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Uma comissão de srs. deputados foi nomeada par" "opreeentar
a S. Exa. Sr.' Governador do Estado, Dr. Aderbal Ramos da

Silva, cumprimentos pelo seu retorno ao Estado
e pelo seu restébetecuneruo

.Presldente: Sr. Saulo Ramos - Nunes Varella. E isto o fazia pon-

P. T. B. do tôda a lealdade do seu coração
c apoio da sua bancada .

- Sr. Braz Alves - P. T. B .

Em nome da sua bancada, e reco

nhecendo a nobreza de caratet- do
Sr.; DI'. Aderbal Ramos da Silva,
honrado Governador do Est.ido,
oferece inteiro apoio ao requer-do
pelo lider majoritário.
Posto em votação e havendo sido

aprovado, o Sr. Presidente no

meou os srs, deputados:
Nunes Varella - P. S. D.

,
.João José ::_ U. D. N.
Braz Alves - P. T. B.

Secretários: Srs. Pinto de Arruda
e Alfredo Campos - P. S. D.
Havendo numero legal, foi ahcr

ta a sessão, tendo sido lida � apro
vada a ata da anterior.

O expediente constou da Ieifhra
de diversos oficios, caboqrarnas,
cartas, telegramas, comunicações,

Aderbal R da SI&lva fOnOg;;.Il��ne:�·varella - Lid�l' do

•
'

I
P. S. D. - Énviou à Mesa um 're-

Tem constituído motivo de justo regosijo público a querirnento pedindo ouvida a Casa,

presença do governador Aderbal R. da Silva nesta capi- fosse nomeada uma comissão de

tal. O ilustre Chefe do Executivo, eleito pela expressiva srs. deputados para em nome b

maioria de votos do nobre eleitorado catarinense, pode, Assembléia, apresentar a S. Excia,

assim, mais uma vez em contacto com o seu povo depois Sr. Governador do Estado, Dr.

de uma ínvolutáría ausência, verificar nos testemunhos Aderhal Ramos da Silva, 0S cnm-

de júbilo geral, quanto é grata à sua terra, aos seus amí- prirncntos pelo san retorno ao

gos e correligionários e aos seus admiradores a sua estada Estado e bem assim pelo seu cem-

entre nós. Visitando-o em sua residência, para levar-lhes pleto restabelecimento,

expressões de contentamento e de afeto, numerosas pes-
- Sr . .João José - Líder u�e-

soas, pertencentes a tôdas as classes sociais, têm sido por nista - Disse êste sr. deputado da

êle recebidas com efusões de bondade e com invulgar so- imensa satisfação cm apoiar o re-

licitude. querido pelo seu honrado colega
Não se contam apenas entre os elementos da socieda

de local, mais favorecidos da sorte e distinguidos pelas
respectivas esferas de relações, aqueles visitantes ansiosos

por tornar a ver .e abraçar o .ilustre homem público, em

cujo prestígio pessoal e em cuja superioridade de cultura
e de alma tão acertadamente se concentrou o esclarecido

s�frágio do P. S. D . catarinense. Mas é, muito espe
cíalmente, do seio das mais humildes e simples classes do
povo, onde a riqueza se afere pelos padrões do coração,
que se têm dirigido à residência do governador Aderbal
R. da Silva homens de tôdas as. idades, de alma em festa
e consciência agradecida. Ali vão com o fim de cumpri
mentar o coestaduano eminente, o governante amigo dos
pobres e inválidos, que, também a distância no constran
gimento das prescrições de saúde teria' recebido con-

vertidas.�m benção� dos cés as préc�s daqueles qt;{e for
mam legião e que tem motivos de lhe serem gratos.

Ao lado de sua dignissima espôsa, sentimentos afins
num lar que se não cerra aos humildes de todos os cre

dos, côres ou raças, o governador Aderbal R. da Silva a

todos atende, amável, cortês e cheio de condescendência..
Homem público formado em" ambiente familiar e so

cial de um profundo sentido da piedade cristã, es seus
:

pen��'es s.:_eriam os .�ue, t�nt,as vez�. por palavras é atos,
manifestou na continuação da obra de assistência social,
em que se compraz o seu espírito.ma clarividência dos mo
dernos imperativos humanos.

À sua vinda, agora, à terra abençoada em que sem

pre esteve o seu lar e em a qual tem feito a sua bnílhante
carreira política, não se estranha que o recebam todos os
seus coestadúanos com exuberante alegria e que) oficial

�ent�. t.ambem pres�e o E�tado homenagens especiais por
mferencIa daquelas meqmvocas e generalizadas manifes�
tações de regosijo público. .

O ilustre govemador Aderbal R. da Silva, ao assumir,
em 19�6, o cargo a que o elevo� a cO:1sagração majoritária
do el�torado de sua terra, nao o fez sem um programa
de açao política e administrativa capaz de ir ao encontro

d.as necessidades coletivas. A despeito das indisfarçáveis di
fIculdades contra as quais lhe seria imperioso lutar pelo
bem comum do Estado, não lhe faltariam os estímulos da

con�i�nça geral de seu povo e a disposição 'de ânimo dos
aU1nllares de que se cercára para governar com honestida
de e déstemor a sua terra. Dêsse programa não se afasta�
l'am êstes, sob a gestão temporária do governante subs�
tituto, em quem o apôio público não teve dificuldades em
reconhecer �m digr;o'c,<>ntinuado� da obra iniciada e) gra
ças a essa cIrcunstâncIa, nunca mterrompida.

Homem de partido, o governador Aderbal R. da Silva:
jál,Pais se evadiu ao propósito de dignificar a estima e a'
confiança dos seus correligionários. Daí, porém à incom
patibilização no âmbito do aprêço e das simpaÍias gerais
de seus coestaduanos há um abismo, que não seria êle
quem transpusesse, havendo-se disposto a manter-se ao
nível de dignidade compatível com a função de gover
na.t;\te do �stado, acima das paix?e.s contingentes em que
sena em vao que os seus adversanos quisessem vê-lo en

golfado. Ao seu lado, na mesma tarefa de promover a
grandeza da terr� e a ��licidade do povo_; have� lugar para
todos, quando se IdentifIquem na elevaçao dos mtuitos, den
tro mesmo da divel'sidade de convicções políticas.

�e�. outra eo��a, foi o qu� �isse, na mensagem
que dmglU, por ocaslao de seu prImeiro ano de gestão go
vernamental, à Assembléia Legislativa, concitando ao tra
balho construtivo os que assumiram mándatos públicos.

Esses os traços da fisionomia moral e política do

coestaduar�o eminente que os Catarinenses, em geral, se
sentem fellzes em contar em solo do Estado e a quem le

,

vaIl2 as mais significativas e justas provas de aprêço, admi
raçao e afeto.

_��n��==xx�X=V=I�I�====f=lo=r=il=H=P=OI=iS==�=:x=t=a-=�=k=a=1�3==d=e=M=a=io==d=e=1=94=9======i="=,==1=O�=4=82=··
Os EI. UO. devem
mandar embaixado
res a Madrid
WASHINGTON, 11 (AN) - o

senador Conally declarou ao Sena

do que não vê por que os Estados

Unidos não devam mandar embai

xador à Espanha. Essa declaraçào.
do presidente da Comissão de Re

lações Exteriores veio em seguida
á acusação do senador republicano
Brewstcr, de que a "pressão" -xcr

cida por Grã-Bretanha e França in

fluenciara o Departamento de Es
tado a não reassumir plenas rela

ções diplomáticas com o governo
de Franco. Brewster perguntou a

Connally por que este pais manti
nha embaixador em Moscou e :.I]),>'
nas encarregado de negócios na Es

panha. "Não vejo nenhuma lógica
em manter relações diplomáticas
com a Russia e recusar a mantê-Ias
com a Espanha", respondeu COI1-
nally, acrecentando: "Não vejo ra

zão por que deva a Espanha S(,I

excluída". I

Connally concordou com Brews
ter que a "pressão .de outras na

ções" impediu que o Departamento Ide Estado reconhecesse plenamen
te o regime de Franco. Disse porem
que a posição da França e Grã-Bre
tanha, nomeadas por Brcwster, rião
era inconsistente a respeito. "T,>,11
das sido consistentes com seus 11l'Ó
}lr108 objetivos de construir seu' e:o
mércio na Enropa"� disse Cormally,
Mas disse que via Inconsistência cm

manter relações diplomáticas com

a Rússia e recusar mante-Ias com

a Espanha". E prosseguiu: "Muita
gente tem uma falta de idéia na ca

beça. Nós mantemos nossos emhai
xadores nos países estrangeiros pa
ra representar os Estados Unidos e

nã'o para representar outros gover
nos.

Sôbre êsse ponto disse não
ter que enquanto a Grã-Betanha en

viou mercadorias no valor de 400
milhões de dólares para a E;;P�l
nIla, durante o ano passado, tive
l'am os norte-americanos g1'anJe
dificuldade em manter seu cot"Jér
cio lá. Connally conC'Ordou em que
"nós fomos pl'áticainente excluidos
do mercado espanhol.

aDelxas 'contra a
Leopoldina
Rio, '12 (A. N.) Os diretores

do Sindicato Ferroviário (la [,co
paldina, estiver�m nq Ministério' di)
Trabalho, afim�de pleitear pr;:\'.'i
dências das suas autoridades, para
o ,pagamento· do descanso semanal
remunerado, por parte da Leol>ol� .

dinu, que através um boletim da sua

�Jireção se c:omprometera a pagn'
essa remuneração a partir de ja
nei!', e, no entanto, só a posilivOll
em março e abril.

o MOMENTO

A fim-de apresentarem ao ih-stre

Governador os cumprimentos da
Assembléia.

Após a visita da citada Comissão,
S. Excia. Dr, Aderhal Ramos da
Silva esteve no salão nobre do Pa
lácio da Assembléia em visita de

agradecimentos pelos cumprin.cn
los recebidos, retirando-se após ha
ver palestrado com os nossos depu
tados.

Governador

Recebido pelo Papa
princesa Margareth

a

HONIA, 11 (UP) - A prruccsa italiana e de vários agentes sccre-

Margureth, da Grã-Bretanha almo- tos do serviço de segurança d;.t
çou hoje com o presidente da Ilepu- Grâ-Brctanha-
hlica Italiana. sr. Luigi Ei uaudi. A princesa visitou a Capeln ;)ix-
Em seguida ÜÜcÍOll seus preprra- tina e a Capela Borgia na Basilica'

tivos para a audiência pr-ivada que de São Pedro e, constantemento ex

lhe concedeu hoje .à tarde ti Papa pressava sua admiração ante as

Pio XII. A visita da prmcesa :lroks· obras ele arte e de fe que lhe pus-
tante teve caráter oficial. savam ante os olhos.
A princesa Margareth deixou a Os ior'nalistas e fotógrafos Iorarn

.sala da audiência sorridente c, o forçados a' se manterem ii regular
que parecia, muito satisfeita. A se- distancia da visitante e foram aías
gui r apresentou sua comitiva a Sua tados do Pátio de São Damasco,
Santidade depois do que se retlr-ou quando chegou o automóvel que
para seus -<IlJosentos particulares, conduzia -a princesa britaníca. T�'.lT!'

..

