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A lei de imprensa éltriticada sem ser lida
.

.

Rio, 8 (A. ;'-1.) - o (Ir. Plínio
Barreto, logo que recebeu a repre

sentação da Associação Brasileira
de lrnprensa sóhre o direito ele
resposta, .rla iniciativa do diretor
da Casa rio Jornalista de. Paulo

Filho, clirigiu ao sr. Herbert :VIo-
.ses a seguinte carta: "Respondo
à sua cm-ta de 6 do corrente. Ve

jo por ela, quê a fei ele imnre nsa
contínua a ser criticada sem ser

lida. �e asslm não acontecesse não
se levantaria contra ela a pecha
de negar ao jornalist a o di rei to

de defesa, quando se recusa 'a pu- (
mlicM a re"posla. ele quem for:r I
acusado, no seu Jornal ou peno- I
dica. O artigo 19 é .preciso a e�se

respeito: "Recebido o pedido de
ref iricarão, o juiz mandará citar

o responsável para dentro e 2'1 Ihoras, dar as razões porque não

puhlir ou a resposta. Terminado

ôsse prazo, p ronunclurú a deci

são ". Devo psclarecer que, no pro

[el.o, o prazo para a defesa ri

maior e o recurso para o, T'rihu
nal �llperior tem eIeito 5Us.pen�i-1
vo, Tl1clo i�so foi moeli ficado por i
cxigf�ncia de alguns membl'o.<; da

Comissão �lixta elas leis comjlle
lnenlal'rs" .

o sr� Presidente da
Republica agradece
à imprensa
ruo, 8 (A. X) - O presidente Ida As;:ociaç:ão Brasileira de Im

pl'Cll"�a recebeu do g·eneral. Eurico I
Gaspar Dulra lima carta, na qual o I
Presidente fia República agradece
a cooJleraçilo preciosa prestada á

callsa cio estreitamento das rela

ções entre o Brasil e os 1<�sf ndos

Unidos, pelos jorllalislas que o a

comLJanhal'am áquele pais, em sua

recente visil a.

o preço do açúcar
será aumentado

RIO, 8 (A, N.) - Eslá a.sspnla·

,do o aumento do preço elo a�,l1car,
de acôrdo com o que' pediram os

inleressados, com a anuência {lo

Insqtu to do Açncar e do Alcool.

D. Pio 8e Freitas
Para o mundo católico o (H� de

hoje é de grato regosijo, poi� re

gista o aniversário natalício do
ilustre e virtuoso Bispo da Diod

'Se de Joiuyile, D. Pio de Freitas,
que, de há muito, se impôs, por
sua il),teligência e por seu '·]C(m

<Irado humanismo, aos cor>1ç:õps
dos fiéis católicos de San1a Cata
rina.

O inteligente prelado não só
neste Estado, mas em todo () pais,
tem o seu nome admirado e respei
tado, o que lhe dá indisellEve�
prestigio no clero brasileiro.
Hoje, pelo transcurso de sua de

l11éride natalicia, o piedoso hispo
terá o ensejo de receber as múlti.

pIas maníf"stações de aprêço Co es

tima que lhe tributarão de 1odos
os recantôs do Estado, o que será
mais uma afirmação de fé cató'ic3.
"O Estado", neste registo. rcs

peitosamente, sauda a S. Excia.,
�lllgura.ndo-lhe perenes fclici,lades,

o MOMENTO

Partido da Maiorta
Conhecem-se agora, divulgados' que foram na imprensa ca

rioca, interessantíssunos dados, colhidos no 'I'r ihuna! Supe
rior Eleitoral, expondo a fôrça eleitoral de todos os partidos
políticos rp,l)re,;entados nas assembléias lcgi slal ivus estaduais
e 110 parlamenfo Ierle ra l, bem como nas câmaras mnnicipais .

E atruvésrlesses números, que assim procedem de fonle ínsns

pei!a, seria impossível concordar com o ponto-de-vista do sr.

C. Viana, colaborador do "Diário da Tarde" o que, numa ex

poslção sofís í

ica, pretende contestar o título de partido majo
rítái-io, tão gloriosamente conquistado pelo P. S. D. e de direito
confiado ao mesmo P. S. D.

Já tivemos, 0I1tl'111, oportunidade de comentar as estranhas
e paradoxais conclusões daquele cavalheiro, cuja paixão par-

- tídár ia chega ao ponto de alterar valores para Inverter os r e

sultados, ao sahor das conveuiénci as de sua tese absurda. Não

fanlo, .po is, para opormos novas objeçõos ao colaburador do

úrgão 'da oposir;ão local, mas para vulgnrizur aquele ..; dados
o í'ici ais �r)bre que repousa a lcglt.imidude da si luacão major-i
truias do P. 8. n., aqui os reproduz irem os, tais c'omo foram
obtidos no 'I'r ihunal 8'llpel'Íor Eleitoral. Como, DUrp.nl, mais
interessa ao caso de Santa Catarina apenas o confronto entre
as duas .mais expressivas organizações partidúr'i as que milí
Iam 110 Estado, só mencionaremos os 'da:dos que a estas se r e

J'erern.
De juonto, o quadro rr-lativo aos resl1lfados rias eleições

federal, estailllal e municipal fixa assim a VO.3Í\,'ão dos par
tidns:

}. S. n. - FerIrral :3..li33.000 legendas; est:lflllal 1.60G.:326;
municipal 1.129.719.

e. D. �. :- Federnl 1..l61.635; estarlual 1.15:3.53"; nmnici
vaI 865.89't.

J;) aí .�f' evidencia a f,'''ande maioria da votaf;ão que a,sc

glll'a ao P. S. D, a Sllfl i.ncontrstú"el 1)o,;ir,'·ão lIlajol'ilúria, sen

do a ma;or f{\r\:p eleHm';,t lTn J1}fHllenLu.
COn-'c-llll, ainda, j)(lJl_'é(·au" VOI' out!·o állg;lllo a eX]h>e'�si\-a

t" r

�j luação da rtJl'l(;a ]Jnlítit'a majorilál'ia, ennq llÍ�f aela pelo P. S.

D. Consultemos para isso outro do� ouadros quI' a imprensa
carioca divulgOll Ilá pOllCOS dias e que, de par com o qne con-

tém os daelos acima l'eVl'oduzleloR, põe de manifesto, por sua

vez, o fato de haver o P. S. D. concretizadf1 em maior número
de rf'prf'�cnlanles eleitos a sua .maior pujança eleitoral.

'Verifica-se, enlão, que, ,enquanto o P. S D. elegeu e con

la, no âmbito ferlpl'al, 150 representantes, a U. D. ��. fêz ape

nas 77. �o;; esLados o P. $. D. elegeu 35'1 e a U. D. X sàmente

198. FinalmenotC' llO.S ln llnici.pios, o P. 8. D. conseguiu eleg'er
5.8'1::) ]'eVl',r�elltanll:s, ao passo que a U. D. �. obteve nada

mais de í.135.

Onde, ,portanto, acbar fundamento para a curiosa contes

laç:ilo do tiflllo de .parLido da maioria nacional que tão legi
timamente cabe ao P. S. D. ?

FOl'cenJ.Os um l)OUCO mais ainda a prova a que' se subme

te a vilorinsa ol'g'ani,mç:ão llPSsNlista e "ejamos se, quanto ao

número de prefeitos, ,que foram eleitos ;por uma e outra

das agremial)õe,s pal'tidúl',ias, fica O P. S. D. ·em condi�ões Sll

baltel'nas ... :.'Ião, .os números lhe silo ,também nesse caso, ex

pl'essiy,amenfe úlyoráveis. Enquanto ,a U. D. N. eleg'ell ape

nas 475 ,prefeitos, 'o P. S. D. os fêz ,em IÍúmero de 620.

Eis como, sem granüe ,esfôrço, se pI'o\'a, com a realida

de 'dura dos números oficiais, que a U. D. N., se bem ocupe,

no âmbito nacional, a ,lJosição duma ponderásel força eleilo

ral, fica situada, ainda, muito latrás do P. S. D., cujo titulo

de partido da maioria nacional resistiu a três sucessiyos

choqnes, na� urnas, sem o menor abalo.

