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A Sagl"lçio de D. Fe[ic·o.- Nomeada uma, comisr;ão P(()'(1
Cü7nP, ;mel'j,tJ.r o S1'. ministro Atiroaldo Mesquita da Cost«,
que 01'a hcurc: o nosso Estado, bem como os ilustres GiJ?la
tário« áa 19' eia Catotica. -- Selo comemorativo da tnorL' de

AnIta GaribaL''i, -- Discurso do sr, Dib Mussi -- Ordem du (Li.I

o sr. Rui Cezar Fuerschüet- nós, do Ministro Adroaldo
te iniciou os trabalhos às 14,30' Mesquita da Costa, a quem
horas, presentes 2881'S. depu-I cl�ssifi.cou ,d� grande líder do
tados.. laícato católico e parlamentar
SAGRAÇÃO DE D. FELICIO i dos mais ilustres, tendo sido
O �r., Biase, Faraco. _d,'O

PSD,

I'
constituinte nacional por dU,asreíeríndo-se a Sagraçao de D. vezes. ,

.- �- -- _. --.._,- --'.--�._-" Felicio, declarou que êsse evel1- DIsse ainda que o Estado
to constitui não apenas uma hospedaria amanhã nada me

rara solenidade religiosa, mas nos de seis Prelados .poís atém

I
um, ato de gral!de re�ercussão dOS, dign::tários ,das três díoce-:

,

e
.....

xut.'!1l 'lt1J',� }'J��:::l!, pa.dti ri,� social. A seguir salientou a ses estariam amda presentes
11111.1 lII..i,.oiil i'�rjl�<J �� .it�IV'Uh...

" �ibt atividade ao mesmo tempo! D. Henrique Trindade, seria

O 1Javq católico desta I f.' O Carv;� � I apostólica social e patriótica sagrado D. Felicio de Vascon-

ciõaae terá a oportunuia- \iI.. -�,. cri I que exerce o Clero Brasileiro celas e chegaria ,a Joinvile D.

d h· d
.

,

ti Publicamos em a nOSE!9, edícão de ontem o tele- e de' modo rele 'ante o E"s T." d Ríbeí
-

P t
e, oJe, e assis tr , na • ,,' v , PI - .1.l1aCIO e 1 811'ao re o.

Catedral MetropaVitana, a grama em (�U0 cs sis, (L.. Callos �. ,'.ra e pre'81:0 .\do capado que, no dia seguinte, I
Ao final solicitou o sr. Bi se

uma cerimônia de rara so- Faraco, delegados catnrinenscs à Mesa Redonca do seria enriquecido com mais Faraco que a Assembléia Leais-

lenuiaâc, com a Sagração Carví,o comu-iícaram ao '31'. Governador do Estado o essa valiosa aquisição. jlativa apresentasse os s�ur,;
Ep!s-:;opa! de Frei Felicio, encerramento daqu le importante certame. O êxito Rdeliu-se a presença entre cumprimentos a tão' ilustres

. " obtido px aquela r-uníâo, 8)11 a qual se decateu aD.1-
.

it t t
.

que e:terceu seu ministé-
plame -,te a probler'1 da indústria carvoeira, ,"'.,e afere

,. . ' ,..........
VISl an es, a raves de uma co-

rio sacerdottü na Igreja -

"' - , - -

D II"
missão parlamentar.

São F'raílci:,co, sendo há peta faco de já 8(' u.ci etízarem as primeiras medidas fim ,enrlque - Aprovada a constituição
pouco, por Sua Santidade 01.cJ1Ü" ao epco'1 dos ínterêsses do carvão de Santa

G II d d T
�

d d
de Cemíssão para cumprímen-

P 7,.J" - Cat.vrína. A '1�lci b do produto congênere de prece- 'O �n a 1i!1n � fi t 1\""
.

t d J
o opa; (J,euau,o as )'unçof..s, .,.

.. U � U.H' U�[) ar o sr. amis 1'0 a ustíça,
de Princip« da Igreja.; d.elf.C,i8. estra,nli?- 10 �'e�in�e J1,e,.)ice?ça prévia .cons- Via aérea, checou, ontem, a dr. Adroaldo de Mesquista da

F 'F"
. ' títue uma uess

IrOV(denClaS
através das quais, de v C t h

Te1, e"zelo que, noexel'-.' esta Capital, cêrca das 13,30 os a, que ora onra o nosso

cicio do eacerdácio, sem-
I 11!Ifidi�t:J, C Gov t d� R.e,�üca prestígía as c,onciu- horas, Sua Eminência '0 sr. D. I, Estado, a Mesa, nomeou, para

, soes no oportun: ;'('C'), ',� no curso do qual se estu-
- �

prese huu,ve com estrema- 'I H.enricue Golland Trindade, ,: essa missão, os srs. Nunes Va-

do zeio ,e iii?Yc.trgcir piedade, darjnn soluções c,�j1'!c1., os e rápidas à grave crise do ilustre- Bispo de Botucatú, Es-I rela, J,,'T. Cabral, Saulo Ra-

/d' • 1 T carvão naCWEE\l. Corpo consequência primeira dacue- B F á
J�e",1',C',DJJ.';'-"'�âÇ ,esdoe �',cgC:,_.,aa,.:s· 1 ' -

P
\-

I ta.do de São Pa.ulo, que espe-,
mos,

. I,ase ar co e Cardoso
.,' "

ia (8C:.s�cO �o ó'T' Jê:�j(l�'tte da, E;�P:,b1iCD, a :entral d V
/'

';.:r.-,,,,·-v aa a miraçuo dOS de r'�' lk.J 'J. '" U cenl - e sessenta mil tO::.1eladas
. QJalmente convIdado veio

aS-r
a eIga.

- fiéIS de iOTianópolis e do , sístir à sagTação, ho.ie, na Ca- ,A CC)missao eI!l aprêço.tam-
rI- t

' o.e FU vá ) d'1 -:at.uinenses, o que repre:)enta _.. .

_

I linterio,' do Es aao que api2Ciáll('. eles ..•. U
J.
_,.í1lo produto das mInas do nos-

tedral Metropolitana, do novo. bem, apresentara cumpnmen-
amiud'ê. o viam em sua l,- t ;1' Bisp,o, D. Felício da Cunha I tos aos revmos. D. Henrique

, SO.,'.I'-'S 8,v}, 8i'Se<:;'llranac o escoamento dos estoquespre�ação apostolicacomo" Vasconcelos, da diocese de Pe- Trindade, D. Daniel Hostin e

missionaria.
eXJr.tentes nos portqs da Laguna e de Imbitl.t.ba

nedo.' I D. 'FeUcio de Vasconcelos Cos�

SC'
....t.. B' D . �. NáO, ,poa.,·eria p::\SSa,.T sem mais a,ssinalado reg.isto \

cl. 1!:r;oas, os lSpOS. ,', t t 1·- No aeTOPOl'to era o eminen- ta. oi'

Henríqí1P T1�indade e D.
l.l1. acon eCl�nen o aSSlm �ao expresslVo da operoslda- t pJ'e1ac·1

-

g' ard d
_

I
:T"" rtelcle q·.wntoE' tOl1l8.r::un parte nos trabalhos da referi- 1.e,··.LO a u a o por nu- SÊLO .COMEMORATIVO

Dan;'el fIostin, o

PrimeirOI '1\1 R' d
'

1
merosa:s pess'oas, entre as I«,:! ,i e� �,;eI10n a, quer como representantes dos in- .

de Ea{1tcatú, em S. Paulo; te '."ss,oq da mei:'.Jst,lh; carboní"era: quel' como l'('!J�"',�"
quais notamos os srs. des. Me- O sr Armand C 1'1 d

o SÇ.7Ul 'o de Lajes, neste CC" in-"" rl� ,.... �v",.��
, .•',,\, r�" ,,",, 1 ' ,,', rl";"G'� 1-<!i!l1J ':>r"'iT�"'''''or '-'a T,._I ,

.. ,o _'3, L, .0

. t ,�,..;! ,',
.; ......-'4\'. '" �I. ','''-i..t;"_,1

.�_.
.' .. :.-f ._,:J. 1,,·;. f", .. "lvÜi..�� t\.:l\.' I 4.,--J,L -..:, -- •. J ,� v \..;u -'--' i... D�D ··1·1 .... -'-J··t:.; ..... ')1·· "'""r!ll,,"", i

ES'J/áo, (.1]7('�" aar"�t':�'''�I-
"

' ., 'e
" R h r, d

,,J...., l SV,"'.�<. I l.1 l._.c'liue-

..�jJ. � ,._ -
r �

_ Li! a .I ü. rr�IJ"... C-;Jo.ê�� l.tlvel C1�- _� ·�.:.1·_ .�ort'\ :; •.)\.. I10 "lç� � r_.,-1:-; ; nJ.a.;.1Uac.. ctO,_ elll {}]" t.i tS:'tS OS

I' 1""\-""10nte l'''q 'ln' t +

PTCmCljCa,"w, 'PresencitlTa
.

.
� - \ p <' a '):1 ," ·t I I C " i

�t1v._u, I'. uerl "en O, am"es en-

,UI ,�u '; 8" Cá rvào ':.a:::onaL Nem fôra iusto, do mesmo I as",?s.� _,O"YI a c e ,auL..a- ido..do a' M'psa, soAbre o ,SOl., I'C'l' -
a ceri1lU�'nia da

SCIJ;··{.u;ãl
"d

_.
-<' - -

pr:lso, esqllecer qUf', mal ainda encermdos 08 dr.ln.õtes ,I.. e, na qual e �ospede a.e hon-; tal";-se ao sr. Mini�tr d V·..,�

EpiS,cO)Jal que �erli :n-esi te ioga que :e\'a.c1os ao conhecimento do sr. Pr'OOsidente ! ra, des FelTeIl'a Bastos, Pre-! i5 ' .'" o a �c�
dzda 11')' S E�""ia D Joa _ .

