo ltaja.l - ltaja! - UI ho- DR. FRANCISCO CAMARA
Semestre ••

-

. . . .. Cr$ 45,00 rakápidO Sul.Brasileira Join'iWe -:- NETO
Trimestre ......• Cr$ 25,00 13 h,oras, Advogado
MA C Rápido Sul-Brasileira Curitiba -

E ítório R F li S h' ídtes r$ 9,00 6 horas. sscri orto: ua e ipe. c imi
Número avulso .. Cr$ 0,;;0 "'uto-yta��u�T!:= curWba 21 (sobrado) (Alto da casa "O

No Interior - (j horas. Paraíso")
Ano Cr$ 100,00 ._ �u��!:�o CSta!rIntilM' Jo1Jlvlle

Resídencía: Rua Alvaro de Car-
"

Semestre- Cr$ 80,00 . Auto-V!ação Cata!r�n.c. Lacunil valho, 36
Trimestre C $ 35 ,-

6,30 horaa.
.

. . . . . . . . r ,00

�
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba

Número avulso .. Cr$ 0,60 6 horas,
Ráp:do- Sul-Brastleíra - Joinvile

.. 13 horas,

Anúncios mediante contrãto." Expresso SAo CristQTllo - La«una

� 17 :��;�SIlO Brusquense - BruBtlu.
Os originais, mesmo não � 16 horas.

.

publicados, I não serão . I ra:Ut.�ViaçllO ItajaI - lta� - 111 no-

devolvidos,
!a I Expresso Brusquense Nova ,Trento

I
� - 16,30 horas .

..,:'
.

A direção não se respon-

! _ R��;!�:I!. Sul Brasil - � .Aleçe

_ sabiliza pelos conceitos QUINTA·FEIRA

emitidos nos artízos Auto-V1a�Ao Catartnenss Pôrto
• • "" Alegre - 6 horas.

,

assinados. II;; Auto-V.Iaçâo Catar1Jlenae CuriUba

ç
- {j horas.

'.
__._,••,.........._... "...."".w....- .........>Q', _ A:.I1����AO CatarlnenH JolnT11"

Auto.VIação Catar1Denn Tubarlo
- 6 horas,
ÁU,to·Vlação C.tarineDft, - Lasuua

- 6,30 horas .

Exp..resso &0 Cr1stOTlo :_ I..aguna --:
7 hora,s.
EmI-lrêsa .Glórla _. LB.gIlIllA -- • 1/2

• 7 1/2 horas,
Expresso Brusquense - :BrIli8Qu. -

16 horas.. -

•••• ..•. •..••.....• . .. , ••.•.•.•.•..••

Auto-Viaçlo ltajll1 - naja! - 11 !lo
l"8fo

Rápido Sul·Brasileira - JoinviVe-
13 horas,
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

6 horas.
.....u ...""sa Sul Oeste Ltda - X.peco - Ia

ferça-feirlJ ,tf�!
- • horas,

,

....TAL" _ 8,00 -, Joinville _

utet-

. 'Viacão Aérea'
.31 ,. I

Hor-ário
Segunda-feira

,'TAL" - 13,00' - Lajes
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL. - 13,55

��órte

Jo1JlTli.

Curitiba - P:tranaguá
- Santos e' Rio.

l ,\�:\tR - 10,40 _ .Norte
,lkIIZb:1RO DO SUL _ t2,OO -

�morte .

VARIG - 12,30 -'- Sul
PANAIR - i3,50 - Sul

,
Quarta-feira

"TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR -- 10,4.0 - Norte
CRUZEIRO 00 SUL - 11,00

'tlforte
'

VARIG - H,40 - Norte
PANAIR - 13,50 � Sul

Ouinta-feira
4'TAL" - 8,00 - Joinville

SEXTA·FEnu.
RoaoTiAr!. Sul SrasU - Pl)tto .cetrA
S horas,
Auto-Vl.ação C:&tartnense CUritiba

- 5Jhoras,
.&uto.ViaçAo· Catartnen..

- • horas.
•

AUto,Viação Catarll,lenH - Lacuna
- 8,3-0 horas,

I'
Expresso São Crl.!Itovl.o - Lacuna --

'7 horas.
Auto·Viação ltaj.a.1 - rtaJai - 18 bo.

'88

I pE!�:;:so Brusquen1le Brwoque
,

Rápido Sul.Bra�ileira Joinvile
13 horas.
RápidQ Sul·Brasileira

6 horas.

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,3G - Sul
CRUZEIRO DO SUL

,«orte
CRUZEIRO DO SUL

Escritório Técnico

Curitiba

S�ADC

IAuto·VI1I.ção Cate.rlneDM - CurItiba
- 5 horas.
Rápido Sul-Brasileira - Joinvile �

13 horas,
Rápido Sul·Brasileira

6 horas.
Curitiba -

- C\ LlVras.

i3,55

Auto·Vlação Catarlnense
- li horas,
Auto·Viação t:aotarliIlenH

- ti horas,
EXJ)r�sso São OtlStoTAo - LAIfUll& __

I horas.
ExpreSl!O Brusquen.. - Brlaque _

14 horas,
Aute ViaçAo ltajai - ltaJa! - 11 bo

ras,

Expresro BMl<RQuenDe - NOTa 'lNnto
- 9,80 horllB,
Expresso G:órl. - lAguna - • 11:11

.. 7 1I2 horu ,

DOMINGO
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba _

'6 horas.

Jolnvtle..

Tubarl.o

15,30
c�ul

Sexta-feira
"TAL" - 13,00 - Lojes.
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

"&\'iorte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 13,50 ..:.. Sul

Cid Rocha Amaral·
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que
tendo regr�ssado de sua viajem am

E5tados Unidos ,da América do Nor·
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro,
cha Amaral reabrirá seu e5(;ritório
(Rua Presidente Coutinhe. n. 22),
'10S primeiros dias de agôsto, espe·

Domingo ranrlo continuar a merecer as f"spe·
PAN�IR - 10,40 - Norte ciais aíençi'es de seus amigo� �
GnF7.EIRO DO SUL - 11,00 - clíente�
�ANAIR _" �3,�Q Slll!' I _,...;J�I", I Pedro Medeiros, Auxiliar

Sábado
"TAL" - 8,00 _ Joinville

C.uritiba _ Paranaguá
- Santos e R;'o.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL -,13,55

"llforte
)

Aviso aos

leitores

Florianópolis
CANETA PERDIDA -:- Foi perdida,

ontem, sem a tampa, uma caneta "Par ...

ker", Júnior, 'le côr marrou .. que, sendo

obieto de valor estimativo, pede-se a

quem a acou a gentileza de restítuí-Ia
nesta redação, OU ao sr. Artur Beck, De
"Salão Progresso". Gratifica-se,

PASTA DENTAL
ROBINSON

'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON·
TA P. FABRICAR) I

Vende-se

Maq".linário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Webmoth
Brusque _ Santa Catarina",

(asa Recem
cObstruida
DE 'S o c·UPA D A

RUA FELIPE ]'yEVES
6x10 metros; toda de

ma teriaI. (I
TRATAR NESTA' REDAÇÃO

D,. CLARN.O G.
GALLETTI

.