O P. R. n. continua, como exp['es.�1ío do ,pensamento e da

,'ontade de imensa maioria dos Brasileiros livres, a propug

nar o pl'ogT'esso da Pátria,. a Salyagllarda das inslitllir,:,ões so

ciais e .() bell1-eS�al' da coleliYidade nacionaL

«Fazer aviaçãon-Objetivo do Se.,
gundo Congressu Aeronáutico

De 15 a 30 Junho o Rio de J leira de Aviadores C i v i s

Janeiro assistirá a v,erdadeira (UBAC) que eleg,erá a sua no

e inesquecivel festa da aviação \a diretoria; 'uma Exposição
bra;sileira. Com efeito, no perio- Aeronáutica, destinada a rev€

do compreendido entre aque- lar os passos dados no progres
las datas realizar-se-ão, no Rio 80 da aviação nacional e, final

de Janeiro, o no Congresso mente, os festejos da Semana

Brasileiro de Aeronáutica, que da Asa, que foram antecipa
debaterá numerosas téses em dos, precisamente, para em

torno de reivindicações, neces- prestar melhor brilho às come

sidades e planos de trabalho da morações. A sêile ela 'GBAC, em

aviacão- nacional; a na. Con- São Paulo, como em outras ca

venção Anual da União Brasi- pitais, chegam diariamente

Crônica da ·Asse
A catàstrofe. no Ctimbirela, - Propõe o líder da maioria

pesar à Áeronáutica, bem como homenagens póstumas às
vítimas. - O discurso do Pe. Medeiros Netto, sôbre

a
• visita dos parlamentares a Santa Catarina.---Ho

menagem a Heitor Luz, Escola Rural em Ribeirão
do Ouro. --- Informações.

Presidiu os tr-abalhos de ontem pxcia., com a palavra, teceu co

a sr, �aulo Ramos, estando presen- mcntários em tórno da terr-ível

tes ::'8 Sl'S. deputados. ocorrôncia com um avião ele trans-

Aprovada a ata, "'li lida a ma- porte da FAB, no pico do Camlii

léria tio exjiedients., constante de reja .na Iarde cie za. í'eíra última,
uficios c Lclegramas. cujas consequências - a morte de

A C.·\TA�TROFE �O CA:J1BTRKLA sua. IrLpulaçâo e seus passageiros
O sr. Xuries Varela, Ií der da - veio ,cnlutar a Aerouúutica Bra-

si leir-a. Após manifestar o sentido

pezar peja trágica ocorrôncia, o
í

lusf re Iider majoritário requereu
Jõsse telegrafado ao sr. Xl in i slro

da Aeronáutíca, transmitindo-lhe

os .scntirnentos do Legislal ivo Ca
tarinense, bem como a inserção,
em ala de valo ele pezar pr-la per
ua tle vi das dos valorosos ti-ipu lnn
'les e passageiros bem como a no-

meação dr Comissãn para no 111°

B. C., visrtarem os corpos que pa
ra ali foram removidos, prestan
do, assim, o Legislativo, homena

gem pósluma às vitlmas,
Encaininuando a votação do seu

rr-querrmento que cncaminhára á
.\.1 csa, o Si'. :'\ unes Varela disse das

providências tomadas pelos Pode
res Públicos, no sentido ele nssis
tirem, as medidas que foram to

mados para o socorro às vitimas,
O requei-imenl o aprovado, jior

unanimidade, está vasado no" se

guintes iCl'1l10S:
"'Exmo. Sr. Presirlcnle da As

spmblp ia Legislati \·a.
Requeil'o, ouvido o PIenário, se

digne 'Vossa Excelência em mandar

il1�erir, na ata dos trabalhos da

prrsenle sessão, um valo de pro·
I'undo ]lesal', pelo doloroso e gra
ve desastre da aviat;ão, ocorrido
no morro do Cambirela', em I'a·

ilJota, n�ste j�.�la(lo, de fUll<:'slas

consequências, no qual pe1'(181'am
a vida os valorosos Il'il.\ulantes e

llumerosos passageiros cle um apa
relho da Fôrr;a APrea BrasilelJ'a,
nomeando 'Vossa Excelência, uma

cumissão ele deputados para visi
tar, em nome ela .\.ssembléia, 0&

corpos das vítimas, que estão sen

do remo\'idos 11a1'a o Quartel do
14° Batalhão ele Caçadores, no

sub-distrito do Esfreito, dando-se
da homenagem cicncia ao Exmo.
Sr. Ministro da Aer-onáutica.
Sala das Sessões, em 8 de junho

de 1949.
�lInes Varela (Líder de banca

,da) ".
A comi;:;são nomeada, após ou

tro.s del1utados se terem feito ma

nHeslado apoia,nelo a proposl(;ao
do SI'. lider da maioria, está cons·

til uida dos seguintes representan
tes: S1's. Nunes Varela, J. J. Ca
bral, Braz Alves e Cardoso da Yei�
ga.

O DISCl'RSO DO PE. MEDEll\OS
.NETTO

O sr. '\\'igand Pershun, do P.

S. D., apresentou à consideração
da Casa, ob�enelo .apl'ovaç5,o, () -se

guinle requerimenlo:
"Exmo. 8nr. P�'esjdenfe da As-

ruaio ria, foi o primeiro orador

inscrito na hora-do-expedíeute. S.

Faleceu o .,ogenbeiro
Joaquim de Assis
lUO, 8 (A. :.'I.) - Faleceu on

tem, nesta capital, o engenheiro
Joaquim de Assis, U111 dos vultos

exocucionai s da engenharia hrasi

lcirn, tendo OCl111ado a direção de

vtu-ias estradas de ferro no Brasil,
íncluslve a Central, cuja adminis

tração foi das mais eficientes.

o assaltó ao carro
pagador da Central
do Brasil
Rio, 7 (A. N.) - Informan

de Belo Horizonte que o inqué
rito sobre o roubo do carro pa
gador da Estrada de Ferro Cen
traI do Brasil tomou novos ru

mos com a prisão administra
li \'a 011 tem ('felu ada do pag'a·

dor Osias Mamede Goncalves
e de seu auxiliar o continuo Jo
velino Luis da Silva. A provi�
dencia, baseada em dispositi
Ylh dr! l%latllto du FUllciona

lismo da Un:ão, foi tomada pe
los diretores s1's. Lopes de Vas

concelos, Anxidio de Pinho e

Frederico Rocha, que chega
ram a Belo Horizonte sabado.
A Delegacia de Vigilancia

Geral expediu mandados e

efetuou a prisão dos dois fun
cionários que foram r,ecolhi
dos a um departamento da po
licia por 90 dias, enquanto se

intensificam as investigações
para esclarecer o assaIto ao

carro pagador.
Ao dar entrada na policia

central, disse o continuo Jo
velino Silva: "Tenho fé em

Deus. A policia ainda descobri
ra o autor do roubo e deitará
mão no culpado. Sou inocente
no caso."

AprovadO o Pacto
do Atlântico
Wa"lJinglon 7 (C. r.) o

Comité de Relações Exteriores,
do Senado dos Estados Unidos

aprovou; unanimemente, o

I
Pacto do Atlp..ntico Norte. A

aprovação do C0mité coincidiu
com o quinto aniversário do
desembarque, das tropas alia
das na Normandia, que deu
inicio à invasão do continente

europeu, O senador Connaly,
presidente do Comité de Rela

ções Exteriores, comentando o

acontecimento, declarou: "Es
te ato trará um beneficio tre
mendo para o mundo".

selllbléia Legislativa.
Hetrueremos, de ac(,rdo com o

arL. 101, § GO, do R,egimento Tn

lorno, a inserção no Diário da
Assemhléia, do discurso proferido

Conto an 6a página

Do assistente da sub
chefia do Exército

RIO, 8 (A. N.) - O Presid'ente
da Republica assinou 11m decreto.
nomeando o major Haroldo P.

;\zamhllja ]Jara exercer as [ul1r(,es
de assi�tente ela sn!l-chefia

o

do

Exrrcito, no Esf ado .\[aior elas For

�a:'i c\l'madas.

�.J&:a;!lr��"'l�.·":'\�M ""rL��SI"""'1""
adesôes de instituições interes-
sadas em participar das come

mol'ações, que prometem mar

car nova fase nas atividades
aeronáuticas nacionais.
Convem, aliás, que essas ins

cricões sejam apressadas, pois
a data do inicio das comemora

ções já está bastante próxima.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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F'jRAUL CASAMAYOR _ II boras
-

I de Aquino, Superintendente Geral.
Rua Felipe de Oliveira, 21 _ .Auto-VlaçIo Datar1D_ - JoiIl'Y1lt -----.------------------------

- • horo.
go andar A�.VI.çAO Catarbl,_ - Tnbl!'&o VENDEM SETel.: 2·9873 - São Paulo - 6 noras, _

ASSINATURAS 7 ��::'880 tUo CrlF.óyl.o - Lquna -

F:rnprêsll Gl6ria - lACIIII1& - ,t,6
• 6'>'0 boro.
Ilxpreuo -BrulqUftUllt - BnHIque o:-

18 horu.
"·\to-V1açAo ltaJa4 '- ltajll - II ho

ras.

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

6 horas.
QUARTÂ-J"EB..A

.Auto-VlAçAo Catll1'!nen..
- II horas.
.Auto-ViaçAo catarln_

- , horas.

'I .Auto-VlaçAo C«tarlneIlR
- 6.30 horas.