John V_ ,1'. P-eí'awnc embai:�adol: bem não puderam acompanhn-Ia
hritanic� junto á Santa Sé' aprrsen- quando esta visitou a Basf líca ue

tou a princesa ao Secretário de Es- São Pedro, pois as pesadas portas
tado do Vaticano. Mons, Goiavauni de hronse foram fechadas assim
�Iont1ni e, depois, a comitiva .Iiri- que a comitiva entrou.
giu-se á Capela Clementina. 1\;1011:,. Durante a visita a princesa ;\I;IJ'
Montini e o barão Bartolomeu gareth perguntou aos dignit-iríos
Negara .serviram de cicerones á pontifícios quanto tempo costuma
ilustre visitante enquanto (>st:l ad- va passar antes que um justo re

mirava os tesouros culturais e r(,]i- conhecido pela Igreja fôsse canoni
giosos que cobrem os mm'l), muJ- zado. Quando se lhe contestou �Iue
tisseculares do Vatieano, O bdriio ás vezes transcorriam vários ;;é�
Nogara é chefe dos museus de> Va- culos, a princesa disse presa de as-

ti ('.ano. somhro: "Deveras?".
Margareth estú fazendo uma yia- Ao despedir-se de Mons. Monlini

gem de recreio pela Itá.lia. Duran- a princesa dedarou: "Aqui pxis:
te sua v'isita ao Vatica\1o esteye tem coisas maravilhosas. F.: imuos
constantemente sob 9( vigilança s'ive� vê-las em tão pouco t.empo.
protetora da policia �pontifie'a e É pr�eiso voltar".

'&Professor
.

ADladeu Fialbt
o mundo médico catarinen�

se tem o prazer de, neste mo

mento, hospedar o' ilustrado
profissional que é o prof. Ama-
deu Fia\ho, mar,canitle perso
nalidade no ambiente cientí�
fico brasileiro,
Ê o di.gtinto visitante profes�

sor catedrático de Anatomia
Patológica da Universidade
Brasil; chefiando por isso o Ins
tituto Anatômico oe Santa Lu
zia, e tem, ainda, a seu encargo,
a dir,ecão do Laboratório de
Anatol1J.ia Patológica do De

partamento de Tuberculose da
Prefeitura do Distrito. Federal.
O prof. Amadeu Fialho; que

tem sido grandemente home

nageado pelos médioos e au

toridades catarinenses, visita

rá, em sua permanência nesta

capital, diversos �e�ços de �s
sistência e pTofllaxla, aSSIm

tomando contato com a classe

e os estabelecimentos ligados á

P"dido�sobmetid8 à
eODsideracão do

.

. Ministro do Trabalho
Hio, 12 (A. N.) _J Ao Presidente

,da Republica foi encaminhado uin

pedido para a concessão' de uma

carta de crédito de mil e {Iuinh('n�o"

I'
.----------.---- ... - .. - .....- .. ----.

dóla:'�s para c"llsteio da viagem (lo leiros junto ao Conselho de Admi- gar lJa Europa. O Chefe da Nacilo
sr. �lI1dlllfo de Azevedo PequeJl:, nistr,ação do Bureau ��ternacionaI I· subme�e�l o pedid.o à. considera!;ão,dele",ado dos trahalhadores braSI- do 1rabalJ;1O, em reUl1lao ateI' lu- do MJl11stro do Trabalho.

..

medicma local.
Aproveitando o ensejo des

sa auspiciosa visita á terra ca

tarinense, o cientista patrício
fará realizar duas confeI'ênci�
as nesta capital, a convite
da Sociedade de Higiene e

Saúde Pública de Santa Cata
rina e da ,Sociedade C.atarinen-
se de Medicina. Essas reuniões
,cien�ificas terão lugar no au�
ditoiiilln do Departamento de
Saude Put>lica, ás 20 horas,
obedecendo aos seguintes te- "

:mas: hoje, ·sexta-feira-Tuher�
culo.se, seu inicio e desenvolvi
mento; amanhã, sabado-Nati-
:mortalidade.

'

O proL Amadeu _Fialho, nas
palestras que realizará abor
dará os temas sob o !Seu'aspeto
palpitante, enfeixando novps'
conhecimentos e dados recen

tes, que, por certo, muito bri
lhantismo darão' ás. suas, dis-
sertaçõ�s.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGôSTO PROGRAMA PARA O MÊS DE MAIO
DIA 15 DOMINGUEIRA. DIA 21 SOIREÉ. DIA 28 CEDIDO ÀS DAMAS ROTARINAS. DIA 29 DOMINGUEIRA

, .

J RCA apresenta o

COM A MARAVILHOSA

:::! i!:!:!!i! i!!�;,!�!�:�::!
'

\;,\\�\�I\ '\,I'

(�)af�tn nunca ouviu fi '�Gal·ganta de
I! uro" .I" l ,: \, nã.. ouviu o que há
,k maís, perfeito, em rádio.

Datado de inúmeras características que, por si sós, o

tornariam preferido em todo o mundo, o Q-122W é

equipado ainda com o incomparável sistema acústico da

ReA, produto de. 50 anos de liderança no mundo do

rádio e da electrónica - a famosa "Garganta de Ouro"!

CARACTERíSTICAS:
* T rcrislorrncdor para 110 e 220 volts
* Ondas curtas e longas
* 7 válvulas RCA
* 5 faixas de ondas
* Adaptação para toca-discos

* Medid'as: Altura - 29 cms.

Larruro" 23,5 cms.

Corrí'primenío - 41 cms.

* Construído espeCialmente para o

clima da Brasil

* Móveis de madeira de linhas mo

dernas e elegantes

rádio com o

TOca.discos RCA de Luxo!

RCAVICTOR RÁDIO S.A.
REVENDEDOR AUTORIZADO,

FIRMINO VIEIRA
Rue Conselheiro Mafra, 9

Faria & IrmâoLUIZ Clube dos Iancienáríes públicos
civis de Santa Catarina

'

Representações - Consignações - Contra Própria
COM}<�RcrO POR ATACADO E A VAREJO

Grande sortimento em -artigos de Alumínio das mais -conceituadas
marcas

Val'iedade em Louças, - Vidraria - Arlig'os escolares - Papelaría
Géneros alimentícios industrialisados - Condimentos - Perfumarias

..

�Al'marinhos em geral

Assembléia Geral Extraordinária

De ordem do senhor Presidente do C.onselho Diretor e

de acôrdo com o artigo 131 dos Estatutos em vigor, convoco
'Os senhores associados a comparecerem à Aasembléía Geral
Extraordinária pára a reforma geral dos Estatutos, a reali
zar-se em data de 21 de maio do corrente ano, às 14 horas, na
séde social, a rua Trajano. -

Não havendo quorum em primeira convocação, realizar
se-à a segunda, meia hora após.

Florianópolis, 26 de abril de 1949.
João Teixeira da Rosa Júnior, Secretário do Conselho.

...... o" � .. -,
_ '.," • .. • .. .". .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. � ..

LOJA E ESCRITóRIO: Rua 7 de Setembro, 21
Caixa Postal 322 - Endereço Telegrafico "LUFAMA,

FLORIANóPOLIS - Sta. Catarina

(oncu_.so para Caje�ráfico da·
Escola Nacional de Agronomia

A Secretaria da Viação, Obras Públicas e Agricultura vem de 1'e-

ceber, do Serviço Escolar do Ministério da Agrtcultura, cópias do Edi- �-"MM..tM.........""Iet...Iet"IetIM""""""""""""IJ
1a1 de Concurso para ,provimento do cargo de Professor Catedrático,
J':lIdrfio a, da cadeira de "Zoologia Agricola": zoologia geral, anatomia
f) fisiologia dos animais domésticos", da Escola Nacional do Agrono
mia.

Atendendo á solícítação daquele Serviço, a S, V, O. P. A. coloca á

disposição de todos os profissionais de Agronomia porventura ínte
ressados, as cópias dos Edibais do Concurso, das quais poderão tomar

eonhecimento, pessoalmente ou através de correspondência dir-igida á
lreferida Secretaria.

DR.

A. DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

; -:

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

(Edifício Pérola)

Praça 15 de Novembro, 22 - 2° anti.

Representações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM S.W PAULO (CAPITAL)
R4. LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

1 RESPOSTAS À CA.IXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

:
I

i Florianópolis - Santa Catarina II
! ' I
. �

Fones: 1.324 e 1.388

i�. _,

lhei r-o da. ilu&waoa.o ..aima.�

lhe, em um1i.vel geata. OUD c6lloe cio
,!excelente aperitivo KN�T. lemlme- .' ,,' 1

_ v, Si&. de ..,......,.,ntar. ao�
_... gentile:r.&:ESTEÉ rAI1- ,�

BFl'1 O I1EU APERITIVO : 1
i

V N1EDILET(J! ;

m'���I�;. ' ,

, i//,f ioaoora DA A'ITI1TJA./IID. ('{1/'1, t U6VhOS ,

i
i ITj.",.i

.

I " " ,,' , ..

I EMPRESA SUL BRASJLEIlM:li.
.

DE ELETRICIDADE S. A. '

- EMPRESUL-

Serviços de energia eletríca.
em Joinvile, Jaraguá do Sul",
São Bento do Sul, Mafra, Ti
[ucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta�'

lações - Motores - Dínamos
- Bombas - Lustres _ Fer
ros de engomar _ Lampadas ..

- Ventiladores - Serviço de,
instalações por pessoal técni
co especíalísado,
Loja e crítórío á rua 15 dtk

Novembro, n. 449 Caixa Postal.
n. 62 -:- End. tlegr. _. "Empr&
sul" Joinvile - Sta. catarína,
.- Brasil.

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

Vende-se

Ma(f.linário Çr$ 250.000,00
Prédio, Irnoveis Cr$ 90,000,00
Situada em Campo Alegre - S. c..
Vende-se tb, só maquinário
Informações com A. Webmut� �

.Brusqne - Santa Catarina".
............. : .. .. .. . .. .. ...

CAIXA
Precísa-se de um. Exige-se

carta de recomendação e de"
Fiança. Escrever do próprio'
punho para Pretendente, Cai-�
xa Postal, 126, dizendo idade".
estado civil e pretensões.
................... � .... " .. , ....

-

..

.' .reune som ... acabamento.", '

solidez••• no piano perfeito!.. -

Além de váriOtl modêlos para
'

pronta entrega .. , êste maravi
lhoso piano pode ser seu hoje. .

mesmo, através do plano d.. "

pagamento a longo prazo!
...

S�bwilrtlzmaDD
REPRESENTANTE:
para Santa Catarina·'

KNOT S/A
CX. 134 - Tel. KNO'I'

Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



n ERTADO Sexta .. tel,a 13 Ce MaIo o. 19'9 3

Um disco para as meninas
Asilo de Oríãs

·do

1 Desembargador
Ferreira BasttsVidaBocial

ANIVERSÁRIOS:

público
A Sociedade Rádio Guarujá Ltda., sente-se no dever de

comunicar ao distinto público desta capital e aos seus ouvintes
de todo o Brasil, que, atendendo á completa remodelação por
que está sofrendo tôda a parte técnica, inclusive reforma em

se",! transmissor ,d� 1 KW, e instalação de energia elétrica pró
pria em seu estúdio, resolveu suspender suas atividades radio
fônicas desde o dia 29 de Abril pp., devendo reiniciá-la, si
Deus quízer, no dia 20 do corrente, obdecendo aos seauíntes
horários: Das 8 ás 14 00. e das 16 ás 22 hs.

' ::.

Florianópolis, 10 de Maio de 1949
A Direção

Aviso ao

I NASCIMENTOS:

,:SH.. GASTÃO SIMONE DE ASStS I
MENINO HILDEBnANDO

Acha-se em festa o lar do nosso

A efeméride de hoje consisna o distinto conterraneo sr. H'ildehruu

..aniversário natalício do nosso pre-
do M. S. Menezes e de sua eX!TW.