ADVOGADO
Crime e cS:vel

Coa.titúição de Socf.dCl4,..
NATURALIZAÇÕES
Titulo. Deolârat6rio.

,

Efcrit6rio e Re.idencia
Rua Thad.nt•• 41.

�ONE _. 1468

!'tUA VOLI.,JNTARIOS DA PÁTRIA N.� 68 . f.O ANDAR

C:AIX4 pOSrl\�.S81 - rElEFOI;iE6&11l. lE�EIiIl""'AS, -PROTEC101l...

Agencia Geral para S:Catarina
.Rua Felipe Schmidt.

22-.S0b'lC. Postal, 69· Te!. «Protetora»

.. .....��?���.����.L��...... .

Plaina como' I'VENDE-SE uma, de 4 faces,
pletamente nova, marca RAIMANN, Icom transmissões. Ver e tratar na

Cia. Florestal de Santa Catarina. n(l

Estreito, ou pelo correio, dirigir-se
à Vencedora - Caixa Postal, 225 -

Florianópolis

FERIDAS. REUMATISMO t:
PLACAS SIFILITICI. s

EIJxjr de NOGueira
Mlldicoção auxiliar no 'h'otamt>nh

da .ifllill

5

Irmándade
Passos e

do Senhor Jesus dos
Hospital de Caridade
'FUNDADA

\
EM 1765

Cirurgia - Clínica -Obstetrícia
Dr., Antônio Dib. Mussi
Médico efetivo. do Hospital de Caridade

Serviço espedat!zado em Doenças de Senhoras
Medernos métodos de tretametito

-Consultório: Residência:

Rua Tiradentes, 9 Hotel La Porta'

Consultas. diariamente, das 13 àS,16 hore«

A vista e a prazo
Enrolamento de motores, dinâmos e . transformadores,

Instalação de luz e torça.
.Venda de motores, rádios e acessoriós, outros aporelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis
receptores "SARATOGA", "INDIANA'" e "MERCURY".

A ELÉTRO - TÉCNICA
Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 _ Fone 793.

CURITIBA

CREDITO MUTUO' PREDIAL
Florianópolis, 2 ,de Abril de 1949

RESULTADO DO 210 SORTEIO DO PLANO «,B", REALlZADO NO DIA
3{) DE MARÇO DE 1949
CADERNETA N. 10.697

I

.

Premio maior em mercadorias no valor de Cr$ 6.000,00
APROXIMAÇõES SUPERIORES , APROXIMAÇõES INFERIORES
Em mercadorias no valor de C$r

.

Em mercadorias no valor de C$r
1.000,00 cada m-qa 500,00 cada uma

CADERNETA N. 10.698 C_ADERNETA N. 10.696
,CADERNETA N. 34.094 CADERNETA N. 34.092
CADERNETA \l�. 30,732 CADERNETA N. 30.730

CADEHNE.TA N. 15.567 CADERNETA N. 15.565
CADERNETA N. 24.285 CADERNETA N. 24.283
AVISO: O próxhÍio sorteio realizar-se-à no dia 4 de Maio

O resultado acima é do sorteio do mês de Mar�,eJdraido dos cinc()
primeiros prêmios da última extração da Loteria Federal, realizada no

dia 30 de Março de 1949.

Florianópolis, 2' de Abril de. 1949.
VISTO: Hélio Milton Pereira _. Inspetor Aux. de C. de Sortdo
P. P. J. MOREIRA & ClA.

.

Domingos Fernandes de Aquino _ Superintendente Geral

,Rei) resentações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAl,)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTÀS À CAIXA POSTAL, 245 -, SXO PAULO.
f

Arvores frutiferas:
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentai.s nas

melhores qualidades oferece o ,grande Estabelecimento de
-

Flori e Pomicultura
H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de
Peçam catalago gratuitamente,

;''''1'
;

Santa Catarina.

I

I
----------------------------------------------

Ouçam diariámente, das 9 às�13 e. das 17 às 22 horas

Rft'DIO TUBA' IVO 9
1530 kilcciclos ondas: médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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' CLUBE
I

'
DOZE DE G

PROGRAMA PARA O MÊS DE ABRIL -

DIA 17. DOMINGO DA PASCOA. DAS 14 ÀS 19 HORAS "FESTA INFANTIL", COM DISTRlBUlÇÃO DE BON-BONS. DAS 21 HORAS EM DIANTE,
,GRANDE SOIRÉE. DIA 30. SÁBADO SOIRÉE. INICIO ÀS 21 HORAS

I'

MAIS UMA INICIATIVA NOTA- REUNIÃO DA DffiETORIA DÁ
VElL DA FEDERAÇÃO ATLÉTI- F. A. C.

CA CATARINENSE Afim de tratar de vários in-

Quando de sua estadia: em terésses de suma ímportancia,
São Salvador da Bahia, onde como os Campeonatos Regio
esteve representando a. entidade nais de Ciclismo, a visita do

que preside - Federação Atlé- Sport Clube Payssandú e os

tíca Catarinense, ---:: o. dr. Osmar campeonatos regíonaís de volei
Cunha entrou em entendimentos € basquete, reune-se hoje á tar
com os delegados mineiro pre- de a diretoria da Federação
sentes ao Congresso Brasileiro Atlétic(,t Catarinense.
de Basquetebol, para a vinda á

nossacapítaí do possante "five"
do Sport Club Payssandú, cam
peão mineiro de bola ao cesto:
Ante-ontem á Noite quando

nos dídigiamos para a nossa ten
da de trabalho, encontramos o

dr. Osmar Cunha numa roda de

€sportístas. Aberdado pela nossa:

reportagem, forneceu-nos o

dinãmíco maioral da F. A. C.

uma informação valiosa, dís

tinada a aguardar ao ofictonados
do basquetebol': a' diretoria do

Sport Club Payssandú maní-

,testou-s'e tavorâvel á ida do

quinteto campeão .míneiro a

Florianópolis, deixando a cri

tério da F. A. C. as datas para
as exibições dos montanheses.
Informan-nos 0- dr. Osmar

