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Na Assembléia legi�lativa
seu gênero, d lado IiJlistado, ,é de

indiscutível i il�taliertri não+so Cf -

....
transito urbant(c.O'P,lO principal�;I,�h�

,

mente para o ü1.ter-rpuni,cipa,1 C ilJ ;'il'';
ter-estadual, já q·,���r�1:A'.inesll· '�;<
transitam diàri�lpe. tffJ·�ez�Ras .de . �"

cami nhões que ,faz'em b.�tll����Jf\e '

v

de JllerCadoI:iiNrí�ptre São ,P'(Hllo ti''' ,

Rio Grande do $1.11/ e vite-verslt.
O transito naquela ponte, que, rue-

de 6 metros de largura e 160 me-

tros de comprimento, é, pois, nem

elevado como $e poderá deduzir daj
Inaugurada no ano de 1926, desde

aquela data até hoje, ela não so-

freu maiores consertos.
Sua pista rodoviária está gasta,

e necessita levar uma camada
.

de'
asfalto ou cimento.
Além disso, sr. Presidente e srs,

Deputados, cumpre-nos assinalai' o

fato de terem cedido, certamente
sob a pressão dos veiculos de gran
de peso ou pela ação das águas.' os
pilares nas duas extremidades da
quela imponente obra de arte.
As fendas abertas naqueles pila

res prenunciam consequências fa
tais, e isto nos obriga a solicitar a

interferência do Govêrno Estadual,
para -que tome a si o encargo de
consertar ou reconstruír, se neces

sário, aqueles dois pilares, j-á que
o Municipio devido à insuficiência
dI,e recursos financeiros e à f'alta de
técnicos não está em condições de
fazê-lo.
E só assim se poderá evitar o pre

juizo para a economia de alguns
municip'ios, do Estado e do comer
cio inter-estadual, que traria a in
terrupção do transito na' ponte
"Emilio Baumgart=.
E era, Sr. Presidente, e Srs, Depu

tados, o que tínhamos a dizer para
justificar nossa indicação que pedi
mos seja encaminhada à respectiva
comissão técnica desta Casa, donde
voltará, para ser apreciada pelo
Plenário.

Presidente: Sr. Ruy Cesar Fcurs

chutte - P. S. 'D.
Slcretários: Srs. Pinto de Arruda

e, Alfredo Campos - P. S. D.

Havendo numero r-egimental, foi

aberta a sessão, sendo lida e apro

vada a ata da anterior.
O expediente constou da leitura

de oficios, telegramas, cartas, (:0-

municações, cabogramas e�c.
- Sr. Raul Schaefer - Vice-líder

do P. S. D. - Estando inscrito pa
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Lei marcial no 'Egito
CAIRO 4 (UP) - O primeiro

ministro Ibrahim Ab'dell Pasha
pediu que o gabinete decr,ete a

lei marcial para todo o Egito,
no intuito de anular as mano

bras do terroristas para "to
mar o governo". O primeiro
'ministro deixou implicito que
a Fraternidade Muçulmana, há
tempos, são a causa da tensão
interna reinante. "Certa orga
nização", disse ele em aparen-

'

te referencía a Fraternidade,
"visa tomar o poder por meio
de violencias e terrorismo".

lecem-nascida
devorada pelos
urubus t

Rio 5 (AN) - A Policia. do
19° Distrito está deligenciando
para desvendar o mistério que
envolve um caso sobre-modo
impressionante .. Apareceu, num
correge, na �ua Conde de Bel
rnontet, um corpo dé criança,
aparentemente com 15 dias de
vida, semi-devorado pelos uru
bú.

1�1!!�!}e���j,�en!�!!!
ES�dOS

Unidos, 5 (Via aérea)
- senhora Nettie Gilltemia
qUE seu filho Brynt, de 5 anos

pu esse afastar-se .de casa e
.

sof er algum acidente sem pe
dir] socorro, uma vez que era

mudo. Para evitar isso, cobriu
a cama do menino com uma
tela de arame presa com cor

rentes. MaJs aconteceu' _pegar
fogo no colchão, e o menino
morreu carbonizado, preso den-
tro da tela.

.

Os mosquitos acaba
ram com a partida
de futebol I
ÉVORA, Portugal, 5 (UP) -

Uma nuvem de mosquitos de
pois de expulsar de campo dois
times de futebol, se'abateu so

bre a cidade de Évora, á tardi
nha, pondo o correr as pessoas
que se encontravam na rua nos

cafés, nas lojas e até mesmo OIS

policiais em serviço.
O trafego.parou, as lojas fe

charam e a .gente se dispersou
com a rapidez que pode.

Imigrantes, italianos
I

,para o Brasil
ROMA 5 (UP), - O governo

italiano está planejando a emi
gração de 400.000 italianos
êste ano 'e um total de nove
centos e setenta e um mil até
fins de 1952, Tais ondas de co
lonos seguirão para a América.
do Norte, América do Sul e

Austrália. O plano depende de
navios para embarque e da
conclusão de acordos bilatera
is com doze paises que décla
raram estar prontos para acei
tar imigrantes.
Uma das quotas mais eleva

das e a destinada a Argentina.
Para o Brasil deverão ir 17.000_

o MOMENTO

cia técnica aos Municípios quando
solicitada"; M TConsiderando, afinal, o acima :/x· oscon contra Uo,
posto, Londres, 4 CU. P.) - A Emissor-a

-,

Indicamos: de Moscou acusou o marechal Tito
Que esta Assembléia Legislativu de estar aderindo 10;)% ao Ociden

Se dirija ao Poder Executivo s8H· te, de 'vez que crcsceru os rumores
citando assistência técnica c "'l!'X'j. de que a Iugus lávia está pleiter-ndo
lio financeiro para o revestimento empréjstimos dos Estados Unidos
da pista rodoviária e conserto ou para fortalecer a precár-ia situaçã;
reconstraçâo dos pilares nas duas econômica daquele país balcanico,
extremidades da ponte "Emílio A referida emissora, irradiou um

Baumgart", na cidade de, Indaia 1. artigo por Gheorghiude], secretár-io.
S.s., 5-5-49. geral dó Partido. dos Trabalhadores.

Sr. Presidente e Srs, Deputados: da �omênia, e publicado no ultimo
Em uma das nossas recentes via- numero do "Jornal Para a d-f'esa

gens ao município que temos a da Paz das Democracias Populares "

honra de representar nesta Casa, 50b o titulo: "O grupo de Tito -- o'

tivemos oportunidade de verificar o pior inimigo do socialismo". Iufur
estado cm que se encontra a pista ma o articularista que a Iuguslávia
rodoviária da grande ponte em concluiu recentemente um acôrdo
concreto armado sôbre o rio Itajai- comercial com a Alemanha Ocirien
Assú, no perímetro urbano -da cida- tal, "o arsenal militar do impería
de de Indaial. Iismo anglo-americano na Eropa",
A ponte "Emílio Baumgart", fato êsse que prova que Tito pcs-

além de ser uma das mais belas, em sou-se para o campo ocidental.

ra falar na Hora do Expediente, so
licitou permissão par!! o fazer na

mesma hora da sessão de amanhã.
, - Sr. Wigand Persuhn - P. S.

D. Co,n a palavra leu a presente

INDICAÇÃO

Considerando o estado precár-ioA oposição·e a Mensagem
A Mensagem que o sr. Governador do Estado

apresentou à Assembléia Legislativa, por ocasião da
reabertura dos trabalhos da presente sessão, está sen

do objeto de improvisos, mais ou menos apressados,
do sr. Osvaldo Cabral, ilustre deputado udenista na

quela Casa. Ontem, s. exa. se propôs apreciar a parte
referente às finanças do Estado, mas, tanto quanto a

nós, as suas considerações causaram a toda a gente
que o ouviu uma justificada decepção. o' caloroso re

presentante da minoria, cuja palavra é de costume
muito mais fluente do que o foi ontem, não fez, na ver

dade, nenhum estudo da exposição governamental no
tocante às finanças. catarinenses, limitando-se a ata
car determinado pormenor e, assim, por omissão do

que lhe cumpria dizer epela impropriedade do que
disse, perdeu s. exa. uma ótima oportunidade de exi
bir os seus largos conhecimentos da sciência das fi
nanças e da arte de aplicar-lhe os princípios abstratos

o

no provimento das necessidades públicas.
Quando esperavamos ouvir do sr. Osvaldo Cabral,

a propósito da política financeira do Govêrno concei-
, ,

.

tos e arrazoados que recomendassem a autoridade do
crítico em tal matéria, vemo-lo �garrado à questão
dos saldos, orçamentários, para, reproduzindo os argu
mentos simplistas dos menos familiarizados com o as

sunto, pretender com eles fulminar .tôda a vasta e mi
nuciosa explanação governamental, que toma vinte-e
uma páginas da Mensagem impressa.

Sustenta o deputado Osvaldo Cabral que a inca
pacidade' administrativa do Govêrno está evidenciada
no fato de, não obstante o excesso de arrecadacão ve
rificado em 1948, haver-se valido ainda para ocorrer
a? despesas do I?�smo exercício, dos salaos disponíveis
v�ndos do exel:clClO anterior. Com -efeito, enquanto es
timada a receita em Cr$ 166.440.670,90, a arrecadação
alcançava a soma de Cr$ 171.232'.445:60, ou seja o ex
cesso de Cr$ 4.791.774,70. A despesa, porém, ultrapas-:
so:r a, previsão, elevando-se a crs 170.768.290,00. Quer
o mte,rpr�te da crítica financeira udenista que a cír
cunstância de haver, assim, a despesa reduzido os sal
dos disponíveis do exercício anterior deponha em' de
sabono da capacidade administrativa dos governan
tes, pois, ao ver do sr. Osvaldo Cabral o Estado se en

cont.ra, só �o�is�?, em regime dificitá;io. Exagêro. De
masíada exigencia que se não justifica numa fase em

que outras grandes unidades federativas de . maiores
possibilidades econômicas e de recurso; financeiros
co?sequentemente mais amplos, incluindo o Estado de

.Mu:�as, se debatem numa crise irremovível, que! os

obrigou a encerrar o exercício de 1948 com deficit:
Sem dúvida, é preceito rudimentar, em economia

política; que, a rigor, o equilíbrio orçamentário con

sistiria em prover a despesa do exercício com recursos

ordinários. Mas, no caso da administração financeira
catarinense, mandaria a dignidade de um represen
tante do povo considerar as razões que, forçando a elas

tícidade da execução orçamentária até atingir os sal
dos vindos do exercício passado, nem assim, ainda a

rigor, situam as finanças de Santa Catarina em regi
me dificitário, desde que continua disponível um su-

peravit de Cr$ 464.155,60. fi

Que o ilustre deputado udenista não aprofundou
a sua apreéiação do movimento financeiro do Estado,
exposto pormenorizadamente' na Mensagem, já se per
cebe. Que, também, usou de sofismas para converter
em defícítária a execução do orçamento estadual,
a qual se encerra com supel'avit, é fóra de dúvida. Que,
finalmente, silencia a respeito de outros aspectos do
movimento e não tem uma palavra de referência à
exaustiva e completa análise do balanço das finanças
catarinenses de, 1948, compreende-se. Não se justifica,
porém, que haja omitido, duraI,lte todo o tempo em que
a sua palavra sitiou um único tópico de todo um vasto.
capítulo da Mensagem, razões que á sua consciência de
vera, sim, acolher ou dizer porque não as' acolhia, e

que se acham exaradas no mesmo tópico alusivo aos

saldos, como expllcação dot fenomeno cujas causas s.

exa. simplifica e sintetisa numa fórmula de flagrante
má-fé para com o Govêrno.