I

'd t
,.

d rr' . i c�.o e Obras Publlcas a emIS-

l''/ • ..vv ., dei RepublicB as conelusões a que chegara!'1 começam SI en e em exercIclO o rI-, �- d �l' t·'
quim Domingues de

O�'
' ,

_

bumü R8P'ional Eleitoral Cô-I ",ao
e se o cO�1en:ora IVO a

veira, Arcebispo Met1'op ,

a rparece" as pro��dencias de alcance prático, ao en-
O' Fr "� " IeT b ld' I passagem do pnmell'o cente-

cóntro da� sl_,-g'estbes da Mesa Redond::>. nebo • � l enco ::LO o Cape-I" d t
lZ·tU1'('), Ser'l.)';1'a' de P(,',·dl' I' "

.<
- "

. "
• , nano a mor e de Anita Gari-

_.. � IToi, portanto, plf'na.mente correspondido o oti- lao da IlT:1andade, Pro-Vlga- baldi
'

n.ho o dr. ,Adroaldo de Jie i mismo dJS que, COI:110 nós, confiavam i10S resultados rio Geral e Chanceler do Ar-I
.

quita de: Costa, Minist1, d:.. reunião agora encerrada, que ofereceria ensêjo â sebi�pado, represe,:tando Sua I DISCURSO DO SR. DIB
da J'/.//tlça, ontem cheua 1: dehates do problenla do carvão. em 'ambiente onde �XCla. :o sr. ArcebIspo Metro-I" MUSSI
a esta. :;apital. 11 t"fÜU11 de pl'eàorrinar os melhores e comuns desejos politano; dr, Adalberto Tolen-

III f.?voráveis à solução da crise, em face de mais exato I tino de Carvalho Prefeito da 1
O sr. Antônio Dib Mussi, do

A .MISSA. P9NTIFICAL b' t d ' t"'.apI·tal,· Pe. QUI'nt'o DavI'd Bal-! PSD., em esplêndia'o dl'scurso,
w

Cdn _eClmen o o ChSO, pelos seus vários ângulos, in-
r�usive L técnico e o econômico. I dessar, Coadjutor da Cura da ',focaliZOU �aver. a �mprêsa de

Ft,e, Felicio rezará S1 Ninguém, certamente, recusaria a sua boa trontade Catedral; dr. Waldemar Cha-! Terras e colomzaçao, com se-

pri11í"íi1"a rníssa ponti'f;ic p:':J.ra resolver um problel'na de tamanha significação ves Barcelos, Frei p,aula O. F.I de no Rio de Janeiro, vencido
na if'eja São Franci,s1 1�3.ra a economia nacional, como para a tranquilidade M" Superior da Ordem dOS un:a � , g:rande etapa na sua.

donrl,gO pró:âmo. �ocial de uma grande massa de trabalhadores. que se Franciscanos, Armênio Trin-I eXIsten�Ia com � ��cente ato

J dedicam às atividades extr\ôlotivas do carvão e ao seu dade, irmão de D. Henrique, do Gov�rno, possIbIlItando-lhe
,�-,

I
benefic:lamento. Foi, na realidade, o que ocorreu. A José T:oI<mtino de Sousa, Ju- Tegulanz�r-se nas repartições

Nov I secretario I toa ordem dos 'trabalhos, a cordialidade e o patriotis� lia Pereira Vieira, Alvaro da estaduais, afim-de bem �ten-

,� �
mo que presidiram às reuniões da Mesa Redonda do I Costa Ferreira, Arí Nicomedes der lavradores que compra-

Segl,rau"â �m' (t! Carvão resultaram no assinalado êxito clêsse conclave, Lentz, José Simeão de Sousa, I r�m terras. Por. e�sa razão •

.

f
V "-1

I que atingiu auspiciosamente as suas finalidades. I dr. Edio Ortiga Fedrigo, mem-! dl�se qu� os mumcIpes de 01'-

Pau ,� I d' IStSO _evidencia que, muito mais do que as longas bras da Irmandade dos Passos, lleas, estda?dde parabens, COln

lsser 'açoes mais ou menos inconsistentes e as discus� Gemon Silva, Irmãs Bernarda essa me 1 a.

S ..LULO 28 (A N)
I sões estéreis, se consegue realjzar sob o espírito de co- e Eimelda, franciscanas do ,1

mu��.l�m-n;s do

palá.ci1i
ppe;ração mais eleveada e construtiva, assente na ob- Convento de Angelina e mui- ORDEM DO DIA

,Campls E'liseos: )etividade das questões que pedem solução adminis- tas pessoas cujos nomes nos FomIn aprovados, em ulti-

trativas e elas quais, não raro, a demagogia se apro- I escaparam. ma discussão, os Projetos de

"E ! virtude de haver '. veita para a sua atuação dissolvente contra a socie-

J
Em companhia do ilustre Lei ns. 43-49, 41-49 e 32-49.

corOJi;l Nelson de Aquino - d2.de e a Pátria. visitante chegaram os revmos.l todos em regime de urgência.
citad� demissão do cargde -------------------------- Padre Francisco Claudino, seu Em seguida foi a sessão en-

secre1irio de Estado elos]»- C'!tlusa est h a J�,aumento dtt secretário, e Frei Heleodoro 0'1 cerrada, sendo outra 'convoca-

cios ca. Segmança PúblicljD. ',-'.. ran ez IM " F. M .. seu assistente. da para amanhã, visto hoje
carát�r irrevogável, o srr-I! I J cl"rculaca-o

Conduzido em auto especial, ser dia santificado.

vernador do Estado, atel7l- pape mOet...a em em companhia do ilustre Pro- .000.0 o •••••••• '0· •••••• 0 ••

do à� suas justas ponder�,
" vedor des. Medeiros Filho, Sua

,eonceieu-Ihe a demissãoP.- RIO, 28 (A. N,) -- Causou I
Eminência hospedou-se no O D

•

I H tD,
.

do d�sígnado para respfr pstranheza o fato de em um mai.o uma emissão com cem Hospital de Caridade, em cujo • aDIe OSlO·
pelo oepediente daquela �- mês, isto é, de 30 de abril a 31/ milhões de cruzeiros, autoriza- >salão nobre lhe foi oferecido e

taria, o dr. Marcelo Ulis.sftp- I de,maio dêste ano, haver au - da p'elo então ministro da Fa- a sua comitiva um magnifico
drigll;s, secretário da FazJÍ1'1' 1n€ntado em 96 milhões, 216 zenda, para as operações da almoço, em que também toma-

. D cownel Nelson de A o mi] e 387 cruzeiros o papel Carteira de Redescontas do ram parte membros da Mesa

transnitiu onterr mesn,o I
moeda em circulação, quando Banco da Brasil. A emissão an- Administrativa, o qual trans

exerC;cio do cargo. O se
.

- se sabe que a politica anuncia- terior para a Carteira de Re- correu e mmeio da maior cor

ria irgerino convidou par e- da pelo govêrno é a de redução descontos, feita em dezembro dialidade e cortezia.

fe do .seu gabinete o sr. �ô- do L �io circulante, ou seja, o de 48, foi de um bilião e 350 A D. Henrique Golland da

nio F.milIo de Barros 0, cO'oYlbate à inflação. milhões de cruzeiros, da qual Trindade "O Estado" cumpri
'-1ue i,ceitou e foi ante s- A explicaçoo para o fato é foram resgatados até o mês de menta, desejando-lhe feliz es-

:[110 ;rnpossado". ...la i:leguinte: Foi feita durante abril, 490 milhões. tada nesta Capital.

ARReDA n.A�ms

Sagraçã1�
( piscop

Acha·se entre nós, desde anfe

ontem, nosso ilustre conter ;',!ileü

Sr. Daniel Hostin, preclaro Bi�po
Diocesano de Lajes.

S. Excia. RevÍÍla. que é U111::! das

mais eminentes figuras da IgH'jn
te111 sido muito visitado c cumpri'
menlado, no Convcnto dos Rl.'vn·os.

J?adres Franciscanos, onde se ar lia:

hos])enatlo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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em to es os p@,stos de serviço
.

d d" L. liIIa rev ..n e ores SlIllle ti ... o

o PROGRESSO PELA PESQUISa
.'

,

p
1,.1
,

...V. encontra SHELL MOTOR OIL, o óleo que dá
• •

ao seu carro a mais segura proteção. Antes de

ser entregue, ao consumo, SHELL MOTOR OI� teve

as suas .qualidades de pureza e eficiência rigorosa
mente verificadas em motores submetidos longa

mente às mais severas condições de funcionamento.

.:ti'
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inauguração
r,' « i' ANIVERSARIOS

- te (' Hlü'", dif'erentc!

éQ 10 STa. Augusto de Paula l\l<�is uma nütavcI apresl>nh\I;[Í()'
Do nosso Enviadu EspccÍoI!) ":01'-' AL\;:O�;') OFERECIDO A t �e :-;e�1'�[iÍ riu da ,! ust \:a, Educa-, . TrànsC?l�re hoje o aniversá- de Cll�'llla l:lgleS!