Cunha que pretere a segunda
quinzena do ,proximo mês _de
maio para a estreia do Sport
Club Payssandú. Os adversários
do clube mineiro serão

.

esco-

lhidos oportunamente. ( Assunção, 8 (U. P.) - O Bra-

Com mais essa iniciativa de si! e o Perú disputarão a prí
vulto que vem de éncontro ás fieira partida do Campeonato
aspirações de centenas de adep, Sul Americano de Basquetebol,
tos do esporte da bola ao cesto, a ter inicio nesta Capital a 23

marca 'a Federação Atlética ,Ca- do corrente.

tarinense mais um, tento ma- A tabela do certame é a se-

gistral. Sabe pefeitamente a guinte:
" eclética" que para o nos- Dia 23' - Brasil x Perú.

so basquetebol evoluir é pre- Dia 24 - Uruguai x Chile e

CI'SO queos nossos quintetos Paraguai x Argentina. .

- Os normandos desembarca;-am .na
Inglaterra em 1066 - que em Lake Sue-

efetuem embates c omoS . Dia '5 - Brasil x Argentina. cess, sededas Nações "Unidas, os programas

mais categorizados "fives" do Dia 26 - Uruguai x Perú e daquela organização são transrnít ldos em

país. Ainda há poucos no Con- Paraguai x Chile. 21 idiomas.

.

I d B t b I Dia 25 - Brasil x Argentina. - A produção de tubos fluorescentes
gresso Nacíona e asque e o', em 1948, está calculada em 100 milhões
todos OS' esforços dQ, ,dr. Osmar Dia 29 - Brasil x Uruguai e

- "Holoplast" é o nome dado a um

Cunha foram co'roados do Paraguai x Perú, produto plástico ult.mamante introdu

maíor sucesso. A nossa capital Dia 2 de maio - Argentina zido no mercado, completamente inalte·

X Peru e Brasil x Chile, ravel a prova de fôgo, motivo por queserá séde do Campeonato Bra-
• está sendo usado para ferrar as paredes

süeiro de Basquetebol, em 1951, Dia 3 - Paraguai x Uruguai. de na'vios.
estando a F. A. C, empenhada ,Dia 5 Argentina x Uruguai e - Em 1911 foi aprovada a primeira
na tarefa de datar a nossa Chile x Perú. lei de seguros na Grã -Bretanha.

capital de uma moderna cancha I Dia 6 Brasil x Paraguai. - A fabrica de aluminio Aarclal, na Nome
'E'" "C', :1

· : � "N'J'
-,.

N d' 30 d t
. Noruega, possui atualmente 150 fornos Rua st, IVl .. , L. ase .

'de bola ao cesto,
dí

o

t �a o corren e

t se�a eletrfcos em funcionamento e está habílí- I Mãe . . . . . • .. ...• •••....• •....•.. .•.•••••••• . ..•••.••••••

Por tudo isso é de se louvar lSpU aL o o Campeona o e tada a produzir 12 mil toneladas desse Pai , . . . . .. _ _._

.maís uma vez' a ótima admí- Lance ivre. artigo num ano.

Emprego ou Cargo .

'

'. .. ............•..... .

'

......•••

d
- ,Para transportar os aparelhos denístração da gloriosa entida e REPERCUSSÃO NA ARGENTI- observação clanttfíca e ligação radiofo- Cargo do Pai (mãe) . ..........•

«ía rua João Pinto. N:A DA VITóRIA DO BRASIL Clica necessarios ao bom exilo da expedi- Observo
S -BRE O EQUADOR ção francesa ao Polo Norte,. foram em-

,CARLYLE NO FLUMINENSE
B

O
. pregados 70 C'�minhôes d� Exer�ito., ····A

.. · ..

·d
.. ·

j'
· ..

't��bém
..

�
..

g��tii�;;·d�·��ti�i�·s···d;·�a��iI�:e·�t��Informa-se no Rio que' o Flu- uenos Aires, 7 (U P.) - A
_ Teodoro Roosevelt fOI o mais moco'l gra; ecer :;tIDOS, ,

'mínense contratou ante-ontem brilhante vitória brasíleíra só- dos presidentes dos Estados Unidos, 'p�is casameptos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.
'mediante a elevada soma de bre o Equador, no primeiro en- contava 42 anos quando tomou posse do

500 mil cruzeiros, o atacante centro do quadro no Campeo- cargo em 1901.

Carlyle, do Atlético Mineiro. nato �ul Americano de Futebol, -------------

Carlyle, receberá 200 mil cru- f?i recebida pel.os �eios' despor- qs motores JOHNSON Sea Horse
zeiros de luvas devendo os 300 tlVOS e pelos técnicos argentí- mente são utilizadas máquinas .mo
mil cruzeiros serem pagos ao I nos como uma coisa já espera- dernas em precisão e rapidez. Os
-clube belorízontíno pela com- d�, embora cham�sse a ater:- são construidos em fábrica moder
pra do seu "passe". çao o escore, quasi desconheci-

na sob todos os pontos de vista e
do no continente americano,

:MARCADA PARA O DIA 15 DE em partidas internacionais. Es- .;�' 'sOp1'lz'H'�p;}ds;} sop�.I;}do .Iod

MAIO A ESTRÉIA DO ARSENAL
' engenheiros da .Tohnson são reputatima-se aqui que o Brasil será dos como os melhores do ramo. DisNoticias chegadas tio RI'o di-, l'11dubl·tavelmente o campea-o , tribuidores: Comércio & Transpor-zem que a delegação do, Ars'�- tendo esta sua primeira demos- 1/ C S A J

-

P''I tes . Ramos . .
- oao mto.nal, de Londres, deverá chegar· tração ,dado excelente prova ---0-'__

,:ao Rio dia 11 de maio próximo confirmatória. do atual estado COMPRADORES PARA CASAS E'
fazendo sUa estréia a 15, do futebol bra�il�iro. Assim, o TERRENOS

OS paredros do Botafogo ain- torneio será em realidade uma o Escritório Imobiliário A. L. Alves,

d
-

d
. , . sempre tem compradores para casas �

.

a nao eSlgnaram o pnmeIrO disputa do segundo lugar entre P R

:adversário dos inglêses. I as demais representações. I te;u:ooeoloro 35.