Se os saldos disponíveis, transportados do exercí
cio anterior, tiveram uma diminuição, resultou esta
"de despesas de caráter inadiavel", - esclarece a Men

sagem, e poderiamos acrescentar imprevisiveis - "tais
como os auxílios votados pe,la Assembléia Legislativa
às vítimas da catástrofe de Valinhos, da enchente na

cidade de Itajaí, as desapropriações para a construção
da sede do 5° Distrito Naval, o aumento de vencimen-

em que' se encontra a pista l'vrJo·

viária da ponte em concreto arma

'do, construida ha mais de
o
vinte

anos, sôbre o rio Itajaí-Assú,. no

perimetro urbano da cidade de In
daial ;
Considerando, também, as fendas

abertas nos pilares das duas e xtre

midades daquela ponte;
Considerando o- intenso transito

que a mesma suporta, já que por ali

passam, diàriamente, dezenas de

caminhões de carga, de procedência
I�iograndense, paulista ou parana

ense, fazendo o transporte de mero

cadorias entre seus respectivos Es

tados, sem contar o transito urba
no e inter-municipal';
Considerando, entretanto, os 1i�

mitados recursos' de que dispõe a

Prefeitura do Município de In

daial;
Considerando, outrossim, que n

mesma Prefeitura não dispõe ' de

técnico para a execução dos servi-

ços necessários aquela ponte;
Considerando que o Art, 102. da

Constituição do Estado, preceitua:
"O Estado poderá prestar assistên-

tos da magistratura, as obras de ampliação da Facul;'·
dade de Direito, a campanha do_Promin e da Estrep
tomicina e diversas suplementaçoes de verbas subesti
nadas na lei orçamentária".

Da fóma como o sr. Osvaldo Cabral está impro
visàndo a sua crítica de oposição à Mensagem gover
namental não acrescerá de nada o valor de seu espíri
to, incontestavelmente um dos que deveriam melhor'

comprazer-se em tarefa menos ingrata e mais justa.

Está sendo projefad'o novo
(alendario

destes vai coincidir com domin
go.

Os demais meses terão 30
dia, e dezembro será acresci
do dum .feriado universal, que
hão será -contado numerica
mente a fim de permitir a es
cala .certa dos dias meses com

os dias certos da semana. Ou
tros detalhes serão dados opor
tunamente. A aprovação do ca

lendario está dependendo ape
nas do pensamento de Sua
Santidade ° Papa Pio XII.

RIO 5 (AN) - O sr. Arman
do Arruda Pereira, presidente
do Conselho Nacional do SESI
declarou hoje pela manhã aJO\S

jornalistas no gabinete do mi
nistro do Trabalho, �que está
sendo projetada a organização
dum novo calendario para vi

gorar a'partir de ID de jeneiro
de 1950. Pelo novo calendario
os meses de janeiro, abril e ju
�ho e outubro passarão a ter
31 dias, e o dia 1° de cada um

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações
Borario das empre
sas rodoviarias

QUARTA-J'JllU
Auto-VlaçAo .cata!l"1nenaeNo Interior - II horas.

A C $ 100 t
Auto-Viação ClltarIn_no .•••........ r ,00 _ II hora�.

Semestre •....... Cr$ 80,00 • Auto-Viação C&tarIneIlft;_ lACUna
Trimestre Cr$ 35,00

I
r
- ;ã�?d�c.rs�i.Brasileira Curitiba-Número avulso .. Cr$ 0,60 6 horas.
Rápido Sul-Brasíleíra - Joinvile-

13 horas. '

Anúncioa mediante contráto. I Expresso Slo Orlsto""o - LlCUiDa -
7 noeas,
E�reSllO BrusquenH - BruIIqu. -

O·..._.._ - 16 horas.'S 0"_, mesmo nao Aut,<).ViaçAo ttajal _ ltajaI _ 1. no-publicados', não serão raso ,

devolvidos. Expresso Brusquense - Nova Trento
_ 16,30 horas.
Rodoviária Sul BruU - PGl'to Alean

_ a bar&8.
QUINTA-FEIRA ,

AUIto-ViaçAo CatarineDM' -:- Parto
Alegre _ 6 horas.
Auto-Viação Cata!rlnene.

- fi noras,
Au·to-Viaçlo CatarineDH - Jolnvüa

- • horas.

Auto.Viaçlo C&tal'lnenea - TUbario
_ (I horas,
Àuto-Viação C'at&rlnenft - Lquna

- 6,30 !Jora·s.
EX2,resso São' CrlstoYlo - t..A11ll8 -

7 hora·s.
Emprêsa Glória - LalrUlI1a - • 1/2

• 7 1/2 noras.
(Expresso BrusqueD.H - llru!lqu. -

II horas.
.Auto-Viação Itaja! - Itaja! - li )lo.

ru,
,

'

Rápido Sul-Brasileira - Joinvile-
13 horas.
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

6 horas.
:.mpresa Sul Oeste Ltda - XapecO - Ia

- • bOrllll.
8EXTkFEJiRA

RodoYitr}a Sul BraslI - POl'to .Alecn
- 3 horas. -

AutQ:-Vl.açãQ Gat&rlnenH - curitiba
- 1I1horBS..
Auto-VlaçãO cata.r1n.nte ,_ Jo1nYilt

- • horas.
Auto-Viação Catarlnenae - t.aaua.a

- 6,30 boras.
Expresso SAo Cr-tstovlo - Lactme -

7 horas.
Auto-Viação Itajal _ ltalú - 1. ho-

�� ,

Expresso BrullQuenn - BruIIqu. -
16 horas.
Rápido Sul·Brasileira -' Joinvile -

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

6 horas.
BABADO

.Auto-Viaclo C&tadnen.. - CUritlbll
- 5 ho-ras.
Rápido Sul·Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.
- III horas.

.Auto·ViacAo 'Catarln�nse - JOlnvüa.·
- I haru.
.Auto-Vlaclo C6tarm_ - Tubl.rlo

_' 6 horas.
EXDr�sBO SAo OlUtovio - LI&'una -7 horas. .

�reseo BrullQu_ - aru.Que _H horas.
Autc-Viaclo l'taja! - najaJ - li �
ras.. .

Expre.880 Brusqu_ - Non �to
- 9,30 bl>ru.

.

Expresso Glórle - Lq-una - • l/I
e 7 1/3 har...

DOMINGO
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba _

6 horas.
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emitidos nos artigos
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Viacão Aérea_,

Horário'
r--

-

Segunda-feira
I"TAL" - 13,00 - Lajes
PANAm - 10,40 -:- Norte
VARIG - 10,"0 - Norte
PANAm - f3,GO - Sul "'1

CRUZEIRO DO SUL - 13,55 '""

"orte _,-,� '''I\fl\'''i ..�,_
Te1'ça-feir. �

�.

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

Curitiba ...,..... Paranaguá
-, Santos e Rio.

iJ l' \l\:\iR -10,40 - NOlÚ
Jf\UZEIRO 00 SUL - t2,OQ -

IItorte
VARIG - t2.30 -- Sul
PANAIR - 1.3,50 - Sul

Quarta-feira
"TAL" - 13,00 - Lajea
PANAIR - tO,40 - Norte
CRUZEIRO 00 S1](, - #.OQ

"orte
VARIG - H,tO - Norte
PANAIR - f3,50 - Sul

r

Quinta-feira
"'TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba .- Paranaguá
-<
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,40 - Norte
PANAm -'- 13,50 - Sul
VARIG - f2,30 - Sul
CRUZEIRO 00 BUL - t3,515

"orle
CRUZEIRO DO SUL - Ui,30

101
Sezta-fetra

/ '

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

."orte
PANAm -: 1,0,40 - Norte
VARIG - 11,40 -- Nor�e

r PANAIR - 13,50 - Sul
Sábado

"TAL" - 8,00 - Joinville
Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - t3,55

"arte

Dom'Íllflo
PANAIR - 10,40 - Norte

J CRUZEIRO DO SUL - H,OO
l l'ANAIR - .13,50 Bul.

.1_-_

'90,00
45,00
25,00
,9,00
0,:;0

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

Vende-se
Maquinário Cr$ 250.00Ó,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre ...:.. S. C.
Vende-ee tb, só maquinário
Informações com A. Wehmuth -
Brusque - Santa Catarina".

utets ExporJação do Estado <,
� �ire�oria de Economia e' do. "Significa outro tanto, queAssístência ao Cooperatívís-] os produtos agro-pecuário-in-.mo que, pela sua Secção de dustriais de Santa Catarina,

Padronização, classifica os crescem em valor e crescem,
produtos catarínenses que em procura.
demand�m portos nacionais e

,
O valor comercial, nos por-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..• estrangeiros, fez recolher aos r tos ,de embarque, dos produtos,
'. ...•.. . . . . • .....•.....• cof�es públicos, nos· três prí- sujeitos á classificação, avul-,

, melros meses deste ano, a sig- tau á sorna de Cr$ .

nífíeatíva importancia de '" 32.168.002,50. Grande I
parte'Cr$ 75.8�7,30, de taxas. deste volume de exportação'Esta' círra demonstra que. rumou a mercados no exteri-.

apesar de todas as díf'ículda- ar retornando ao pais sob a:
des, a exportação catarinense forma da dollares, máquinas e
prossegue em ritimo acelera- artigos outros, inprescidiveis

ao c\esenvolvimento indust'ri-"
{lI.
Convem frizar que o movi-·

mento de saida de diversos 'de
rivados da mandioca - justa-·
mente os que teem maior co

tação comercial - é quasi nu
lo, dadas as dificuldades cam
biais que assoberbam os im
portadores. Não fora esta 9-'
currência os numeros seriam'
outros, muito mais elevados.
Mas, o importante e o, prin-

cipal é que não há estagnação
nem são arredias ou inexís- '

tentes as transações comerCi-,
ais. A despeito de tudo, há fai-,
na nos nossos portos, no que'
toca a produtos de industria,
de transformação, não' tendo
diminuido sensivelmente a e�
portação.
E o que podemos depreen

der das comparações destes
com os resultados de períodos
idênticos dos anos anteríores.,

IIlGUNDA-J'JlIRA

EltpreslO SAo a.tóvlo - �
7 horAII.
Auto-VilIçao naja! - JtajIS - l' _

ruo 1(,..".
Expreuo Bru8Qu_ - Bruclu -

UI 'bar...
.

. Expresso Bruequen.e - No.... Trato
- 16.30 hora••
.Auto-Vlação Catu'in_ - i JomvUe

- • horas.
Auto-Vlaçlo Catartu_ - Cul"iUbà

- IS horas.
RodOYiárta SuI-BruU, - � Alecr.

- S baru.
Rápido Sul·Brasileira - Joinvile _

13 horas. ,

Rápido Sul-Brasíleíra - Curitiba -.
6 horas.

DOENÇAS E OPERAÇÕES
DE

OLHOS-OUVIDO-NARIZ
GARGANTA

(Cabeça-Pescoço-Boca)
. DR. J. ARAUJO

TERCA-nJiRA
Auto-Vlaclo Catarlnenae - P6rto .Al..

gre - 6' hora•.
Auto-V'IB� C&tann_ - CUrittbl

- 5 horas
.Auto·Vi&9Ao C&tartn_ - JOlD'rlM
- • boras.
A�.ViaçAo Catartn_ - TlJbarlo

- 6 hora•. ,

Expresso SAo �.óvAo - Lac.ma -
7 hora�.
Em.p�Ba Glória - LquDa - 7".