. T ,....,
forme noticialllu�, seguiram I�:l 11: _I . CO:.\lITIY \. �'i'" e :--nude. ". cxcra, em hrillian- no natalicío da exma. sra. d.! ' Cl'A�ANTE RENDI",. ,0
l1h� do dia 2:5 rio corrente. :0'1: dc'" Após, ('S srs. .lrs. Armai ..lo Si- te oração chica, ressaltou ° ato elo Olga Ramos de Paula, vírtuo- CO:\!: Stewart Gran�e�' - '.\rm·Ja�
tinu ao lIlpnielpio de ltair\;o!is, !111l11e Pereira. Secretário da Justiça, (lU\'t'l'l111 do Eslido que, lançan'clo sa espôsa do ilustre tacultatí- rc: Lock\\:ood -_ Patricia Hoc

após llCl"nollat· em Cuüliba, Co sr-. l ap, Duarte Pedra Pires. rcp. Jo mais uma pedra íuudumental de vo patrício dr, Augusto de 1l,llpresSton�llJte - I�ol1l:tEtj('o
dr. Armandu Simone PCl'lir.l, Ilus- sr. Governador do Estado, l�','j_l. Prc- um est aheloc ímcuto 11(' r-ns ino pr i- Faula, ex-diretor do Hospital No programa: 1) Xoticins '1-1 Se-

ire Sccretárí., da .íustiça, J-<:dn(':\"::u tr'!genes Vieira, rep. (',a Assp,l'}J10b, mário em Saí::a Cuturn ia, mani ír-s- de Caridade e atualmente r-e- mana Xacíonal. 2) Atualidades
.e Saude, Cap, })uaríe .i.'edra Pires, demais autoridades presentes, ru- 1 ava o desejo de amp li ar, cada vez sidindo na Capital da Ieepú- \Y::J'l1el' Pa+hé - Jornal

representante do sr. Go\'crn:'dIJl'
I
inaram ao palacct o do Tu' 'mlor mais, o vasíu plauo de assistência blica. I Preços: Cr�; 5,00 e 3.20

.José Büabaid e sr, Deputado Proto- lnuu Hevse, onde lhes foi, pu�' :'s!e educacional ii" POllllIllI;'õe:-i bani- A dístínta dama que em nos- LTVHE. Creanças maiores dr [)

genes Vieira, rep. da Asseinb lcia representante do Ieglslativo munící- gás-verdes. Finalizando, congraín- sa sociedade desfruta de ínu- anos ]Joderão cntrnr na sessão de

LcgiKlaLiva do Estado, os (í'.l:lÍ.> pal, oferecido lauto almoço. lou-se com o pO\ o laborioso de meras e seletas amizades rece- 5 hnrus.

assistiram, no dia imecliait) l'H: () L,\.:\'Ç,DIE:\'TO n:\ P r�])RA llaiôpulis por v er l'l alizados Ye- berá, pelo transcurso de sua ." , .. , .

11:ii6, distr-ito de ItaiópoJis a srlc l-'l':\'ll:UJE:\'T,\.L DO (H�rpO E�- lhos anceios, e l'el ivtu.du, assim, efeméride natalícia, multíplas ODEO::-':, hoje ,15 7,30 11o\':!';

rle inaugurução da Escuiu !�,,,-: j L', COLAR D)� IT_\TOPOT.i�� asuiraçfies clt' progresso matciial felicitações das pessoas que a ETERNO CONFLITO
na <ede de",!c, o Iançamcn!« O regress!) da comitiva o!'i,i:01 à' c espiritual. estimam e a admiram por sua CO}I: Spc'nccr Tracy '- Lann Tur-

tia peuru J'unrlamellt,'l do ':;I'IIJJ() I
sed e do mun ic ip io, TtuilÍllolis. YC' O rliscruso �o ilu",lre Secretário invulgar educação e por suas ]1(:1' - Zazllary Scott

esrolar, yelha aSlliJ':I�'Üu daqlil'!p r if'ir-ou-s« ás 15 horas daquel.. dia, da Ju-Liça, l':dll(',,�:iío c Saúde Ci1- excelsas virtudes cristãs. No programa: 1) O Esporte ('111

Iabôrios« povu. OJ de, momentos ap(.iS. realizól1',se �l luu I'lIndp tio e'llÍl'illl cios que as- É com verdadeiro júbilo que I
Marcha Nacional. 2) Metro Jorr al

, A CHEGADA EM ;UAF[�,\ ! solenidade It-sti'va til) Iançameut- da sist iam, satis í'cit os, o inicio das, compartilhando da alegria do Atuulidades

, .

A ilustrc, C_0mitiva chégOll ii .\1a-! pedra fundamental :10 (�nl]l(J F<;CD-I
obras tIo

�u,
irício ('seul::' qUC,' .(�en- J.ar do ilustre ,ca;sal: o "O Est�- �reços: Cr� 6,20 e 3,20

: Ira na manna do dia 240 do :orren- lar com que o Govcrno do Estado, L10 0m ])1 e\'c, presta' a St'[,Yl\'·OS do" formula a InSIgne natall- Censura ate 14 anos.

1e onde, ali, a aguardava o sr. Prc- n:1. exccução de programa c(�t1ca- ine_,:timayeb à jll\'Cllt'Hle e�tllclio- ciante os melhores votos de fe- ,
.

. feit Pedro Kuss, PresidenLe (l'� Ca-I cional, atende o POYO daqlll'le Elt1- sa daquela l'lIllll'OSa 7,ona t:alarl- licidades. / ' nIPI�HTO, hojc ás 7,30 hora s

mara sr. Emilio E\'ors, jOl'!I'.ji<;1a nicipio com mais UI11 esl'1bcleci- nen,-�. Sra. Alvina Schroeder Machado I D E L I T O

Abelardo Luiz de Olh'eira, () Cole- 111ento de ensino lwimário. , , o "
É-nos grato registar hoje a I CO:'l1: Aldu Fabdzi

ior Federal, outras aniurid,l !ns 10_ "lllÍs llaYel' o sr. dt'. Al'mando
JA,,1 AH },�I f L\JOPOLf,S ,

/ passagem do aniversário na- Higorosamcnlc proibido até 1&

cais os quais, integ,'aralll a e"n:\'i[- Simone Pereira l/atido a Il1'r1ra I
A 11011(',. no Clube de I:alOIJO�IS, talício da exma. sra· d. Alvina anos,

. .
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c roe er J.Y. ac a o, Igna es- "'''' ' .. ,
'

,

I" , J "

.

'I'
H 0['1('1al com 200 !alh{'l'f's hOI11P- �

d • A t�
.

V·· 1,/1' ROX"" l'
- , -

, tnto de hrio, apus curtn r!p"]lJl-:t' co ,11, ,e�lIltl-se o se!l j,('l1Ztl11t111.0 ,

'

_
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'

ESl'olaJ' Ill'all'Slll l�lll1ha, ll'p, 'lO
1 HIl, .lp f1l1"OS gel aIS,

" es a O a. C ,1,f: John GarfIeld - L:ln:1 Tur-

Prof. Elpi<l1O !lal'lJo'a, fJl! elll]' tio ,\ P,\.L \YH \. no �Ecnl�'L\Hro DA l111e1a zona. A esta llOmenagem Senhora de cativante bonda-Inel' - Zachary Scott z
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, I r� vma era a gra a sa _8 3;çao CARTAZES DA SEMANA
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'h l' TEM QUE SER VOCR
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d 1 1 1 R '1 I' '" I' esposa ,."arena elelra 0- lUO 28 (0\ N) Em "na 111-
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"n4 I AI 't d 1
,_

h" l' C' . 1 i ' -\ 1 1 I R .. nlC 10 1. tima reunião, o Cunselho Naeiollal
[al!'o (aqul' e �o\'o. .segUIn es ec araçoes • oJle a 110S, e ae:. '0\ Cl r 'II OI ,r er la . a' i As amiguinhas que afluirão
Entoado J Hmo jVr,cio!1,!l pt'lus "O Globo'" m()� da :-;II\'a, o SI'. \I('puiarlo Pro', 'd'�' d

.

do Petróleo aprovou um parecer l'e-

'presentcs, o edificio aprescl1t�/\':;o-sc "A' t' _ .! L!Íg't'ncs Yicira.' a reSl enclaf re .::�s p�fge�I- ferente à baixa dos preços ,dt? Yf'nda

festivo, sendo pequeno pant ,,-,t I' _lnS ruçao .n. 42 da FlsCa-,j Terminadas, as,:im aEl homena' tores, para 'e lCI a- a;
.

,1 o e- do querúi'õene, em .:onseqll{:llcia da
_o., er llzaçaO B.ancana representa, gpn� aos ilnslt'es YÍ�itall1.eS, o seu

recera fart,a mesa de flnos �o- redução do custo FOB.
a grande ll,assa popular que ds,,;istia

uma medlda de grande alcan-I te' ·t I
.

[" ces e refrIgerantes. Assocla- QuaJ1to à alta no '9reço no óleo
,,...as solenidades que I11l1rCa\'aIll () 1- ".., . rcgl'css(l a es a apl a se YCrl l' ,.

d
' -

ce, CUJo aDJetIVO e normal1zar, ,. .. 1 -, 'I' ,1 n' �o
,. mo-nos as mumeras emons- b t' I .. ""'on I

nicio das atividades do cst,�h"lcc.i- ·t
-,
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('Ol[ na n,an 1.\ l t.: tiO 1111" , 'la -
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com US.lve, 110 cus.o 1.' '-', l'eso-

! 1 a. ,s: u,:-çao �amblal. Essa pro- lelTestl'l', aqui chegando às p1'i' traçoes' ,e _es lIl?-a e SIm,pa la
veu o Conselho aprovar eniãi; pa-

men n que se ('sla\'a inaugural1uJ. vldencla, alem de of.erecer bo'a- . l' I'l que lhe E:-era,o tnbutadas,
Y D }' t fl1ell'n" OI'a" (a 1101 c recer cancelando a tabela ·aluo.
_,,'s,r ,!Io, os!'. ep" 1'0 ngelles t· d t

. . ,," 1 .CO,·
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ran la e axa aos Importado-
.

en'ma ,e ,w- eglna vada na sessão do dia dez do cor-
Vieira, r('[ll'esentante du POL�;;r Le'

res, criará ainda mais as se-I, Completa hOJ'e mais um ani-
.

1 t' 1 I" d f' ..............l".,..,....m.' ..........••l'..,._w............ D.t'...... rente, e que se referia �L 1'I'du�,i1(1 no
, glS a ]\'() (I) . �sta o, pro erm 'lJag- guintes vantagens de ordem'

m _.. ••• m

versário natatício a interes-
. nifica oraçãu elU que relemb::c.u (jue 1

-

d
.. I \

t C '1' R' 1 d
custo do produto. Como as duas re-

gera., que sao a. maior n_npor-,. rrarantia efetiva e va.liosa.
� san e e. la.- egma" en evo, .

o soluções a resl}elto se anulam mu�
.3 Eseola Rural que se cstava li'au- t d d

'

)
�

1 d d t t I A 1 -

anCla para fl Vl a _o �als: .a A seguir o chefe da Fiscali- ar
_

o . IS l� o
. casa,. mLl� tuamenie, deixou de haver q11'llqut'l'

gurado, concretizava prom2�s� tio b 1 d A R M CeI Regl
Goyêrnadol' Aderba! Ramos d::l Sil-

- os ,an�os u�rarao lme Ia- zação Bancarja declarou que.
reao e m aia. Ia�.