çÃO NAUTICA DE SANTA
CATARINA

Hoje, ás 14 horas, na séde do
Clube de Regatas Aldo Luz,
haverá uma reunião da direto
ria da Federação Náutica de
Santa Catarina, á qual deverão
comparecer' os representantes
dos clubes de remo locais. Pre-
vê-se .que nessa reunião serão
assentadas as bases para a rea

lização dos campeonatos cita
dino e estadual.

REUNE-SE HOJE A FEDERA-
31'· FEffiA OS .CERTAMES RE-
GIONAIS DE VOLEI E BAS- AVAí x I'AYSANDú. AJ\IANHA EM

QUETE BRUSQUE

A F'ederação Atlética Cata-
As diretorias 'do A,'ai, desta Capital, e

'lo Paysandú, de Brusque, conclun-am
rínense resolveu marcar para a ontem OS entendimentos, par-a a efetiva.

próxima terça-feira, na quadra ção de uma peleja naquela cidade, deveu
do Líra Tenfs Clubes, o ínícío do o esquadrão azurra seguir amanhá,

'dos Campeonatos Regionais de pela manhã, preliaodo à tarde.

Voleibol e Basquetebol Mascu- COM CREDENCIAIS PARA
lino e Feminino, aos quais to- VENCER .

marão parte todos os seus fi- Credenciada a conquistar
liados. uma grande vitória deverá se-

AMANHA NO--ESTADIO DA F, C. D.: guír hoje para Joinville a eql1i-
FIGUEiRENSE x BOCAIUVA pe do Paula Ramos, que, naque-

rodemos informal' com absoluta cer- la cidade, realizará, com o Amé
teza que OS diretores do Figueirense e rica local, a primeira partidado Boícatuva resolveram realizar um

pJ'Hio amistoso entre os seus conjuntos, da "melhor de três ", em dís-
amanhã, 110 campo da rua Bocatuva, puta do Campeonato Estadual
afim de estrear seus novos defensores. de Futebol.

.

BRASIL X PERg A PART�DA
QUE, INAUGURAR,A".O SUL
AMERICANO DE BASQUETE-

•

'

BOL

'É BOl\:[ SABER QUE...
'.

- Albem W. Barkley, candidato á vi
ce-presídencla dos Estauos Unidos, ao la
do de Truman, pelo Partido .Democrata,
nasceu em 24 ele novembro de l877, nu

ma cabana ele fazenda, em Graves Coun
ty, no Estado de Kenbucky.

- O papel em que estão impressos os
livros e jornais e o .papel em g�ral, é
feito de madeira, a <tual é triturada por
meio �e mós até ficar ,reduzido a fibras
delgadas e depois convertidas em pasta,
denominada ,.pasta mecan ica".

- O celulll'ide, empregado nos filmes
cineruatograficos, é uma mistura 6 de
nitrato de celulose e canfora.

Faria & Ir:mãoLuiz
Representações Consignações - C/Própria

COMÉRCIO POR ATACAnO E A VAREJO

Louças - Vidraria - Artigos de alum.inio � Artigos Escolares ,

Papelaria

Generos Aiimenticios Ind.strialisados - Armarinhos em gemi

LOJA E .ESCRITóRIO - Rua 7 de Setembro, 21.

Caixa postal, 322 - End. 'I'elegr'áfíco "LUFAMA".

Florianópolis - Santa Catarina

Eclipse, total da Lua
Na noite de 12 para 13 do corrente, haverá um eclipse total da

lua, visível no Sul do país, e cuja grandeza 'é cerca de 1,432 tomando
o diametro da lua para unidade.

As cirounstancias do eclipse serão as seguintes:
Entrada da lua na penumbra: dia 12 às 22 h. 31, m. 6.

Entrada da lua na sombra: .. dia 12 às 23 h. 27 m. 7.

Começo do eclipse total: .... dia 13 às O h. 28 m. O.

Meio do eclipse total: , .. ,.... dia 1\3 às 1 h. 10 m. 9.

Fim do eclipse total; dia 13 às 1 h. 53 m. 8.

Saida da lua da; sornbra : .. ,. dia 13 às 2 h. ,5/l m. 1.

Saida da lua da penumbra: .. dia 13 às 3 h. 50 m. 3.

Dcencas
,

nervosas' e mentais
Direção: Prof. Otavio da Silveira

Dr. Arnaldo Gilberti
Clínica; Dr. Lacerda Manua

Dr. Laufran Villanueva
Dr. Severo de Almeida Netto

Casa de Saúde

N. S. da - Glória
Tratamento pelos mais modernos' metódos Europeus e Norte-America
nos..Choques elétricos, pelo Cardíasol, pela Insulina, pela Picrotoxma•

Malartoterapia,
-

Febre artificial. Desintoxicações - Alcoolismo. Insufla

ção ventricular na Epilepsia. Psicoterapia. Narcoanalise. Repouso. Regi-
me alimentar

'

ABERTA AOS SNRS MÉDICOS EXTERNOS
Amplo parque arborisado. 'Completa separação de sexos. Pavilhão iso

lado para doentes agitados e de vigilância continua. Enfermagem es...
pecializada. Plantão médico permanente à cargo de especialistas.

Transporte de doentes.
ELETRICIDADE MÉDICA

Imoterapia transcerebral nas paralisias em outros transtornos vascula-
'

res do cérebro.
Tratamento das Ciáticas e nevralgias. Raios Ultra Violeta

e Infra Vermelho
AYENIDA DR. MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - BACACHERI

FONE 3055
ENDEREÇO TELEGRÁFICO "PSIQUIAATRA" _:_ CURITIBA - PARA.NÁ.

Pedimos. aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
quanto antes, o nosso Cadastro Social.

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

FRAQl:JEZAS EM GERAL
VINHO ' CREOSOTADO
"SILVEIRA"

SRS. ASSINANTES
. Reclamem imediata
mente qualquer irre

gularidade na entrega
.de seus iorneee.

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

Se ricos quereis ficer
De modo tacil elegeI
Fazei hoje uma ins.crição
o Credito Mutuo Predia

•CATALOGO DE MOEDAS DO
BRASIL

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas ,de
Ouro, Prata, NiqueI e Bronze.

Preço 20,00 em todas as livra
rias da cidade.
Pelo correio Cr$ 25,00.

remi,al, Gravat.'i Pitamelf
Meiu d.. lDelbore1i pelol me

!lares preço••6oa CASAdM!S
CELAN);-:.a. - R,usO. Mafr."
........................... o ,,_,

Pf,�'rl, nENTAL
R.OGI::"oíSON

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DoR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamenle, DO Hospital de Caridade

Cirurgia geral -- Doenças de Senho- de 100 cm3.

ras - Proctologia • VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5
Eletricidade Médica de 100 cm3.