� 'Rápida
Sul-Brasileira - Curitiba

6 horas. '

Rápído Sul-Braaílelra - Joinvlle-
13 horas.

I Expresso SAo cn...to.ao - � -

7 horas.
EX'pre!l5O BrullQuen" - Bru*lue -

16 horas.
Aut!).Viação tUlja! - ltajaJ - 11 no

ras,

Expresso BruaqUenM - NOTa Trellto
- 16,36 horas.
Rodoviária Sul Bru!l - � .AIeer.

- li boru.
QUlNTA-FEIR.A

AUto--Vlação CatarlnelLH' - PGrto
Alegre - 6 horu,
Aut(}.Viação C«tarlnellft

- A�-t��?a�o Catal'lneue _ JolnY1le DIA 19 - DOMINGO - COCKfAIL DANSANTE, COM INICIO
- • horas. 9,30 HORAS.
Auto-Viaçlo oatarinellM - Tubu'lo

- Â�t���sÇIiO CJ.tar!neue _ Lqum1a
DIA 25 - SÁBADO - TRADICIONAL FESTA JOANINA, A CARArER,

- 6,30 L\Ora3. DENOMINADA "FLOR DA ROÇA" INICIO ÁS 9 HORAS. HAVERA
Exn.resso São Crtstovlo - � -

7 borae,
Emprêsa Glór1a - LquIIa - I l/I

• 7 1/.2 horas.
Expresso Bru,squeIIN - Bruequo -

II horas,
.Auto-Vlaç'-o naja! - naja! - li h0-

ra;,

Rápido Sul-Brasileira - Joinvile-
13 horas. LADO, PINHÃO ETC· ... ETC ... SERÁ A FESTA MÁXIMA DO AH-

Terça-feir. _ '·",.('l Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas. RAIAL DO CLUBE DA COLINA.
-TAL" - 8,00 - Joinville _ Zmpresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - ih

Curitiba _ Paranaguá -. horas. NOTA: - A Diretoria do Clube, solicita de todos os seus associados

Santos Rio �EXTA-lI'EIlU. não se fazerem acompanhar de pessoas extranhas ao seu quadro social.
- e. Rodonm-ia Sul Bra8!l - PftTto AJecn

!'I;:'\lR - 10,40 - NortI - 3 horas.

;i-IllZElRO DO SUL _ U,DO _ _ Àg��:r��O ()&ta.r!nenH

.__._ Auto-Vlaçlo Catar'.neIlM

...... ".. - • horas.

VARIO - t2.30 - Sul Auto,VlaçAo c�url.nellM - l.AIcuna

PANAIR - 13,50 - Sul

1-
E���e::�o OrllltOvlo - Lacuna .- Vende-se, por motivo de viagem, uma mobilia completa de

Qturrta,.feira 7 ���V1açlo ltajaJ _ !taja! _ 1. !lo- quarto para casal, em estado de nova, em imbuia compensada,
"'TAL" � 13,00 - Lajes e Pôrto ra'J. por preço de ocasião, facilitando-se o pagamento em 2 (duas)
AI Expresso Bruequenft - BnlIIqu. -
egre 16 horas. prestações.

PANAIR - 1040 - Norte Rápido Sul-Brasileira - Joinvile - Ver e tratar à Rua Antônio Matos Arêas 511 - Canto -, 13 horas.
CRUZEIRO DO SUl. - U.OO - Râpído Sul-Brasíleíra - CurItiba - Estreito, a qualquer hora do dia

--te
6 horas.

,,""4 SA.BADO
VARIG - H,40 - Norte Auto-VlaçAo Catar.Inen:M - CU!r1Uba

- 5 horas.
PANAIR - 13,50 - Sul Rápido Sul-Braaíletra

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira - Curitlba'-

6 horas.
- • boru,
.Auto-VlaçAo Catarln.eD!!8 - JolnY1le.

- 6 hol'aL
.Auto-V!açlo OIltarlnen.e - Tut..rl.o

- II horas.
Ex1>r'lBSO 840 Q1atoTlo - � _

7 horas. I

hpreMO BrulQueDIM - BrWIClu. -
H horas.
Âutc-V1açAo :baj&1 - 1taJa! _. II )lo.

ras.

ExpreSàO Brw!quelUlt - Nm 'l'rftto
- 9.30 horu. ,-,<���)4IIIto()..-<)....().-o""'()�.
Expresso Gl6r1a - Laeuna - • l/I •

,e '1 1/2 horu. O'
DOMINGO I' �A t.Rápido Sul-Brasileira - Curitiba

-I
.

.

I '.
'• hom.

t. I
Eserltórlo Técnico í I

i Transportes. Aéreos Limitada II� 2as. _:_a��i�V��:_R:roria�����:sL�;:�a:a��áAlegr;e�ritiba

:".13as. 5as. e sábados: P. Alegre -- �ol.jes -- Florianópolis

l Joinvtle -- Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio.

I A�;;i;;: AF;z;OUL;�;3& 2ir;ã;� I
, Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565 'I
i .

•
__()�()�().....(·)�()�O....()......_()�()....()_,_.()�()_�()4

Na Capital
Ano •.•....••..•• Cr$
Semestre •. r ••• " Cr$
Trimestre .....•• Cr$
Mês Cr$
Número avulso .. Cr$

No Interior
Ano •.•.•....... Cr$ 100,00
Semestre Cr$ 80,00
Trimestre •....... Cr$ 35,00
Número avulso " f:r$ 0,60
Anúncia. mediante contráto.
Os origtnaia, mesmo não

'publicados, não serão I

dnolvidos.
A direçl9 Dilo S6 respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados.

Viação Aérea
Horário
SegundOrfeira

"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrt.
AJegre
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,5Ci __,

Jforte

Ouinta-feira
I"TAL" - s..e - JoinviUe

Curlllb. - Paranaguá
- Santos II Rio.

PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - eu}
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - 13,515

Iforté
CRUZEIRO DO SUL - 1Ci,SO

Itul
Se:eta-feira

"TAL" - 13,00 - Lajes é Pôrto

Alegre
'

CRUZEIRO DO SUL - 7,10
I'orte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - H,40 -- Norte

, PANAIR - 13.50 - Sul
Sábado

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

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13.55

lIort.e
lJominqo

PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO 00 SUL - 11,00

[ fANAIR ... �3,50 13ul.

90,00
45,00
25,00
9,00
0,50

PROGRAMA PARA O MBS DE JUNHO

AS

BRON�UITE
ASMATICAi -

Durma bem a noite toda.1
Aqui está um remédio caseira;'

e econômico que lhe dará alívi;:·
rá.pido da tosse e da bronquite'
asmática, proporcionando um .

sono reparador a noite tôda
.
Nada mais garantido 110 mun__

do do que P""ltrnina -' tomado"
duas ou três vêzes ao deitar _.
para combater a asma sufocante'
e a tosse rebelde da bronquite.
Compre hoje mesmo um vidr().,
de Parn\lna nas boas farmá-·
cias. Confie em Parrnl.\! que'
lhe proporcionará alívio seguro
e rápido dêsse esforço astíxiarite
para respirar.
P-19

Terrenos em prestações em Curitiba. Planta Hauer, mais
informações, hoje, domingo, na Pensão Elite, à Rua Conselhei
ro Mafra, com Bordenowsky, ou por correspondência à Rua
Cruz Machado, 39 - Curitiba.

De ordem do sr. Diretor-Geral do DER.· engenheiro Mar
cílio Nolding Motta, torno público que, por motivos de recons

trução de uma ponte, ficará interrompido o trânsito entre o

Km 4 e o Km 28, da estrada Joinvile-Itajaí, via Penha, do dia
6 (à noite) até o dia 10 do fluente .

O trânsito, entretanto, poderá ser efetuado via Araquarí.
DER., em 3 de junho de 1949.
João Teixeira da Rosa Junior, diretor da Divisão Adminis

trativa do DER.

Dr. (LARNO
GALLETTI

ADVOGADO

G.

Crime e ci".l
,

Conatltuição de Soci.c1od..
NATURALIZACOES
Tituloa o_.olol'Qt6rio. /.

'�
E.cl'it6rio a' R•• id.:\cia i

���R�u�a�T�b�a�d�.���t.�.�.�2�,���I="_

�ONE •• 1468

li

HA 4 SECULOS•••

Embora não primasse pelo
confôrto o banho era uma.

necessidade... O progresso
nos proporcionou melho
res condições de vida,mas
ao mesmo tempo nos im
pôs novos cuidados com
a saude por exigência da
intensa atividade dispen.··
dida pelo organismo nes
tes dias agitados. Daí a. �

necessidade �e se promo
ver todos os dias a higie
ne interna. Isto se conse- .

gue pelo uso diário do"
Urodonal- a fàmosa du
cha dos rins. Certifique�se: .

dos benefícios do Urodo
nal, fazendo agora a cura

dos 21 dias com um vidro; ,

de· Urodonal gigante.