.zado coestacluano sr. Gastão �il1lo- espôsa d. Aida Nardi Menezes, resi
ne de Assis, ativo Delegado da Co- dentes em Tangará. com o nasci-

missão de Mar-inha Mercante. mento, ocorrido no dia 10 do cor

O ilustre nataliciante que, par
rente mês, de um robusto garotinho

,.seu espírito jovial e comunícatí vo, que se chamará Hildebrando,

"desfruta em nossa capital de um x x x

vasto circulo de relações, rec-berá, MENINA ANA MARIA

hoje pelo decorrer de tão greto O casal Epaminondas Santos Ju-

. aconteclmento, os cumprimentos rie nior e Neide Zacchi Santos está de

todos os que gozam de seu convi vio, parabens com o nascimento de uma

"aos quais nos associamos com pra-
linda men'ina, ocorrido na Matcr

.zer. nidade "Dr, Carlos Corrêa", no dia
7 deste mês, que, na pia batismal,
receberá o nome de Ana Maria.
(_,�,

AG1UDECIMENTOS:

An.versar+a-se. hoje, o nosso eminellte

pa tr íc!o, des. José Rocha Ferreira Bas

LOS, figura expoente 'da nossa alta magís
tvat.uru, e membro de destaque do Supe
rio;' Tribunal de Justiça, ocupando, ain

da. com invulgar brilhantismo, o cargo
de Pr'esiden te em exercicio do Tribunal
Eleitoral.

F'í lho ilustre do Estado da Baía, o no

bre aniversariante é 1.1111 grande catarí

nense ele coração, porque Iêz sua a nos

sa terra, aqui radicando-se há anos, on

de constituiu família numerosa. Como

traço marcante de sua inconfundível

personalidade. Ss. deu sempre' cabal de

sempenho às inumeráveis comissões e

encargos quo lhe confiára o Covêrno do

Estado, o que sobremoelo muito honra a

Transcorre hoje, o anívorsárlo
-natulicio do SI'. Edmundo Gr-isard,
'l'es'idindo atualmente em Araranguá
onde é alto funcionário da Direto
ria de Estradas de Rodagem, e é

: pessoa largamente 'cstimaô,; IH!qn,'
Ie próspero Município.
Tanto Já como aqui, o dístiuto

aniversariante goza de geral estl
,ma, motivo porque, nesta -iato,
.muitas felicitações receberá, Os de
""0 ESTADO" o cumprimenta nus

ptciosamente.

---0---

HEUNIõES:

terra ca tarinense.

Prossegue, auspiclosaments, a campanha do ilustre e re- Desfrutando de geral simpatia. não

verendo Pe. Luttenberek, S. J., capelão e orientador da obra só no seio de sua nobre classe. como

E'duc.ativa d,as asiladas, na faina de dar mars aleg-ria ás inter-
nos nossos meios sociais, pela sua afa-

_

� bilidade no trato, por sua CU tivante fi-

nas do Asilo de Orfas, proporcionando-lhes boa música como dalguia e por suas virtudes cívicas e mo

util entretenimento, raís que são um exemplo para a gera.

,

Com � auxilio da imprensa local, o Pe. Luttenbeck pede ção atual, o aniversariante de hoje é'

a população para suas pu '1 di E
,.

t
uma figura que se impôs R estima' e no

,

�, PI as, um ISCO, apenas. e JUS o r'espeito de seus concídndãos, que tanto

que se lhe dê. O asilo é urna instituição que, sobremodo, hon- lhe admiram a nobreza de seu caráter

l'a a nossa terra, ilibado.
. •

Até agora doaram discos as seguintes pessoas: Exercendo. embora interinamente. o

Dr. Rubens de Arruda Ramos _ Concerto n. 1 (Em Si cargo de Provedor da Irmandade do 8<'-

B I M d T h
. nhor Jesus elos Passos e Hospital de Ca-

emo enor, e se aikowsky). rrdade. Ss. se tem revelado um verda-

Dr. Rubens de Arruda Ramos - Ave Maria de J. S. Bach deíro espírito cristão. Como Presidente

eh. Gounod da Comissão Municipal da Legião Bra-

Lauro Barbosa Bom Mafra Caldeira de Andrada _ POlo- I SiJ;lra de Assistência, como l�nte cate-

naise N. 6 (Em Lá Bemol Maior de Fr. Chopin)
drático da Faculdade de Díreito e pro
fessor da Academia de Comércio da Fa-

Fernando Barbosa Bom Mafra Caldeira de Andrade culclade de Ciências Eco.nômicas e como

Uma Noite a Venezia (E. Ruscani - E. iflrigger) Carla Buti membro do Instituto da ordem dos Ad

Antônio Fleury Barbosa _ Chitarra Romana (E. Di Laz- vogados. Ss. só tem conquistado amigos.

zaro _ C. Bruno).
motivo porque inúmeras serão as de-

H 'to L'
monstruçoes de simpatia e aprêço que

e1 rIma - Farolito (do filme "Feitiço no Trópico", hoje lhe tributarão seus sinceros admira-
-- Rumba Fantasy, - Mantovani e sua Orquestra de Con- dores, às quais, com multo prazer, nos

certo - Maria Bonita, Chucho Martinez - No es justo Chu- associamos,

cho Martinez - Melodias de Tschaikowsky, Mantovani' e sua

Orquestra,
Dr. João Rlcardo Mayer - La Capricciosa (Franz Ries)

- La Rosa del Jardim de Amor.
.

Gráfica 43 S, A. - Indústria e Comércio - Rosas do Sul
valsa de Johann Strauss.

'

Laudares Poli - Leda, valsa cantada por Júlio Fonseca.

A data de hoje recorda-nos que:

GRISAR1i

Do Vice-Consulado da Itália, nes
ta capital, recebemos atencioso ofi

cio de agradecimentos pelo registe
que fizemos do Iutuoso desastre de

aviação em o qual pereceu tôda a

equipe do Torino.
Ao ilustre e vice-cônsul da: Itália

entre nós, 5'-. Domcnico Nota, apre
sentamos, mais uma, vez, condolên
cais pelo infausto acontecimento .

SB. ORLANDO MEDEIROS

Vc passar seu aniversário na data
. de hoje, o nosso. distinto conterrs
.,n·eo sr, Orlando Medeiros, an-al
.. .mentc residindo na Capital da Rc-
publica, onde é alto funcionário, do
Tribunal de Recursos.
Embora ausente de Florianópo

,lis, onde deixou ínumeras arniza
_,des, o nataliciarrtj, receberá as fe
licitações de seus amigos, entre as

..quais, prazerosamcnte, incluímos as

.nossas.

SR EDMUNDO

BAILE COMEMORATIVO:
O comando do 50 Distrito Naya],

realizará, corno vem fazendo todos
os anos, seu tradicional baile de

gaja, comemorativo. da Batalhs do

Hiachuelo, no dia 11 de Junho.
A oficialidade do 5c Distrito Nc

val já está em Intensos preparati \'OS
para I) grandioso baile que contará
com a presença de toda a 110SSlt :11-

f:a sociedade.

FAZE�1 ANOS, HOJE:
- <l sra. nora Santana Gomes
- o sr, José Carlos d'e Morais, re

formado da Policia xIiUtar
- o professor José Vieira Ct I'ir

dedier,ôo inspetor Esco]:Jr.
- [I srta, Marie Boellm, rcside)11c

no E�;: 'cito

- CID 1767, em Lisboa, nasceu ú

Primeiro D. João, que veiu u. .,' .sei·
Regente de Portugal e Rei. do

No.�clas de .. i" S_Dnto ,4mftrO da ���:l�O�le �O���!:I;leB��S�o;o��i�r-
Imperetrtz .;�";o;' ",'!�, Jpada Gom brilho por. aquele

- em 1808, foi criada no Ri\) de
1:1' destacado procer sulmo ,laneiro a Impressão Régia, que.

PONTE SOBRE O RIO CUBA- congratulava-se com os comL após a Independência passou o. �c

TÃO panheiros dêste Diretorio,' denom'jnar Tipografia Nacional, e,

Deverá ,ser iniciada gentro ruí - cuja Presidência é ocu- atualmente, tem o nom€ de Inrpr(:_�IJ�
de poucos dias, a construção TELEGRAMAS EXPEDIDOS sa Nacional;
da ponte sôbre o Rio Cubatão, Ao Sr. Governador Aderbal - em 1808, foi criada a Filhd(� ...

nesta Vila, Melhoramento que t.'JJTIOS da Silva, foi endereçado de Polvol'a no .Jardim Botanic(, e

vem de encontro ás necessida- o seguinte telegrama: (rUe mais tarde foi transferida pfll�it
des daquela laboriosa locali- Dr. Aderbal Ramos, a Estrêla, onde ainda hoje se aCÍla;
dade - O Sul do Rio - há de Florianópolis, - em 1809, foi organizado ()

jncr�ment<:r mais�ainda, a �rq- No momento em que vossên- Corpo de Segurança, hoje Polida.
dl,lçao agncola deste dl!Stnto, cia r,etorna á terra catarinen- Mititar do Est.ado de Santa Cutal'i.
vanguardeiro, aliás, nêsse se- se, tenho a imensa honra de, \ na;
toro

,
.

em nome do Diretoria Distri- i - em 1822. D. Pedro, PrincÍpc-
�entlm9-nos orgulhos?s com tal do P. S. D. enviar-lhe os Regente do Reino do Brasil acd-

esse notavel empreendImento nossos melhores votos de boas to titul d "D f ,. p,: .

pois que e' uma l)rova ao ele1'_
.

d
i li. o

. ,.0 e e cusO! .. rpet. \I.o
pô�.a, Capitão Alv:-l,J'o GOllc;a]ve� c

t 'd'
vm as. I do Brasil', outorgado pela mUl1!l'l-

espôsa. Tenente C,twonel Larf! lli- Ola, o. esclareCIdo de que. os Respeitosas Saudações_ palirlacle do Hío'
-

bas e 'espôsa, Dr, .Tosé Ros}.)rÍo de admmlstradores pessedlstas Alirio Bossle. '. '�- . .

Araujo, Major Eloi Mendes e eSI'ô- procuram, de f.ato, servir á Presidente . --:_- cru 1860, em Sa'o Lmz, Mara-·

5a, Dr. Abelardo Gomes e espô5a, coletividade. Ao Capitã�o Pedro Bitten- ���:�' (�:�S���v�d�O��r!:��m���:(�i��
Capitão Maurício SpaIding de Sou- E:EUNIÃO court, em !'esposta a? seu tele� em Paris a 13 de Setell1br� de 1911-
za e espõsa. Arnaldo Mesquita e IlS- Está marcada para breve, r::m�, dfOl-lh� enVIado o se-

- em 1880, em Laguna, Santa Cu:
pôsa, Hubert Becl, c ,espôsa. Louri· importante reunião do DiTeto- ::.u�� ��c o:

rt
tarill'll, foi fundada 'a Sociedade Mtl�

vaI Bastos e cspôsa, Salim Mansi!r. TÍo do PSD, com o fim de tra-
ro 1 encou . sícal "Carlos Gomes";

'Naúl'a Mansur, Tt'llCnte Aderbai AI' tal' dos
..,anr<,!stos iniciais pa-

:Presidente P. S. D. 1888 f
.

ú (mi tlld
G'1

lJ Em nome Diretório, agrade-
-- em ,

01 aprova a

cantara e espôsa, Tenenle 11 De,'to ra a campanha do alistamen- � timll sessão do Senado, a prop.·�í-
Silva c espôsa, Tencnte Theten �h:- to,

-

ço referencias elogiosas conti- ção declarando extinta II escravid:io
nÍz c ('spõsa, Tenente Nerocy Nu- Dêsse modo, cooperaremos

das seu telegrama novos mem·
d'l d'

.

.bros DI'retor-l'o p.essedl·sta dAr:>. o Brasl , no mesmo la foi sancio-

nes, Tenente Celino Camargo PJrcs, com a Justiça Eleitoral evitan- '-'"
d S A S 1) r' ... _,)

te CJl'stl'l·t.O.
na a por ,... .' ara, , .. S:luc ,

Alex',lI1dre Evall!!elisfa e c.;;pÔ�'1 do os atropeAlos de ultl'ma l-Iara
.. - v l�

, " ) Princesa Imperial, então .•e!:wnte�
Tenente José Albuquerquc, EucH- como também se facilitará á Podemos afirmar distinto e

ilustre correligionário que
- 1913, surgiu em Florianópolis.

des Lopes e ,espôsa, Zurj Cunha. Ca-pes-soas aptas a oportunidade .' 'd )'0 n J "O
mentores do Partido de Nel'eu () prllnelro numero o r a

pitã'o Hui Souza, Lourival Almeida e de alistarem-se em tempo para
-

fui d " I'
- ,- d '11'

_ f-;:amos em terras santamarens- a o , lOJe I} orgao a 11 _,Jfl'IlSa

filha, srta, YoIanda, Waldir BrHsiJ, O pleito que se a_proxima. I
. .