Consultório: Rua Vitor Meireles n. Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativameu,
28 - Telefone 1.307 te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu-
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar- do, entretanto" a \.Iualquer pedido dentro do prazo mlnírns necessário Visão maior e msis' perfeita

de das 15 horas em diante ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso- que a de 'Um bom biaôculn' Diretor da Maternidade e médico do luta garantia de atividade máxima. alcança quem tem 80' ll'da
' Residência: Rua Vidal Ramos n.Hospital de Cartdads
65 _ Telefone 1.422. Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve- in�trução.-CLINICA DE SENHORAS - eI- terinários de grande eficácia, como: Ternedna (Buco-Vacina contra BODs livros, sobre todo. osRURGIA PARTOS
Clínica �édiea e Cirúrgica do diarréia infecciosa dos bezerros), Stílbestrot, e ainda, Vacina Contra.. assuntos:Diagnóstico, contr-ole--e tratamento i DR. AUJOR LUZ

.

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. LIVRARIA ROSANpecializado da gravidês, Distur- Médico-Operador-Parteiro - Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças Rua Deodoro, 33 _ FI lrianópoliuboa da adolescência e da menopau- Doenças internas de Adultos e dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa- •••••••••••..• . ...••......•N. Pertubações menstruais, .i:ti.:1,\- Crianças Dento de Veterinária.
'

,
I ,Muitas felicidades pelo nascl•••mações e tumores do aparelho geuí- Alta Cirurgia - Cirurgia Geral - Pelo sistema' de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten, to de seu filhinho Ital· feminino.

Doenças de Senhoras _ Partos _

Operações .do utero, ovários, trem- Vias. Urinárias _ Rins _ Coração
lias, apendice, hérnias, varizes, etc.

_ Pulmões _ Estomago _ FígadoCirurgia plástica
-

do perineo (ru-, Tratamento da Tuberculose.
mas) Raios X _:_'Eletrocardiografia
rASSISTENCIA AO PARTO E 01:E- Praça Pereira e Oliveira (atráz do

RAÇõES üBSTETRICAS Thibunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Doenças glandulares, tiroide, ová- Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
'rios, hípopise, etc.)

__ Fone 841. FLORIAN0POLIS
Vhlturbios rnerv,osos - Esterilidade
.- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461

'

Dr. Alvaro de Càrvalho
Doenças de Crianças

Consultoria: RUa Tenente
,Silveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

bs.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. IUtón ' Simone
Pereira

Clinica Círurgíca
Moles tias de Senhoras

CIRURGIA GERAL.
IDos Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 1.4 ás 17 horas
RUl> Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

Resíd. R. 7 de Setembro
Cruz e Soma - Tel, 846.

Edil.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteiro
Hospital de Caridade de
rtanópolís, Assistente da

Maternidade

1)0 Fln-

Doenças dos órgãos internos, es oe-
icialmente do coração e vasos

Doe.nças da tiroide e demais gían
dulas internas '

CHutes e cirurgia de' senhoras -

. Partos
FISIOTERAPIA - ELEbTROCAR-1DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das. 10,30 'b 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
'''r- CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles u. 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowski 62
Fone manual 766

Dr'. Mário 'Wendhaue.
'Olnica médica de adultos e criança.
Oonsultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M: 769
Consulta das 4 ã. 6 boral

Relidência: Felipe Scbmidt a. JII.
Telef•.812

•••

Dr. Guerreiro da
Fonseca,

Ca'rrus para o interior do [s'lado

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
.

.

Ü'UVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Itesidêncía: Felipe Schmidt, 99

TeleJone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hospital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: D::.r 14 ás 17 horas.

DR. NEWTON d'AVILA

Dl. Roldão Consoai
CIRURGIA GERAI. -- ALTA CIo
RURGA - MOL�STIAS DE; S!r

NHORAS -- PARTOS .

Formado peja Faculdade üe Medi
.,na da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários ano! do
Serviço Cirúrgico do Prof, Alipio

Corrêia Nelo
Cirurgia do estômago e via. circ_uÜ!·
res intestinos delgado e grosso, tum

dei rins, próstata, bexiga, ute�o,
Gvários e trompas. Varícocele, hidra

'ceie. varizes e hernas.
Consultas: Das 3 ã. 5 horas. ii. rua

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

Re.idência: Rua Esteves Junior. 170;
Telef. M. 764

a conceituadaO horário dos carros de que é agente, nesta capital,
firma Fiuza Lima & Irmãos, é • seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

et excessão de sábado

I EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e e-, feiras
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e 6a• feiras

16 ho-ras
14 horas

16,30 horas
,\

12,10 horas

Dr. Lindolfo· 4.6.
, Pereira

Advogado-Contabilista
.

Civel -- Comercial
Constituiçõu d. .ociedade.
e .ervicos corell1to•• em geral.
!Org�ni:z;oçõ.. contabei•.

Registro. e marca•• di.pondo.
, no Rio, de corre.pondente.
Eacritório: Rua Alvaro d.

Carvalho n. 43.
Da. 8 ã. 12 hora••

T.I.fQIl., 1,494

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

Bom binóculo
Grande visão

Dr. Paalo Foalel
• Clínico e operador

l:on.ultório:
.

Rua Vitor Meirelel. 26.
. Telefone: 1.405

Con.ultas das 10 ás 12 e dai 14 _i.
IS hr •. Residência: Rua Blumenan.

22. - Telefone: 1.620

r
,
I
I
! I

OUU VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGAMCIA 1
PROCURE A

Dlfaiataria Mello

----,,_._-

-Dr. M. s. Cavalcull
C1inica exclusivamente de criançal

Rua Saldanha Marinho. 10,
Telefone M, 73:1

RU3 Peljppe Schmidc 48

Produtos Veterinarios

Mas, não esqueça; que o melhe.
presente p-ara o seu "PIMPOLHO'"
é uma caderneta do CR1tDITO
M:eyuo P��DIA4

..........................
:
D ,.-," f

:
I ali ogra a !
I diplomada I•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
· ,

.......................84M

\

Oferece Seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

__
o

DR. A.·SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nactn
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assístên
cía- a Psicopatas do Distrito

Federal I

Ex·lnterno
�

dr Hospital Pslquiã·
trlco e Manicômio .rudtcíãrto

da Capital Federal
Ex·lnterno da San ta Casa de Mi·
serlcórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

NI!."RVOSAS iI
oonsultnrio: Edifício Amélia

Neto - Sala 3. ,

Resldêneia: Rua Alvaro de oar-
valho, 70.