• 6". hMU.
!E%presao :&ru.qUeatle - BrWIque,-

18 hora.. 4!!.
...}to-Yiaçao Itaja! - ltajal _; 1. 110-

Na.

Rápido Sul-Brasileira - Joinvile-
13.horas.
Rápido Sl.\l-Brasileira - CUritiba -

6 horas.

Assistente do Prof. Sanson, Chegam m'31·S deslodo Rio de Janeiro.
Diplomado em Bronco-eso-'

C d dFagologia, em Buenos Ayres e a os e guerraMontevidéo pelo Prof. Cheva- Rio, 4 (AN) - Procedente
lier Jackson, dos Estados Uni de Hamburgo a trazendo cêr
dos. ca de oitocentos deslocados de
Operações de catarata, dos guerra chegou, ontem, a esta

vesgos, receita de oculos etc. capit.al, o navio-transporte do
Oper.ação do Bacio (papo), Exército norte-americano "Ge

do lábio e céu da boca fendidos neral C. H. Muri". Todos os
de nascença. Tratamento clí- imigrantes ora chegados são
nico cirúrgico das amídalas.

.
enviados pela Organização In

das sínusítes, das purgações ternacional de Refugiados,dos ouvidos, da obstrução na- tchecos, russos, poloneses, es
sal, etc. tonianos, letões; franceses, ale-
Rua Nunes Machado, 20 Fo- mães, principalmente. Tam

ne 1.447. bem quanto os profissões que
........

exercem há grande díversida-
PLANTAN:pO DA de.

Tem V. S. pomar, jardim e ne- Entre os numerosos ímí-cessita de árvores frutriferas e grarrtes encontramos o aviaflores? dor Walter Boerner, . antigoPeça catalogo, nesta praça, combatente na fôrça .aérea da
com J. Costa à Rua Jerônimo França, durante' a guerra deCoelho nO 2 1939 a 44, o qual embora sen-
.•••••••. .• ..•. . ..••• •••• .•• do �sulamericano, natural do
. .. . .... - .. .... .... .......• Paraguai, foi educado e sem-FERIDAS. REUMATISMO E

pre viveu na Europa .sendoPLACAS SIFILITICAS

·EI·· d N
· franceses os seus pais. Abor-

IXlr e oguelra dado pe\a reportagem, Walter
Medioação auxiliar no tratcunentCl Boerner declarou que o seu

da siflli. maior desejo era conhecer o
. . . . . . . . . . . . .. ...........•.•.• Brasil, mas enquanto seus
As águas do mar não constituem país viveram, sempre- teve de

perigo para a cons\ervação dos ,Mo- viver na Suiça em companhiatores JOHNSON Se� Horse pois to dos mesmos, que faleçeram no
dos êles, antes de sair- da fábríca, inicial da guerra. Walter, quesão tratados por UIFl proêesso espl" era aviador civil, alistou-se na
cial, idealizado e e�ecutado para fôrça aJérea francesa e, a ser
proteger as partes metálicas conl!ra viço das armas aliadas, parti
as efeitos corrosivos da água salga· cipou das r,enhidas batalhas.
da. Distribuidores Comércio ,f Em varias ocasiões caiu priTransportes C. Ramos S. A. - João sioueiro ,e foi, por três vêzes
Pinto, 9. condenados á morte, escapan
•• •. .•• • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . .. do inclusive de ser executado.

Salvo por um bonbardeio
O piloto Walter Boerner con

tou-nos quê caiu prisioneiro,
pela ultima vez, em 1943,
quando o seu "ca,ça" foi atin
gido por uma granada de ca
nhão. Aprisionado, passou vá
rios meses em uma prisão de
Volksverideshof, tendo sido,

.. . . . . .. . .. ,." . . .. . . . . . . . . . . . . . ..

,em seguida, condenado' á mor-
Muitas felicIdades pelo Ila.el... te, acusado de espionagem,

to de seu filhinho r sabotagem e traição por lutar
a favor dos aliados contra a

Alemanha. Nas vésperas de
sua execução, a prisão sof,reu

I um bombardeio. Ruiram as
------�--------------------

Aniquilado pela fome lenta
Na prisão de Volksverideshof

Walter Boerner foi submetido,
a um regime de alimentação.'
idêntico ao que se obedecia.
nos campos de concentração",
sendo-lhe fornecido, pela ma

nhã, um pão de cinquenta,
gramas com uma caneca de
café da pior qualidade e, a tar
de, uma sopa com duas bata-,'
tas. No dia do julgamento Bo
erner havia diminuído cêrca de
cinquenta por cento de seu pê-,:

'

so normal, achando--se tão de;"
bilitado que teve de ser ampa�
rado por dois guardas até 0.'

tribunal.

CUritiba

J

uma vez.

Casa Recem
consfruid'_
DE S o c U PA DA

RUA FELIPE l'vEVES
6xl0 metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

Joinvile -

Curitiba - Mas, não esqueça. que o meU•••
presente para o seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CRI:DITO
MTJTUO PREDIAL.

Transportes regulares de cargos

Escritório Técnico
Rocha Amaral

_ .._--_..-----��--.,---------

Cid
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que.
tendo regressado de sua viajem aos
E&tados Unidos ,da América do Nor.
te e paises visinbos, o Dr. 'Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu e&(Jritório
(Rua Presidente Coutinha n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, espe.
rando continuar a merecer as espe.
ciais atenções de seus amigos f

cliente8.
pédro Medeiros, Auxiliar

,slo FRANCISCO DO SUL para NOVA fORK
'.

Informagõe. como. Agente.
_ Carlos HoepckeS/A - CI- T�letone 1.212

do 8ul- Carlos Hoepcke S/A -CI - Telelo:le oS ( Etli. teleg.
\-:tO) � <: \1 \C :{

Floriu 6poli 8
Eso Frenc�cco

•

f IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lIRA TENIS CLUBE - DIA 7 :SÁBADO - AS 21 HüRAS SOIRÉE DOS CALOUROS, PROMOVIDA PELk FACULDÃDE DE FARMÁCIA E ODON
TOLOGIA. - RESERVAS DE MESAS NE RELOJOARIA MORIT. _ DIA 8 DOMINGO - COM INíCIO ÀS 21 HORAS .,SOIRÉE DEDICADA AOS

.

TENISTAS DO CLUBE " 14 DE JUNHO", DE LA JES E DA ASSOCIAÇÃO BARRIGA-VERDE. - DIA 14 SABADO - GRANDE SOIRÉE DENpMINA
. DA "NIGHT AND DAY COM A PARTICIPACÃO DA ORQUESTRA JUVENiL -. DESFILE DE MODAS E MUlTAS OUTRAS SURPRESAS ESTAO RE
SERVADAS. AS RESERVAS DE MESAS SERÃO FEITAS A PAKTlR DO DIA 9. - NOTA: CHA MAMOS A ATENÇÃO DOS SRS. ASSOCiADOS
PARA A NOTA QUE ESTÁ SENDO PUBLICADA EM OUTRO LOCAL E QUE SE REFERE À SOLICITAÇÃO DE CONVITES PARA AS FESTAS.

'1 e s r ome n
í

o cu r i o so l Em FlorlaUOPO�IS,·o TéC�ICO de Educação
Rio 5 (AN). - No Juizo cí- I h2a, em co�sequencia da exp�o- J. MOREIRA DE SOUSA, diretor dos Cursosvel desta ca�ltal, es�a em an- sao do aVIa0 que os con�uzla. d Ad··· t

-

d' D 1& 8 Pd.amento curiosa a9ao de par- e miniS raçao. o _ fi. _ _,tílha dos bens deixados pelo As ultimas vont.ades, entre- •••
SR. DALMIRO C. DE ANDRADE belg?- André Alphonse Elise tanto, não puderam ser ínte- concede-nos ImportflDib entrevista

I Rene De Duve, Esse cidadão, gralmente respeitada, pois, .

.

Comemora, hoje, seu aniversário em 1944, sendo obrigado a em- alem das leis brasileiras exigi- Sabendo estar nesta- "Cap ital o cm vista. Ainda' êste ano inaugura-
-natal'icio, o nosso presado conter- preender uma 'viagem aérea, remo inventario, um novo ele- Diretor elos Cursos cie Administra- remos cursos de matérias. básicas
r'aneo sr. Dalrniro C. de Andrade. al- em -companhía da esposa e dois mento, apareceu na sucessão. ção do D. A. S. P., fomos procura- - português, matemática, estatis
.-to funcionário do Departamento dos filhos, e temendo um desenlace falecido ,apareceu na sucesão. lo no "Hotel La Porta., oncie se acha tica e direito, e no próximo ano,
Correios e Telégrafos, nesta .capi- autorizou, por escrito, ao sr. Depositada a importancia do hospedado, afim de pedir-lhe nos cursos de administração geral e es
·lal. Edward George Southern a re- seguro no Banco do Brasil, re- transmitisse suas impressões sôbre pecifica. Talvez mesmo um curso de

O nataIiciante de hoje que, pelas ceber a quantia de 400 mil cru- ceberam suas partes, apenas, o o que tem visLo em Florianópolis, Supet-visâo- e Gerênc'[a com pro
.apr-imoradas qualidades de coração zeíros, correspondentes ao valor sr. Southern e a familia Erics- no tocante à sua especialidade, e fessores recrutados no quadro do
te de espirito, fez-se credor de um do seguro, na eventualidade I sono O sr. Bjorn Astíom, resi- dissesse-nos, se possível, o objetivo técnicos de administração do DASP .

. vasto circulo de amisades, receberá, de sua morte, discriminando a dente na capital da Finlandia, de ·sua viagem, Proporei, para logo, ao Diretor Ge
-por certo, as homenagens de que é sua aplicação. Vinte 'e dois mil não chegando a um acordo co- 'I'ratando-se de Técn.ico de Educa- ral, um curso de preparação dr, es·
.merecedor. cruzeiros ficariam em poder do mo o espolio, propôs contra o cão de largo tirocinib, pois, segun- ci-iturários, com as disciplinas

Os de "O Estado" o cumprit.en- aludido amigo, que deveria en- mesmo uma ação que transita do fomos informados,' é o Sr, Mo- próprias. A administração é uma
. lam auspiciosamente, viar O saldo para o sr. René na 7a Vara Cível. A demanda reira de SOllsa elo quadro de Tecni- arte dificil, complexa, que requer

I Duve, na. Bélgica, o qual, por deverá ser üonclui�a, aind_a, cos do Ministér-io da Educação, há aprendizagem. Há que preparar ele-
SRA, ZILÁ GEVAERD VIEmA sua vez, ficaria encarregado de I est� �es, se�undo. mformaçao muitos anos, e já exerceu cargos de mentos nessa esféra das atividades

.repartír a metade do restante. de JUIZ do feito, dr. Ivan Lopes admínistração escolar várias vezes, humanas, para se evitarem irnpro-Faz anos hoje a exma. SI'3.. d.
t

..

E' d Ribei té h
.

en re a familia ricsson, e 1 erro, o processo a e oje perguntamos-lhe, de inicio, que a- visações e malôgros. Substitui-se a.Zi lá Gevaerd Vieira, digna esposa _

f' 1
_

d
,. .

Estocolmo e o filandês Bjorn nao 01 a conc US3IQ o JUIZ, chava do ensino em SanLa Catari- aventura pelo saber e pela técnica.do sr, Romeu José Vieira, nosso .

tá d l'
.

dAstion. pOIS, es a em e igencias, e- na.
. bem aprendida e bem praticada.rlediC'ado companheiro de trabalhes

t· t d d d
. . .

t· A.Seus presen imen os se. con- pen en o a imcia iva oas par- Respondeu-nos S. sa. - Tudo Finalmente, perguutar.ios:dJficinais de "O Estado",
t

.