-

alteração no óleo combustivel. 'lHe.

tame�lGe com o fechamento do a instrução n, s42, conotitui a na, ,como nos .anos a,nt�llor,,:s, de acôl'do com a baixa ocol'!'ida no
va, quando da sua campanba dei- mb b) 1 d d fest nha mtIma as

,
ca ,10; - a, c asse, os .cor- confirmação de que a taxa ar.a u.ma· 1

_. dia 6 do corrente, contin· ....
·

pu"'"tau-
tora1. Depois de enaltecer J iIus- t b d d t I h cumprI

<.ta "

re ores rece. era, ' ·e Ime la o, cambial não será de modo al- amIgum as que a -

-

do 434 cruzeiros a tonelada �trica.
trc deputado o esfôrço do Poder s�as -corre�ager:s; C) :- O go- gum alterada. Isto significa men�a�ão pela dec.orrência do
Exceulivo cm dotar aquêle <1!strit') vel'n cOlh a t plC so aconteCImentoo re e1' os In:POS os

I que o cruzeiro não sofrerá ne- aus 10." "
.

e seu lllunicipio de estabeleciwCJr resultantes das operaçoes de nhuma modificacão no seu Sr. Apostolo Paschoal
tos qlle visam a melhoria cl(J puvo, cambio; d) - o Banco do Bra- valor. Haverá _ disse _ uma Faz anos nesta data o des-
;no setor (ta educação pOPU1�H, CMl- sil ree�b�rá os cruz'eiros a que situação melhor, porque se t�cado e con�eit1!ado comer

grahllo�l-se coin a populat;'fjo Jlor tem dlr�Ito; ,e) - os �xceden- verificará, mais rapida circu- cIante sr
.. ApOStolO Paschoal,

tã�j\�gtae�Jel'eeicJa�ODqUisla,qual tes de �ltulos no ext�nor,.em-·lação da moeda, a qual até de�ta.capI�al. .

seja a da Escola Hma}.
.

bora nao recebam Imedmta- aO'ora se encontrava mais ou! AS meqUlvocas e expreSSIvas

� s:gu�r, sub. Yib,�·a.ntes pnlm-:s daI mente, .ter�o � responsa�ili- �enos paralizada num lento rr;;anifest,:-ções que lh� prest:;.
aSSI'itenclU, fOI ofiCIalmente

lllan-j
dade e llqmdaçao transfenda regime de escoar dos fecha-: rao seus mumeros amlgos, nos

gll�:�da a nova Escola RUl'll de de firmar para o Banco do I mento cambiais. I nos associamos com prazer.
Halo. . Brasil, o que representa uma Este regime - acentuou _. Dr. HeTC'Ílio Pedro da Luz

como é claw, trazia certa des- i Filho

confiança nos meios economi-! Transcone, hoje, o aniver-
PREFEITO OTÁVIO SOARES TABALIPA cos pelas grandes somas de' sário natalício do sr. dr. Her-

Missa de 70 dia I negocias c�mbiais, em suspen=: c'ílio Pedro da �uz Fi�ho, �ro-
,

Os representantes do Município de Canoinhas à Assem-, so, os. quals podenam a qual_ I �ec.t,o .advogado e �x-dlretor do

bleia Legislativa do Estado, convidam a todos os amigos e ad., q�er mstante
,

sofrer, altera ! DIano da Tarde ..
_

l11il'adores de I
çoes. Entretanto o governo em. Fazem anos hOJe.
muitas oportunidades decla-; - a ..sra. d. C.ecília Rego Di

OTÁVIO SOARES TABALIPA, rou o seu proposito de não Bernardi, consorte do sr. Fre-

para assistirem à missa de sétimo dia que mandam cele-; consentir em nenhuma varia- derico Di Bernardi, comerciá
br,:-r em sufrágio da alma elo saudoso Prefeito de Canoinhas,! ção na referida taxa. E esta rio;
�UInta-feira, dia 30, às nove horas no altar-mór da

Catedral!
sua disposição vemos hoje con- I - a sra. viuva Beatriz No

lI�etropolitax:a, oficiando S, Exa. Revma. Don Daniel Hostin, firmada no texto da instrução ronha Dias, dedicada funcio-

I)lspo de LaJes. n. 42. I nária professora estadual;

,o solene Iançamento da pedra fundamental do
pu Escelar de IL·.dL�polis e a

da Esc4Ja Rur.al d,e

IUTI-. j'l()je. ás 5 e 7,30 horas

Demltiu�se O Chan
celer colombiana
BOGOTJ\, 27 (UP) - o minis

tro rla� Relações Extl>O'iores, sr.

Zulela Angel, confirmou fJi' rumo

res de que llavia se demilido, a

fim de dedical'-sc exelllsivamenfe
a asuntos particnlare;;.

- a srta. Vanda Siiva, filha
do sr. Adelino Américo da Sil�
va e de d. Maria Celina da
Silva;
- a srta. Iracen:ia Clmha,

filha do saudoso conterrâneu
sr. João Ferreira da Cunha;
-- OS interessantes gemeos

lnamar e Itamar, filhinhos do
sr. Daniel S. Diniz, sargento
de Aviação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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binóculo
Grande visi"

RADIOTERAPIA
RAIOS X

. DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente, no H'Gspital de Caridade

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

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

{1,fiO g.

VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
10ó cm3.

SóRO rANTI-TETANICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cmS e frascos

d 100 cm3. VENDE-SE uma, de 4 faces, com-Cirurgia geral -- Doenças de Senhe- e

ras - Proctologia VACINA ANTI-MBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos' trl�tamente nova, marca RAlMANN�
de 100 cm3. com transmissões. Ver e tratar na:Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n. Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen- Cia. �lorestal de Santa .Cata�i��. ne
28 - Telefone 1.307 te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu- Estreito, ou pelo c.orreIO, dIngI�-sG'
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário â Vencedora -. Ca;xa :ostal, 22.. -

de das 15 boras em diante ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-

[
.

Flonanopohs
....

Residência: Rua Vidal Ramos n. 111ta garantia de atividade máxima. .-:-:. ::-:-�.. . . . . . .. . ............•• o

65 - Telefone 1.422. Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve- SENHOR!TAI
terinários de grande eficácia, como: Ternerina (Buco-Vacína contra A ultima creeção em reiri-eo diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra 8

gerante é o Guaraná KNOT
Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc _. EM GARRAFAS GRANDES

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças Preterindo-o está
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa- acompanhando a moda.
nento de Veterinária.

.•• • • • ••••••••••••••••••••••••••• ;4l:

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS_ aten, (emita., GISUtll8, eítam�lf
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando nao en

I Melai da. 'melhoreu pelo. me-
eontrados na localidade de residência do solicitante.

Dores preços .6 Da CASAdMI&,
CELANEA - RllOC, Ma(ui

1rI__._

. . ..

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

"

Consultoria: RUa Tenente

I
'

Silveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11 .

Médicom.
Sábados: 14 ás 17 hs,

, Dr. Guerreiro da
Fonseca

Carros para o 1nlerior do Estado Bqm
O horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado
EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a• feiras

Nova-Trento
E. � VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e 6a• Ieíras

16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

r
I,

!
OU!:R nSn�·SE COM CONFORTO E ELEGA ..eIA 7

PROCURE A

Alfaiataria ella

DR. NEWTON d'AVILA

Rua Fehppc Schmídt 48

Especialista
Efetivo do Hospital
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

D 1t'�lltOD SI'moo � Tratamento e Operaçõesr. 1'11 o Residência: Felipe Schruidt, 99

P
e I Telefone: 1.560

ereira I Consultas: Pela manhã no Hospital
Á tarde': Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: bas 14 ás 17 horas.

CHnica Médica e Cirúrgica
DR. AUJOR LUZ

l\'lédico-Operador-Parteiro
Doenças internas de, Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
_. Pulmões - Estomago - Fígado

Tratamento da Tuberculose
Raios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás fi

__ Fone 841. FLORIAN0POLIS
lOJA DaS CftSEMIR S

Especializada em artigos para I

homens
VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS

NA-I '" . :,
.. ,

E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

I ",.,,,
, ., ,........ . ..

: .

PARA HOMENS ....-----�--�.--...

___,_,._.:..._ ._ ...... _ .

..._
"

.

�)' ..... ""�'�lo,..\-��"" •• ,,'" •• \��\ .... � ...

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, ORA VA-I DR. FRANCISCO CAMARA
TA.S, PIJAMAS, CHAPEI!S, F;TC..

I NETO

ludo pelo menor prer.o da praça i Escritório: ���Oi:�;eschimidt
•

.

"I
'. . 121 (sobrado) (Alto da casa "O

Faça uma visita ii nossa Ca§it_ e verifique �:��J!��;à: tWã Alvaro de Car-

nossos preços e artigos valho, 3G

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

RECEBEU
·êfONA.IS
MANTEM

Visão maior e mais perfeita.
que B de um bom binóculc

alcança quem tem sólida
instrução.

Bons livros. sobre todo'l Q4:

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua De rdoro, 33 - Florianópo!il
.....

'

. ............. CoClinica Cirurgica
:Mol�stias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
008 Serviços dos Professores Beue

dícto Montenegro e Píragíbe No

gueira (São Paulo)
Consultas; Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

----

-----DR. LINS'·'NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - cr-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle- 'c tratamento

�Ipecializado da gravidês. Disrur-
1)108 da adolescência e da menopau
N. Pertubações menstruais, '1�1",

mações e tumores do aparelho geui
W feminino.