.

. Das 15 às 18 horas
Telefone:

Oonsultório - 1.208.
Residência" - 1.3()5.

•

O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Ploríauópolís).
tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma 'grande série
dêsses produtos.

Os primeiros já a enda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de Hl e vidros de 100 comprimidos de

e,60 s.
VACINA CONTRA MANQUEI�: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

10ú cm3.
'SóRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 �m3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 em3 e frascos

cm3 e de 10 cm3 e frascos

derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

coijtrados na localidade de residência do solicitante.

lOJA Dnf CftSEMIRAS-'
Espectetízede em'. ar,figos para

homens
RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

VARIADO SORTIMENTO DE CASENlIRAS NA
E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça
Faça uma visita à nessa Casa e verifique

nossos preços e artigos
II C A P I TAL A'R II

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais; conce
dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
\ PEDRO NUNES

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

inicial de Cr$ 1(,;00 apenas.
'

Participação nos lucros
�.-_"\a-...._-.. -_._-.,._;._.._.•-�-."._-•......,...- ..-_- -_.",,_-_-_-_-_-_-a-a a-a -

__......

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
quanto antes, o nosso Cadastro Social. r

NOIDe ............................................•...

Rua Est. Civil . _ .. _ . . . . . . • .. D. Nasc. . .

Mãe
Pai . , ..•....•............... _ .

Emprego ou Cargo . '. . . . .

Cargo do' Pai (mãe) . .,... . .. _... .. . .

Observo '...... .....•.• . ,. _.... • .

. .

.

.
'
..

Caixa Postal 55.

SEU RElOGIO PRECISA DE
'." REVISAO ?

NOSSA ºFICINA É ESPECIALIZADA'
NoSaós concer.tós sào

"

'.

,., '

.

. ;. garantidos 100%

Ó.TICA·.·.MOri�LO
JÓAÓ'PINTO/,25 (Fr,ênt, "110 ,Tesouro
,i, ';:'Nv�?�i{itii(:.�o Estadb) '�)G;�,:,( ,'.

SENHORITA!
.A ultima creação em ret ri'
Iterante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está

acompanhando a moda.

I,.
, ....11.....

---,.--IiIII-.--·F·O·b-r·lc-o·nllt·.·.-.-d:••ihUldO... "eo.=::-,:�.,aI,"illI, ff)cçõ•• -DISTINTA- • RIVET, POI'iI"'lfif nm Ç1ll'O]'>.

de lilol'th'lrSGllnto dei ot11l:E!lmirti,t.. ".h, ",dr ri
.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O MO'MENTO IA imigração
Está averiguado, segundo sei db!7°d P�dDt�J'd���··B- OI em.

depreende, dos mais -insuspeitos
aixa ar a n la I!0 rasu, sr.

Massani, pron unciou um discurso,
Pronunciamentos, que a cam-

nesta capital, boje, manifestando
panha inaugurada em o nosso

país em favor da Paz � da Cul- sua satisfação pelo interêsse deste

tura não assenta em razões con- Estado sôbre a possibilidade de

fessáveis. A circunstância de, eolonizacão hindu aqui. ° sr. Mas

sem dúvida, sugerir os mais sani disse que tal fato seria uma

respeitáveis e elevados ideais a
feliz contribuição para a solução de

quantos, em absoluto, não de- seu pais, qua tem superpopulução
trí O sr, Massani a í'irmou que se 'Imi

sejam a guerra, nem con ri-

buem para a desinteligência en- grantes hindus vicssem para o

tre povos diversos, teria carrea- Brasil tornar-se-iam excelentes bra

do muita gente de bôa fé, no stleí ros.

impulsivo entusiasmo dos pri-J'!i-,-"e-r-n-"-a-m--b'-u-c-O-'
-

meiros instantes, a um apôio Ir'
declarado àquele movimento. O

fi I d' CI11 qu habita". Ora, meus senhores, nesta óóoca Essa minoria promoveu. dirigiu-
desenrolar da campanha, po- age a o cm que tanto se fala em cons.ilída-' ou orientou, os acontecimentos po-
rêm, viria pôr de manifesto, se- Rio 8 (.A. N.) - Noticias pro- Senhores - O Curso Básico In- ção do regime e restauração de de- líticos que marcam a nossa historia.
não a inocuidade dessa propa- cedentes de Recife, informam que tensivo de Educação Social. cuja mocracia, o exemplo desta cer-tena acontecimento êsses, alias, havi
ganda organizada, mas as suas continuam caindo grandes chuvas conclusão estais assistindo, não de jovens está a indicar que os dos, salv oraras excessões, corno a

origens e os seus propósitos es-
no sertão. Os prefeitos das cidades deixa de representar Ulll acor.tcc.

moços do Brasil estão interessa-los da abolição da escravatura, havidos
peciais. atingidas, falando á reporLagem, menta de elevada satisfação e um

na estruturação da democracia of'e; à revelia do povo, o qual só se a-o

Fomos dos primeiros a pon- declaram que a situação das popu- poderoso estímulo para a cu] :ura da
rccern a sua colahoração e se' dis- percebeu da existência deles, ,d�I)ois

derar a respeito em comentário lações do interior é verdadeira- mocidade de Santa Catarina c do - ,

I t de serem fatos consumados, e acci-
que aqui fizemos e em que rl1a- pocm a promove- a, oer os como es,

,

menle desesperadora. As melhores .Brasi l. Nele, muito aprendemos c tão de que os acontecimentos his- tau-os sem maiores objeções.
nifestavamos a nossa estranhe- sementeiras foram perdidas, sem alguma .coisa ensinamos. tóricos não se dão por acaso, mas Se foi um bem ou se foi um mal,
za ante os calorosos aplausos

, possibilidades de reouperaçâo. Os,I Muito aprendemos em lições prá- em obediência a leis e pricipios a história nos dirão Talvez nãc te-'
com que, particularmente em '

preços elos gêneros alimentícios ticas de educação social, em me- constantes. nha sido tão mau como querem al-
certos círculos intelectuais, se

continuam subindo. II todo de ensinar, em arte de aprcn-
I

Af'i 1 d t
'

1-

recebiam as teses pacifistas dis-
c - Senhores - em boa hora foi cria, i guns. ma e con as, ,

esses 10-

seminadas, já então, em mui- do, por iniciativa da Confederação li m�ns .nã'o poderiam te�' desejado I)

tos países da Europa e da Amé- «(ULT IMAPAG INA» Nacional da Indústria, o Serviço aniqtrilamento do Brasil, como cf'e-

rica. Aduziamos que, sendo o ' I' Social ela Indústria, o SESI. cnt i-lu- tivamente não desejaram. E estava

Brasil uma nação infensa às so- de que tem, por objetivo" prou.o-
na mão deles fazer alguma' coisa

luções armadas e que, adstrita Areão Júnior ver a constante melhoria do pa- pelo progresso e desenvolvimento

aos princípios democráticos, Para Raquel de Queiroz, Santa Raquel, e ele, lá guardo somente drão geral de vida, intensificar f) I �o país, como efetivament,e fi_11'am.
cultivava o Direito, aplicando-o Catarina é uma colónia alemã, on- graLas recordações. espírito de solidariedade e de CO];1- E bem verdade que eles tmh�� um

às próprias reivindicações no de a língua portuguésa é quasi que Quando escrevi a respeito de He- boração entre empregadores 'e olho nos interesse do Brasil e ou- .