LIRft TENIS CLUBE
DIA 15 QUARTA-FEIRA - REUNIÃO DANÇANTE, coxr O CON

CURSO DA ORQUESTRA DO CLUBE, APRESENTANDO NOVOS no

LEROS E FOXES - INICIO ÁS 20 HORAS ...

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA·�
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório:' Rua João Pinte·

n.O 18<-· Florianópolis

CurlUba

PHEMIOS PARA A MAIS BELA FLOR DO ARRAIAL - TAlHBBM

AO PAR MAIS ORIGINAL E AO CAVALHEIRO QUE MAIOR SE:.\1E.

LHAl�ÇA APRESENTAR COM O PERSONAGEM Dll "SEU Jr�CA

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

Jolnnt.

----

Vende - se

Joinvlle - 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 .

Representa�ões diversas, com exclusividade dos insuperáveis
receptores "SARATOGA", "INDIANA'" e "MERCURY".

A ELETRO - TECNICA

Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que,
tendo regressado de sua viajem ao�

Estados Unidos ,da América do Nor·
te e paises visinbos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral re-abrirá seu e�critório
(Rua Presidente Coutinh6 n. 22).
nos primeiros dias de agôsto, espe·
rando continuar a merecer as espe·
ciais atenções de seus amigos e

clientes.
Pedro Medeiros, Auxiliar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ma máximo da nossa nacionalidade

",]OliUnV1JOI'e' tr·lb,otaM brllllha,ntes I deseja alcançai' o fort;alec,imenlo vra,
- 'a educação popular -,a alma

" do espír-ito cívico. Saudou a dire- �enhores., '

P f jovem e entusiasta de seus associa-
• toria da Sociedade que acabava de A Associarão Cultural de ro es-

•• '
'

t b ri dos, que neste r-ecanto catarinense,I retornar às suas atividades, ext.en- sares nasceu em 13 de ou u 1'0 e
I rl ern '10 de Xovembto ele' c' i.sf

.

'[ f'
.

I d propugnam, sem esmorecimento',roí juuc a a ' '., i:'Uihs cito e emocronac o iquer, dcrido a sua saudação ao povo 194/1, seguindo o exernp o as pau-
L m 111' to S 'o'uin "I'

, ,

� .

na í'oi-maoão da nossa ju ven Lude,1858, e cm, no" o eu , a scg .

rep il.o, 'IJorque Iive uma igcu-a 111- .

'1
.

em cons cas associações congéneres eX1.';' ,

P
.

F joinví ense, que, aqui, v -

I
para glória e grandeza elo Brasil".te diretoria: residente,' SI' runs Ierierêuciu no sentido ele ser abre-

truindo a grandeza de Santa Cata- tentes em nosso País e vencendo o
K 1 V' \V' a d Em segu ida, terminadas as pal-"otlJOrnar upsc 1, Ice, SI'. 19 n o vinda a re-abertura desta quasi se- iina e doBrasi l, pelo lrabalho nas ceticismo dos que não creem na

d t 10 � t" <\ ibal f mas às pala vras do orador oficial,,Scltmi, ... cie ano, sr. � n ',' cular Sociedade Ginástica, que .az
diversas modalidades ela atividade possibtl idade da união da nossa

0>0 W "r t i' I 1 ° , .

foi I ida a ata da sessão anterior daBtStloz e � -erner Júan e c,
,

parte intcgranl,e· da h isl óri a de
humana. F'inalizüudo, congratu- classe. Vem vivendo, desde a sua

r
'

'f' Ir icl n

L
"-'

f' Assoctação Oultural dos Professores,"e 2° I'esoureu'o, srs. oh ansa x.r I. Joí nvile, e porque sou filho des a t f'undacão animada do mais 'irrne _

f E lou-se o governan e corn o povo, - .'

a qual recebeu as assinaturas "dase Ha'll1ilLon Luedez e Che e dos,' 5· ,boa terra Sal! joinvileuse elos mais
I' I oportunidade, propósito de vencer atingindo os"

tli' , agrac ecene o, nessa
autor-idades e convidados presentes,'!parles, sr. Justus Pucrsc ie . apaixonados que modestamente, h qu lhe vinham fins a que tem em vista. Suas rca-, .

, é" <\,' ,I as omenagens e
í'eito o que o sr. Governador JoséO guarda ·csport� o, .�r .• rno mas com grande orgulho r'eprcsen- sendo prestadas desde o momento lizações já constituem um cabedal

I b bl t S'
I I Boabai d declara etnpossado, no car-Lepper, sene o 1 10 .ecarto o 'L ta o seu Municip io no Legislativo 'em que, com os demais membros do apreciavel de trabalhos cu tural,

ld B k eI '

d go (lc Presidente de Honra dessaLeopo o ,.en 'e.
...

J<:�tadllal, onde lenho prortu-a o
seu govêruo, pisara o solo joinvi- social e nacionalizador, através o

Após o discurso o íicial, o sr. Go- elevar o nome de Joinvile e mos- I ensejo que teve de paLrocinar Con- prestigiosa sociedade, o sr. dr. Ar-,

'B b id I l ense.
mandu Simo-ne Pereíra, ilustre Be-'·vel'nado-r J-ose ou ai , uesa ou a Lrar aos meus dignisslmos pares de As palavras do dr. Governador, grossos de Bras il idade, Exposições,

di' t ada do .

d cretárto da Justiça, Educação e.fita ver e,.amare a a en T
"

.

corno aqui se trabalha, de COI'l10
que consütuiram verdadeira ora- de Arte e Concêrtos Musicais 'e

-

d 1 t de "a torrna '

ri Saúde, o que mereceu entusiásticas,.iSalao e es as que" sss , aqui se produz e do que é capaz '" [>' ''c de fe' nos destinos de aí'amado� artistas brasileiros, e .ias" .

1 t '. çao civi a,
I da sistência;�sLaYa solene e orícia men e rea- o espul to de iniciativa ptn-Licu lar Santa Catarina e do Brasil, foram cornemoracôes de datas hisl.ór icas pa mas . as .

,bel'La. ,qur caracteriza a nossa gente e que recebidas com entusiásticas salvas em que .,;0 �Llltnarall1 grandes vultos O AGRADEC[M:E�'rO DO SECRl�-
Em seguida, �Oi servI.do as au-

em parle alguma do mundo alcan- de palmas por quanlos, rt's[Jeitosa- da nossa Pátria. Nas excLll'soeõ que TARIO DA JUSTrçA
torid'ades e lw,s"Soas conndadas, um �'a os limiLes verificados na minha I mente lhe ouviam os sentimentos pabeocillou, elevou o nome do fl,)S�O Levantando�se, o se. dr. Armando
,'C{)ck�tail que transcorreu, em amo querida terra nalal. ele ql1�m, como êle, lem as re5pon· Estado na Dropagação da hal'lno- Simone Pereira, que 'acabára de
:I:Iiente de verdadeira 'alegI'la e ool'� Haverá um exemplo mais fl'isan- sabilidades elo elevaelo carg'o, nia e do espírito de cooperação cio se!' homenageado pelo 'profes.sora-
,1.I!aJidade. to do que o que vemos aqui? A Ro· O BA[LE professorado catal'inense. :\;:, sJ.::ie· do de Joinvile, empossando-o no

As 21 horas, no me�mo local, I ciedade Ginástica ,de, .Toinvile; Em seguida, realizou-so o grande daele joinvilonse, é ela tic1., COiD(I
cargo de Pl'esidellte de Honra da As�

realizaram-se fesllvael('s espol'Li� quando auLol'iwda a reabrir a sua' baile em bomenagem ao sr. Go\'er- modêlo de trabalho profícuo c ]Jer- sociação CulLural de P!'Ofessores,
vai;, destacando-se as de,monstr'a� sede, recebeu-a cm condições que nadar e sua comitiva, cuja l'eullião seyel'anLe e cilada como exemplo prof.eriu magistral peç,a orat.ória,
"ções atléticas, as competiçõe� d.e n1io peemiLiam o seu funcionamen- pI'olongoü�se ao dia de domingo. I de organização por aquele;; que a cheia de conceitos patrióticos, bt'Í-
valei e ginástiea e, ainela, os balo Lo. Grandes despesa., eram lleces� HOME:\fAGE!II DO PROFESSORADO conhecem. lhanLemente l'essaltando o trabalho
"laelos e ginástica suécas. sál'ias para reconstituir o valioso AO DR. ARMANDO RI!\IO:\E Ela não é órgã.o ancial. Nasceu ,sileMioso é.o� mestres de e�colas