I' I t' firmaram, perecendo o sr. De es que mexp reave men, e o pa- quanto se vem fazendo, em Santa Qual a impressão de V. S. sôbre a

Duve, mulher e filhos, na Ba- ralizaram.
.

Catarina, em matei-ia de .ensino, cidade?
, deixa o observador mais pessimis-' - A mais agradável e duradou
I ta profundamente.encantado. O ,�ell ra, Florianópolis tem aspecto> pi
ensino primário, a for-mação ele seu torescos, como em nenhuma outra
magistér-io, a educação profissional parte do Brasil.
pelo que me foi dado ver, são de A sua sociedade é acolhedora,
primeira qualidade e honram a afável e cativante. A ordem e a

qualquer administração. Elevado delicadeza de sua gente, em qual
ideal' de humanidade e de civismo quer lugar, nos deixam profunda
deve Le presidi do á realização do simpatia.
deve ter pr-esidido a realização elo Demos por terminada a noss.a en

ções, ind ustriais .e agr ico la, mode- travista, formulando ao Professor
lar estabejecimento d.e educação ele Moreira de Sousa votos de feliz v1a.
jovens abandonados e socialmenLe gem e êxito no empreendimento
desajustadcs. Pode o mesmo ser to·

que o conduz ainda a Pôrtol AIl'gre,
macio, como padrãu, para qmllquer aonde vai inaug'"urar cursos de ado

.. ---- unida·ele da Fedpl'aç:ão . .\ sopa esco· ministração de alto nivel, a nrg()
lar, a assistellcia medica e dentaria de técnicos de admin'istração no
nas escolas, com a edncação fisica DASP.
sisLemáLica, complelam o quadro
da educação in�egral que Santa Ca·
t.arina está levando a efeito na,s

suas escalas com o .sentido alto da
.

yalorização do homem de amanhã.

Ql1C diz V. Sa. elas obras de as·

s.islência socipl que teve oportuni·
elaele de visitar?
Tomando-se conlwcimento das

realizações do governo de'"Santa Ca.;' Uma eletrizante e moderna av,m·

tarlna,' no elominio da cultura, co. tura de Tarzan

mo da assi,stencia social, sente-se, No programa: O Esporte em Mar-

A d
·

M·
.

como nota marcante, a preocupa- cha - Nacional - A Lei da Terra
.

gra eClmento. e
.

Issa ���m��roadem��:�����l�e:��e,a�:n�:;: dep������l�r$ ;,��r� 3,20
Olibio Joaquim Fernandes e filhos, Ala�':)lo Machado e se- cessidades e anseios da comunida- Censura até 14 anos ..,da, esposa do sr. Milton Garcia, rü· nhora, Carmen Rocha e filhos, Sebastião Portela e família,· RITZ, hOJ'e ás 7,30 horas.. .

de, a que s.erve. É assim o hospitalDlerClano. Luiza Portela (ausente), Waldemar .Silva e senhora, tenente .Ttldy Garland .....:.. John Hodiak _M
.

dDIa maternidade e , sobretudo, flssi.rp- a sra. d. ana as OTes' ·{e·; Francisco Noronha e família (ausentes), Júlio SchneideÍ' e fa-
essa obl'a notável ele hltmaIÍidade e Angela Lansbury _ Preston Fosozende.

. . . .

míllia (ausentes), profundamente abalados com a perda da
visão' adminisLrativa _ "O Preven. ter

- o sr. Adolfo Cluenghllle lu·, inesquecível espôsa, mã!'y sogra; ir.mã e cunhada
tório" _ casa d.e educação e am. AS GARÇONETTES DE HARVEY:nior,�funcionário da Casa Hoepcke ONDINA PORTELA FERNANDES,
paro 'reiLa pal;a os filhos dos láza- Um dos filmes mais saborosos da

-:- o sr. João Olegário de Sonsa,:. agradecem as manifestações d? pezar 'pelo seu passamento r05, com creche, jardim ele inf.ancia temporada.'industrial em São José bem· como aos que acompanharam à sua ultima morada e . �

d d No· prO!l:ralna·. O Esporte emescola lJrimal'la e enSlI10 e pren as �
.

- o jovem Anisio Evari.sto 'rle convidam aos demais parentes e pessoas amigas para assisti- -

�'Iarclla _ NracI·onal. _ NOtl·C.i.;lfl·Odomes! icas, Sem essa pr.eocupaç'lo 1. •Sousa, aplicado. acadêmico de t:O· rem à missa de 70 dia que· será realizada no dia 9 do corrente, UnI'versal _ Jornal'd'0miriant.e, nao scria pos,sivel e no,:;tnércio; filho do, sr. Evaristo P. de' às 7,30 horas na Catedral Metropolitana, 'd d -1 Pl'eços'. Cr'" 5,00 e 3,').0ta de perpetm a e e üe progresso "'-Sousa e de sua sra. d. Amál'ia $lltl" Antecipadamente, agradecem aos
I que compareeerem. a .

l1esses dominios, pois mais facil é Censura. at� 14 anos .

. sa, residente em .Orleans. êsse ato religioso. 7 30 h
_ a menina EH Terezinha, filha _-:,_----...,...--------------_..;._____ levantar .prédios e estabelece,r 1'0-· ROXY, hoje ás, .

oras

4ss"OCI·.hca-'O 'Benell'Ceotb
.

dos AlIai-ates Linas, quet organizar estruturas e Leslie Loward - Norma �h('a''(lo casal Haroldo Vilela e Carmen
C Adar aos executores espiI'ito vigilan- rer - John Barrymore -

. U·Lentz Vilela, .

'I .

d mi
•

Ó ,- Certo do comparecimento d1' tão. te o permanente de benfazer, tem- brey Smit
e l' orla0 PO 18 digna direçãó, penhorado, suhs�TI!' po fi fora, melhorando e aperfei· ROMEU E JULIETA

Dessa conceituada Associação, re· yo·me çoando a pessoa humana. O mais emocionante dc todos os '

Atenciosamente - Indagamos, por ulfimo: Qual· romances de amor

Eu.clides Silva, 1° SecreHrIo 'o· objetivo da missão que o traz a No programa: A Marcha ela Vida

..... " , ,. . . . .
Florianópolis? - Nacional. � Raposa Mágic.t

Os motores JOHNSON Sea Horse
_:_ Traz·me a Florianópolis ema Desenho
. -

de '·lltlll'a· o estlldo do Preços: Cr$. 4 ')0 e 3.20
m nte são utilizadas máquinas .mo.

mu;sao cc .. ' ,..
e •

.

d "b'l'd d"s para Censura ate 14 anos.
d

. -

'd O melO e e suas pOSSl 11 a v, ,

ernas em preCIsa0 e rapl ez. <;
•

d d IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas-

t'd f'b
.

d o estabelecimento de cursos e a .

sao cons rUI os em a rIca mo er-
. H fI' L T Dt., t d t d

.

t Imist!'ação, A tarefa me fOI sl)bre- Van e ln - ana urner - o-
na SOl} o os os pon os e VIS a e· .

d R' 1 1 H· tmodo facilitada pelo atual dIretor na ree - IC' 1an ar

·I)S. . 'sopez1P�1:>;Jdsa S01.l];l.l;Jdo .lod
D d Ed

-

-o A RUA DO DELFIM VERDEvenho mui respeitosamente, por in·
en!!:enh�jros da Johnson são reputa-

do epartamento e ucaçao, Pi : • ..

.

l' d t· 'd l'
- �

f El 'd" B b e pelo dirc O mais acontecimento cinemato-te!'llle( 10 ps e, conVJ ar a r lreç<JO dos como os melhores do ramo. Di,,- essa!' PI LO ar osa, .

t d E I I d strial profes<o!' grát'ico desde o "E o Vento Lp\·I)U"tribuidores: Comércio & Transpor' or a ; sco a nu, .. ,

Cid Amaral, espiritos esclarecifks, Um tempestuoso romance de an�Ol"
tes C. Ramos S. A. - João Pinto.

d
.

cheios de compreensão, que tu. o e egOlsmo

puseram à minha disposição: p:na· Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
cumprimento do designio que tcnh.� ) Censura até 14 anos.

.ANIVERSÁRIOB:

FAZEM ANOS HOJE: ..

Vendemos parti,."",,> neste cimento, em sacaria de 50· quilo,,!
-

para embarques diretos de Santos para êste E;stado. Vapor a

entrar em 10 de Máio próximo. Consultas à SOCIEDADE CO
MERCIAL' DE MATERIAIS LIM:ITADA, Praça Antônio Prado,
9 - 15 Andar - Sala i.505, endereço telegráficc\ SOCOMA .-

São Paulo.

DR. ALFREDO B, BORN
A efeméride de hoje consigna o

.aniversário natalício do sr. dr. :\1·

iredo B. Bom, brilhante Promotor

.Publico da Comarca de São José.
A Pomada Mau Zaa .. Mri • ali.. deeejado,
combatendo a. d&-m e ..� deeconcea
tiODaado .. cIilataç6ea., Gntpe .. nbJtanciaa
de real efeito IUltia�tieo-bacterieida que entra.
em sua f6nnula. a Pomada Miul z- pr-eyiDe ..
inlccç&. e o aparecim<:Rto de oatros males _.
da mais Uaves, dCCOlTentea ela. bcmorroidca.
A venda em todas as P'annaciaa em bisnag..
com c:áDuJa especial pwa facilitar a .k:açio.

(U.�De. W�

O -ilustre aniversariante que, nos

:nossos meios sociais, goza de el eva

.do conceito,. desfrutando largo cir

.culo de amizades, será, hoje, alvo
r'

.de inurneras manifestações de sim

])atia, ás quais nos associamos:

SR. LEOPOLDO MEIRA

Ariiversaria, hoje, o sr. Lecpol
,do Meira, competente fl111Clon.àrio
,da Alfandega desta capital.

SR. NEWTON NOCETT1.
Completa, hoje, mais um ·ani\'cr·

$ário natalício, o sr. Ne,vton l\Toçeti, Cimento BELO'!-:ativo comerciário.
Pessoa muito est\111ada ellt"e

"nós, o nataliciante .há·de, com eer·

'teza, recebeI' inlll11erOS cumprinil'!1·
1:os pelo decorrer de tão gl'ato ac"n

tecimento, aos quais, .. prazer'na· •

nlente, 110S solidarizamos ..

- o 110SS0 estimado COl1terraneo

:sr. João Ferreira da Ctmha, banc�i

rio, residente em São Panlr).
- a sra. el. Hermozila Sales fiar·

.. . . .�.. . .

. 'Se ricos quereis ficar
_De modo tecil eleget
Fezei hoje ume lnscrioão
00 Credito ·Mutuo Predie

cebemos e agradecemos o seguinte
convite:

Fpolis., 4 de Maio de 1949 .

Jlmo. Sr. Diretor do Jornal. "O
ESTADO" - �ESTA.

PresadQ Senhor
De ordem do sr. Presidente da

ASSOCIAÇ.-\:O BENEFICENTE nos
ALFA fATES DE I"LORIANóP0LIS,

PASTA DENTAL
ROBINSON

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

n prpcp.itn dn dt8
AR LIVRE E· SAUDE

A vida ao ar livre aumenta
a resi'stência do organismo ás
doenças infeCciosas.