âmbito internacional, fôra in- desconhecida! cif'e, tive, para com a cidade c a empregados, construir para o bem tro nos interêsses deles próprics,
sensato, ou pelo menos desapro- A escritora patrícia, por certo; sua gent-e, as melhores palavras. estar social elos trabalhadores na Mas não deixa de ser certo que eles '

pcsitado, pretender-se convertê- ouviu dizer que o D.OSSO Estado e- Não comentei os seus crimes; não industría e atividades asserruIha- se norteavam pelos postulados das,

la ao desarmamento dos espí- ra assim, assim, assim! comentei o uso e o abuso da "pei- das e, alem de outros, desenvolver idéias em voga.

ritos, em relação aos rumores, Disseram-lhe que algumas cida- xeira"; não relatei a miséria hu- cada vez mais a educação moral e Hoje, porém, a situação é um pOI--

que vêm, do outro lado do des catarincnses estavam sob o do- mana que se observa nas imedia- cívica, pela divulgação dos concei- co diferente. O voto secreto e .-ot le

-Atlântico, preconizadores de mínío direto de autoridades ger- cões do cais do p6rlo, bem no co- tos e normas sôbre os deveres soci- gislação trabalhista estão dando à

um conflito iminente. Que o mânicas ,e que só na lingua daque- ração da Clidade. Estou sendo en- ais e civicos, através de estudu� e grande massa dos trabalh:tdOl:PS'

saibamos, não está o Brasil em la gente se podia manter conversa- d�ndi do, Da. Raquel? p,esquisas dos problemas sociais (;
nacionais '11111a noção de ind,�pJ; ,

aprestamentos belicosos, nem ção! A Sra. devia ter vindo a Santa o oferecimento ele sugestã'o para a
dência. O fator econômico, que até

propenso a provocar a guerra. Da. Raquel devia ter ,seguido o Catarina, para, "ele <corpo presen- criação de um ambiente propk!O?.. agora decidia os pleitos, está sen-·

Há, pqrêm, uma verdade bem exemplo de seu col,ega d'e redação, te", conhecer a nossa g'enLe, os educação cívica e à defesa <la esta- do substituido pela aspiração l:as,

flagr.ante: é que., a guerra, não José Leal, que, desafiando as a- nossos costumes e o "nosso ielio- bil'idade social e do patrimônio mo-
massas.

a promovem os povos COlno o meaças que lhe foram feitas, foi a ma". ral do país". Em minha desvalioso opinião ,�,

nosso, em cujo ânimo não se IJernambuco e de lá trouxe uma Uma coisa, entretanto, eu lhe êsse o PQnto c::-ítico da qiiestão qne
inoculou o virus do ódio con- sensacional reporLagem, farta d e digo: Si tôdas as cidades brasilei- Por aí vêm Senhores C[ue, bcm desafia a nossa argúcia e pôe à',
tra outros, nem se formou o documentos fotográficos, bem como ras Livessem, um desenvolvimenLo avisados andaram os industriais cio prova o nO;3SO patriotismo. Ué

preconceito messiânico, o corpo (511eio de escoriações! industrial igual ao que se verifica Brasil, quando levaram em c;')JIta agO'ra os ,destinos do País eram ma-,

Quais os resultados que espe-, Selvageria! Pura selvag,eiria! nas cida,(!-es abordaelas em sua crô- ql1e estamos no limiar ,de uma rtl)V;1 nobrados por uma minoria, mas

rassemos, porventura dessa fe- Que nos diz disso tudo, Da. Ra- nica, o nosso Brasil seria bem ou- era politica, cujas manifestaç5es uma ,nünoria de' elite: elite finan-
bril preparação psicológica dos quel? tl'O! concretas já estão se fazendo �eJltir ceira ou cultural, mas sempre eli-
Brasileiros para a passividàde Será qu'e "O Cruzeiro" já lem Venha a Santa Catarina e visite (' que, é ,necessário, seja bem Orl- te. De agora em diante, tendem a

em presença de qualquer confli- alguma última página reservada Bl'usque, Itajaí, Blumenau e Join- eptada, para ser benéfica. Bem avi-I ficar subordinados à vontade da
to internacional? Tais resulta- para uma crônica a respeito? vile. Garanto-lhe que selIs olhos Ji- sados andaram os industrIais do massa do povo, mais numerosa e

dos'não nos seriam nem benéfi- Não, Da. Raquel, ,sei que a Sra. carão maravilhados ante tamanho Bras'il quando se ap�rc;eberam de menos culta, menos tradiciona1.istu',
COS, nem honrosos. Já fomos à n,ão abordará o' assunto e sei, tam- desenvolvimento industrial apesar que não basta cogitar de proporcio_ e mais susceptivel de ser impres.,iu_,
guerra, com grandes perdas de be�ll, que a nobre g,ente pernam- da pequenez das aludidas cidades, nar Jos operários os meios mate- nada.'
vidas preciosas e heróicos feitos bucana não pode ser responsabili- É o Lal· 'caso, Da. Raquel, "peque- rais essenciais à vida, mas C[ue é Senhorc� � estamos vivendo uma'

não para conquistar seque� zada pela atitude selvagem de meia no por fora, mas gTande por den- necessário, tambem, propici'<lr-lhes hora decisiva para os destino,' do
um palmo de território estra- duzia de desclassificados. i troo lima salutar e bem equilibrada edu- -Brasil. Está el� nós, sermos uma na_

nho e muito menos para impor Já residi na sua bela cidade, Da. Tamanho não é documento".. cação moraL e cívica, social e D,)ll- ção próspera e feliz ou serm(Js ,_

a outras nações os princípios tica, seára dadivosa para os inter�ss('
por que nos regemos in-