Nessa oportunidade, o sr. Dep. acer'vo 'e colocar a sua sede em PERErRA dc uma palestra amiga, surgida el:-, na pl'cpaJ'acão da juyenlucl-E' dos ons
Max Gollin, que, com o seu cole- c,ondições de ser utllizada. para os Prosseguindo nas resLi\"idade� lre elementos do magisLório IIl'lffia- sos dias, tl'abalho êsse ál'dl1o e pro-
,:'ga sr. Guilherme Urbal1, represen- fins a qiJe se destina. Era uma com que as autoridades foram ho· rio e se concretizou pêla fé l' bua fícuo, quc gal'ante preparação da
,tava o Poder Legislati\'o nas festivi· tl'isLeza ... De.sanimo gel'al se yia menageadas nesta \"i.-;jla a Joinyile, yonlacle daqueles qlH: er,�ell1 ]1')5 nossa mocidade para os dias que
dades, iproferiu o seguinte i"lis�llr· em ,tôdas as rodas clt, ex-soci.os cla realizou-se, lÍs 10 bOI-as, no" salões destino.3 ela Pátl'ia pelo trabalho hiio de ,'iI', em fut.uro radios'Ü que
oSO: Sr. Gover,nadoI' do E.sta�lo S!"S, Soci,edade GinásLica, Nillgllém acl'C- du Harmonia Lil'a, domingo, caLi- constru,1 i\'o ela e,.;cola r8n:)\"ad,1 l) depende, dos ensinamentos dos 1)1'0-
Deputaclos. Srs. Secretario<; fi F-s- dit.ava que, nesta época de cl'ise, \'ante homenagt'm ao clr. Armando p[�la formação do pl'ot'esSl:'I' primá· Jessores cle hoje. Focalizou o ilus-
,Lado. Meus 81'S. e minhas Seus. A algu0111 fosse capaz de levantar os Si,mone Pere'll'a, illlstl'e SeCl'etú1'Ío rio. Sua finalidade é coopel':I!' Cllm h-ado a�nri\i�l' ido g(wêrno caLa
fsta de hoje sôbre ser grata a "0, Hlt'ios financeiros nece�",ál'jos panl da JII,:;tir;a, Educa�ão e Saúde, velo o Depal'Lamento de ErJucaçi'lo, indl' rinf'nse a campanha que se deve
ciea-ade de Joinvile é prova irJ'c-

a pronta r'econstl'ucão. E como 1'0' professorado joindlensp que, in. ao enco11Ll'O das aspil'açõe,; doI' pros,�eguir conll-.a o comunismo,
futavel ele que o Brasil e, portantu, ram pE'ssimisLas estas j)l'e\'isõe.�. !egT<1nte da mais no,lá\"Cl 80cirdacle nos�os chefes, O seu papel, É' combatendo-se as hostes yermelhas,

: ;;;anta Catarina, viy� novos e. me- Em poU{'os meses LllIlI grllpo de 11U gênE'ro, a Associação Cultural fazei- senLir' ao pro['essorado qU? I)
que procuram sulJsliLuir a Cl'UZ de

,h {Jres dia.s, :'Ium ellma d'e hber-, u'flaixonados sportmen, auxiliados de Pl'oft's,,;ores, o escolhem para âm-bilo da escola .se dilatou, se alll- Crislo pela foice e pelo mm'Lelo.
".da � de patriotismo, restabelecemos financeiramente por elE'mentos da PI'csidentc ele HOllra, dando·lhe, pllol1, al'H'angendo, hoje tód()� os Depois ele outras considerações emu�ia tradicional s'Ücic�ade, a 4,ual nossa indú�Ll'ÜI e do nosso eOll1ér- ucssa ocasião, [lOS;>C no ele\"aclo ramos da ati\'iclade humana. ()ne () t01'OO do papel que vem sendo de-nl�a cidade de\'e mUlto da saude cio, consegniram le\'antar o di- cargo. mundo conria na escola e que (, sen"ol\"ielo pelos meslres de eseo-
:e do vigor elos seus ,qucl'idos fi.- nheiro neceso<Í.l.'iu f' aqni \'emo.� r l'e- Pl'ecisamE'nLr üqucla hora, Ic\'e mist�r, port.anLo, qlle o professol' las, lweservando as crianças de
lhos. Na olporlunid�de feliz "uItado ... a soCietÜ1de cstá 1'e·a11er- lugar o cock-tail oferecido ao illls- se preparl:' pal'a estal' à alllll'a rir hoje dos males dE' amanhã como

•.cta reabertura da Sociedade ta f) a sua seele 'bonita e em condi- tl'8 ::;eCl'etál'io da .Jusli(':J, ao Cjl1al sell cargo. Qlle (l e�tlldo lhe aI)!';' fOl'111al'-lhes o caráter, incutindo�
�-Ginástica ele ,Joinvile, q-f,81'O I çóe,; de receber a vÍ;:lla das lllais (,Olllj}m'eceram os Sl'". (IJ". (\over- more as qualiela,cles naturais e [1 lbes os s'entimentos de verdadeiro
,conghtt1l1ar-me, como repre· [llta� autul'](larle:; estaclLlais q,ue a nador do Eslado, membros da Slla sua bagagem cle conhecimentos lhe patriótismo sadio, s. excia. decla�
tijuero congraLular-m,e, comI) ! e1Jre-1 Ilistingllem hOjl' com a sLla 11[·e· comitjy" e, ainda,' nulol'idac!p:ó lo. permita atender ao.'< apr",los Clll". 1'(:

rou, em agradecendo as homena
: Sf.'lJtante do Podei' LegislutlVtl tle

sen('a. E lurJo isLo sem auxilio oli- cai�, riestacandu-,:;e O� SI·S. nr's .. �-;l- cebe no sc1l1 iria de fazer' da C1']a11- gens ele que era alvo, que "dat' ao
':Santa Catarina, com sua no\'el di'; rial de ol'dpm fitlaIlcejl'a. pirljo Farbo.,;a, dil'clul' do Dep. dr ca uma unidade soeialmente_ útil. professorado dr, sua terra aquele
re.t'oria, a éujo Ll'abalho e

.1etliCa-1 Senhor Guvernador, l�duca{ião, Pro r, :-ian tos Arelio, 11'- SClI principio (\ PilO BRAZ lI, 1..\ relêvo que é o seu devotamento,
,'ç.ão devemos es.sa grande c;)nqui�- Senhores Secretário'_' do Eslaclo. mito Livino, Direlor cio Abrigo ele FTA,"'T EXl}[lA. "E riel a êles, eOIl-1 pelo seu merecímento. e p:e1a sua

.ta, a.cima de tudo, lembrar á m0CI-
i i\l('us colegas da Assernhléia Le- \leno['es, TnspC'tol' :\lotta Pires, e os Unuará suas aliYiclarles senl.mdo cultura", é jllsti�,a que JamaIs pode-

dade joinvíle.nse que, ao rcglme' gi�lati\'a. professores :Vlaria Amill1 ClIpanem, CJue estorá, lamh(\m, cooperan�o ria deixar de 1'a;:e['. Finalmente,
"democrático, hoje restabelecido no VV. Excias. têm oportunidade diretora cio G. E. RllY Bnrbosa e par'a a solidez do erlificio SOCIal comovido, s. excia. externou ,agra-jj_Jai,s, devemos ,o ressurgimento da de se crl'tiJ'iear, aqui, na m inba t('1'·

;'i.1iCiu, ({a�1 an]i; }.;[jldf'gard \\'oijciek'l q.ue
lodos \"[\0 const�u indo leu!:;' deeimenl.os aos seL1� b�nemerIt()s,'soeíedade que peve seI' sua por ex- ra natal, Cjue não roram exaget'adas \'e7., Clotilde :I'fachado, j1:ll'ia da meut'e, isto r\ o BHASlL DE :Ut.\� cooperadores na l'eallzaçao de pro

dlelencia. Os .moços, nossQ-S esperan- as minhas afirmati\'ns. Joinvile não Apal'ecida 8iInl, RUllice Spal'es Pe· ?>IHÃ. grama educacional em Santa Cat:",f'as de um futuJ'o g10riosv pal'a a. é alj)enas o município que, lH'üPOl'- I'pira, Ana Soares, A lmel'inda Palll. EsLa é a Associação, senhor do.u- rina, faz.endo votos por que �onh"p.atria, poderão ouLra ve� cUlt�i�'�r, i ciuna.a Il1a�or. rel�da aos COrl'eS es- Leda Sil\'eira, Ivete Bastos e HeÍio tOI' Seceetário, que aeabais de dlg· nnem a dar todo o se\l entusIasmo
,·e exercer o nobre sport jo wesÍle I tacluélls . .Jomvüe e a tena onde sr Lenlz Pnerla, e, cio U. K Germano nif'icar com a nossa aceitação no I e o seu ardor ch'ico nessa obra de
.JAHN. Com a .satisfação, :1e filho

I pl'atica a inicifl.liva particlllal', [) Timm, diretor AIDaides Cardoso Ye-I cargo de Presidente de H�nra. educaçã-o e formaçã.o da cultura da
,de 'Um dos SOClOS benementos des-

I rc',,-:peito 'a autorielacle ronstiLui(la. i.'i�,sil11o, Ester Amim <.ilanem, Gláu- I Em sUp, galeria de Preslde�te de nossa juv'enLude. ,
.