Operações do utero, ovários, trem

�a!, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru-
I

mras)
ASSISTENCIA AO PARTO E 01:E-

RAÇõES OBSTf:TRICAS
Doenças glandulares, tiro ide, ová

ríos, hípopise, etc.)
Visturbios nervosos - Esterfltdade
,- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tcl,
1.461
Besíd. R. 7 de Setembro -- EdU.

Cruz e Souza - TeI. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

I'Médico e parteiF�
De Hospital de Carídade de

FIO-Ir'ianópolis, Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, ea oe- i
cfalmente do coração e vasos

fi}oenças da tiróide e demais glan
dulas internas

CUmea e Irurgia de senhora'!

-,Partos
flSIOTERI\PIA - ELECTROC.\R
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
flORARIO DE_CONSULTAS: --

Diàriamente das 15 às 19 ho-

•

Dr. Roldio Conseal
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
tlURGA _ MOL1!:STIAS nE S:!

NHORAS =- �.M'l'QS __,
F�rrnado pel:i" Paculdad� Medi·

<lDS da Universidade de SAn Paulo,
onde foi assistente por vário. anoo do

Serviço Cirúrgico do Prof. Allpio
Corrêia Neto

Cirurgia do estômago e "ias circ.uIa·
res, intestinos delgado e .grosso, tiroi·
de rins próstata, bexiga, utero,

c�{1rio. e' trompas. Varicocele, hidra
cele, varizes e hernas,

Consultas: nas 3 ás 5 boras, • rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da CaP
Paraieo), Telef. 1.598

Re.idéncia: Rua 1';steve. Junior. 170;
Tele!. M. 764

I

Plaina

eas.
CONSULTóRIO:

L

Rua Vitor Meireles n. 18
Fone manual 1.702

RESIDENCIA:
Avenida 'frompowski 62

Fone manual 766

Dr. P..lo Polltea
Clinico e operador

er....ultóri": Rua Vitor Meirélea, 16.
Telef.one: 1.405

CDn.nltas das 10 át 12 e· das 14 ••

!! brs. Reoidência: Rua BI_.
22. _ Telefone: 1.620

(o�ANiHl� [J
=- ACCIDENTES DO

SEOe: SOC.A"-:

POIRTO AllEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N,o 68 • 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL. 583 _ TELEFONE 6640' TELEGRAMAS: .PROTECTORA·

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

Caixa Postal, 69 Tel. "Pí"otectora" FLORlANOPOLIS

...................... .,

Dr. Mário Wendh..seli
Clnlca médica de adultos e criança.
'Oonsultório - Rua João Pinto. 16

Telef. M. 769
\

Co..sulta das 4 'á! 6 horu
aeaidência: Fdipe Schmidt .. II.

Xelef. 1111

Dr. M. S. CanlcuO
Cliniea exclusivamente de cri...çaa

Rua Saldanha M·arinbo. 10
Telefone M, 73'J

_.

DR:--A�-SANTÃELA-
(pormado pela Faculdade Nacio·
nal . de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên·
cía a Psicopatas do Distrito

Federal
l!:x.!nterno de Bospitlil Psiqulã·
tríco e ManicômIo JudiciãrIo

da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de Mi·
serícõrdta do Rio de Janeiro
OLíNICA MEDICA - DOENÇAS

Nl!JRVOSAS
• oonsultrrrto : Edifício Amél!a
Neto _ Sala 3.
ResidêncIa: Rua Alvaro de oar

nlho. 70.
Das 15 às 18 horaa

Telefone:
Con�ultório -- 1.208.
Residência - 1,305.

._Fidfi�oopolis

Dr. Lindolfo a.6.
Pereira

A.d \l'o�ado-Contabmsta
Cível -- Comercial

C'on.�ituiçõel dI! 'sociedade.
S lervical corebtol. em gera}.
�Orgclnizaçõe. cont.obei•.

Registrei·. marca•• dl.pondo,
no Rio, de corre.pondente.
ElIIcrit6rio: Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43.
D(1. 8 às 12 horas I

Tefefone 1494

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO A. L.
AI.VES

Encarrega·se. mediante comissão.
compra e venda de Imóveis.
Rua Deodoro 35.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o PAíS NECESSITA DE UMA GRANDE RESERVA AÉREA. INSCREVER-SE COMO SOCIO DO AÉRO'�CLUBE DE SANTA CATARINA, É CONTRIBUIR
PARA ALCANÇAR ESTE MAGNO OBJETIVO. NÃO PERCA A GRANDIOSA FESTA QUE REALIZAR-SE-A NO mA 3 DE JULHO PRÓXIMO NO CAMPO

DO AÉ.RO-CLUBE DE SANTA CATARINA

_,'----_----------------------------------------

,104 GUARNIÇÕES NAS RE
GATAS DO GUANABARA
Em comemoracão ao seu cin

quentenárío de fundação, que
transcorre a ;) do corrente, o

Guanabara, do Rio, levará a

efeito, domingo, próximo uma Realizar-se-á hoje, com mi

gigantesca e atraente manhã cio às �u horas, na sede do
esportiva, com nada menos de Clube de Regatas Aldo Luz, na
12 páreos de remo. tomando rua João Pinto 34, a tradicio
parte nada menos de cento e nal festa de São Pedro, com

. , . ' .. , . . . . . .. quatro guarnições dos diversos. queima de fogos. melado, ba-
clubes náuticos do Rio. tatas, aipim, queimada, dan-
.---.'Y'.·D_....·.·....·"._...·.·.��...· ......... ·

ças e muitas surpresas.AMÉRICA � CAMPEÃO DO A ornamentacão foi feita a -,
TOE.NEIO INICIO CARIOCA capricho, sendo' festeiros êste
Rio, 28 (V. A.) - Foi dispu- ano o sr. Bento Calado e a

tado, domingo, nesta capital, exma. sra. d. Maria Fraga, os
o torneio-inicio do Campeona- quais não tem poupado esfor
to Cacioca de Futebol. concor-

ços para que os festejos da
rendo os clubes Botafogo, Fla- noite de hoje suplantem os
mengo. Fluminense, Vasco, dos anos anteriores em brilho
América, São Cristovão, Ban- . -

. .

M d
.

B
e ammaçao. -Igu, Olaria, a uretra, onsu- Uma grande orquestra aní- I'cesso e Canto do Rio. Sagrou- .

f t
CAMPEONATO'CITÂnIN6DE se campeão o América e vice- m�aD�'et��i�' do glorioso alvi-I.

FUTEBOL campeão o Bangú.
, rubro convida aos seus asso-

..�"�""",�.p��.".�-..-..,. -.•••.,,._ . , .

Depois de vários adiamentos, � i
,. t!� ri! f4 L cíados e exmas. Iamilías para

Tesol,v�u a F. C.p. mal:c�r.para ii ifH]Oa!�a �JlO t;. l1Z essa noitada alegre em sua

o proximo dommgo .o inicio da Conforme estava marcada I sede,te�lporada oficial de profiss�<:>- realizou-se domingo, na chá-
.

Somos grat?s. ao gentil con-I.nais e amadores, com a rean- i cara de sr. Erico Espmdola, vite que nos 101 endereçado.
�a9P�o do indi-spensável torneio I nos Barreiros, a homenagem
rnicio.

I que a diretoria do C. R. Aldo
Teremos, no proximo domín- Imz pr-estou aos seus remado-

go. lJ.m verdadeiro disfile de res pêlos brilhantes feitos nas

'Icra9ues, e,
_ naturalmeI�te toda regatas de Joinvile e desta ca

a �ldade n�o. se fartara .ao de- pital, oferecendo-lhes uma su

sejo de assistir os emocionan- culenta feijoada regada a fi
tes prélios programados. nos vinhos. O ágape transcor-
Com início as 13 horas será reu num ambiente de muita

disputado o "ínttíum" de ama- camaradagem e entusiasmo,
dores e logo em seguida o de tendo nessa ocasião o sr. Alci-,
profissionais. des Rosa digno Presidente do

São os seguintes os clubes CLube 5a�il.ado e feito entrega
participantes: de uma rica medalha ao va-

Profissionais - Avaí, Figuei- Ioroso rowere alvr-rubro sr.
-

_

rense, Paula Ramos, Bocaíuva Belarmino Veloso, pelos assi- Ra"di (" G1I1 '1 rui a'e Atlético.
. . ,_

nalados serviços prestados ao j , Ui 'O 14 u�
Amadores - Ipíranga, LIra' Clube. SOCIEDADE RÁDIO GUARU-

Ter:i� Clube, Gu�rani � Cl�be! A feijoada foi bastante e10- JÁ LTDA.
Atlético ,RecreatIVO Ollmpl?o. giada pelos "mastígadores".
Aguardem a tarde esportiva pelo sabor e bem feita que foi,

de domingo, que será dedicada estando à frente dos serviços
à Associação dos Cronistas Es- da cozinha o professor Eduar
portivo.s de Santa Catarina. do Rosa auxiliados pelos srs.

FANGIO VENCEJU O GRANDE E_ugênio' Víchetti e Fernando
PRÊMIO DE MONZA SIlva.

Chico Landi em 40 lugar
' As 15 horas, regressaram os

MILÃO - 28 (U P) _ O vo- aldistas a esta capital, otíma
lante argentino Juan Fangio mente impressionados com a

venceu o Grande Premio Auto- harmonia e camaradagem rei

mobílístico de Mouza, um dos nante da festa, notadamente

mais famosos da Europa, no dur�nte a partida de futebo�
tempo de 3 horas, 8 minutos e h����a entre os ca�ados e so�
49 segundos. Em 2° lugar, 24 teu,""'" onde v.enceram os P2�
segundos depois de Fangio crie- melros por 4 _x 2, dado. a des

gou Bonetto da Italia. O 30 I
tacada atuaç�o do goleiro dos

lugar coube ao italiano AscarLI casa?os G�rcmo �otelho, que

O' 40 lugar coube ao brasileiro prabc?u II?presslOnante� de-

'Chico Landí fesas ínclusíve um penalti ba-
,

tido violentamente por Belar-
Latuii o quarto colocado mino.
MILãO,28 (UP) - O volan- Felicitamos a brava rapa-

te brasileiro Chico Landi tirou ziada do simpático Clube de
4° lugar na disputa do Grande' Regatas Aldo Luz, que numa

Premio Automobilístico de sequência de louvávets inicia

Monza, fazendo o percurso em tivas voem dando novo alento
:3 horas, 10 minutos, 50 se- ao esporte do remo em nossa

gundos e 2/5. Chico Landi te- terra.
've que parar seu ·carro na sep- .. ' � . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

tuagessima nona volta. O 5°

lugar da grande pugna foi ti
rado pelo italiano Cortese.