1
- E t '1 d

ses, saberão corresponder á {C maIOr cu-cu açao no . �s alO e

Dr. Rafael Cruz Lima e espôsa. D"'. JOSÉ LINO TRIERWEILLER s t ('ltnrl'tla"
confiança dos chefes,.' como ,. an a .A n

"

Cid Amaral e espôsa, Delgidio Du- Assinalará a efeméride de 19' � f' f d '1
também aos d€seJ'os dos que,

- em • �;), OI .nn ar a " Asso-

tra Filho, Dr, Germano Farias f 17 do conente, O aniversario C
.

I F'I"como o valoroso companheiro" ciação omer-CUi, em .onanOPQ-

.muitos outl'os (,l,t,ios nomes nos es- natalício do Sr. José Lino TrÍ-
t· 1 tó

. lis',
'II 1 es Imu am para a vi na €:

capal'am. erWel er, nosso va oroso corre-
para o alto.

- em 1947, em S('!;sJo realiS'<Hla
ligionário e que ocupa, com de- 1 I Cl'

c,

� Saudacões. na �;e[ el ( o ex- u.tH' (""rmania, l>ln

dicação e esfôrço o cargo de 1°
Alirio Bossle. Florianópolis, foi. in"taladr, (J Cen ..

Secretário do Diretoria do
Presidente. tro de Er-;tuc!os e })ej'l'sa (\r) Pdrú-

PSD, desde a sua fundação 1
•

eo .

.em 1.945. E com imensa satis- CASAMli'NTO ' d
.

N'] '['
.

.... - "--'
.•

�'.n .H' 1 1 o adas('<)
fação que consignamos desde Reallsou-se sabado ultImo!�.---, ...-----

iá 'ao destacado pessedista e nesta Vila o enlace matrimo-l VINHO CREOSOTADO
honrado comerciante as nossas ni.al do Sr'. Erich Herzmann, "S I t V E I R A "

:\1al('J'TJidaile Dr, Cal'ios Cnn·r;., - calorosas felicitações, I filho do Sr. Max otto Herz- FRAQUE1A.S EM GERAL
7-5-<JO. 'TELEGR:A�IA RECEBI?O I mann, industrial residente n�s- f:ASf\g E TERRENOS

Do capltao Pedro BItten- 1 ta localidade, com a senhOrIta Possue V. S. casas ou terrenllS pa�'lI

•
court, recebeu atencioso te- Dinal1 da Silva, filha do Sr. vender?

. Compra:-se uma de preferen· leg-rama o diretoria do PSD em Manoel Venancio da, SHva, CD- N'\.o en,,(1nt�a ót>mprador?

ela com, Íu�do para o mar,
_ 10 f'!ual, ern nome do Diretório merciante e nosso distinto COl'-

j'.:;trwue ao Escritório Imob:]i�.I··l(J

I f
-

t d
'1 h. L Alves.

11 ormaçoes nes a re açao Municipal do p, S, D. em Ima- r.eligionário. nua De{)doro 3�,

Associação Atlética "Barriga
Verde"

Hoje . no passado
13 DE blAlO

HONALD LUZ
A ,lata (te hoje regista o al1iver

.. -súrio natatlieio do jOV(,lll es':ldan ..

l!e Ronald Luz, aplicado aluno do
-Curso Cientifico do Colégio Cata·
--J'inensc e filho do s.r. Haroldo Luz,
'Delegado Seccional do Jmpost;, ,Ir
:.Rcnda ('lll Joínvile e de sua e-...:n:a,
: Jil'a, d. Du !cernar S. Luz.

As inequivocas demonstraç'õe,; de
,simpatia l[He lhe forem prestn:-!as,
.. Juntamos as nossas..

Mais uma encantadora noitada -Ic

arte realizou, em StH! nvoa sede, �ú

hado ultirrfo, a Associação <\.tletiea

"Barr'iga-Verd�" .

SR. AHNALDO PINTO DE
OLIVEIRA

Faz anos, hoje, o sr. .\I'naldo
Pinto de OUveira, destacado, repre

. :;i'eniante eomereiaI nesta praça. Às
- expres1;Ívas 110menagens ([JW scw'

; amigos lhe trihutarão, nós nos so
; 1'ídal"Ízaml)S tam]lém.

Tomaram parte do HUlqnillcn
"sbow": Dilza Dntra e ·irmão. Ca·

pitão Francisco Luz, Lourival Al

me.ida, \Valdir Brasil, Dr. Salvio

Arruda, Tenente Thezell Muniz, [1'

mi1s Borges, Di"ce Souza.

Notamos, entre os presente�, Dr.

Celso Hamos Branco e espôsa,. Ca
pitão Franciseo Luz e espôsa, Dr.

Salvio Arruda e espôsa, \'í�el'nel

Hoeschl ,e espôsa, Romus Macho"I'a

e espósa, Wandick Silva, Ewa\do

Amaral, Hindemburger Burger, Al

mirante Alvaro Antão Barat:l e cs-

SR HEITÔH �mf.o
A data de hoje é grata aos aml.·

. gos do sr. Heitor Melo propl',ie!fu':c
da Alfaiataria Melo, pois a<;sit:ala

'"/ ,.seLl aniversário natal'icio.
As llJanifest�ç.ões de sh1;Jflatia que

. rec�herá peJo' feliz evento, nós no;�

, associamos.

Vva, ANA SOARES
Passa hoje ti data nataliciu di!

exma. sra. d. Ana Soâres viuva do
saudoso conterraneo sr, Manoel

, Soares.
Muito estimada. por seus inv1il':l'a:

res dotes pessoais, ê grande () seu

eil'eull) de' amizades, dando esta
data ensejo para sinceras 11'1 ::ul.ifes
tações dr· apreço (lne, com rerte:w,

.

lhe sen'ío f'eitas, ('.ntro �s l'"c,,,,' qua.s ln-

cJllimos a� nossas. Participação
EpaminOIlLlas Santos .Tul1'iur e

Neide Zacchi Santos participam aos

�(>ns parente<; e pessoas ami!:lHO o

ll:lsrimento de sua filh'inhll A:'�A·

:\lAnlA,

CASA

- !' ';rta. Arina Hosa, di!p!a lil:.Ia
.• ,Ia eXma. V"a. ArzcUll\Ía [lósa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cirurgia-Clínica - Obstetríca
!

Dr_ Antônio Dib Mussi
Médico efetivo do Hospital de Caridade

Servi ço esp€Cializado 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

Residência:
Hotel La Pot ta

�...

-w--ê"lliWANIiir--"AriANÇ-;r
..

D�t--BAHiA';--·-.-·-· �
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INC�NDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS c-s
Responsabildades Cr$
Receita ...... . .,....... Cr$
Ativo ....•...• ..•... Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades ;..... Cr$

80.900.60G,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,!lo
!l8.687.816,30

76.736.401.306.20
.

Diretores:
Dr. Pampbilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

VENDE-SE .por motivo de mudança
Grande área' de terreno ià cultiv.ada

[Disuuue cerca de. seis quüometros da capital-Baino-Barreiros
Areá de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo
c. (; 6 cases de madeira e urna de material.

TRATAR:

Florianópolis - nes1a redação ou Escritório I. de A L. Al'ües.
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.
Blumenau - com o sr, Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

Arvores frutíferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
1!'!o.ri e Pomicultura

<.

H. J. Cípper,
Corupá,
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

Se ricos quereis fí car
De modo tacil elegel
Fazei hoje UMa inscriçãc
O Credito Mutuo Predia

I CASA MISCELANEA diltr.i

r buidora doi :RádiOl R.,:C. A

� Victor. Válvula. e mico,.
RUê Consetbeirn M�tr9

DATILOGRAFIA
(orrespófll'felKi I
Comercl.1

. oIREQAOJ
Am.élla M PiGUZli

(onlele
Diplome

METODO.
Moderno 8 Eficiente

Rua General ButettCOurl, 48
(Esquina ÃI1:Jergue Noturno)

Fcrrro Irmoo

Aviso aos

tenores
PRC-3 - RÁDIO GUANA

BARA, do Rio de Janeiro -

1.360 quilociclos, oferece valio
so prêmio a quem lhe remeter a

história, a notícia ou o fato
.maís original e curioso, observa
do nesta região. O programa
"Copacabana Bluce" c "0 Es
tado" darão o resultado dêsse
concurso mensal.
Escrevam para a Rádio Gua

nabara - Avenida Treze de

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

i 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

SeR'unda à sexta-feira, das h,f!<;
às -15,30 horas; e aos sábados"
das 13,30 às 15 horas .

. Diretor do programa: Carlos
Pallut.

&LUIZ
itepresenrações - Consignações - C/Próp1'ia
COMÉRCIO POR ATACADO E A VAREJO

Louças - Yidroria - A1'tiggs de oluminio - Ariiços Escolares

Papelaria

Generos Alimentícios Lnd.striolisudos Armarinhos em geral
LOJA E ESCRITóRIO - Rua 7 de Setembro, 21.

Caixa postal, 322 - End. Telegráfico "LUFAl\lA".

Florianóp.olís Santa Catarina

•••••••• 00 •• ,
.o ..

o VALE J). lTA.fAJ
Proélll'ftfil 11& A.�"t!"

PfOgl'tJ81Klt
.[.IVH.ARI.A .1, LrvRAl\U

ROSA

CATALOGO DE MOEDAS DO
BRASIL

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas de

Ouro, Prata, NiqueI e Bronze.

Preço 20,00 em todas as livra

rias da cidade.
Pelo correio Cr$ 25,00.

f 111. • .. ..
0.1

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA

·",-';'·�-·é;�1
e

.� R. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
E�·crjtórjo: Rua João Pinta

\ ...��.�8� ..;;:;:.•.•
cOlils'ruida
DE S O C U PA DA

RUA FELIPE ZVEVES
6x10 metros, toda de

material,
TRATAR NESTA REDAÇÃO

tQabeça-Pescoço-Boca) I

DR. J. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, -

do Rio de Janeiro.
Diplomado em Bronco-esc

fagologia, em Buenos Ayres e

Montevldéo pelo Prof. Cheva-
..... ,.. lier Jackson, dos Estados Uni-

As águas do mar não constituem dos.
perigo para a conservação dos Mo- Operações de catarata, dos
tores .JOfINSON Sea !-IOI'se pois to vesgos, receita de óculos etc. PLANTANDO DA

-los êles, antes de sair da f'ábr-ica. Operação do Bocio (papo), Tem V. S. pomar, jardim e ne-

,ào tratados por um processo espe- do lábio e céu da boca fendidos cessíta de árvores rrutríreras e

-ial, idealizado e executado para de nascença. Tratamento cli- flores?

.rroteger as partes metálicas contra nico cirúrgico das amídalas. Peça catalogo, nesta p�

os efeitos corrosivos da água salga- das sínusiües, das purgações com J. Costa à Rua Jerônimo>

(Ia. Dlstrlbuidores Comércio � dos ouvidos, da obstrução .na- Coelho nO 2

Transportes C. Ramos S. A. - João' sal, etc. j ,. . :
.. _ .•.

Pinto.9, Rua Nunes Machado, 20 Fo- CQMPRADORES PARA CASAS •

ne 1.447.
TERREN08

o Escritório Imob!liár1o Á. 1... .AlveJr.,

,-
.._.. ----

--------------------J I =����-::��D:�;Ü�,. .::
< \ I Enrolamento de motores, dinâmos e transformadores.