. '8a soe,iedade, faço, neste momento, : \,\T, Bxcias. viram hoje apenas 11ma ria Salvaria, Hilda KipeT', Emilia Honra, j:í conta ela com a JlgUl'U Palmas eeoaram ao conclmr ()
também como rf'presentan.le ,?o ])0- ,

ppquena amostra disso. Como t.enho Campos, Herollclina Vieira, Alice moça, entusia�ta, amiga, ele Elpielk dr. Armanelo Simone P,ereir� a sua.
vo joinvilense na AssembleIa Le· org'ulho de ser joinvi].ensl'. :VIm'ara, Diná Prreira, Alci Lima, Barbosa, DÜ'P'lor do DepartamenliJ primorosa ol'aç:,ão de agradeCImento
'�is�liva de �ant� caL,ar:na,. o� i _,Sl:nl�ol' Presidente ela Sociedade

Dav�,na s,anL08 Boolz, J�lclith ele de EdL1C,'U.:i'lO, cujos tl'ab��hOs :�PSI.� 1 à. hOmellage.m �om q�le o Professo-
maJOres e malS ar de�.Le,s \�t(�.s. ,�e, I <.xllltlsllca.

. ,I Lr1l11Z, .-\lcemu'a Paul, Ach Bessa da sptor da fHhta de ,q1.:e \ os SOIS tI
r�d.o de Jomvlle

_ asslllal�va a sua
lo pro�re�.so da �ocle�a��, :x�n. ,liSll��1 !, Dl'sell�penhand.o·me da

. n:l1nha I
'leig'a, Vitória �clcrne e Allilta Lll1� l.U!ar con�LitLle,�l l,nollvo

de �rg�llhO VIsIta, a est� tOI'ra� cat�rl11ense:
,,tle JOlllvlle. Esse plo",es�o sel,l" IllcUmbp[]Cla, qllero transillltlr .a ::lU\'a, e, aillda, do U. li:. Conselhcl' 1lara o nosso !<,st.ado; de sua exclUo Apos, fOl-lhe ofereCIdo o hVIO

"estou certo, LLm, dos mUItos fatores Y. Excia. e a Lodos os componentes 1'0 Mafra, o diretor Luil. Armando o sr. Go':r.rnaclol' do Estado, hOJe de Stcfan Zweig, BALZAC, com as
,{lo progresso crescente de Santa, da diretoria, bem como a todos os Dias, e os prores�ol'PS Lázaro ele licenciado, dr. Aderbal Ramos da assinaturas de todos OIS presentes,
,Catarina e do Brasil". I socios ativos da Sociedade Binás- Pau,la Penaz, Olivia da Maia, Ro- Sil"a, quP com segurança e acorto ato êsse que calou fundo no c'Ol'a-

8eguiu�se com a "palavra \) sr.' Lica as sinceras congT'Htulações do salina Cardoso de OI ivei ea, Maria vinha continuando a obra monn- ção cio ilustre SecreLáI'io. "

r'1Dép. Guilherme Urban:. ria ba�cada 8nr. P['esidente da Assembléia Le- de LOlll'r;!es S. Thiagu do Amanll, mental de educaç:ão iniciada pelo Assim, nêste ambiente ele verda-
'pesscdistu na AssembleIa LeglslutI- gislaliva {lo Estado pelo feliz e Zilá Nrelin Eggt'rl e Allg'eli na Amim. \"enerando ceI. Vidar Ramos e se· deiro calôr civico ,em que ° Go
'va, o qual ,assim se 'exrrcssOll: I OPlll'tll110 res-1abeleoimento das at.i- Esl;wam J)l'esenles, ainda, c;.' 8rs. guida com desvelado carinho por vêrno do Estado comungava com

Exmo. Snr. Governador do Esta· "idades esportivas dessa tradicio- Peelro Torrens e Gezar A, de 0a1'-' :-lerêu Hamos, Vico-President.e ria os Professores de Joinvile as mes�

,dó nal agr'emiação, à,s' qua is }lPÇ'O li- valho, diretores de "A NoLicia", os República, orgulha da gente ban'i- mas emoções e as mesmas alegr�aJs,E"XJmo. Senhores Seeri,tarios do
eellça de jt1lÜal' as minhas congl'a- quais participaram dessa reunião ga.verele e do povo brasi].eil'o, pel,a o sr, dr. Armando Simrme Perell'a,

'Estado. tnla(;ões pessoas", do professorado joinvilense em 11'0- sna culLura, hone,stidade de homem res<ponsavel pela pasLa da E(lnca-
Exmas. autoridades ':livl;; e mili- O DTSCURSO DO GOVF.l1�ADOR menagem ao seu illlstI'e Secretário. pÚblico e pelo seu patriotismo são ção e.rn f.;anta Gatal'ina, ponde sa-

tares J08Jt BOABAID Ten inieio, então, a sessão so° e conslrmivo. ber.se admirado stimado por
Exmos. Snrs. Dirt'[.oce'3 da Socic- .\pós a palavra cios, illlstres re- Iene, pl'esirlida pelo sr. novrrnadol' O vos,';o nome, Senhor Secr,eLá- quanlo.s lhe são os ,exccutore8 da

,<lade Ginastica de Joinviie
prrsentantes da Assembl.éia Legis- JosÉ' Boabaid, que, logo, concedeu rio foi escolhido '[lO[' u)lanimiclade, sua norma de �H:ão à frente n-os es-

Minhas senhoras 1aUva, em cUJ?" solenidades repre· a palayra ao orador oficial, Prof. co�o um tributo de gratidão e re- tabelecirnenlos cie ensino.
Cayalheiros. sentaram o PujeI' Legislath'o, como Motla Pir-es, Inspetol' Escolar, o conhecimento pelo que Yinde:> fa- HOMENAGEM AO DR. FERREIRA
.Foi com incliserítivel satisfu(:ão já fl'i�am05, profel'iu magnifica qual proreriu a seguintE' alocllç:ão: zellClo cm pról dos que labutam no LD-L\

'€. 'não pequena emor;ão quc 1'ecc-bi Macau cívica o Ú. elr. JOS0 Boalraid, "Exmo. sr. dr. (}ovemadol' do magistério r.atal'inense e porCjue Oulra'hOmenagem si'!:!,uiu-st' após
:a honrosa incumbencia com que fl1i Governador em excl'eício. R. Excia" Estado, exmo. sr. dr. Seci'eLál'io ela "emosem vós, alr.\m dc chefe, o arni- a T'euniã-o ela Assndat;i'\n Cltlhlral
,disLingllido pelo Exrno. Sl1I'. Pre- orador fluente, falando com C01'r0- JlIsliça, Ecluração e 8aúrie, exmas. go alerta na Lleft'p,a do's intrêsses da de Pl'of'essol'c:ó, momentos anr)s, no
:sitlenle da Assrmblria Legis-lalha r:ão, com y'erdadeiJ'o areIa r cívico, autoridades civis, milital'cs e eclr- classe, como já demonstrastes na mesmo local. Esta a dos flll1ciol1:1-
do Estado, para, juntamente com () ('xtemou comenlários em Lürno siásLicas, dislintos consócios ace- ampliac:1io dos horizonles criando � rios da Fazenda, inspetor,es, riscai,<;
11leu nohre rolrg-a 'e amigo, o depu· das finalidades patrióticas da� so- pianos. cal'I'eira elo [1rore�sol'ado e no dpr]· e sub-fi,soais e coletores ao seu
�laclo 8n1'. jlax Coll!l, reprcsen!ar riedndes qlle cultuam o esporte, :'Iestt' momenlo grandioso para a sivo am]lal'O Dal'a a fundação (�a ilustre Chefe, o sr. dr. João David
S, Excia. e o LegislatÍ\'O CaLal'inrn- I l'crl'pando o espírito, pal'a, em as· Associaç�o Cullural ele Prurpssores. BEi\EF[Cr]��CTA DOS PROFESSO- Ferreira Lima, ilustre $ecl'clário
se nesl,a solenidade em que comc- �illl fazclldo, solidifical'em, mais nesLa hora de tão alta �Ignificaçl'\o RER DE SA�T.\. CATARI:\'A. da Fazenda, a qual constituiu ma
maram a re-abPl:lura da ,srde (Ia e mais, os sentimentos ele llatrio- para nós os acepianos, em que nr)< E em \'os elpg-en(�o seu presiclt'nte ti\'o 'para ,que também êste auxilia,'
�rpci('('ncle GinástIca cl�/,rOln\'ilp c o tismo. Salientou o ilustre go\er- sentimos dignlfIcados 'por tão hon'l de honra, (juiz ::I .\. C. Poo a!Jar ao I clLl Governo catarinense se coloc,l!;"
f�·inicio elas suas at1\'lclarlcs e�[l()t- nanlr calarinpnse o esft)rço da mo- I rosas presenças, é com prazer que \'o"so pp,pinto moço, e!11pl'eend('r1or, I SI' em cOlltacto diréLo com cola<bo-

!"'"
,id,d, ,,,e, p'·""",do o "l'"""! me levan'o p"," vo, di,lgl,,,, l,,!a· , de g"odo b""",do' ",lo p"obl,· Condue na 6a. pág;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O 8STADO-Qulnla .e.l'. 9 dei Junho Cle '949

"CLUB�DOZE DE AGôSTO" PROGRAMACÃO PARA O MÊS DE JULHO {
SABADO - DIA 4 - ABERTURA DAS FESTAS JOANINAS, PROMOVIDA PELA SOCIEDADE "AMIGO DAONÇA" DOMINGO - DIA 12 - RETUMBANTE
SOIRÉE COM INICIO ÀS 21 HORAS PONTUALMENTE. SABADO - DIA 18 - SOIRÉE COM INICIO ÀS 21 HORAS. SABADO - DIA 30 FESTIVIDADE DE S.