A V'
-

, I '--._} () É fato corrique'iro, do conheci- alienigeras, em prejuizo dos ir:tc-·
ternamente, - mas para de- '" --, mento de todos nós, ter havido no rêsses vitais do nosso povo. TlJflc
f,endermos O nosso direito de

o Serviço de Luz 'e Fôrça avisa que, hoje dia 9, serão racionadas as seguintes Brasil, atravez ,dos tempos, uma es- depende ,de como se comportar a
uma existência a nosso modo '

f d I' I'
' ,-

'bl' d, Zonas: Coqucit'os, São Joséé, Palhoça, Big'uaçu e Saco dos Lintões, pecie de eu a lsmo po ItiCO ('111- oplnwo pu lca, se e maneü':! es-

sobera�a:tp.entenossa. O a que .----.------,'.-------- palmado por uma minoria l}�lltf)- clarecida e construtiva, ou de ma-'
antes vIsar�mos, portanto, foi

'

't'
,

t'd
' .,.

t'
.

t d t
'

-

g-rave, ronda as nações descui- nor dúvida em afirmar que J'á cra lca, aSSls I
_

a por uma 1111llona nelra nega lVIS a e es rut'lva,
a preserv:açao da liberdade dos I E t d 1 fdadas, não seria obra de patrio- se identificaram, conveniente- cultura, que veio dos senhores de 'n en o, seI) 10rcs, que a tare a
pOVOS, ameaçada pelas hordas Itismo.

.

mente, os móveis e a procedên- engenho, dos fazendeiros ele CJfé, de e evar a opiniã'o dos operari!)�de inimigos da democracia no
, , Eis porque, estando a proces- cia do movimento, que, por fe- até os capitã,es de' industr'ias, fnen- do Brasil, prcparando-os para de-

que esta pO.ssue de. potencial pa-
' ,

sar-se em todo o território na- licidade nossa não sobreviverá do familiares a todos nós as figu- fender e resguardar os sagrados in-
ra garantIr a maIS cordial nór- ' ,

cional, uma enérg'ica reação ao. despertar da nossa consciên- r,as do chefe político, do coronel teresses.da Pátria, é uma das gran-ma de relações internacionais, _

N- àquela campanha evidentemen- cia para a necessidade vital de I da raça, do cabo eleitoral e e,nse-. des tarefas dos educadores socinis.
ao iriamos, pois, à guerra, te interesseira, não temos a me- permanecermos em guarda.' jando fagueiras oportunídade� ao� Tarefa' que interessa a todos nós. Às '

classes produtoras, as quais só po
derão ter rcnclimento C'ompensador,
só po�lerão ter razoável retribuição
do capital eniprcgado, dos ri!':cos
corridos e do esfôrço dispendi(k,
em ambiente de paz, de ordem c· de

concórdia, ás, C1,'ls,ses !prolet'árias,
:is quais só poderão aspirar a lIllla

vida com mais felicidade e l11f'BOS

deficiência, se contribuírem para

ele AbrilFlorlan6polls, 9 de '949

I

não quebrariamos os nossos ar

raigados pendores pacifistas
senão para defendermos uma

civilização, concretizada no edi
fício político da Democracia _

que é o reflexo da dignidad� do
homem em face de seu seme

lh�nte, igualmente digno. E
pregar o relaxamento da nossa
vigilância, quando, precisamen
te outra ameaça,

.

não menos

Encerramento do SESll Vai cODverfsor com'
o ex-PreSidente

Ribeira

do Curso

bachareis em direito, o que n-uito

concorreu para o proüssíonalismo
político e para que se generalizas
se o umo do pejorátivo bacharclice
como designação da maneira de -.-
vernar literariamente.

�

Liscurso do Telmo
,

Rio (A. �.) ° sr. Salg-ado E11hodr.

falando li imprensa, declarou

seguirá para o Rio Grande d '>bul
no próximo elia 5. ° senador gaú,
cho avistar-se-á com o sr. Getúlio
Vargas, com o qual conversará a

propósito da sucessão presidencial.

No ato do encerramento do Cur- der. Muito aprendemos com a ex

so Básico Inten.sivo de Educação periência, firmeza, e descoil inio

Social, nesta capital, o sr. dr. T'el- dos nossos jovens e
í lustrados '

mes

mo Ribeiro pronunciou o sevuin- tr cs, Pró [a. Diva Pinho e Dr. Car-
te discurso: los Pinho, nosso prezado paranin-
"Minorar sofrimentos oriundos fo, pioneiro que são dessa nova jor.,

• da miséria, e reconduzir tanto o nada de recuperação do operário
individuo como á famí lia na medi- nacional.

da do possível, às normas de exis- Alguma coisa ensinamos. COlil I)

téncia do meio em que habita". 110SS0 exemplo, com o nosso Inte-

Túnel de Lume
Rio 8 (A. �.) - Dêsde õntern

que o Iuncl duplo enLre as aveuida
Lauro Sodré e Princesa Isabel
passou a chamar-se Túnel do L�.
me. Xesse sentido, o prefeito as

sinou um decreto, pelo qual foi.
tambem dado o nome de rua Coe
lho Cinti-a á atual ladeira do Le

me, que começa na avenida Car
los Peixoto e termina na praça,

Cardeal Arcoverde.

rês.se, com a nossa disciplina. CIJl.I1

o nosso ardor, com o nosso af'l ncc,
com a nossa persistência.' ema clus,
se que, à primeira vista !JWlerÍ<.1
rarecer a mais hectcrogênia, por

diferenças de idade, de sexo de r s

tado civil, de nivel de Instr-ução. de

profissão e de aspirações, reali
zou um edificante exemplo de

.homogeneidade, debatendo assun

tos de palpitante interesse, de igual
para igual, sem arrogância, nem

vacilações; argumentando con- ar

dor, mas com polidez; e concluin

do o curso com apreciavcis i ndi

ces de aprovei tamento.

"Senhores:

Esse o objetivo do "Serviço So

cial", segundo o conceito aprova

do pela la Conferência Internacio

nal do Serviço Social, e geralmen
te adotado.

, Efetivamente, outra coisa não al

mejam os "trabalhadores SOCIa:s'

outro objetivo não vizamos nós,
que hoje nos tornamos trabalhado
res sociais, no I�a1110 especializa-to
da "Educação Social: "Minorar os

sofrimentos oriundos da, miséria, e

reconduzir tanto o indivíduo, COI1IO

a família, na medida elo possivrl
às' normas de existência do meio
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