I t
Instalação de luz e força.

i Venda, de motores, rádios e acessor ios, outros aporelhos elé-

i tricos, artigos elétricos, etc.

j"
I Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis
I, receptores "SARATOGA". "INDIANA" e "MERCURY".
� i A ELÉTRO· T:f�CNICA

f I ! Rua Tie. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

I 1111
, I T ,L--'''� II

1 l'l'on1'<p .... r tes r..,gulores de COT"O" d o p
ê
rto 0"" 11 Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais. conce-

�
". I I

� '1 iO nD �N 1f}I'R DR OU' 'HHI Jl Vf"üil
j 1 lendo mais outros beneficios de carater assistencial.

\ Na .;na C l)"'ú . U � lA para "w�J rJ;j d�18: II Representante em Florianópolis:

II I II PEDIW NUNES
nfol'maçõel comas Agentes i I Rua 24 de Maio 801 (Estreito)fi crte nôpor.s - Carlos HoepckeS!A - C[·- T'�'�tone l.U! { En L t"'�g ! .

•

F
. . 1 " Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia

� J c rsncuco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - � I - r e telo 1 � " 'II') J � C i \:: {. 1
1 i inicial de Cr$ 1\),00 apenas.

!_----�----- _� . ._. ..... _._ .....,-
.. ----

Parficlpaçâe lUIS lacr es

Atenção! !! ,Atença:o ! ! !

. Maitas feUeidadetl pdo a&8ell_.
&o de seu filhinho 1

Mas. nio esqu�... que o ••1".

Inesente para o $eU "'PIMPOLHO�
• uma eaderneta cio CUDJ.'N
MUTUO PREDIAL.

Em suas viagens à Joinvile e Curitiba prefira as luxuosas
limousines do

Diàriamente entre:
FLORIANÓPOLIS

ITAJAÍ
JOINVILE

CuRITIBA
FIUZA LIMA & IRMÃOS

Conselheiro Mafra 35 -- Telefones - 1562 - 1565
CONFÔRTO

SEGURANCA
RAPIDEZ

!tUA. II'QLUNTARIOS DA p"rRIA N.- os • I,. ANDA,.

DOENÇAS E OPERAÇõES
DE

OLHOS-OUVIDO�Ni!RIZ
GARGANTA.

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt , 22--Sob.
C. Postal, 69· Tet, «Protetora>

FLORIANOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para todos os fins!/!

CLICHERIA PRóPRIA
Desenhista especializado em propaganda

Atendemos pedidos do Interior
Velox Propagadora

Publicidade em Rádio - Jornais - Revistas - Folhetos
Dr. MURICi, 1.009 - Caixa Postal, 775 - CURITIBA

:::Ir='ê@@@@êêêêêélêêêêêF

Cúria Metropolitan'a
Desejando atender ao pedido de instruções, e para norma

.dos a quem cabe, a Cúria faz público o disposto no Art. 25, do
-Concílío Plenário Brasileiro: "Os clérigos mesmo religiosos
. não, se envolvam em partidos políticos ou municipais, "poli
'ticis vel munícipalíóus 'no se imísceant".

Aliás, é norma geral, inspirada, mesmo" nas determina

.ções da Santa Sé, colocando-se os Sacerdotes sobretudo Pá
.rocos, "ACIMA E FóRA DOS PARTIDOS".

'

E a ninguém escapa a sabedoria dêsse princípio, para a

.harmonia e util pastorais das almas.

Florianópolis, 8 de maio de 1949.
(Ass.) Conego Frederico Hobolâ

,

Pró-Vigário Geral

NAVIO-MOTOR "ESTELA"

Encontres com
di morre

Areão Junior
Quem se der ao trabalho de per

munccer por uns quinze minutos

na ponte Hcrcilio Luz, há de con

cordar que aquele local, presente
mente, está transformado numa

verdadeira pista de competições
a 11 t01110bi I istieas.

Harissimos são os motoristas que

por ali transitam em velocidade mo

derada; em velocidade de scguran

ça.

Tivemos, há pouco tempo. aquele
lamentável acidente, quando' um

JEEP cio Serviço Nacional de Ma

lária por imprudência ou imperícia
do motorista, saltando nos "tri

lhos", precipitou-se ponte a baixo

causando a morte de um dos seus

ocupantes.
maxima repidez e garantia para transporte de luas mercadoria I O ocorrido, por

Age'lt!'1I em Ftorianôporis CARLOS HOEPCKE S. A
constituir uma advertência aos de

mais motoristas que por ali, díària-

ponte, estabelecer uma severa vigi
Iam-Ia naquele local.

As providencias devem ser to

madas n, mais breve possi vcl, poís
00 contrário ,muito em brcce, es

taremos repetindo aquele velho Ili.

tado: Depois' da casa arrombada,
trancas de ferro .

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

�'_,-----,. i Datilógrafa I
, .,// . ..' . "

: ,diplomada I

i;::�:����:::::����::q���?�.�ç:��b=.�i�:'.�:��:::: I IraD'sp
!!.

orles'· lIe�reo.s�,'Llam'l-tada II �:::iqi::�:::
Rua

'

Est. Civil D. Nasc. t� " II , :
':Mãe " •....•..... ....•........ ,e ....

:c:Pai . _.... .•.... ••.. ...• ....•• ..•..... 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Paraiuuruá - Curitiba
''Emprego ou Cargo - _ . . . . . . . . .. . .. -. .• . . . . . . . . . .. .•....... - Joinvile - Florianópol'is e Lajes .

..Cargo do Pai (mãe) .:.......... •.....•.. 3as. 5us. e sábados: Lajes -- Florianópolis -- JO'Ínvúe
Curitiba -- Parsmaqiui -- Sanio« e Rio.

Opera com )lviões Douglas DC3 de 21 lagares.

Agentes: Fiuza LJma &: Irmãos t
I Rua Conse!�ro Mafra, 35 � Telefone 1565 !
...().....(�·().....o {)"-'O...o o....()....(),,_.()._,(,.....().,

Departamento de Saúde Pública
Mês de Maio. Pldntoeg

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 Catarínense -- 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.

,;(mpresa «Viação Santa Catarina»
AV'I2'1. S ()

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

i,percurso Florianópolis - Estreito e Escola avisa aos possuidores de

,permanentes e aos que viajam gratultamente por imposição da lei. a

•.comparecerem dentro do praso de 30 (trinta- dias no escritório ,\ Hua

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

de maio de 1949.
(Ass.) A. Damasceno da Silva

10 Secretário

:prêsa.
Findo o prazo respectivo não será permitido viajar gratuitamente

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

COMERCIO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A.

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO� -N. 33)

ACEITA ENC,OMENDAS
DE ·SERVIÇOS TIPOGRAFICOS

APRESENTAÇÃO IMPECAVEL �- �:�rrrREGA
RAPIDA

Proprietários

__ ' ------------------------------------------------------

''Soc. Carnavalesca (Filhos du Planetô»
EDITAL DE CONVOCA:ÇãO

De ordem do sr. Presidente da Sociedade Carnavalesca
«Filhos <ia Planeta", convoco a todos os associados para a reu

níão que será realizada no próximo dia 13 do corrente, às 19
. .horas, na Bibliotéca do Clube 12 de Agosto, na qual serão .sub
.metidos à discussão e aprovação os estatutos da citada socíe
-dade.

Florianópolis, 10

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

ii

PARTIDA DE P. ALEGRE DIAS

Hl e 11 de maio
5 ele junho em Montevidéo
'1:3 dezembro em Buenos Aires

Preço pOI' [H,'SSOa Quer-o ividência)

do Paranáo-s. 4.6DO.OO

PItOGHA;\1AS - J:\FOfi}lAÇüES - IxSCRrçõES
com Publíca relação dos eomerciantes e mríuetr tats cum seus enue

-ecos.
Cada guia e vendido acornnanhado de um mapa ronovtárío

.}llraná e Santa Catarina,
Redação: Rua Prudente de MOr&elJ. o" 626. - CurJtJ1Hl

MARIO MOGnA .. _ Rua 15 novo nO 28 fel. H:3i
ou com

EXPlUNTER ..

Souhrados, 1079 - P ..Alegre,
End. 'releg. "EXPRIN'I'ER ---------------_

..

_-----------

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

DURANTE TODO DIA.

nos VAf)CJOS

BO
,.1IU1.:l quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
-ss te de 10'/. ao ano com recebimento de furos mensais.

Informações negta redeçêa .

si só, deveria

mente, transitam.

Quando os veicules vem elo con

tinente par a ilha, principalmente',
o perigo é bem maior, pois nesse

caso os carros passam junto à gr",
de e qualquer imprevisto pode ser

fatal.

Suponhamos que um ônibus su

perlotado, desenvolvendo alta ve

locidade, parta a barra da direção
ou estoure um pneu.

Quem poderá predizer as c.inse

qué ncias ?

Um simples prego de fóra é o

suficiente para que venhamos a re

gistar uma. verdadeira catástrofe.

Cumpr-e, pois, à Inspetoria de 'I'ran

sito. no sentido de preservar vidas

humnuas hem como a da

da Coceira
CodatiMs em 7 Minutos

Dr. (LARNO
GALLETT!

ADVOGADO

Vende-se um, em estado U(lVO,

coru 5.0{lOqnilometros, 4 portas. Vêr
e trata- corr: Oswaldo Nasclment s,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a cidade o choque interestadual de domíngu, dia 15, no Estádio
as possantes equipes do Figueirense local e Ceríüba F. ç.,

o mais famoso clube do Paraná

Sensacíenalíza _ Ioda
da FCD entre

iÔRNEIO MUNICIPAL UNlVERSITARIO- SABADO, DIA 14, COM INÍCIO ÀS 14,30 HORAS, NO ESTÁDIO DA f<'.t..;.J.J., �J:'Jli.a í.,.c.t'.uA,bti,VJ

o TORNEIO "INITIUN" DE FUTEBOL COM O CONCURSO DAS ASSOCIAÇõES ATLÉTICAS AC�DÊMICAS DAS FACULDADES DE DIREITO,
CIí':NCIAS ECONôMICAS E FARMACIA-ODONTOLOGIA. - INGRESSO FRANCO.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

o BRASIL CAMPEAO SUL CORITIBA X FIGUEffiENSE tAMANHA. NO ESTADIO DA F.
AMERICANO DE FUTEBOL Reina desusado interesse e o I C. D., O "INITRUM" DE FUTE-
Rio 12 (A. N.) - Perante nu- �d,ior entusiasmo em os círcu- BOL DO TORNEIO MUNICIPAL

merosa assístencía que, a des- los esportivos da Capital pela UNlVERSITARIO
peito do mau tempo reinante realização da sensacional pugna Sob o patrocínio da valorosa
ontem á noite, realizou-se a interestadual que, domingo, no Federação Atlética Catarinen

partida decisiva para a conquís- tádio da F. C. D" travarão as se de Estudantes (F. A. C. E.),
ta do titulo de campeão sul-ame- passantes equipes do Figueíren., será realizado amanhã, no es

rlcano de futebol de 1949, sen- se, local e do Coritiba, da Oapí- tádio da F. C. D., o torneio "ini
do adversários as representa- tal paranaense, considerado o tum" do certame de futebol do
cões do Brasil e do Paraguai. mais famoso clube do, vizinho Torneio Municipal Universitá-
No jogo de domingo passado, Estado. rio.