PEDRO

..

Empresa «Víação San�a Catarina» Cirurgia-Clínica - Obstetrícia
A v I � () . D A tA '0 D"b M

-

A Emprêsa "Viação Santa Catarina" linha de ônibus que faz o
r II n Onl I USSl

percurso Florianópolis - Estreito e Escola avisa aos possuidores de Médico efetivo do Hospital de Caridade
permanentes. e aos que viajam gratuitamente por írnposiçâo da lei. a Servi ço especializado em Doenças de Senhoras
comparecerem dentro do praso de 30 (trinta- dias no escritório li, Rua Modernos métodos de tratamento
João Pinto n, 9 afim-de regularizarem sua situação perante esta Em-

.

Horários
prêsa, Das 10 ás 12 horas e das 13,30 às

Findo ° prazo respectivo não será permitido viajar gratuitamente Consultório:
aos que não satisfazerem ás exigências desta Empr êsa, Rua Tiradentes. 9

Florianópolis, 7 de Maio de 1949.
COMÉRCIO & TRANSPORTES C.' RAMOS S. A.

\
14,30 horas

Residência:
.

Hc te I La' Porta

Proprietários
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INC�NDIOS E TRANSPORTES
c Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades •....• .....• Cr$
Receita Cr$
Ativo Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

Diretores:

Se você deseia
(ortar o seu

RESFRIÁDO

80.900 606,30
5.978.401:755,97

67.053,245,30
142.176.603,Ho
98.687.816,30

76.736.401.306,20

use

Mimol
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

......_._ -_._ _ _._ ..- v
t.

----- .

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO

OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GEN:gRO
- HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE: PRIMEIRA

QUALIDADETenha sempre em sua

casa um vidro de ....................................................
II A P I TAL A R II

Mistol pessoais, conce-Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cri

inicial de Cr$ lu,oo apenas.
Participação DOS laer08

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

RESPOSTAS À Cl\IXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO•.

20,00 além da lóls

IVENDE-SE por motivo �� mu�ança
Paraná

-

(D!!!��e�ca !r�e� !�m��!!���aJ�t-f�r�!�!���os
Publica relação dos comerciantes e industriais com sem enae- A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, induindo

6 casas de madeira e uma de materiaL I

TRATAR:

Guia do
i'e�os.

Cada guia é vendido acomoannado de um mapa rodoviário
Paraná e Santa Catarina.

Redação: Rua Prudente de MOl'sea. D. 626. - Curitiba.

Possue V. S. casas ou terrenos para

dO

Florianópolis - nesta redaç.ão. �n. E�c.ri1ório I. de A L. Alvés.
Barreiros - com o proprietárío Mathías Iha.

BJumenau - com ° sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeíro.

\
� �

Dafil6grafa I
diplomada I

Oferece seus serviços. i
Cartas a lHaria Inês :

Ferreira. :

I Caixa Postal 55. I
..................8••••••,
EMPR:mSA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL :_

Serviços de energia elétrica
em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Ti-
jucas, Rio Negro e Lapa, '1Material elétrico para insta'
lações - Motores - Dinamos
- Bombas - Lustres - Fer·

I ros de engomar -- Lampadas
\ - Ventiladores - Serviço de

instalações por pessoal técní
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 de

Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - Sta. Catarina
-- Brasil.

CASAS E TERRENOS

BOM NEGOCIO vender?
Não encontra comprador?

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 tenda, Entregue ao Escritório

o•.rta de 10'/. ao ano com recebimento de iuros mansai.. IA L, Alves.

Informações nesta redação Rua Deodoro 35.

Imoblliãr1o

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

SÃO FRANCISV9 DO SUL para NOVA fORK
Informaçõe. cornos Agente.

Florifn6pohll -CerlosHoepckeS/A-Cr-'l'�letonel;Hl ( Eni. c e leg ,

São Francilco do Sul-Carlo3 Hoepcke S/A --"-C!� "r�leloa� 1) V:I'))�'CMAC{'I
.J --_ .�._------------�------

•

'.
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Ontelo no passada'
8 DE JUNHO

A data de hoje recorda-nos que:
- em 1.545, Braz Cubas tornou .

posse como, Capitão de São Vicen

te;
- em 1.5-38, foi morto, em Cabo

Frio, combatendo os Ir'ancezes •.
o alemão Heliodoro Euban, admi
nistrador do Engenho de Assucar

de Giuseppe Adorno, colono de'

São Vicente;
- em 1.635, deu-se a capitulação

da Fortaleza do Arraial de B-on�
Jesus, em Pernambuco, pelas tro

pas invasoras do Coronel holan-
dês Arciszenky ;

- em 1.66,2, em Recife, faleceu'

o bravo Henr-ique Dias, o per.num-
,

bucauo histórico da guerra holan

desa;
- em 1.815, no Rio de Janeiros

o Principe-regente D. João ratifi

cou I) tratado assinado em Viena.
a 22 de Janeiro, pelos seus pleni
potenciários e os Reis dá Grâ-Bre

tanha, abolindo o tráfego de escra

vos;
- em 1.826, no Rio de Janeiro •.

'

nasceu Lanrindo José da Silva;'

Hahclo, abalisado médico e insig
ne poéta;

- em 1.843 no Arroio Santa

Maria Chica, no Rio Gran�� do.

Sul o Tenente-coronel Frunciseu

Pedro de Abreu (Barão de Jacui),
resistiu vitoriosamente, com seus

150 ,guardas-nacionais, aos ataques
de 600 homens dirigidos pelo (ie

neral dos republicanos ganchos
João Antonio do Silveira, o cele
bre Chico Pedro;
- em 1.866, em consequencía

dos ferimentos relebidos na Bata

lha de Tuiuti, durante a g'lerra

com o Paraguai, faleceu o Intrépido
General Antonio de Sampaio, hoje
Patrono da Infantaria do Exército
Brasileiro;
- em 1.869, o bravo G"neral

João Manoel Menna Barreta. apo

derou-se das trincheiras paraguaia
/'

de Sapucai, defendidas pelo Coro-

nel Bornal, sendo tomadas, duran-

te a refrega, duas bandeiras para-

guaias ;
André Nilo 'I'adasco

Casa Recem
construida
DE S o c U PA DA

RUA FELIPE I'vEVES
6xl0 metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO
. . . . .. .. .. . .

�

CASA MISCELANEA dh1r':""

buidore dOI �Rádio. R.:C. Ia
\.

Victor. Vá'vula. e DilColi _.

Rue Cm:acih .. iro Malta

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.1rmandade
.Passcs e

do Senhor Jesus dos
Hospital de Caridade

EDITAL DE 'FORNECIMENTO
,De ordem da Mesa Administrativa·' _ da Irmandade do Senhor

.

-Jesus dos Passos e Hospital de Caridade desta Capital previno �03 in
teressados que, até o dia 20 deste mês, 'a!' 12 horas, receberá esta Ir
mandade e Hospital, na sua Secretaria, propostas, em cartas fechadas,
:para o fornecimento de todos os artigos necessarios ao seu consumo, du,
eante o semestre de julho a dezembro de 1949.

Consistório em Florianópolis, 10 de junho de 1949.
Luiz S, B. Trindade - Secretario.

EMPR�A FORÇA E LUZ SANTA CATARINA
Alameda Duque de Caxias, 7

BLUMENAU 'STA. CATARINA
Eendereço telegráfico "FORÇALUZ" - Caixa Postal, 27

, Concessionários dos serviços de Força e Luz Elétrica para os Mu
mícípios de Blumenau - Gaspar - Brusqne - Itajaí - .Rio do Sul

- Ibirama Indaial - Timbó - Rodeio.