Mant.enna seu organismc
em condições de resi5t:'!" ás
in+�cções, passando a maior
parte do tempo ao ar livre
e conservando bem ventila
do� o local de trabalho e a

ha',;.ílitação, - SNES.

des�.e conceituado jornaL par::: a,,·

sistir à posse da nova Diretoria. que
realisar·se,à dia 10 do mês em cu!'·

50 na séde rIa LlGA OPERÁRIA BE·

NEFICENTE, ás 19,30 horas

CINEMAS
ODEON, hoje ás 7,30 horas
.Tohnny Weisniuller - Maureen

Sullivan - .Johnny Shefield

Em:
TARZAM, CONTRA O MUNDO

;"1
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o ESTADO-,sext'a, ;elra b ae Maio ,Itt� "9494

..

•

\

, ._._.

CÕMPXNiífÀ'_�u�çiD·A"'fÁÍlIA�·�····"'_·�:·
.' Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

. :
,INC:tNDIOS E TRANSPORTES I

Cifras do Balanço de 1944
CAPITAL E RESERVA,5 Cr$
Responsabildades Cr$
Receita . '.

. .. .Cr$
Ativo Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades . .. ,..... Cr$

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Frei�e de Carvalho, Dr. Francisco de Sá, I

Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu. I

I

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

Instalação .de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessorios, 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.

Cirurgia- Clínica -
·

Obstetríca
Dr, Antônio Dib Mussi

"

Médico efetivo do Hospital de Caridade
Serviço especializado em Doenças de Senhoras

. Medernos métodos de tratamento
Horários'

,

"

Das 10 ás 12 horas e das 13,30 ás 14 horas.

Consultório:
Rua Tiradentes. 9

R.esidência :
,

• Hot�l La Porta

Luiz Faria & Irmõo
Representações ,- Consignações - C/Pl'ópl'za

COMÉRCIO POR 1\TACAl)O El A VAREJO

Vidraria - Artigos de oluminio _:_ Artiqos Escolares
Papelaria

Géneros Alimenticios Lnd.strialisados - Armarinhos ern geral

Louças

I

LOJA E ESCRITóRIO - Rua '7 de Setemhfb, 21.

Caixa postal, 322 - End. Telegráfico "LUFAMA".

, Florianópolis -:- Santa Catarina

Guia .do
Publica relação dos eomercíaates e industriais com seus enne

,
�ecos. .

Oada guia é vendido acomoaahado de um mapa rodoviário do
!paraná e Santa Catarina.

.Bedação : Rua Prudente de 1'!Ioraes, n. 626. - Curitiba.

BOM NEGOCIO
para quem possue de' Cr$ 10.000,00 até Cr$ IOO.OOO,ÓO renda
c.rta de ur; ao ano com- recebimento de iuros mensais.

Infor'rnações nesta redação,
_ .._

Departamento de Saúde Pública
,

Mês de Maio.' Plantões
-

.

7 - Sábado - Farmácia da Fé - Rua Felipe -Schmidt.
8 - Domingo - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt.
15 - Domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.
14 - Sábado - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.
21 - Sábado - Farmácia Santo Antônio - Rua João

Pinto.
22 - Domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua João

Pinto. .' ,

28 - Sábado _:_ Farmácia Catarinense - Rua Trajano.'29 - Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.O serviço noturno será, efetuado pelas Farmácias Santo
:Antônio e Noturna, sitas às ruas João Pinto e Trajano n. 17..

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia au-
torização dêste Departamento. '

Departamento de Saúde Pública, 25 de abril de 1949.
Luiz Osvaldo d'Acampora, farmacêutico-fiscal.

t
\.

Agradecimento e �i.ssa
Raymundo Luiz Vabral Teive

e-, G.'Cl.ARNO
GALLETTI,

.ADVOGADO
Crim•• cível

Con.tituição d. SociedCld..
NA'IURALIZAÇOEt)
Título. Oeclaratória.

A viuva Raymundo Luiz Cabral Teive, filhos, genros e noras, ne-

80.900.606,30 tos bisnet�s e demais 'parentes, consternados com o falecimento ' de
5;978.401.755,97 seu saudoso, I(h�fe, vem, por meio deste, agradecer, sens'ibilisados.' a

67.. 053,245,30 todas as pessoas amigas, associações religiosas, que lhe levaram o
142.176.603,l!0 seu' conforto no

I
doloroso transe, por que acabam, de passar, e bem

98.687.816,30 I

assim a todos que acompanharam o sepultamento' do extinto, que re-
76.736.401.306,20. meteram flores ou telegramas.

II Aproveitam o" .ensejo para convidar aos parentes e amlgos 'para
assistirem à missa de 70 dia, que será celebrada, 1).0 dia 7 próximo, sá

bado, na Igreja de São Francisco, ás 7 horas .

...-.--.-.....---.-----•••-.-.---••••�-•••••�---.-••------.-_-_-_-_-_-_---",..-_-_-.-.-_-••-.-.-.-•• -
Antecipadamente, agradecem êsse ato de piedade cristã.

VENDt-S'E por motivo .de, mudança
Grande área de terreDO ii cultivada

.

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros
Area de 142 metros de frente por 1.850-de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material,.

TRAtAR:

E.cirit6rio· e Rs.idan' La
• Rua Thadent.. 4J

fONE •• 1463 ��------------�------------�

PREDIOS
".,.....,.. .,. .,..- _...,.•.•...•-�..-.,. -

. ...,..-.-, -.- -.-.-.-

A Família de -Carmen
Lmheres Colônja

ALUGA-SE o prédio da rua Ar
tista Bittencourt, na 32. '

VENDE-SE o prédio da Avenida
Mauro Ramos, na 199. '

1
Ambos a tratar com Sr. José G.
L. Carvalho, á Praça 15 de No
vembro, 1 - sobrado.

Vende-se

Ctlixa de

AUTOMOVEL FORD 4�
Vende-se um, em estado novo,

com 5.000quilometros, 4' portas .. Vêr
e tratar com Oswaldo Nascimento,
no Hotel LaPorta .

Econômica federal
..' l

Catarl,na,
Ca'te;ra' de P�n�oru. - .._ Edital

Levamos ao conhecimento dos interessados que serão vendidos cm '

•••
Leilão no dia 7 de Maio do corrente mês, ás 14,00 horas, todos os ob

jetos constantes das Cautelas .da Carteira de Penhores desta Repartição,
vencidas até 31 de Dezembro do ano p. findo e que não foram resgastados
ou reformados até véspera do dia do Leilão.

Gerência 'da Caixa Econômica Federal de' Santa Catarina, em 2 de
Maio de 1949.

,

Aviso aos

Iettores

<convida aos parentes' e pes- do) as 7 horas, pela passagem
soas de sua relação, para as- do primeiro ano de seu faleci
sistirem á missa que será re- mento.

Flor.ianópolis - nesta redação ou Escritório I. de A L. Al-z:es. zada na "Catedral", no altar. A todos que compareceremBarreiros - com o proprietário Mathias lha.
do "Sagrado Coração de Je- a êsse ato religioso, antecipaBlumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Ho_t_e_l_C_r_ll_z_ei_r_o. . SUiS", no dia 7 de Maio, (sáb.a- os seus agradeciment�s.

.. . . . . . . . . . . . . . . . .. _ ...

...... ! ...... •••••• t:.

AR! MAFRA - Secretário-Geral

13@@êêr#1@r:::Jêêêêr#lr#Jr#J@r#Jr'##IF
c ue s s ;

PRC-3 ...L. RÁDIO GUANA- Para todos os fins!!!
BARA, do Rio ,de Janeiro - CLICHERIA PRóPRIA
1.360 quilociclos, oferece valío- Desenhista especializado em propaganda
so prêmio a quem lhe remeter a Atendemos pedidos do Interior
história, a notícia ou o fato Velox Propagadora
mais original e curioso, observa- Publicidade em Rádio - Jornais - Revistas - Folhetos
Ido nesta região. O programa Dr. ':MURICi, 1.009 - Caíxa Postal, 775 - CURITIBA
"Copacabana Bluce" c "0 Es-
tado'« darão o resultado dêsse ,..:::J.,...r#J........r=-§J---r#J......--r#J.......--r#J=rr=--§J.......--r§J.......�j#J........--ê.......--ê.......--ê.......--r#J='I--r#J='I--r#J='I�r#J='I�r#J=�r#I=--p
concurso,mensal.
nabara � Avenida Treze de

Maio, n. 23 =- 25° andar - Rio
de Janeiro, contando o que sa

bem, de trágico, de engraçado
ou fora do comum, e candida
tem-se a um valioso prêmio que
aquela emissora remeterá -a

quem fôr .contemplado. .

"Copacabana Clube" - de

Segupda à sexta-fejra; das H/)Ij
às-15,30 horas; e aos .sábados,
das 13,30 às 15 horas .:
, Diretor do programa: Carlos
PaUut.

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PA:SSOS
E H'OSPITAL DE CARIDADE

'vERA CRUZ ,_
De ordem da Provedoria desta Irmandade e de acôrdo com o pre

ceituado no artigo 98 do Compromisso, faço publico, que no difl ti do
corrente mês e a[1o, ás 8,30 horas, será realísada, na Igreja do Menino. '

Deus, Missa Solene com Sermão do Evangelho, em comemoração ás fes-
tividades da "VERA C;RUZ". •

'

Para assistirem
�

à referida solenidade, ficam, convidados todos (::-8

fieis e, especialmente, os Irmãos e Irmãs.
Consistório da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e Hospital'

de C�r'ldade, em Florianópolis, 4 de Maio de ,,1949.
Luiz S. B. Trindade- - Secretário

....... :�!:!::�����!�
.....

Atenção! ! l Atenção' ! ! !
ProP'Hso, 'I., E�. suas viagens à Joinvile e Curitiba prefira as lUXUOSas

LIVRARIA 4:3.� límousínes do
BOBA,

. ,.. .

CAIXA ,

Precisa-se de um. Exige-se
carta de recomendação' e 'de
Fiança.

.

Escrever do própri?
.punho para Pretendente, CaI
'xa Postal, 126, dtzendo" idade,
estado civil e pretensões.
---�_.�------

CASAS E TERRENOS
Possue V. S. casas ou terrenos para

vender?
Não encontra comprador?
Entregue ao Escrit6río Imobillãr1o

A.. L. Alves.
Rua Deodoro 35.

0.' ......... r............... .
....... __ .... .. .......

... .

•
•

:
•
•
O
•
•
•
•
•
•
•
.'
•
•

•

• Caixa 'Postal 55.
:. '

S
........................�

)

Diàriamente entre: •

FLORIANóPOLIS
ITAJAt

JOINVILE
CURITIBA

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

CONFôRTO
I

SEGURANÇA
' í'r-,� :.
\.�-'RAPIDEZ �,

/

Datil6grafa
diplomada

Of.erece seus' serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

i
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A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BARRIGA VERDE E O CLUBE 14 DE JUNHO, DE lAJE-S, DfSPUTARÃ-O, SÁBADO E DOMIN
GO .NA QUADRA DA POlíCIA MILITAR, UM TORNEIO DE, TENIS PAR.A CONQUISTA DA TAÇA "CMTE/. POLíCIA MILITAR"

o público esportivo vibrara
mais uma ves com uma boa pe
leja rutebolístíca. No estádio da
F. C. D. frente a frente estarão

A sensacão do embate será a

1
encontro passará a pertencer de

presença no esquadrão avaiano finitivamente ao clube do dr.
do magnifico dianteiro Bente- Bonnassis, custand? o seu. "pas
ví, o qual tão logo termine. o se" a quantia de cinco mil cru- ví-azues l

De lato' o futebol' il.l'an.(o·

�I�[ � ,iVi �m orn� n _( .� U� v�l A· �Uo.� Ü ��
zeíros.
Aguardem o desfecho sensa

cional da porfia de depois de.

amanhã entre tricolores e al-

/'

domingo o campeão e o vice
campeão da cidade, numa par
tida que desde já vem desper
tando enorme interesse.