quando se defrontaram pela Dentre os que o grêmio das Os jogos, que terão início às

primeira vez 'os adversários de araucárias nos aprseentará dís; 14,30 horas, são os seguintes:
ontem, o quadro do Brasil foi tacam-se Baby, Fedato, Nivaldo 1° jogo: Direito, x Farmácia-
batido' pela contagem de dois a Toni Renatinho, Merlin, Renê, Odontologia
um. Em a noite de ontem, en- Paulinho e Cesar Frizio, 2° jogo: Farmácia-Odontolo-
tretanto, os nacionais, fazendo No Figueirense assistiremos a gía x Ciência Econômicas.
alarde da sua incontestável rentrée de Nede, rígurando aín- 30 jogo: Direito x Ciência

superiorídade técnica, derrota- da em destaque: Braulío, Mora- Econômicas.
ram os paraguaios pelo contun- cí, Mafra, Diamantino, Leoní- Cada peleja terá duração de
dente escore de sete a zero. Ade- das, Garcia, Gastão, Minela, He- 30 minutos e no caso de ernpa
mír, colocando em substituição Iio e Santos. te a decisão será feita com.a

de Otávio no centro do coman- Sem duvida alguma o choque execução de "penalties".
do atacante. conquistou três de domingo irá atrair uma gran- Vários dos "playrs" acadêmi
lindos goals, cabendo a Jair e de multidão ao campo da rua cos, que aparecem no clichê
Tezourinha a conquista dos de- Bocaíuva. supra, apanhado em Curitiba
mais tentos. Jair sagrou-se o . . .•• . . . . • • .• . .. . -. •• por ocasião dos IX jogos Uni-

artilheiro máximo do campeo- NEDE CHEGOU ONTEM versítários Brasileiros em se-

nato, com nove gools conquis- Nede, o excelente dianteiro tembro de 1948, intervirão ama,

tados. A renda da partida atín- gancho que defendu com brilho nhã no certame "initium" do

gíu a casa dos setecentos e se- invulgar as cores do Figueirense futebol universitário catarínen
senta mil cruzeiros, represen- na temporada do ano passado, se de 1949.
tando a maior arrecadação feita

I
retornou ontem a esta capital,' Na equipe dos "jut'istas" ve

durante as provas realizadas chamado pelo alvi-negro que de-lremos: Edu�rdo, FUlvi?, �alm_o:
nesta capital. O juiz Barrick Ise�a

seu concurso para uma nov I Toles, Caneiro, Ernalll, I'onolll
teve uma atuação ímpecavel. seja seu concurso para uma nova 1 e outros.

.

, " -: ' I temporada. I No"o�ze <los "eco�lOmistas.":
OS CRACKS DO ARSENAL Ao que apuremos, Nede ínte- [Machowíecky, Saulsmho, Moa-
PRESENCIARAM / O JOGO grará o "onze do Figueirense I eír, Selva, Abraham, Rui e ou-

Rio 12 (A. N.) - A delegação no próximo' domingo. contra o [tros.
do quadro inglês do "Arsenal", Fígueírense, devendo participar I Na equipe dos "rarmadon

de Londres, esteve presente ao do "apronto desta manhã. I tos", que estará en:, f�te�ol,
jogo realizado no estádio de -.'

�
..

�� [veremos: Erroni,. Bedusch� PIl1 ..

São Januário ôntem á noite, EMI:sSORA PARA.J.'IAENSE lha, Fonseca, vatíco, Acy, Valen·

para decisão do campeonato sul- IRRADI�A' O JOGO FI- ',te, Pínduca, etc.
,

americano de futebol deste ano. GUEIRENSE X CORITIBA Aguardemos. .

�:�����:me���s p��:PO;u����� qu!O��������r����l:P,��!�.�! f"� s'
.

úv''a''I' 'r''0''t'a'','-I':a'
.

n'
.

o'que surpelotava todas as depen- nae?se �adl0 Guaracá Irc: l�� I b H
deneía do campo mostraram-se radiar diretamente do estadIO!. . ..

, '. .

dos da F. C. D. o sensacional en-! Gentilmonte cedidos pela direto-
agradavelmente Impr.essIOna o"

t C ·t·b F C F' l"Ía do Clube ..Hoze de Agosto'", GS
com o desenrolar do Jogo tendo con ro ar! 1 a . . X 1-

_ , . ._

"

.

1 f 1 g:ueitens€ numa trarninissão saloes da bnlba:nte sociedade s.:rao
OS craques do Arsena' pa a-·

.

'.' .

'

d fl
vras elogiosas para a qualidade �atrocmad;a pel� v:ARIG. Ho- pequenos na noite e 28 do uente,

do futebol a que assistiram. �e chegara o tecmco para a quando será realizado um grandio

Mostraram-se contudo espanta- 111S!talaç�o do apalÍ�l�amento 50 festival organizado pelas ilust.res

dos de,. pela primeira vez na dev.:_endo o loçutor v�aJar ama- Damas Rotarianas desta Capit'll.
sua vida, presenciarem uma nha para esta CapItal. O programa está sendo elabora-

(io "om altc) senso urtistico e cs-partida de futebol disputada á •.... v

d
SANFORD NAO JOGARA

luz dos refletores, consideran o
Para o choque de domingonão ser possivel praticar bom

com o Figueirense, infelizmen.
futebol, sob o ponto de vista te o Coritiba F. C. não contará
técnico, quando jogado á noite.

com o concurso do valoroso mé-
dio catarinense e seu principal
defensor Sanforcl que há dias
foi submetido a uma interven
ção cirurgica, não podendo .apa
recer nos gramados pelo espaço
de 20 dias, conforme noticias
Chegadas de Curitiba,
É de se lamentar a ausência

do heroi do Campeonato Para.. Luva
naense de 1948 no cotejo inte
restadual de depois de amanhã
nesta Capital!

!TIerado ellidado, e pelas figuras que
estão ii frente !lo festival, é d(� se

esperar que a l1o'lte de 28 akaucc o

múximo espl(�nrlol', rememorando' aS
seroadas artistieas que tem tido lu-

gar nos salões do veterano e ar isto

cl'ático clube.
Voltaremos a dar novos detalhes

l�ICACIO g IVA-'N" SEGUIRAM
ONTEM PARA SANTOS

-

Via aérea seguiram ontem pa
ra a cidade de Santos, São Pau

lo, os categorizados craques Ivan
e Nicácio,· defensores do Paula
Ramos E. C., d.esta capitaL
Ao que fomos informados,

os dianteiros coloreds firmarão
contrato com o Santos F. C., vi
ce-campeão paulista.
"O Estado Esportivo" que

sempre teve Ivan e Nicácio dois
dos seus mais sinceros amigos,
'faz votos para que todas as es

pirações dos dois soberbos jO
gadores sejam concretizadas,
realização da sesacional pU§,"1la
e bom conceito que goza o nos

:;0 futebol.

do que ser:1 a tão scnsadn�>l n:n

níão, sob os auspíeios das ilustres
Damas Rotarianas.

ao _ ., • , ,. Ir ••• f. •••• ., ....... ,. .... Ir ., ....

I'

Aniversário da Associacão
li

'Comercial
'I'ranscorre, hoje, o trigésimo ção Comercial de Florianópo

quarto aniversario da Associa- lis, fundada a 13 de maio de
.............. ".............. 1915 e considerada de utilida

de publica por decreto federal.
Como órgão, das classes con

servadoras a Assocíacão vem

praticando a defesa
>

dos legi
timas ínterêsses dos associa

CO�I: Robert Young - Jane Grc- dos, por todos os meios a seu
er - R'ita Johnson alcance, interferindo junto aos
No programa: 1) A March-i da altos Poderes constituidos paraVida - Nacional. 2) Noticiário a solução de graves problemas

Universal
, regionais.

Preços: Cr$ 5,00 3,20 Ais atividades da Associação
Censura: até 14 anos. revestem-se, também, de pro-

· . . . . . .. veito para o Estado e sua Ca-
ROXY. hoje não haverá sessâo pital. Ainda, recentemente,

cinematográfica. conseguiu a Associação promo-
· . . . . . .. . ,.... ver a vinda de técnicos de SE-
IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas SI, para amparo efetive dos,
Ultima e Difinitiva Exibição industriários e SUaIS familias.

ROSA DA ESPERANÇA e melhoria dos conhecimentos,
GOl\I: Greer Garsou - Walter técnicos.

Pidgeon Outra íníciatlva destacada.
No progrnma r=I ) Cinclandia .rl'l·· foi a solicitacão de estudos ao.

nal - Nacional. 2) O Homem rle Ministério. da Viação para a
Neve -- Desenho dragagem do pôrto de FIoría-
Preços Cr$ '1,20' e 3,20 nópolís.
Censura até 14 anos. No ano findo, ante o rumo-

· , .. , , .. . '... reso caso do óleo de sassafraz,
RlTZ, hoje ás 5 c 7,30 horas prejudicar gravemente, a eco-

Lançamento Extraordinário I nomia no vale do Itajaí, a As-
Com absoluta intenção artisí ica socíação viu coroadas de êxito

e nobreza de realização, este Iilmc as medidas tornadas junto ás
apresenta episódios da vida romnn- autoridades fiscais.
tica e agitada de grande pintor nA- Tomará posse, na data de
FAELLO SANZJO, um dos geuios hoje, a Diretoria eleita para o

da Renascença período 1949-1951.
A FORNARINA , É presidente da Associação o

Cm1: Lida Baarova ""aHá sr. Charles Ergard Moritz. que
Lazzaro apresentará substancioso rela-
A vida e os amores de Ratael tório, na Assembléia geral de
No programa: 1) Noticias d� Se- posse.

mana - Nacional. 2) Fox Airplan Os órgão diretores da Asso-
News - Atualidades ciacão Comercial são:

C
-

3 DIRETORIA - Presidente.Preços: r$ :>,00 ,20 ,

Censura até 14 unos. Charles Edgard Moritz; Viçe-
", "................... Presidente, Antônio B. Perei

ra 1° Secretário - Júlio Ce
saríno da Rosa; 2° Becretárto,
Rosato Evangelista; 1° Tesou
reiro, Dr. Édío O. Fedrigo; 2°
Tesoureiro, Haroldo S. Gla
vamo _...

COMISSAO FISCAL - Se
- vere Simões; Laerte Melo; Ni

colau E. Savas;
COMISSAO ARBITRAL

Adhemar Gonzaga; Arísteu
Pôrio Lopes; Manoel Soares A.
Maia.

CINEMAS
ODEON, hoje ÚS 7,30 horas
A RUA DAS AUlAS PERDID1S

perdida
Pejo sr. Sgt.o. Pedro ''''l. BI'og\�S,

da Policia, foi-nos cntregue ante

ontem á noite UnliI lllYa de ("ourol__ o ._.�. ,

A PRELIMINAR DO INTERES- perdida na Rua CnrlselIwiro Mafra_
� VENDE-SE o lote n. 30, área 40l'm2, Previsão do Tempo, até' H horas

TADUAL DE DOMINGO O dono poderá pl'ocm<l-Ia mi 15e- com 10 metros de frente 'por 40 óe do dia 13:
A partida preliminar de do- rencia deste jornal. fundos, sito à rua Irmãos Joa.quim. Tempo: Bom;

mingo á tarde, no e�tádio da F, CACHORROPERDIDO
--

c(}nfnnVí.ando com herdeiros d'e Temperutur:.>· Ainda em rl('dinir)�
C. D., será disputada entre as CrHATIPlI.CA-SE a quem e]1�on- Angelo lVl. La Porta e Ulrban de Ventos: DQ �nadrantc Sul, mnd::-
equipes do Figueirense (aspL I traI' c entregar ú rua hlull1�'n;)ll n" 9, Mou!'a F.erro. Cartas para Valdemi-, rados;
rantes) e Lira Tenis Clube, com UIll cachorro �ovo. d�' pel�) branco

1'0 Fonseca, Rua Candido LopeR n. Temperaturas extremas de hoje:
i ,� -

1" '�O h
' I com malhas ('01' araçll %OCII1!1<) prc- "

• 1 ('UnITIDA 1'\1',' ,', ,. 1" 1) m"," 1n7.nlCIO as u,v ,0rp,S.
, to, dr rara roxo 24 -

� c. D.
!
,l.d:\J.11,l ".1 .... L ,)la ...