O 6° foi oonquistado pelo
jtaliano CorinL Em 7° chegou
o alemão von Stuck, em 8°
Missoti. Esses foram os unicos
automobilistas que consegui
ram terminar a prova. Villo
resi figurou entre os que tiv€
l'am de abandonar a pugna.

WALDIR DE OLIVEIRA
SANTOS

Tendo-se agravado o seu es

tado de saúde, recolheu-se no

vamente ao Hospital de Cari
dade o nosso estimado colega
jornalista Waldir de Oliveira
Santos, diretor da secção es

portiva da "A Gazeta", ao qual
desejamos pronto restabeleci
mento.

VITORIOSO NOS E'E. UU. UM
CAVALO ARGENTINO

Nova York, 26 '(UP) - O ca

-valo argentino Cachigan 3°,
que ante-ontem correu 'pela
primeira vez em pistas ameri
canas, derrotou por focinho,
.ao famoso cavalo Assault, na

distancia de mil quatrocentos
e sete metros. Assault estava
ausente da pista há dezoito
meses.

Explosão no

Japão
TOQ'CIO, 27 (CP), - ,A maior

fábrica de aduhos do Japão foi sa
cudida por violenta explosão, que

Ill'O\'OCOU a mode de 1:5 peS'iDa;:; c

fel'imentos em ouLras cinquenla e

duas.

Fe8t� fie São 'Pedro
no Clube de Regilias

Alrln Luz

ESTOQlJE DE UNHOS IRLANDESES
ARAHAiW,.l:Á - Às 3n - 5" - Sábados. "

MAIS INFOHi\IAÇõES NA
FILIAL À Praça 15 de Novembro Edificio f[OTEL LA POnTA.

TELEFONE: 1.325
....- - ..... - - _.AA...,..__...."._.....J' ••- ..........J"_.....� .......,._."._....................

Fábrica de Art. Textis
� �

« A rtox» �ll!ll ,f,.�\ ..

BLm1ENAU - SANTA CATARINA
Caixa Postal n. 10 - Te iegr : Artcx

Fábrica cspecializadn em tecidos felpudos COl1lO:

Toalhas de rosto
Toalhas de banho

Pisos para banheiros

Roupões de banho etc.

Resenha de programas do dia
29 de Junho de 1949

8,00 -- ABERTURÂ - Bom
dia Santa Catarina.

8,30 - sóíos de piano.
8,45 - Leny Eversong.
9,00 - Irradiação da Cate

dral Metropolitana.
10,30 - Ritmos Portenhos.
10,45 - Em compasso de

valsa.
11,15 - Melodias de Nápo-

les.
11,30 - Rádio Cinema.
11,45 - Variedades.
12,00 - Oferecimento� mu-

sícaís,
14,00 - INTERVALO.
16,00 - Em tempo de valsa.
16,30 -- Recital.de Orlando

Silva.
17,00 - Nuvem negra em

céu azul (Rádio teatro).
17,30 -- Carta Sonóra,.
17,45 - Variedades.
18,00 -- O Instante da pré-

ce.

18,05 - Variedades.
18,30 - Teatro Singer.

'

.

19,00 - Momento Esportl-
voo

19,30 - Noticiário da Agên�
cia Nacional.
2u,00 - Musicas populares

variadas.
20,30 - Déo.
20,45 - Tomy Dors.ey e sua

orquestra.
2100 -- Nos bastidores do

,
,

Mundo.
'

i

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

KellermormAlfaiatc)'rfo
H.l:A 15 DE NOVE:.\IBHO

Acaba de receber novo e varíado estoque de belíssimas e Iiuisvtrnas

casimiras nacionais e estrangeiras, confeccionando ternos de apurada.
gôsto por preços módicos. �
CarrBganlento de ![ac�dp, nov�jmeDtef
Irigo e farinlia o ilfceplsio Ber€UI
d· p -".

I
PH.AGA, '27 (FP') - O ministro

O araglun du Inl.er ior, Alexci Copicka, a-

RIO, 28 (A. N.) - Chegou cusou, ante-ontem, o arcebispo
ontem à Guanabara um navio Beran, afirmando que o Chefe da.

carzueiro do Loide Brasileiro Igreja Católica tcheca está "espa

que'"trás cerca de cinco mil to- Ihando rumores mentirosos sobre

neladas de trigo e farinha de, o governo".
trigo do Uruguay. Dessa for-I _

ma o mercado co�eça a rea- I I AUdJIW CALDEIRA E ESPôSA �bastec�r-se do pr.e�lOso cerealll participam aos parentes e

iem g:rao e benefícíado, deve�� II pessoa� ele suas rela�ões o t
do amda chegar a esta capi , I nascimento de sua flllla r
tal no próximo dia 3 de julho II L O R E l\' A �
mais' dois navios com igual I Fpolis., 2'l-VI-1919. �
carregamento. 1------------------------
CASA MI8Ct1�1_ANEA <,"'" I Se ricos quereis fí csr

buiders dJI1 :Rádiol8 R. OI l� I De modo tacil elegeI
Victor. VálvulalJ e Discos, F's eei hoje uma inscrição
R'l<' Co",,,..H.. ,,,, .. ,.. Msh-'c- 1" Credito Mu tuo Predia

Departamento de Saúde Pública
Mês de Julho - PlanSões

2 Sábado Farmácia Morlerna - Rua João Pinto

3 Domingo Farmácia Moderna - Rua .João Pinto

9 Súbado Farmácia Santu Antônio - Hua João Pinto

10 Dmin"o Farmácia Santo Antônio - Eua João Pinto

lG Sáb::vlo - Fai'lllácia Catarinensc - Rua Trajano
17 Domingu -- Farmácia -Catarinense -- Rua Traja,no .

23 Sábado Farmácia Noturna - Rua Trajano
.24 Domingo Farmácia ;.\foturna - Rua Trajano
30 Sábado Farmácia Santo Agôstinho - Rua Conselheiro �[afra

31 Domingo Farmácia Santo Agostinho - H.ua Conselheiro :.\Iarra

O SCl'yiço noturno será efetuado pelas aFrmácias Santo AntOnio e

Noturna sitas ás ruas João Pinto c Trajano n. 17.

A prcsente tabela não poderá ser alterada sem préyia anhll.·bil�ãi)

dêste De_p;l.rtamento. ,

Departamento de Sallde Publica, 24 de junho de 1949.

LUIZ OSVALDO d'ACAMPORA - Farmacêutico·Fiscal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TERÇA-FEIRA, DE
, CLUBE DOZE DE AGôSTO f"

SÃO PEDRO, ÀS 21 HORAS PONTUALMENTE, GRANDIOSA FESTA DE ARRAIAL
TE REGIONAL COM PINHÃO, BATATAS, MELADO E MUITAS SURPREZAS

i,
VERDADEIRAMEN-VESPERAS28,mA

Ponha uma bateria ATLAS

em seu carro, e enfrente

tranquilo os quilômetros de

qualquer longa viagem! Pois,
no que depender das funções
de uma bateria, ATLAS

corresponderá cem por cento

à sua expectativa.
,

i

'I
\ A T LASé mundialmente conheclda como a baterta

. de longa duração e funcionamento perfeito.
Assegure a eficiencia absoluta do seu carro, dotando-o de uma

bateria ATf..AS.

e seus Revendedores Esso

Irmandade do Senbor Jesús
dos Passos

CONVITE
De ordem do Irmão Provedor, convido todos os Irmãos e Irmãs

desta Irmandade para comparecerem, revestidos de suas insígnias
:(balandraus e fitas):

1Q à Santa Missa que será celebrada, na Igreja do Menino Deus,
ás 8 horas de quinta-feira, 30 do corrente, pelo' Excelentíssimo e Re
verendissimo Senhor D. Felicio da Cunha Vasconcelos, Bispo de Pe
cedo;

2° ao solene encerr-amento do mês do Sagrado Coração de Jesus
também na referida Igreja, ás 19 horas do dia 10 do próximo :.llê� de
junho que contará com o honroso comparecimento do nosso hospede
o Excelentíssimo e Reverendissimo Senhor D. Henrique Golland Trin
dade, Bispo de Botucatú.

Consistório, 27 de junho de 1949.
JULIO VIEIRA - Mordomo do Culto

t Agradecimento e Missa
Adalberto Tabalipa e espôsa e Assis Tabalipa ainda sen

sibi,lizados com o profundo golpe que acabam d� sofrer com
o desaparecimento do seu inesquecível tio

OTÁVIO S. TABALIPA
vêm por êste meio externar o seu eterno agradecimento às
pessoas que enviaram flores, telegramas e que o acompanha
ram até a última morada.

Aproveitam a oportunidade para convidar a tôdas as pe��
fso�s. amígas para .assistírem à missa de 7° dia, que, em su

:trag1tO a sua alma, farão celebrar no dia 30 do corrente mês,
as 7 horas, na Catedral Metropolitana, antecipando desde já
�eus sinceros agradecimentos a todos os que comparecerem a
este ato de nossa Santa Religião.

Fabrica de Tintas Blumenau Ltda.