-----------.r OS JORNAis .ESTÃO DANDO AMPLO NOTIClÁRIO A UM DESPACHO
1
TELEGRÁFICO PROCEDENTE DE ROMA, SEGUNDO O QUAL O

AVIÃO QUE CONDUZIA DE V.OLTA DE PORTUGAL A DELEGA<.�ÃO
DO TORINO CAMPEÃO ITALIANO QUE NO ANQ PASSADO VISI-

, . .

TOU O NOSSO PAíS, CHOCOU-SE COM lIMA COLINA PERTI) DA

BASíLICA DE SUPERBA, EM TURIM, PE�ECENDO TODOS 08

SEUS TRIPULANTES, ENTRE ELES VÁRIOS INTEG{{ANTES D.·\' SE

LEÇÃO ITALIANA. "6 ESTADO ESPORTIVO" SE A�SOCIA ÀS M.ANI

FES'fAÇÕES DE PESAR DOS DESPORTISTAS ITALIANOS, ENVIAN-
DO À COLONIA ITALIÀNA NO BRASIL E SEU DIGNO REPRESEN�

• • TANTE DIPLOMÁTICO AS MAIS SINCERAS CONDOL�CIAS.

80"or san'gne e 'la1-grlem'as'
,

FESTIVAL DO C�UZEIRO }i'.C.ANIVERSARIOU-SE AUGUSTO
.

.

O' Cruzeiro F. C. do Estreito O centro-atacante Augusto,
,

,

.

,
'

'domingo proxímo levará a efei- um dos bons valores do, nosso

, ,', ' ••• to um festival' esportivo, no futebol, militando atualmente
,

GILBERTO N. LINS Campo do Figueirense, com íní. no Avaí, aníversaríou-se ante-

"Meu destino e lutar". . . mais um ponto ante o Palmei- guinte e finalmente a decisão cio ás 13 horas, assim progra- ontem.

Poderíamos perfeitamente en- tras, lá em Blumenau, tendo de por penattís,. com a [usta víto- mado: • Tardiamente embora, "O Es-

cabeçar esta crônica parodían- lutar nesse- dia tambem contra ria dos nossos. 1° jogo - 13 horas - Con- tado Esportivo" cumprimenta-o
do o titulo do grande livro de o Juiz da partida que lhes ínva- Depois de tudo isso, a maioria tinental F. C. x A D. Ponta do cordialmente, desejando-lhe re-

Suzana Flagg. lidou dois Iegitimos tentos: dos americanos passou a bem- Leal. Iicídades.
Sim porque o América F. C, Sobr-epujou posteriormente dizer a. atitude do Paula Ra- 2° jogo - 15 horas - Can- COLOMB-I-A-X-B-OL'iVIA, HOJE

para conseguir as magnificas o Ipiranga de Canotnhas - 8x2 mos. tísta F', C. x Ford F. C.
NO RIO

vitorias que conseguiu .precisau aqui e 4x3 lá na: serra, - o Pau- É que, graças ao protesto do _
3° jogo - 16 horas - Bra-

lutar muito... la Ramos, em Flortanopolis c-; 2 campeão ilhéo, o América pas- sil F. C. x América F. 0.
, Continuará, hoje, .no estádio

Lutar contra adversártos a- xl - e finalmente o Palmeiras sou a ostentar um titulo inédito VENCERAM OS PERUANOS
do Botafogo, o Campeonato Sul

guerridos, I dentro e rora do ter- aqui, por 3x1, sagrando-se cám- nos anaes do' futebol catarinen. Americano de Futebol, com a:

'reno das competicões esportivas. peões catartnenses de 1948, se': ô· de Super-Campeão Esta- Prosseguiu ante-ontem O' Cam- realização do prélío Colombia x

E isso 'só veio servir para dar Mas, acontece que o Paula Ra- dual.
.

peonato Sul Americano de Fu- Bolívía. O arbitro inglês Mr.·
maiores meritos aos triunfos al- mos não se conformando com Dois super-campeão por tan- tebol, com o jogo entre Perú e Barrick dirigirá o encontro.

cançados pois quanto maís forte a derrota sofrida interpôs um to num" mesmo ano. Uruguai, realizado no campo do
o competidor derrotado, quanto' recurso contra a legalidade do E mais tarde, quando tiver- I Botafogo. A vitória sorriu aos
mais intensa a luta travada, contrato do arqueiro Gonzga, mos de contar a historia do peruanos pelo escore de 4 x 3.
mais bela se torna a vitoria al- pleiteando os dois pontos e con- futebol barriga verde, em uma E� disputa dos certames su
cançada.

.

sequentemente, um decreto que de- suas páginas mais brtlhan- Iamericanos, uruguaios e perua-
O América começou o cam- ,'lhe desse o titulo de

.

campeão teso encontraremos isto: os já jogaram 9 vezes, sendo
peonato de Joinvile derrotan- Mas isso não aconteceu ... Era: uma vez um quadro estes os resultados: Serviços de energia elétrica
do facilmente os que Se lhe an- Após algumas semanas dê futebol, que para vencer tem 1927 _ Uruguai 4 x Perú O. em Joínvíle, Jaraguá do Sul.
tepuzeram pela frente até a estudos o Tribunal de .Justíca e lutar muito.

'

1929 _ Uruguai 4 x Perú'1. São Bento do Sul, Mafra, Ti-
última partida do turno, quan- Desportiva da Federacão Cat�- Vencer, mas a custa de muito 1935 - Uruguai 1 x Peru O. jucas, Rio Negro e Lapa,
do enfrentou o Caxias, o seu, rinense resolveu anular apenas "suor, sangue e Iagrima ".

.

1936 - Uruguai 4 x Perú :2. Material elétrico para insta-
-valoroso rival desde a ínrancía a partida de 30 de Janeiro, Sangue representado .pela ], 1939 _ Perú 2 x Uruguai 1. lações - Motores - Dínamos
do nosso futebol. aquela, somente aquela que o fibra inquebrantavel de seus 1941' _ Uruguai 2 x Perú O. - Bombas - Lustres - Fer-
Sofreu então o gremio ru- campeão da Capital havia valorosos defensores que não 1942 _ Uruguai 3 x Perú O. I ros de engomar - Lampadas

bro a seu único revêz no certa- perdido. esmoreceram nunca. Suor, pe- 1947 _ Uruguai 1 x Perú O -;- Ventiladores ,_ Serviço de
me par 2 x 1. Acata a diretoria do Amérí- los esforços inauditas deses 1949 _ Perú 4 x Uruguai 3 instalações por pessoal técní-
Passou o returno todo na ca essa decisão do orgão de mesmo elementos. E lagri- , ." .. , .,

co especialisado.
vice-liderança '�errotando na- Justiça, que, eo�trari�nda uma I �as .de amargura, an�e reveses COMPRADORES PARA CASAS' E Loja e critório á rua 15 de
vamnte os demais clubes por ordem da proprij, entidade ma-] inesperados, de emoçao e ale- TERRENOS Novembro, n. 449, Caixa Postal
lt dda Escritório Imoblllãrl0 A. L. Alves, 62 E d tl "E re-a OS' escores, aguar an o a xíma do Estado, que autorisa-lgria após a vitoria final". n. - n. egr. - • mp

sempre tem compradores para casas e
St C t

.

bora da luta com o alvi-negro, va a inclusão de Gonzaga em (Transcrito do "Jornal de terrenos, sul" Joinvile - a. a arma

que, diga-se de passagem, pas- jogos oficiais e amistosos a con-I Joinville). Rua Deojoro 35. '- Brasil.
.sava arranhando pelos compe- tar de outubrc de 48 resolveu, I

'

.

'

tid�res mais fracos.
.

alem 'de anular a _jogo, suspen- Dois bons embales darão andamento 110)-e ao cam-FInalmente Chegou o dia do der o contrato da Jogador. �
.

'

.

"

"'pega entre os dois grandes. Vae portanto, o campeão t cn d" d V II B '

"

um,.empate_ bastari� para �ar j0invile�se 'díspucar novamen- peuna O 1 a ,IDO e o ey e asque e
,

.

'Ü C.axIas o tao al�eJado tItu-1 te um titulo que ja lhe per- A Cancha do Lira Tenis Clu- promete ser dOS mais renhidos Barriga' Verde Chocolate,
l�, mteressando assl� a?s ame- tence

.... be será teatro, hoje, á noite, de e emocionantes. A equipe
I
cara- Naldi, Dulcidio, Aldo, Niltin!tGricanos so�ente. a vítoría. E mais uma vez tropeça no dois bons encontros, em contí- vaneíra, campeão do Torneio e Nappi.

Esta. veio, fmalmente,. por compromisso i.niciul, perdendo nuação ao Campeonato oítací- Municipal atuará completa. Au, Caravana da Ar-Carpes, Hé-
2 x 0, fICand? ,:tmbos em Igual- em �eu proprro terreno, de- no de Volley e Basket, promovi- rélio.já regressou de São Paulo lio, Dantas, Aurélio e Moraei

dade. de condícões.
A

eepcíonando os seus "fans", do pela F. A. C. e Dantas já se restabeleceu de (Gouvêa) .

.

Veio a melhor de tres deci- pa:-a a ma�oria estava tudo Na partida Inicial da IV ro- uma grave contusão sofrida no Atlético - Moacir, Meira.
srva, e �ovamente sae�-se mal perdIdo... dada, veremos o Ubiratan dar braço. Djalma, Mesquita e Nilton.
os amerícanos. O Caxias, n:es- Mas no domingo seguinte, combate ao seu maior rival de Salvo modificações, os qua-,
mo com a falta de. alguns tItu- no tapete verde da propria todos os tempos o Barriga Ver- dros para os jogos de hoj e se

l�res, venceu a prImeIra par- F. C. D. contrariando a maio- de. Os dois Clubes estão sit�a- rão os seguintes:
tl�a. por 2 x 1. MaS' os rubros ria dos prognosticos, os joga- dos nai liderança do certame de Ubiratan _ Eddie, Vadico,
nao ,esmore��m, _

e conseguem dores do 'América, numa de- voleibol, sem pontos perdidos, Érico, Sonc�i, Humllerto e De
ampla reabIlItaçao nas duas mastrações pública do· quan- o que quer dizer que um dos dois déco.
outras, triunfando por 8 x � e,' to vale o amor e a dedicação 'ficará isolado no honroso 10·3 x O.

. a camizeta que vestem conse- posto.
�ssim conseguiram o pri-, guem triunfar na segunda A peleja entre Ubiratan e

melro surper-campeonato, o da partida.' Barriga Verde é consideradacidade. Veio a finalissima ainda em das mais importantes, estandoVeio o campeonato estadual Florianópolis, cujo desf�cho ambos dispostos a tudo empre-e logo de inicio caem ven todo h- s con ecem. gar pela vitória. Ambos estarãocidos ante? ,Paula Ramos por Canc�a encharcada " . jo- hoje nà lica para contemplar o3 x �: num J�,go em que lh� fal- gand? muito mais ... 1 x O até público coi'n um espetáculo vertou chance para uma fIgura' os tl'es minutos finais quando, dadeiramente excepcional.
.

melh?r, . 'num gOlpe de sorte, o Paúla I Encerrando a noitada, joga-Dal foram ::),0 fInal sem ou-. Ramos consegue o empate. rão os "fives" do Caravana dotra derrot�, perdendo apenas Prorrogação na manhãa se-l Ar e do Atlético, num cotejo que

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

EMPR�SA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. s:

,-- EMPRESUL -

CASA MISCELANEA dl,tri
buidora doi :Rádiol R.:'C. A
Victoró Válvula, e Dilco ••
'Rua Conselheiro Matra

Sociedade Carnavalesca
Filhos do Planeta

C \0 N· V I T E
Em nome do Senhor Presidente, convido os senhores Membros da

DIRETORIA e sócios paI.:a uma reunião iiõ próximo DOMINGO. 8 de

corrente ás 10 horas. no salão da bibliotéca do Clube 12 de Agôsto"
afim de serem descutidos assuntos de lnterêsse geral ..