Amanhã
PAIXÁO EM JOGO

J)():\n�GO - ODEON e RTTl
'QUANDO OS DEUSES A1\'II\M

Joaçaba�Jornal
Sôhl'e nossa mesa de trabalhos.

temos () lJi-scl1lana} JOAÇ \I:A
JOHNAL que, vitoriosamente, HC�.

ba de a'par('c{w 110 próspero mlmi'
eipio de Joaçaba, sob a compet';ute.
direção do 110SS0 ilustre eonfracfe
HauJ A. Pel�eira, e rcdatoriado pe
lo sr. rir. Rinaldo Gissôni.

I' O novo jornal apresenta ót'lUa;:
impressão e excelente colaboraçãú-�
dedicando em s'en primeiro nUllle,ro<
uma homenagem ao prefeito sr. O!';�
Cal' Hodrigucs da Nova.
Desejamos ao novel colega cres

cenll?s prosperidades.

SEI�VIÇO DE METEO
ROLOGIA

HEMORROIDES
nid.r �4 MAls
éSTt ,!SPGClFICO rflAZ
ALIVIO IMéVIArol.

A açâQ belléllca da Pomada
Man Zan, preparada eloP'"
é:lalmente para todos "I ca-
80' de Helflorroidell, é {me·

dlata. a!ll'1a III dOrH e a�

pnlridr;a, al:atllla e ev,b! a.

comf)lIcaç6<t1i InfecclosRs dali

ul«raçllee II l'.r!:õe& hem.r·
roldals. A ...enda e,n todu
lltI l"aTmacias em blsnag,n
com cánulií especial p,ua
facilitar I Itf)HcaçAo,

�
MAN, ZAN
PARA HEMORROiDES
UIO p ..�duto De Wítt
.....&•• 111__--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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R.ADIOTERAPIA
RAIOS X

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

Dr. Alva:o de Carvalho
Doenças de Crianças

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

hs.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. lUtou Simolla
Pereira

Clinica Cirurgiea
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
pos Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas
RUIl Fernando Machado, 10

• • •

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Carros para o interior do Estado 80m b!DÕCUd'O vl"sa-AurilD e v
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 - 2R., 4R.·e 6R• feiras
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - SR. e 6·. feiras

16 he-ras
14 horas

16,30 koras

- 12,10 horas

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe
/

E ELEGANCIA 7

Especialísta
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR·

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560

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

DR. NEWTON d'AVILA

PROCURE

B1faiataria
A

Mello
. R'JIí Feliooe Scbmidz 48

Produtos Veterinarios
O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).

lem o prazer ele comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, ·que está iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos.

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos. de 1(1 e vidros de lGO comprimidos de

e.eo s.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

lOu cm3.
SóRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cmS.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos
100 cm3.Cirurgia geral - Doenças de Senho- de

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade e médieo do

Hospital de Caridade
CUNICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle- e tratamento
especializado..da gravidês, Distur

lüos da adolescência e da menopau

u. Pertubações menstruais, ! 'l�1,\.

mações e tumores do aparelho geui
íbtJ feminino.

üjJerações do utero, ovários, trem
Il'as, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
inras)
ASSISTENCIA AO PARTO E OJ:'E-

RAÇõES O.,BSTÉT.RICAS
iDOi!nças glandulares, tiroide, ová

rios, hipopise, etc.)
VfBturhios nervosos - Esterilidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Td.
t.461
Besíd, R. 7 de Setembro -- Edil.

Cruz e Souza - Te1. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAOO

Médieo e partein.
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Po

Doenças dos órgãos internos, eSJle·

eíalmente do coração e vasos

�ença8 da tiroide e demais glan-
. .

�,

dulas internas
.

I2hllea e cirurgia de senhoras

-IPartos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - META130LISMO

IBASAL
HORÁRIO D-E CONSULTAS: -
,Diàriamente das-If às·1911.o-- ... -

raso
CONSULTóRIO:

Rua Vítor Meireles n. 18
Fone manual 1.702

. RESm:eNCIA:
Annida Trompowski fi)

Fone manual 766

Dr. .úto We.dIia...
CHeiea médica de Rdultoa • -criallÇ&l
Oonsult61'1o - Rua João Plírto. 16_

'relef. :M. 769
Conlulta das 4 (&, 6 horaa

Iluidencia; Felipe Schmidt •• JI.
Telef. III

Consultório: Hua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: _<\S 11,30 horas e à, tar

de das 15 horas em diante
Residôncia: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

LOJft D4S-"CASEM,IRAS
EspeCializada em artigos para

homens
RECEBEU VARIADO 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 CAMARA
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC. NETO

TUd·opelo menor preço d,a praça Escrítôrío: �!�,:�� Schimidt
21 (SObrado) (Alto da casa "O

Faça uma visita à DISSO Casa e verifique ���J���{a: Rua Alvaro de Car-

D8S"RS praços e artigos valho, 36
BV V Florianópolis

----------------------�

VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos
de 100 crn3.

Dos dois últimos, por serem OS seus prazos de validez relatívamen
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 fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

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

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

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respoadídas pelo Departa
nento de Veterinária.

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

contrados na localidade de residência do solicitante.

Cltníea Médica e Cirúrgica 40

DR. AUJOR LUZ
Médieo-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos
i
e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

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

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

Tribunal) Rua Santos Dumont. n, 8.
Consultas das I} ás 12 e das 3 ás fi

__ Fone 841. PLORlANc1>POLIS

roMP�H� [Õ)
� ACCIDE�TES DO

$ÉOI! soeI"'''';

PO�TO ALEGRE
� _. --

.

Dr. Roldão Cons.aI
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOL:tSTIAS DE S"

NHORAS - PARTOS
l"ormado pela Faculdade 4e )(ecli'

"'UR da Universidade de Slo Paulo,
onde loi assistente por vároo. alUla do
Serviço Cirilrgieo do Prof. Allpl.

�a Nela .

Cirurlil do estômap:o to Ylaa cire.ula·
res, jntutjno� delgado e .gNlI'o, tiroi·

de, rinl!, prõ"tata. be�&... utet:o•
aváriO!> e trompaa. Varu:ocele. Iüdro

cele, varizes e Iternu.
Consultas, Da. 3 ii S horae, , na

Peilpe Schmidt, 21 (a1toe da 0Ua
Paraíso). Teld. 1.�98

Il."idetlda: Rua :esteVe. Jwdor. 170;
Teief. M. 764.

Dr. r•• ,.....
Clinico e operador

l.'a1I�ultódo:, .,R� Vito.!' �ei.relee, II•

'fiIefone: 1.40!l
Ccluult.. das 10 ii 1;l e da. 14 t.

U Ilu•. Re.idência: R1Ia Bl_,·
2Z. - TelefoIIe: 1.6iO

-

Dr. -· ...JS. Cnaleo1l
Clínica exclú.ivatlleílte de vriaaCU

Rua Saldanha Marinho, 18
Telefone 11. 13a

-

DR:-·A.� S.ooÃELA=
(JI'olwado pela Facul!lade Nacio·
nal de Medicina da UniversIdade

do lIraslll
U:�dIoo por concurso' da Assjs�n·
ela e Psicopatas do Distr!to

h-interno lrede;{��Pital

pstqUIt.'jtI1co e Manicômio judiciário
da Capital Pederal

lIX·lnterno da Santa Casa de �,.
serteõrdía do Rio de Janeiro
ÓLl�WA J.ttDICA - DOENQAS

NERVOSAS
OonsulttTrlo: Ediflclo Amélia

Meto - sal� 3.
Residênclá: Rue Alvaro de Oar·

..alho. '10.
Das 15 13 18 hOTII.8

.Telefone:
Oonsultório -- 1.208.
Residência - 1.305.

RUA VOLONTÁRIOS D·A pATRIA N.O 68 • 1.° ""NDIIR

CAIXA FoaTAl, 683 • Ti'-Ef"OHE 6ii4(J • TEl.IiIi'?Jl.flAS: .PROTECTORA'

Agencia 8eral para Stl. Catarina
i IJUi FeUpe Schmidt. 22 - Sob.
Caixa Postal, 69 - Tel. UProtectnra'" - FLORIAHOPOLlS

Visão maior e mais perfeita
que 8 de um bom binôculo

alcança quem tem sólida
inetrução,

Bone livros, sobre todo. o.,

assuntos,:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Flo"ianópolill
. . . . . .. . . . . . . . . .............

Plaina
VENDE-SE uma, de 4 faces, com

pletamente nova, marca RAIMANN,
com transmissões. Ver e tratar na.

Cia, Florestal de Santa Catarina. no
.Estreito, ou pelo correio, dirigir-se
a Vencedora - Caixa Postal, 225 -

Florianópolis
-----

. .

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

Prelerindo-o
acompanhando

está
a moda.

. •..•.••.........•......•...•• �.�

Cami•••, Gravat•• , Pihune.
Meia. d••.me1hore'i pelo. me

nores preço. ,6 n. CASAdMlS
CELANEA - ��aC. M.fr.�

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

..

SEU RElOGIO PRECISA DE
REVISAo ?..

-

NOSSA OFICINA Ê ESPECIALIZADA
Nossos concertos: são.

. ,

..gar�nt,dos 100%
ÓTICA M·OD�LO
JOAO PINTOj· 25 <f.'l'éilléaoTesouro

. do Estado). ,';;�'
.

Dr. Llndolfo IJI..
Pereira

.

'Advo"Ulo-tonta'bili�ta
Cível -- Comercial

Conatit-v.i9m d. ..,.ã.tIn
• Nt1'ÍÇOII coralotoe. em ,eral.
JOrgQniz� contabeia.

R.!lietro•• morou. cliapon't:lo,
n. Rio, eM cc>rreipondent..
Eacrit6ri.o : Rum ,;Uvmro d.

. CarYalho ao 43.
Do. 8 Õ. 12 h,ra••

T.I.fone 1 '.94

. . EscillTóRÍO iMOiuLÍÁRIO'Â: L: .•
ALVES

Encarrega-se. mediante eomissâ'O,
compra e venda de im6veis .

Rua Deodoro 35.

f'abl'Íco.nt� * di..tribuid(U'e� GCt* worn�ci:"'8 0011-

f.cçô". -DISTINTA- • RIVET. POfl'U. ;.;m ç:rcn.
d••ol'tim.nto d.e cQ�emirtUI I'tli'l'QdelJ, brin"
bani _ barato•• cllgod6f.!1IJ1 mOt'tnlf III ay!omenhu
pala'a alfolatlllr.f quo recebo clbetnmonh dOI

Snte, Co:moI'Cllaat.1iII de l:nterio::t' no ••nUdo d. ih .. fa:.'l'om "WIII

Flo'rlanbpcU., ....J FILiAIS em Blum.nou e Lajea
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"O ESTADO" COMPLETA� HOJE, 36 ANOS DE EXISTÊNCIA. A DATA É PARTICULARMENTE FESTIVA PARA OS QUE
CONOSCO TRABAUlAM. DÁ.NOS, TAMBÉM, OPORTUNIDADE A QUE MANIFESTEMOS OS NOSSOS SINCEROS AGRADE
CIMENTOS AOS QUE, COM OS SEUS FAVORES, TÊM POSSIBILITADO AS NOSSAS VITóRIAS NO SEIO DA NOBRE IM.,
PRENSA DE SANTA CATARINA. ASSIM, SOMOS GRATOS AOS NOSSOS ANUNCIANTES, AOS ASSINANTES. LEITORES E:,
AMIGOS EM GERAL. É AINDA, ESTA DATA, UM ENSÊJO A QUE RECORDEMOS TODOS QUANTOS, COM AS SUAS ATI·"
VIDADES PROFISSIONAIS, CRIARAM ESTA FôLHA E LHE PROMOVERAM, ATRAVÉS DE TANTOS ANOS, A GRANDf�ZA
E O ÊXITO DA SUA VIDA DE JORNAL. PARA ESSES, QUE NOS PRECEDERAM NOS MESTERES EM QUE HOJE NOS'

ACHAMOS, .. TAMBÉM O' NOSSO PENSAMENTO' DE GRATIDÃO' E SIMPATIA!