L._

Tintas e vernizes - Material para pinturas em geral
TINTAS EM BISNAGAS PARA ARTISTA

Fabrica: Rua Minas Gerais
Loja: Rua 15 de Novembro, 808 Caixa Postal 29

BLUMENAU SANTA CATARINA

McC-,

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS

LIRA IENIS CLUBE

escritório: Rua João Pinto
n.O 18 _. Florianópolis

. ,. � " ,. .

o Mucus do
Asmo D,issolvido
Rapidamente
08 ataque. desesperadores e violen

tos da asma e bronquite envenenam

o organismo, minam a energia. arrut
nam a saúde e debilitam o coração. Em
3 minutos, Mendaco, nova fôrmula
médica, começa a circular no sdngue,
dominando rapidamente os ataques.
Dêede o primeiro dia. começa a desapa
recer a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que se faz ne

cessário é tomar 2 pastilha. deMendaco
ás refeições e ficará completamente livre
da asma ou bronquite. A ação é muito
rápida mesmo que se trate de casos

rebeldes e antlgos. Mandaco tem tido
;{Lnto êxito que se oferece com a garantia
de dar ao paeieate respiração livre e fácil
rapidámente e completo alívio. do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa garantia é a sua maior

proteção.

M d... Acaba com

en a .. o aosma.

i];f:v�e�,;d. kb':,�-ii:;' -ii;.l.,;1[:';I'd"�

PROGRAMA PARA O MES DE JUNHO

DIA 25 - SABADO - TRADICIONAL FESTA JOANINA, A CABAI'ER ..

DENOMINADA "FLOR DA ROÇA" INICIO AS 9 HORAS. I-IAVERÁ

PREMIOS PARA A MAIS BELA FLOR DO ARRAIAL - TAMBÉM

AO PAR MAIS ORIGINAL E AO CAVALHEIRO QUE MAIOR SEME

LHANÇA APRESENTAR COM O PERSONAGEM D1i "SEU mCA

QUER CASAR" E TEM MAIS AINDA ... FOGOS, BALõES, ME-

�ADO, PINHÃO ETC· ETC ... SERÁ A FESTA MAXIMA DO AR-

RAIAL DO CLUBE DA COLINA.

NOTA: - A Diretoria do Clube, solicita de todos os seus associados

não se fazerem acompanhar de pessoas extranhas ao seu quadro social.

fÁrite tL

Pt;5t& gu,ÚtlL'
USANDO A VACINA

. (},)5td llio&tá
'!<'k:.:�;':��' 0'0 INSTitUTO PINHEIROS

'�"'{ INDIU,DA PARA USO
.�. INTRADÊRMICO E IN1RAMUSCULAI!. CONfORME

DOSAGENS FEITAS PELO INSTITUTO BIOlÓGICO
DE SAO PAULO

PINHEIROS
SANTA CATARINA

RUA NOVE DE-MAIlÇO.638·CPOSTAl,95·JOINVllLE
/

Empresa «Viação Santa Catarina»
AV1�()

A Emprêsa "Viação Santa Catarina" linha de ônibus que faz o

percurso Florianópolis - Estreito e Escola avisa aos possuidores de

permanentes e aos que viajam gratuitamente por imposição da lei, a

comparecerem dentro do praso de 30 (trinta- dias no escritório à Rua

João Pinto n. 9 afim-de regularizarem sua situação perante esta Em

prêsa,
Findo o prazo respectivo não será permitido viajar gratuitamente

aos que não satisfazerem ás exigências desta Emprêsa.
Florianópolis, 7 de Maio de 1949.

COMÉRCIO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A.
/

Proprietários

DORES NaS COSTaS?
Para um alívio rápido

EMPLASTRO ,
.

SABIA
Há multas enos recomendedo pelos médl.
cos poro alivio ImedIato das dores reumü- -:-

flccs, confusões, lumbago, torcedures,atc•

9��9�"1.t,",":
..� m••M••••••a•••••

ESTABELECUIENTO DE FRUTICULTURA

De H. J. Eípper'
Corupá - Mnn. de Jaraguá do Sul - Santa Catarna

continúa oferecendo a seus clientes enxertos seleciona
dos de árvores frutíferas de todas as variedades

Para o embelezamento dos jardins, roseiras das mais
bonitas, palmeiras e grande sortimento dê plantas orna

mentadas.
�•••••eesa•••••••••••••••••••••••8••••••••••••••••••

TIJOLOS
V. S. quer construir e' não sabe onde adquirir os tijo

los? - Procure a firma PRODUTOS' S. J. TADEU DE E.
VEIGA, à rua ALMIRANTE LAMEGO n? 99. Faça seu pedi
do que será atendido com rapidez e terá ótimo material para sua

construção,
Temos tijolos de diversos tipos;
Compactos, e de 2, 6 e 8 fures.

BELIEMA
para Eczematide Infantil
"ornada não gordurosa, antíssé
tica, que combate as coceiras e

erupções da pele. Não mancha a

roupa e não requer ataduras.
Se V. não encontrar BELZEMA
em seu fornecedor mais próximo,
queira escrever para a Caixa
Postal 687, Rio. ,�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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S. excia. que vWJou em avião d FAB, teve concorrula recepção. -- Almôçu no Coieçio Caia1·inens€.
-- Jantar em Palacio, -- Visita às diversas obras de assistênc,a sociai

�anta Catarina, desde as pri-'l c membros do S?t� gabü:cte ainda Prefeito Tolcnl.ino de Can:�dhl) c 1-
meiras horas da tarde ele ontem, é os 51'S. Drs. Jose Boabaíd, Gov.;'·-! outros pessoas representaf ;1US do I
honrada com a visita do sr. dr. nadar, em exercício, Armando 51- mundo ofi.cia1.. 11Adroaldo Mesquita da Costa, ílus, mono 'Pereira, Secretário da .Tt1�:- VISITA AS OBHAS DE ASSISTCX-.
tre Ministro da Justiça e �kgócios' tiça, Educação e Sande ,Dep Antô- CIA . SOCIAL )1
Interiores, que se faz acompanhar nio Nunes Varella, líder (U n:i.!ío-l Durante a tarde de ontem, o sr.

do dr. Jorge Lacerda, da sua Casa ria na Assembléia Legislativa, Cap.
i
Adroaldo de Mesquita da. Costa, ICivil, e Tte. Johnson Soares, seu Duarte Pedra Pires, Chefe <1:'t CaS:11 acompanhado do sr. Governador rlo

ajudan í

c de ordens. Militar do sr; .Goyernador elo. �s- E�tad:' el;l I xerc�c�o e auxiliares rir_; iS. Excía. vem a Santa Catarina :ad(�, Ca!)._ ::'dano Glle�le:" oficial seu Governo, VISItaram o Ahri';il Iparticipar, como convidado espe- a disposição do sr, :\I;mstro r P:�. de :.vlenores e o Hospital "Ncrêu I
(':ial, 'Ias solenidades de sagracão Alfredo Hóhr, diretor daquele aba- Ramos".. Ide Dom Felicio ele Vasconcelos lisa-lo estabelecimento de ensino �e- ALMOÇO NO COLEG10 "C0RAÇ;;;:O ,Costa, bispo eleito de Pene.lo, Es- cundário. . DE JESUS" I

tado ele Alagoas. HOSPE DE OFICIAL Às 12 horas de hoje, o sr. �I'ds-lA chegada de s. excia. verificou- O S'-. Dr. Adroaldo Mesquita da tro da Justiça participará do em I

se precisamente ás 13,30 horas. em Costa, Uinistro da Justiça, aquies- almoço no Colégio Coração de .;e-Ium dos aviões da Força Aérea Bra- ccu, à tarde de ontem, ao convite do sus ao qual comparecerão, tnmuém, i
sileira. Governo do Estado, hospedando-se os altos signatários da Igreja Ca-!
Aguardavam o ilustre titular da no Palácio do Govêrno. tó lica ora nesta capital que vier-nn I

pasta da Justiça, no camno da Base JANTAR K\I PAL\CIO assistir à solene sagração epls"oDUI I
Aérea, os srs. drs. José Bonbaid, Às 20 horas, e111 Palácio, o Go- de D. Felicio de Vasconcelos CCista,:
Governador do Esta-lo, em cxorci., vêrno no Estado homenageou o sr- cujo 3tO se efetuará, com ;:;randes I
cio, Deputado Rui Cesar Fuccscl.üt- Ministro da Justiça com um jantar pompas, na Catedral :.vrctropolib-I
te, Armando Simone Pereira, Dr,vid intimo, ao qual compareceram o sr. na, na manhã de hoje. i
Ferreira Lima, Leoberto Lel11 e Governador e seus Secretários de O REGH.ESSO D? SR. :.\n::ISTRO I'Othon da Gama Lobo d'Eça, Se- Estado Dr. Rui César Fucrschütte, O regresso de S· EXCIa. o sr-, Dr.'
cretáríos da Justiça, Fazenda, Via- Presidente ria Assembléia Legisla- Adroaldo l\Iesquita da Costa à Ca
ção e Obras Publicas, e Segnvança tiva, Des. Urbano :Müller Salles, pital da Republíca, dar-se-à ama