Florianópolis, 3 de Maio ue 1949.
AL'PI-IEU FERREIRA LINHARES - Secretário-Geral

l
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o B8TADO Seata-felra 6 d. Maio d. '9"9 1

I Carros para o interior do Estado I Bom binóculo
6rilode

o horário dos carros de que é agente,' nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é D seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente � Brusque

, �

e! excessão de sábado

EXPRESSe BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a. feiras
Nova-Trento,

E. A. VJ;AÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e 6a• feiras

RADIOTERAPIA
RAIOS X'

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade

DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS -- CI-
RURGIA PARTOS Clínica Médica e Cirúrgica cio

Diagnóstico, controle' ,e tratamento DR. AUJOR LUZ
especializado da gravídês. Distur- Médico-Operador-Parteiro
bio8 da adolescência e da menopau- Doenças internas de Adultos e

... Pertubações menstruais, .i 'l�1't. Crianças
mações e tumores do aparelho geuí- Alta Cirurgia - Cirurgia Geral _
tal feminino. Doenças de' Senhoras - Partos -

Operações do utero, ovários, trem- Vias Urinárias _ Rins - Coração
JI8.S, apendice, hérnias, varizes, etc. _ Pulmões _ Estômago _ Fígado
Cirnrgia plástica do perineo (ru- Tratamento da Tuberculose
toras) Raios x - Eletrocardiografia

:

,

ASSISTENQA AO PARTO E Or'E- Praça Pereira e Oliveira (atráz do

RAÇõES OBSTETRICAS Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Doenças glandulares, tiroide, ová- Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás ti

. hím t) __ .Fone 841. P'LORIANéPOUSnos, lpoplse, e c. _

VlBturbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - T!;I.
L461
Resíd, R. 7 de Setembro - Edil.

Cruz e Souza - Tel. 846.

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente

Silveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

m.
Sábados: 14 ás 17 hs,

Dr. Milton Simone
Pereira

Clinica Cirúrgica
Molestias de, Senhoras

CIRURGIA GERAL
D08 Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
.

Consultas: Das 1"4 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

oa 'POLYDORO ERNANI DE S

THIAGO
Médico e partebo

Hospital de Carídade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

po

Doenças dos órgãos internos, es ae

eialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

CHDtca e cirurgia de senhora'!

-IPartos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
,

HORARIO DE CONSULTAS: -

Díàriamente das 15 às 19 ho-
. raso

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n, 18

Forre manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowski ft2

,Fone m�nual 766

Dr. Mário Welldh.ueJl
Cllnica médica de adulto. e criançu
Oonsultório - Rua João Pinto, 16

,

Telef. M. 769
Consulta das 4 ãs 6 hor..

Raidência: Felipe Schmidt .. II.
Telef. 813

Veterinarios 'V;,io maior e mais perfeitaO 'INSTITUTO 'PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis). que a de um bom binôculotem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros alcança quem tem sólidae Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série iastrução.dêsses produtos. '

Bona .livros, sobre todo, OIOS primeiros já a venda, são: assuntos:SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de LIVRARIA ROSA0,60 g.
Rua Deodoro •. 33 - FforianôpcltsVACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de ••••••••••••••lOú cm3.

SóRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 .cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de

de 100 cm3.
20 cm3 e frascos VENDE�SE uma, de 4 faces, com.

pletamente nova marca RAIMANN,VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos
com transmissões, Ver e tratar nade 100 cm3.
Cia, Florestal de Santa Catarina. no

LOJl . OIS CftSEMIRAS
Especleltzede em a,rtigos para

homens.
RECEBEU VARlADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

. .
'

PARA HOMENS . . . . .. .. .. . ..........•

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA- DR. FRANCISCO CÂMARA
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC. NETO

Tudo pelO menor preço da praça EscrÚ;ório: ��:o�:��e Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O

Faoa oma visita à nossa Casa e verUique '�:��!��{a: Rua �lvaro de Car--

nossos precos e artigos valho, 36
Florianópolis

----------------------.

• • •

Dr. Guerreiro da
Fonseca

16 horas
14 horas

16,30 'horas

.; 12,10 horas

QUER VESTIR-SE COM CONFOR·TI E ELEGAHCIA'
PROCURE

Dlfaiataria
A

Mello

visão

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR·

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schrnidt, 99
Telefone: 1.560

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

DR. NEWTON d'AVILA

'Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar

de das 15 horas em diante

Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

Rtl6 Felipp� Scbmidt 48

Dr. Roldão CODSOal
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOLJl:STIMi DE s�

N_HORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

ema da Universidade de .S�o Paulo,
onde foi assistente por várIOS ano. do
Serviço C \rúrgico do Prof. AlIpio

Corréia Neto
Cirurgia do estômago e vi.. cit'C;ul�·
re. intestinos delgado e grouo, tirot·

de' rins próstata, bexiga, utero,
oTários e' trompas. Varicocele. hidro

cele, var-izes e bernas,
Consulta0: Das '3 á. 5 horas, ,. rua

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

Relidéncia: Rua Esteve. Junior, 170;
Telef. M. 764

Dr. r••lo Foat..
Clínico e operador

ConlultÚio: Rua Vitor Meirele., U.
Telef.one: 1.405

Con.ulta. das 10 ás .12 e dai 14 ,.
IS brl. Residência: Rua Blum_,

22.- - Telefone: 1.620

Dr. M. S. Canlca'"
Clinica exclusivamente .. de criançu

Rua Saldanha Mannho, 10
Telefone M. 73)

-DR:-Á.. SANTAELA-
(Formado pela Faculdade Nac1o·
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da �sslstêIl'
cta a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex·lnterno de Hospital P�lqulã·
trico e Manicômio JUdiClàrlo

da Capital Federal
Ex·lnterno da Santa Casa de lIl1.
seric6rdla do Rio de Janeiro
OLlNICA MJl:DICA - DOENÇAS

NERVOSAS
oonsulterto : Edifício Amélia

Neto -' Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

.alho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
oonsultórto - 1.208.
Residência - 1.305.

Produtos

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez rélativamen•

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre forn.ecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários, de grande eficácia, como: Ternedna (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, .ete. .. .. .

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serã; prontamente respondidas pelo Departa
nerito de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlso .postal, o INSTITUTO'PINHEIROS aten..
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não eu.

contrados na localidade de residência do solicitante.

............•

Plaina

SÊ DE SOCIA\...:

po�ro ALEGRE

RUA VQLONTÁRIOS DA PÁTRIA N.' 6S • 1.' ANDAR

CAIXA POSTAL, 583 • TELEFONE 6840 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

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

Florianópolis
. . . . . . . . . . . . . . . .. . .

SENHORITA!
A ultima creação em retri
gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando 4 moda.

••• • • ••••••••••••••••••••••••••• ti

Cami••I, Gravat... Pitame.
Meial d.,!melhorei; pelol me
nores preço. 16 n. CASAdMIS
CELANEA - RuaO. Mafrá,
.. . . . . . . . .. . .

SEU RElOGIO; PRECISA '. DE
,

-
'

RE,VISAO ? ,
.. ,," .

NOSSÁ'OFICINA É'ESPEcúíLIZADAI
NoSsos cO!lcsrtôs sàó

.
.

,

'

garantidos 100% :

ÓTICA M:OD�L01
JOAO PINTO, 25 (Frente ao TesC)uro!,"

,

do Estado) � ,:: ,"

Dr. Lindolfo 4.8.
Pereira

Advoge.do-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.titui,õe. de .ociedad••
e .eniço. corelato•• em g.ral.
�,Organizaçõe. con,tabei•.

Regiatro. e marcCD, di.pondo,
no Rio, de correÍlpondente.

, E.critório : Rua Alvaro d.
Carvalho n, 43.

Do. 8 à. 12 hora••
Telefone 1494

Agencia Geral para St8. Catarina
Bua Felipe Schmidt, 22 - Sob. '

Caixa Postal. 69 � Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS

. .

Esc�iTÓRiô ��oinLiÃRlo· Á: L: .•
ALVES

Encarrega·se, mediante comissão, de
compra e venda de imóveis. '

Rua Deodoro 35.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Desembargador, João Gomes da!Hoje
Medeiros Filho ' Nóbrega,

É-nos grato registrar no dia de

hoje a passagem do aniversário na

talicio do nosso distinto conterr�
neo e prestigioso procer pesscdistà
no Vale 00 Itajai, sr. João CÚJll,>S
da Nóbrega, que naquela região, es

pecialmente no município de Blu

menau, onde é destacado Presidcn
te do Diretório do P. S. D., m.ut«
vem contribuindo para o continuo
aumento das hostes do partido 111a

joritárió.
O valoroso correligionário, cem

indiscutivel dedicação e íuteligên
da, na presidência, do 'Diretório
Municipal do·P. S_ D., em Blumen:m,
impôs-se à admiração dos compa
nheiros de partido e - o que é, so

bremodo, honroso - à elos adver
sários também.

Vemo-lo, porisso, à frente daquc
le Dir-etório Municipal, trabalhando

Servico BrasUeiro
ida BBC
SXTA-FEIRA, 6 de maio:
19,00 - Sumário dos progra
mas.

19,05 - Inglês pelo Rádio: sé
rie "A Família' Baker".

19,30 - Rádio-teatro ..:.._ repe
, tição."
20,00 - Palestra.
20,15 - Musica ligeira (la
parte) .

20,30 - "0 que vai pela co

munidade Britanica".
20,45 ___; Musica ligeira (2a
parte).

19,15 - Noticiaria.
21,15 - Nosso Correspondente I
Informa. . . ,

2,1,30 -,Tatiana Makuchin� I
(soprano) e Haydn Roger
son (violoncelo)

22,00 - Sumário díts Noticias
e Rádio panora:rna.

OFERTA ESPECIAL DA 22,30 - Fim da transmissão.

_____ QUEM PERDEU?

c5'('7I>�C,..I-:'" _T Foram entregues nesta reda-
I

.

.._...._. .............

--IUO ITV ção duas cnaves presas por um

o -\:._. "J cordão a um pedaço de madei-

_F.,o.r.,a..n.ÓP.olIIlI.., r.U•••T.IR.A.D.EiIIN.T.ES•.•'91l11 r ra. Podem ser procuradas pelo
dono_

Florlan6polll, 6

Na Câmara Municipal
Nomeada uma comissão para ·elaborar o projeto do Estatuto do

Funcionário Público Municipal. - Os escrúpulos do
vereador udenista Gercino Silva.

.

Sessão do dia 4: provocou hilariedade, De um lado

Presentes 13 -Srs. Vereadores tem escrúpulos, ele ganhar sem tra-

Presidência: Sr. Batista Pereira balhar, mas diz que prefere nãotra-

Aberta a sessão e aprovada a ata balhar e ganhar. De outro' lado,
da anterior, foi lido o expediente afastá-se do emprêgo, onde tem ga

que constou de diversos oficios e rantidos seus vencimentos, e quer

de uma circular do Congresso das continuar a trabalhar no mesmo ...