Conierência do Preíesser
Amadeu Fialho

CONVITf

DOCUMENTOS À DISPOSI('Ã(.
Acham-se nesta redaçã.i, ,à (!is

posição do sr. Claudio Ftaga uma

carteira de identidade e outros do
cumentos, achados à rua João Pin
to, ontem, e trazidos a esta reda
ção.

consequencia da guerra senti
da em todo o mundo. E á subs
tituição dos homens não resul
tou em vantagem alguma; ao

contrário, o quetemos visto é
a situação peíorar dia a dia.
Nada se fez para desenvolver

a produção. Com. a preocupa
ção de corrigír o de que se acu
sava o govêrno Getúlio Vargas,

A lei da oferta e da procura socialista do govêrno Roose- suspenderam-se, de modo drás
em economia é lei tão natural velt, para empreender uma tico, os financiamentos á in
como a da gravidade física - campanha polítíca com base dustría e á lavoura, impedindo
funciona com tal regularidade na luta contra a especulação, a estas de se desenvolverem, ou
que ninguém a discute. Em si- o encarecimento de vida, pe- deixando de pôr em execução
tuações normais, quando o lo contrôle da economia e qualquer plano oficial de ani
consumo está proporcionado á combate á inflação que, evita- mação á produção.
produção, nada há que se lhe da durante a guerra, graças a As reservas ouro, de cerca
dizer. esse contrôle, estáva depois, de treze bilhões de cruzeiros
Quando porém, esses dois ameaçando o' pa:ís. que. lastreavam, no estrangeí-

termos economicos se desaius- Ora, a inflação que é a mo- 1'0, as emissões de papel moe-:
tam, é um Deus nos acuda.' léstia economica e social das da, e se destinavam a equipa-

Se há produção demais, 03 épocas anormais, determinada menta agrícola e industrial,
preços baixam e grita o produ- sobretudo, pelas guerras, é cau- foram gastas em quinquilha
tor; se há produção de menos, sada de um lado, pela insufi- rias, rádios, matéria plástica,
os preços sobem, e é o consu- ciencia de utilidades essenciais geladeiras, etc., como o confes
midor quem grita. E para quem e do outro, pelo excesso de sou o sr. Castro Araujo, Dire
apelam uns e outros? Evíden- meios de pagamento. tal' do Banco do Brasil, em en

temente, para o Papai Grande Só portanto, com medidas de trevista aos jornais. O custo de
que é o govêrno, responsável fomento à produção e que re- vida que, segundo nó-lo inf'or
afinal, por tudo o que aconte- duzarn os excedentes de nume- ma a publicação técnica ofi
ça de ruim. E se êste não está ráfia; é possível proporcionar cial "Conjuntura Economica"
aparelhado para atende-los, há um ao outro, para restabelecer era representado em 1945, pe
de enveredar pelas soluções o equilíbrio necessário á saúde lo índice 85,4 - subiu a 125,9
que as partes interessadas e do organismo social. - em 1948, uma moeda anual
predominantes lhe apresentem Foi o que procuraram fazer de 10,5, sendo que no ano de

Os Institutos foram, entre os países combalidos pela nova 194'7, esse aumento foi de 21,8.
nós, criado em período de crise ecatombe de 1939. Planos fo- ,r'8S0 depois de terminado o
no setor da produç�o, quando r� elaborados para desenvol- conflito na Europa. Em plena
os preços desta haviam baixa- vímento da lavoura e recupera- .guerra, e já na sua fase mais
do a limites insustentáveis pa- _ ção das industrias, o raciona- aguda, entre 1944, e 1945, esse
ra os prod?tores.e mesmo par� me�to de be?s de �rimeira ne- aumento não se representa por
a economia nacional. Isso fOI cessídade fOI mantido ou esta- mais de 11,7.
antes da guerra. Durante esta belecido; manteve-se o conge- E já nos meses de janeiro
.e até agora, a situação se ínver- lamento dos salários, ao menos fevereiro e marco deste ano'
teu: Reduziu.-se a, produção de do? l?ais altos, gravaram-se ao !Se registra uma �elevação par�
artigos de consumo e aumenta- m31�lmos os lucros extraordí- 126,9 - 130,5 e 129,4 respecti
ram-se os preços em escala qUE' nanes e, complementarmente vamente. E isso apenas no
ainda não parou. A vitima en- se manteve o contrôle de pre- Distrito Federal. Pudera não!
tão passava a_ser o consumi- ços:

.

O aument de impostos e ta
dor, a população em geral, que E certo que os paises da Eu- xas federais, o derrame. de di
tem visto assim aumentar o rapa têm tido ajuda financeira nheiro com o aumento 'em

cus� de vid�. Ao clamor desta, �o Plano Mars�al. � o fato muitos casos de.spropo�ciona
se VIU o governo entre nos, co- e que eles também elaboraram do, de vencimentos do funcio
mo em todo o mundo, obriga- os seus planos próprios de re- nalismo federal, inclusive dos
d9 a tomar medidas que tam- cuperação economica. E em congressistas, não podla dei
bém o defendessem. E as Co- tôda parte se vê que a batalha xar de produzir tais resultados.
missões de Preço foram, 110 está sendo ganha - a produ- Fez-se emissão de bilhão e

Brasil, criadas para êste fim ção aumenta, os preços baí- tresentos e cinquenta milhões
exclusivo.

.

xam, as condições de vida me- de cruzeiros, em. maior parte
O encarecímento do custo de lhoram. para pagar esseaumento que

vida porém, não é um fenome- Ao envez disso, que se tem abriu caminho para tod�s os
no eeonomíco que .se combata visto em nosso país? aumentos, não só dos demais
apenas forçando para baixo o QueJ;Il acompanhou os aconte- funcionários, empregados e

preço das utilidades. A sua cimentos politicos de 1945;' ti- operários, como do custo das
" complexidade exige províden- nha a impressão de que: 1° - mercadorias.
elas várias que escapam ao po- Só no Brasil é que r

havia infla- Diante dessa desorientação
der daquelas Comissões, Esse ção ea vida tinha encarecido; 2° da politica tínanceíra e eeono
fenomeno determinou em toda - Só a mudança do govêrno mica dó govêrno federal, como
parte, verdadeiros programas permitiria melhorar a situa- poderia ser barateada a vida?
de govêrno, como já vimos no ção. Ora, temos visto, e nin- E que poderão fazer as pobres
correr destes artigos, na Fran- guém tem mais dúvidas, que Comissões de Preço, na sua

ça,
.

na Inglaterra, nos Estados as pertubações economicas fragilidade, diante das ondas
Unidos,

.

sentidas entre nós até 1945, de aumento que, das próprias
E Truman sentmdo a pres- não procederam de erros admí- esféras oficiais se desenca

são das massas populares, te- nístratívos ou dos homens que deiam sôbre ela�?
ve que reportar-se ao espirito detinham o poder, mas foram Carlos Gomes de Oliveira.

'lorl ....6po"'" 13 ele Maio de t949

Pobres comissões de preços I
I

(De 1!ma série de artiços )

PA R A f E R' D A S,
•

ECZEMAS,
INFLAMAÇÔES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,_
E5PIt'-JHAS, ETC.'"S.. .,..·:::::::::-.:-=-=;;-:;::�:::::::;--:=--:.!

A Sociedade de Higiene e Saúde Pública de Santa Catli-
Tina e a Sociedade Catarinense de Medicina convidam a clas
se médica e as profissões afins da midicina, para a conferên-·
cía que o Professor Amadeu Fialho realizará ás 20 horas de
hoje no auditorium do Departamento de Saúde Pública.

O Conferencísta abordará o tema "A tuberculose, seu ini
cio e desenvolvimento".

PROGRAMA - CONVITE
Dia do Imaculado Coração de Maria - São Pedro de

Alcântara, 22 de Maio do 1949
A comissão encarreqtuia da festa, tem o prazer de convi-·

tiar os devotos de Maria para uma piedosa manitestação âe :

aprêço ao seu Imaculado Coração, que se fiará na Mat1�z de'
S. Pedro de Alcântara, aos 22 de mrio corrente.

Missas, ás 7,8 9,30 horas. Em seçuiâa terá lugar uma pe
quena quermesse, onde se encontrarão saooroso ctiurrasco ... _

galinhas recheadas e cafezinho, em benejicio dá Matriz.
.

Haverá condução em confortáveis ônibus, de Florianápo:"
lis, que partirão da praça do mercado, desde 7 noras.

Contando com o comparecimento de todos, antecipa a-,

gradecimentos .

A COMISSÃO

FRECHANDO •••

Se bem que, para mal nosso, até certei ponto, não
sejamos taquígrafos, apanhamos, na íntegra, o comen-

-

tário:
- A ponte não suporta o pêso. Aqueles canos de

água, segundo cálculos rigorosamente exatos, repre- .

,sentam uma carga fixa de trinta toneladas. Mais dia
menos dia a ponte virá abaixo. Reparem que ela já
está pensil.

Esse o boato que anda por aí. A nossa ponte, -- .

essa mesma que um português, admirando-a ilumina
da, à noite, da janelinha de um avião a mil metros, e'

atendendo ainda à modéstia de nossa luz, definiu como'

"um colar de pérolas no pescoço de uma mulata" -

vai cair! Assim, pelo que tudo indica, quando tiver-v
mos água em abundância, perderemos a ponte! Calça
de veludo ... cotovêlo de fora! Quando nossas tornei
ras pecarem pela fecundidade, estaremos outra vea

super-insulados!
Quando ninguem mais blasfemar contra a penú

ria hidráulica dos chuveiros, praguejará, em compen-v
sação:

- Por causa desse maldito banho, perdi a Ian=
cha para o Estreito! A Zuri vai largar!

Diante, pois, da iminência do desabamento da
ponte, cumpre-nos reagir. Os técnicos, com o empenho.
de consolar o público, afirmam que a queda do gi
gante de aço é fantasia de oposicionistas desocupados.
E argumentam que, na construção, além da carga
comum, previsível, a capacidade de resistência in
cluía ainda um trem com vinte vagões carregados.

Nada disso serve para estabilizar nossos espíritos, .

trabalhados pela instabilidade dos tempos atuais.
Defender a ponte - eis nosso lema. Se os canos: j

d'água constituem ameaça -- retirem-se os canos

d'água!
Por sôbre isso não há necessidade de esses tubos

atravessarem a ponte e criarem o perigo. A ciência
moderna, segundo declarações de diversos técnicos.
oferece metodos vários para que a água venha a nós
sem ameaçar a Hercílio Luz - orgulho de todos os

catarínenses.
Ouvindo, ontem, um engenheiro, em seu escritó

rio no Café Rio Branco, enumeramos diversas soluções·
que, sem sacrificar o fornecimento à cidade, evitavam
a passagem dos canos pela ponte e, consequentemen
te, a queda dessa monumental obra d'arte: I

10 - Ligação submarina;
2° - Ligação aérea;
3° - Construção de um gigantesco tacho de

efervescência no Estreito, para o processo de evapo
ração, e localização de um não menor centro eonden- -

sador, no lado de cá;
4° - Travessia a jato, com um chafariz -ejacula-·

dor no Estreito e um funil de captação na margem
oposta, calculados, para um e outro, os desvios do ven
to sul.

Como se vê, as soluções são múltiplas e interes
santes. Uma delas deverá ser escolhida para evitar'

que a nossa ponte acabe melancolicamente no monte'
de ferro velho do Pantaleão.

"
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Guilherme Tal. i
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