Publica, respectivamente; Des- Ur- Presidente do Tribunal de JUStiÇ3, nhã, ás primeiras horas.
bano Müller Salles, Presidente do.
Tribunal de Justiça, Des. Fcrrch-a

fOle]-� do lI,'eni.DOBastos, Presidente elo T'rihunal y U tlJl l
Eleitoral, Cónego Frederico Bob' n
hold, rep. o sr. Arcebispo Metropo- Ueos d�AquinoEtano, Dr. Abelardo Gomes, Pro- Por iniciativa do dinâmico Icurador Seccional da Hepuhiica, e ilustre Provedor da Irman
Cap, Mauricio Spalding, Ajudante dade do Senhor Jesus dos Pas
Policia Militar, Cap. Veiga Lima, do sos e Hospital de Caridade,
1<1 B. C., Jornalista Batista Pereira, des. João da Silva Medeiros
Presidente da [Catnara ::\Iunicipal, Filho, terão lugar na igreja do
P�lp. .Mauricio Spalding, Ajudante Menino Deus as seguintes so
,{p Ordens (lo Secretário (11 Segu- lenidades, que prometem gTan
rança, Dr. Adalberto Tolentino de, de brilhantismo, sendo a pri
Carvalho, Prefeito da Capital. Des. meira a missa solene, celebra- JMedeiros Filho, Provedor da 11'- da pelo novo Bispo de Penedo,
D1,lndade Senhor Bom Jesus dos revmo. D. Felício da Cunha
Passos, Cap. Duarte Pedra Pires, Vasconcelos, às 8 horas, de
Chefe da Casa Militar do Govcr'na quinta-f.eira próxima, dia 30
do Estado, Sr. Gustavo Neves, Oi- do corrente; a segunda, cons
reto r da Diretoria de Justiça, Des. tará do encerramento solene
Henrique da Sirva Fontes, Pre<:1den- do mês do Sagrado Coração de
te do Instituto Histórico e Geogr:'t- Jesus, também na mesma ígre
fico rle Santa Catarina, Dr. Rnbens ja, às 19 horas do dia 1° de
de Arruda Hamos, Diretor da Peni- julho próximo, cujo ato conta
tenciária do Estado, Des. Nunes Vél- rá com o honroso compareci
relIa, líder ,da maioria na Af'sem- mento do exmo. revmo. sr. D.
bléia Legislativa, rep. a baUe;l(h de, Henrique' Golland Trindade,
P. S· D., Dr. Rafael Cruz Lima. Itls- Bispo de Botucatú.
petor do Colégio· Catarineme, Dr. A todos êstes atos compare-
Antenor Morais, Dr. Carlos . Go- cerá â Irmandade do Senhor J

Deverá passar, amanhã, por esta

l11es de Oliveira, Consultor Juriài- Jesus dos Passos, revestida de Capital, com destino à CreSC1tUllél,
eo, Dep. Ribas Ramos, Pe. Bertoldo I s_uas insignialS, �)alandraus e I � 81:. Senad?r ..Ivo d'Aquiuo, ilustre
Braum, Irmã Benwarda e E:nel. fItas, pelo que e de esperar- l,der da lUalOIla no Senado da Re

daI, Cap. M:írio Guedes, a disl�osi- se enorme concorrência de I publica.
ç50 do sr

..
:.vlinistro, Srs . .Tulio- Pe- fiéis a estas solenidades.

,.
Do que .e�tamos Íl�formados. o

I
reira Vieira, José Simão de Souza Ilustre politIco catarmensE'

.

mte-

Ger..on Silva Ary Lentez, Tle. Fe� CASA grará uma Comissão de Se 'ladores

Jipe Gama d'Eça, Nelson Nunes, ofj� Compra-se uma de preferên· I que, no Sul do Esta;do, estudará

eial de gabinete do sr. Governador cia c.o;m. fu�dO para o mar. I q�estões relacionadas com o car-

do Estado, Abelardo Máximo Perei- Informaçoes nesta redação I vao·

ra, Cap. Leocadio dos Santos, Co
mandante da Base Aérea, Cap. Wal
dir Faustino da Silva, Pe. JOã0 Al.
fredo, Diretor do Colégio f:atarinen
se, João Tolentino de Sonsa ersaI'

Em missão oficial do Instituto Nacional de Estudos Pedag,-')gicos,
Nestor Gomes, Oficiai:, fi" B'1se Aé- wio a Santa Catarina o Sr. Professor Roberto Macedo, do Colégio Pe-
rea e outras pessoas cujos nomes dro 11, do Rio de Janeiro, a fim de .observar as escolas que aqui. e�tiio
110S escaparam· sendo construidas em virtude do acôrdo feito entre o Govêrno do Es'

EM PALAClQ tado e o Ministério da Educação.
�pós .os. cumprimentos, S. Excia. O Sr. Professor Roberto Macedo este,ve nesta Capital em

.
mCl�dos

o Sr. Mllllstro da Justiça em ('(W'- ,'.. • .

P ·1' d G
'.

- - . deste mes e daqlll, em companllla do Sr. Professor SalvlO de OlhT2il':l,an ua o sr.. overnado!' do Es-.
tado e demais autoridad,es, rWTj()11 I �o ��partamento Estadual de Educação, seguiu para ClJapecó,. via La-

para o Palácio ,do Govêrno onde o JCS, JU tendo retornado.
aguardavam elementos destaeados O Sr. ProfesS'Or Roberto Macedo milita na imprensa entre os re-
de nossa alta sociedade e associa-
ções religiosas. datares do "Correio da Manhi\ e é brilhante e fecundo escritor, tendo

Senadnr Ivo

Professor Roberto Macedo

já publicado vários livros, sendo os principais os s'eguintes: A Auminis'

tração de FI�riano, Floriano na Guerra do Paraguai, Idéias de Hoje,ALMOÇO NO COLEGIO CA.TA
RINENSE

Após, teve lugar, no Colé«io c.�-
Curiosidades Cariocas, Efemérides Cariocas, Apontamentos para uma

tarillens'e, um almoçai jntiI�o ofG�_ Bibliografia Carioca, História do Distrito Federal, História do Brasil,

red�� 30 iluslr.e llo;,"ede, do q�lall Notas. Histo.·ricas, Rui Barbosa, Osório, Grandes Figuras. do Brasil e

;partICIparam, alem do homencgeado Aprender a Aprender. No "Correio da Manhft", sob o titulo de "Notas

A sessão de ante-ontem, da Assembléia Legisla
tiva, roi anunciada pelo oposícíonísmo como merece

dora de ser ouvida por uma população inteira e' mais
os visitantes e os turistas .. A impressão nossa ers. a

de que algum estalo retardado abalara a bancada u

denista e ela, cansada de tanto descanso, Inundaria
o plenário de críticas diluvianas para, em seguida,
com fenomenal arca noelina de projetos salvadores'
exibir aos ventos uma espécie de Plano Saltão. Nada
disso ocorreu. O próprio líder minoritário, há tem

pos arredio da tribuna principal, não convenceu da
necessidade de ocupá-la, pois, apenas, mastigou uma

roupa-velha temperada com a� economias caseiras
de uma feijoada jtt muito velha para despertar apetí
te. O tema xá-ontem, por sôbre negar-lhe inspiração
ao reconhecido talento e brilho à palavra, deixou ele

empolgar as galerias apinhadas, nas quais, por -tes
confiança nossa, residia apreciável quinhão do :Lt2-
resse do ilustre tribuno. O lider udenista, ainda no

mesmo dia, quando oiereceu o SeU primeiro aparte 3,0

deputado Lopes Vieira voltou ?" perder a sua segunda
oportunidade de ficar calado. A sua revolta contra :t

concessão ao Estado do patrimônio da Empresul, '-.a,
seada na impossibilidade atual de essa empreza so

correr exigências da Capital, se é sincera' é também
incompreensível. Se, para evitar superficialidade .le

crítica, o nobre deputado riscasse a Empresul (tU ir.te
rêsse «conômíco de Santa Catarina, quer 11(\ passado,
(111::1.' no presente e quer no futuro -- aínc.a assim o

aumento puro e simples do patrimônio estadual, obtido
com a concessão, somente encontraria motivos de

aplausos. Fora de interpretações políticas, descabidas
no caso, o condutor minoritário jamais encontrará ra

zões que o autorizem a insurgir-se contra o acréscimo
do patrimônio barriga-verde.

O discurso seguinte, do sr. Paulo Fontes, p8.rêll
prestigio da bancada a que pretence, não devera ser%.»
proferido. Entre o juizo leviano e apaixonado do sr.

Paulo Fontes sôbre o sr. Gama d'Eça e o juizo hones-·
to e sereno que,. atravez de atos conhecidos, ao mesrúo

respeito tem manifestado o integro e venerando geni
tor daquele deputado - os homens de bem ficarão
com o homem de bem que é o eminente e austero des.

Henrique Fontes. O sr. Gama d'Eça, na tranquila j U5-
tiça do pai, cobrará o desbocado insulto do filho. E as

sim fugirá a uma reconvenção pre-julgada contm o

deputado Paulo- Fontes, cuja responsabilidade como

médico encarregado da aJSsistência escülar, foi com�'

provada· nos primeiros anos de serviço, por �;qspicio
sos índices. Quando, mais tarde, a política o empol
gou, o seu senso de responsabilidade foi medido pelo
negativo dos números e pelo fulgor de um raciocirüú
digno de legenda: Fazer política de oposição,.boico
tando a assistência escolar! Que 'as· criancinhas lhe'

pagassem o ódio ao interventor - eis um código da

Suprema Responsabilidade ! ! !
Ainda na mesma sessão, falou, e merece nota, o

sr. Cardoso da Veiga. O seu discurso, se valeu muito
pela conclusão existencialista, valeu mais pelo desfê·
cho espirituoso. O representante populista, com ares

de fugitivo de campo de concentração, denunciou à
Casa que um policial lhe rondava a residência. Den·
tI'O do momento e dados os disturbios em que foram
parte princ.ipal os comunistas, ao sr. Cardoso da Vei

ga, inimigo específico dos vermelhos, cumpria ir à
Secretaria de Segurança e agradecer o carinhoso cui.
dado de resguardarem-lhe as integrais integralidades.
Nesta hora, um agente da autoridade a rondar o sr.

Veiga será sempre um anjo-da-guarda, e nunca um

elemento sigmático, com a cisma de desmontá-lo. O
caso' entretanto, foi apurado: o miliciano, apesar de
raso, fazia pé d'alfares a uma empregadinha das vizi
nhanças. E, ao que se sabe, até agora ainda não foi

proibido aos rapazes do CeI. Marinho o direito consti-
.

tucional do namôro bem intencionado, salvo seja ...

;?-..:#��
IlistórÍC'as", está presenteme·nte publícando. subsidias que interessam.

conhecimento do nosso Estado.

O ilustre Professor, que é membro da _\.cademia Cariara de Letras,

foi por ela incumbido de transmitir' saudações à Academia 'Catarinense·
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