Camaras Municipais de São Paulo. gratuitamente - ..

'ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS Quanto ao requerimento cio Iidcr

:MUNICIPAIS - Com a palavra o da minoria, de ser a sua resotuçâo
sr. vereador Armando Valéri .'. de comunicada ao sr. Prefeito, a Pre

Assis, referiu-se êle ao dispositivo sidência resolveu que o orad-or rc:
legal que prevê parai o corrente ano queresse por escrito, afim de ser o

a elaboração do Estatuto do Fun- caso submetido à Comissão de Jus

cionário Publico Municipal e rc- tiça, visto' tratar-se de assunto que

quereu fosse, para elaboração do não compete aCamara resolver. .

mesmo ,nomeada uma Comissão, REUNL�O DA COMISSÃO '00

Atendendo, o sr. Presidente Batista VETO - Após a sessão do plena
Pereira designou os vereadores Ar rio, houve uma sessão da Cernis

mando Valério de Assis, Guino Bott, são Especial para apreciar o veto

Osni Ortiga, Gersino Silva. e Vitor do sr. Prefeito Municipal ao projeto
da Luz Fontes para integrarem a de ·lei numero um, a qual .foi pre
referida Comissão. sid'ida pelo vereador Armando Va-

O sr. Gercino Silva tem escrúpu- lério de Assis. Foram designados ':)5

los ... - Subindo à tribuna
.

o sr. vereadores Roberto da Luz Costa

Gercino Silva, lider da minoria na para secretário e Jairo Calado para
Camara Municipal, reportou-se ao relator.
discurso por êle pronunciado na

sessão anterior em que fizeram um

apêlo de trabalho em conjunto pa

ra melhor desempenho do perio-
00 legislativo, e acentuou que, para Previsão do Tempo, até 14 horas

ser coerente com o ,referido apolo, do dia 6:

a justiça devia começar por casa, Tempo: Bom, com' nebulosidad�
�'sto é, ia tratar ele regularizar a nevoeira;
sua situação, uma vez que era ao Temperatura: Estável;
mesmo tempo vereador- e funcioná- Ventos: Variáveis, frescos:
rio da Prefeitura Municipal, fun- Temperaturas extremas de hoie:
ções essas que, no seu entender, Máxima 22,6 minima 18,1.
eram incompativeis entre si. Para

corroborar a sua afirmativa, Ieu

dispositivos da Constituição Fe

deral, da Comissão Estadual e da

Lei Organica, segundo as quais, o

funcionário publico eleito vereador,
devia optar, ou ficar como funcio

nário ou ser vereador. Em virtude

disso, já três vereadores haviam se

afastado da Camara, em licença,
porque preferiram o emprego. ÊI?,
orador, preferia... ficar corno ve

reador. Assim pedia a Mesa desse

conhecimento ao sr. Prefeito dessa

conhecimento ao sr. Prefeito dessa

sua resolução... Continuando o

sr, Gercíno Silva disse que lhe re

pugnava ... o fato de afastar-se elo

cargo de farmacêutico da Prefeitu

ra e continuar a perceber os vendo

mentos sem trabalhar.

Quando o orador fez essa decla·

ração:, todos ficaram em suspenso,
à espera de uma atitude de rara re

.puncia do lideI' minor'itário, todos

eertos ele que, diante dos seus es

crúpulos em recébeÍ' vencimentos
sem trabalhar, iria desistir dos

�esmos vencimentos. Houve, par.>m, Iuma decepção, pois o sr. Gercino
..

Silva, .apesar de lhe. fepugnar ser

pago e não trabalhar, disse que.
continuaria a receber os vencimen
tos porque êsses lhe eram gai-anti
dos por lei _ .. Em compensação -

magra compensação! - punha ii

disposição do sr. Prefeito os �eus

serviços para atender ao laborat<.Írio
da Assistência Municipal, gra'uita·
fllente ...
,Essa lógica do sr. Gercino Si.lva

SERVIÇO
-

DE-METE0 ..

ROLOGIA

...

Fino cromo PRE TO • MARRON

SOLADO DE BORRACHA
De37õ44 - CriL 145,-

t:U='NC � EXISTIU IGU�L
__ "" PIo

incessantemente junto ás autor-ida-
Grato pára os catarinenses. e des estaduais e federais em prol da

particularmente para a nossa ma coletividade blumenauense, cônscio
gistratura, o registro social (!� on de sua responsabilidade de mentor
tem: o sr, desembargador Medeiros politico de uma comunidade oidei-
Filho fez anos. ra e . progressista.
Magistrado a que todos nos habi- Temo-lo ainda participe de tortos

tuarnos a respeitar e a admirar por os movimentos assistenciais e so

sua maneira reta de fazer ju�!içJ ciais em o importante Município
e por sua vida de errs'inamentos, o catarinense,
insigne catarinense é o provedor da ÁS inúmeras homenagens que
Irmandade cio Senhor dos Passos e lhe serão prestadas, nesta data, por
Hospital de Caridade, onde, mais de seus amigos, admiradores e. corre

perto, ameniza sofrimentos de !lO- ligionários, pelo decorrer de sua

bres oriaturas, dando-lhes o con- efeméride natalícia, nós nos asso

forto "de seu coração sempre s-ilici- damos, com simpatia.
to à assistência ao desafortunado.

Doentes humildes e desampara-
dos consagram-no uma gratidão
enorme pelo muito que há teite pa

ra lhes aliviar males ora do corpc

ora do espiríto. Porisso, auspiciosa
mente, vemo-lo à frente da Irruan

dade dos Passos, onde o conserva
até hoje a justificável e'

í

limituda

confiança de todo, os que a inte

gramo
Cá fora, o ilustre conterraneo

tem sido o patrocinador e o incen
tivador de movimentos culturais, as-

I

sistenciais e sociais.

Lamentamos, apenasmente, notí
clar seu natalieio tão tardiamente.

Fazemo-lo, hoje, no entanto. As ho

menagens de ontem, juntamos iuui

to prazerosamente as nossas, neste

instante.

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

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
f R I E R A 5,
ESPINHAS, ETC.

l

no passad&!:
em 1.644, o Governo do

Brasil Holandes foi entregue'
pelo' Conde de Nassáu ao Bu- ..

premo Conselho do Recife;
- em 1.736, quando Capi-

tão-general-governador do Rio·"
de Janeiro Gomes Freire de'
Andrade, depois Conde de Bo·"
badela, foi instalada a Acade
mia dos Felizes, no Palácio do
Governo;

- em 1.817, quando em!

marcha de Toledo para Monte
vidéu, o General Bernardo da..:
Silveira, repeliu um ataque da.
cavalaria de Frutuoso Rivera;
- em 1.819, o C.oronel ori-··

ental Fernando Otor.gués, das:
tropas .do General Artigas, foi.
derrotado e aprísionado n()í;'

Cordove.z por Bento Gonçalves;
- em 1.826, a primeira ses

são da primeira legislatura do,'
Império Brasileiro foi aberta.
pelo Imperador D. P.edro I;
- em 1.8-67, o Major JOSéê

Tomaz Gonçalves, em comls-«
são. camondando uma coluna ..

das Forças em operações sobre
o comando do Coronel Carlos,
Morais Camisão, tomou o a-

campamento paraguaio da In--·
vernada da Laguna.

André Nilo Ttuiaseo.

6 DE MAIO

Encontram-se atualmente em uso,
em todos os recantos do mundo.,
centenas de milhares de Motores
de popa JOHNSON, proporcíonande
aos seus possuidores ano após anil,
um SERVIÇO SEGURO. Distribui-·
dores: Comércio & Transportes C.
Ramos S. A_ - João Pinto. 9.

FRAQUEZAS ÉM GERAL
VINHO CREOSOTADO
" S I·L V E I R A "

FRECHA
Ainda ontem, reduzindo a rabo de cotia a acusação ude

nista de não haver o Sr. Governador avisado o prefeito : de
Joinvile da próxima visita áquele município de uma caravana ,de
deputados federais - introduziamos jeitosamente pelo bico a

dentro dos mentirosos elo Diário a íntegra do tel-egrama expe

dido ao. sr. Hans ColJin pelo honrado Chefe do ,Executivo bar-
riga-verde.

Nem havíamos acabado de liquidar a mesqninhd insidia da.

véspera, já outra surgia, levada ante-ontem ao colendo Tríbunal
ele Justiça pelo eminente professor de Direito, sr. Gu'ilherrnino
Wandertey Junior.

'

Ésse ilustre prócer udenista, no elevado empenho de defen
der supostos direitos de seus correligionários itajaienses, na tri
bun.a da mais alta côrte judiciária do Estado, ao revés de ra

zões em prol. do pleito, perdeu-se como sempre no unproviso .. _

e resolveu caluniar o sr. Celso Ramos, Presidente do P. S. D_.
Acusou-o de haver. ido' a Itajai com o propósito de comandar
desordens e arruaças em tôrno ele uma convocada reunião da
Câmara de Vereadores daquele' município! O fundamento dessa
aéusação repousava nos telegramas encomendados ao sr. Gene
sio Lins e por este expedidos na vã esperança de não ser cuspido
da função que usurpava. Esses telegramas comunicavam, pre-.

ventívamente, o temor de uma intentona contra a Câmara; e;

posteriormente à reunião, anunc:iavam a baderna que o sr.

Celso Ramos comandara pessoalmente, tendo por mandatário,<;
os valorosos vereadores pessedistas de Itajaí. EI,n que cons

tituiu essa sangrenta desordem, arquitetada e executada peIr- _

famigeJ;ado caudilho que dirige o P. S. D. catarinense,? Apenas,
nisto: quando a bancada udenista, na sessão de ante-ontem da'

Câmara Itajaiense, começou de provocações, resolveu a pes
sedista deixar o recinto.

Fê-lo, conforme declarou seu lideI', em homenagem 30

egrégio Tribunal de Justiça que, no, dia seguinte, decidir'i'a'o
dissidio existente, e cuja decisão desejavam. os vereadores :lca-

I
• • ..

tal', como sempre o fazem. Estavam os pessedlstas em maIOrI3.

Democráticamente, pelo voto, poderiam dar um empurrãozinhó
no pseudo presidente, .i,á alarmado com o precip'icio à biqueir&
dos sapatos. Não no fizeram. O sr. Genesio LiilS tinha a seU'

favor o respeitável despacho suspensivo do ilustrado Des. Re

lator do mandato de· segur.ança impetrado. Acatando essa dc;::i- /
são, enquantó vigorasse, o chefe pessedista com o seu largo
tirocinio politico e com as responsabilidades de falar pelos que

são os mais' 'interessados' na manutenção da ordem e da lei.
reuniu a bancada de seu partido e combinou as decisões que
foram postas em prática. Deu, assim, notável exemplo de ohe

diência à, lei, de respeito ,à ordem e de tolerância para com

o adversário vencido e descontrolado, em dolorosa situação rlf"

vai-cair-já. .. Essa conduta super-pacifica do nobre mentor

pessedista foi o tema central da defesa do sr. Guilhermino Wan

derley Junior, no Tribhnal: inverteu-a por inteiro, afirmando de-·

sordens que estavam anunciadas pelos udenistas itajaienses.
mas que ninguem não viu. Velha cassandr� de gaiola e de cor-

rentinha ao pé, o sr. Guilhe�mino 'Wanderley JUJl'ior discrevell'

prof!ecias falhadas, lembrando certas previsões, meteorológi
cas que anunciam tempestades para dias ensolarados e noites

cravejadas de estl'elejamentos pisca-piscantes ...
GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