Proprietária das usinas hidroelétricas "Salto" e "Cedros".

"'�

/)tllISia' �.4S't?HRE#gs-
plrtl'rN$Iiltllés�eré'#..@$

De acordo com os imperotivos do
razão, da ciência e do "bom senso:

,

N. o 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidas, bemorragias
e suas consequências,
N.o 2: Fo�o de regras, regras
atrazadas suspensos, deminuidas
e suas consequências.

ES'l'ABELECIJUENTO DE FRUTICULTURA

De H. J. Eipper
Corupã - ltIun. de Jaraguá do Sul - Santa Catarna

continúa oferecendo a .SBUS clientes enxertos seleciona
dos de árvores frutiferas de todas as variedades

Para o embelezamento dos jardins, roseiras das mais
bonitas, palmeiras e grande so.rtimento de plantas orna

mentadas.

,l'1

· TIJOLOS
V. S. quer construir c não sabe onde adquirir (JS tijl)

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

Temos tijolos de diversus tipos:
C:0mpaetos, e de 2, 6 e 8 furos.

AFID TILOG
Correspondel1cl,
Comercial

METODO:
Mo!Jerno e Eficiente

Confere
Diploma

!"lIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

R�a Generai BiUe"lcourt, 48
(Esquina Albergue' Noturno)

5 REMÉDIOS DE VALOR!
...

Para o estomago

PERDA DE MEMORIA; ESGOTAMENTO EM
AMBOS OS SEXOS, cansaço, falta de rosratos,
convalecenças de moléstias graves, anemias �ma reza Tome 2 colheres de rostosot, ou

am�ola 'ao di�,. tntramuscular. (Use ampolas
sob receita medtca,)

ACIDEZ DO ESTOMAGO- DIGESTÁ_O DIFICI�
Dôres, mau hálito. úlceras, aZlas,.en]oos, arrotos
e dispepsia. Auxília o funcIOnamento <;lo
fígado e intestinos. A venda em pap,:'s (pó),
ou em comprimidos. Use 2 doses apos cada

refeição.

BISMUBELL

•' \I \

NORMALIZA O FUNCIONAMENTO DO FI

GADO, combate as cólicas, CO�RIGINDO A

PRISÃO DE VENTRE e as funçoes m:e:tmals.
Remédio vegetal em gôtas. Tome 20 gotas, 2

vezes ao dia.

•,

.

ATAQUES, INSONIA, PALPITAÇOES, depres
são moral, agitação, angústia; acalma as irri

tações, elimina o desassossêgo e as crises

nervosas e dolorosas.

MIIRIVI,L
Calmante dos nervos

,.
E�

FRAQUEZANEURO-MUSCULAREVIRIL. :E!ste
produto contém um vegetal da flora brasllel:a.
com propriedades estunulantes e ,:Tlta�zadOAra,�'
em combinação como alcalolde da Iohímbeôa ,

mais o hormônío sexual testlc�ar e cerebral.
Age ràpidamente no combate a astenia (fra
queza nervosa) e desânimo. 1

Trib!lnal de IProcissão de-Co'-rp-us-C-hr-isfiJustiça
. Dom Joaqyim Domingues de Oliveira, por mercê de I?eu ,eJulgamentos realzzados, 'l!ela da Santa Sé Apostólica, Arcebispo Metropolitano de Floríanó-Câmara Criminal na última

polis, Assistente ao Sólio Pontifício, etc.
_ � _sessão.

Aos que o presente Edital virem, saudação, paz e benç.ao�Apelação criminal n. 7.842
em Jesus Cristo. I

,de Tubarão, apelante
.

Carlos
Fazemos saber que, sendo o próximo dia 16 do érrrénteZanela e apelada a Justiça. Re- consagrado à magna solenidade de Corpus Christi, em 9U� selator o sr, des. FERREIRA

homenageia a própria: Divindade no Mistério do SantissimoBAST?S. _ _

� I SacraIDEmto; e pa�à atehd€'r aos justos <:-esejos de nossos ama-A Camara, pelo .voto de, de dos Diocesanos: Havemos pO.f bem confirmar para �quel:; dasemp�te, de� provimento 8;_ a- ta a solene procissão do Corpo de Deus que se verifícará co-pelação do re�, para absolv�-l.o mo segue,
"

..pelo reconhecimento da legítí- Reunidas as Associacões religiosas abaixo específícadas ema defesa.
. ,

a naquela mesma ordem, dentro e no adro da Cated�al, �m po�-Recurso críminal n. 5.344 d:_ co antes das 16 horas _ 4 horas da tarde _ desfllar�o aIO SI
C�mpos �ovos_recorrente Ar-

nal dado, lenta, continua e ordenadamente, pr�Ce?l�S da
mm?o GUIlher�� Dah�er € re-

Cruz processional, sob a direção imediata do �o-V�g�no Ge,corndo Patrocínío GUIlherme
ral e seus auxiliares, obedecendo ao seguinte ItIt;e�ano:da Rosa. Re1ator o sr. des.

Praca Quinze de Novembro _ Lado do Palácio _ RuasFERREIR'A BAST<?S. , Visconde de Ouro Preto, Artista Bittencourt, Saldanha Ma..

Ftoi negado pro�l.mento ao
i inho, Braça Getúlio Vargas, .Rua Visc�nde de Ouro Preto, Pra

rec�uso pa�a confirmar a de-
ça Pereira e Oliveira, R. l�.rCI-p:r-�st� Paiva, �a-tedral.,. ,cisao recorrida.

A benção para que nao haje interrupção do préstito, seraApelação criminal n. }.866 dada no adro' da Catedral, para alcançar ii todo� o� fieis.,de Orleães, apelante. Jose Zo-
A ordem dias Entidades e Associações IlJO_ préstito sera �mel' e apelada a Justiça, Rela- seguinte: Cruz' processional, Instituto Coraç�o de Je�us, AS,Itor q sr. des. EDGAR PEDREI-

lo de Orfãs, Congregações Marianas �emenmas, Açao Cat?RA.
., Iíca Feminina, Associação Santa Terezmha, Da�s de Car�-Dad� em parte, pro:'Imento a

dade, Apostolados, Ordem Terceira �e S. F�ancIsco (Fe..�e.mapelaçao, para reduzir a pena na) Colégio Catarihense, Congregações Marianas masculmas,
que foi imposta ao _apelante a Irm�ndades, segundo a ordem de precedência ou costume, e
dois anos_ de r�cl.us�o. por ultimo do Santissimo Sacramento.

.Apelação crimmai n. 7.803
Cada assocíacão deverá apresentar-se com os respectivosde Jaraguá do Sul, apelante estandartes e distintivos. São permitidas crianças na p�ocI?Orestes Stinghen e apelada n

são só vestidas de anjos para abrir o préstito_ que desfilará,Justiça. Relator o sr. des. FER- codto acima se disse sem quaiquer interrupçoes na ma�ch_a.REIRA BASTOS. '

Os fieis e familias que não puderem acompan?ar a proclSS�OReformada a, sentença, em
deverão postar-se nos passeios da ruas do trajeto, para aSSIS-

parte, para reduzír a pena ql�e tirem a sua passagem.
"foi aplicada �� apelante a dOIS

Aos fieis recomendamos o maior respeito �o SS. Sacra
,anos de r,�clusa<? .

� mento, em que está verdll;deira, real e substancialmente con-
Apelaçao crímínal n. 7.8,,7

tido o c'orpo de nosso Divmo Salvador.
de Indaial, apelante �tenor Outrossim, louvamos e encarecemos o piedoso costume
Tomaz e apelada a Justiça. Re de ornamentarem as ruas e as frentes de suas casas, em ho
lator o sr. des. EDGAR PF;-,

menagem ao tão augusto Mistério.
DREIRA.

.. Hiptecando a todos antecipadamente as �ossas hu�il-Preliminarmen�e, fOI o J��- des bencãos, nutrimos a certeza que tudo corr�r.�para a maior
gamento convertido em dll�- glória de Jesus Sacramentado e honra de �ell�lao. em geral.gêncía, pa�a que os. autos b�l- Dado e passado nesta cidade _?e .F�o�Ianopolls, sob o �e:xem ao JUIZO �e on�em, aíím lo de Nossas Armas e Sinal do Pró-Vígárío Geral do Arcebís
de que a ofendIda seJa, s�bme- pado, aos seis de junho de 1949.

,..tida a novo exame medICO e
"Ass.) Cgo Frederico Hobold, Pro-Vlgano Geral

_ouvidas as testemunhas. José Renato de Souza, Prov,edor da Irmandade do SS. Sa
Apelação criminal n. 7.834 cramento.

de Campos Novos, apeldante •• _ • __ ". _ ••_•• , .". _._._ _._ _ ...,. __

,
Antenor Fagundes e apela a a �- _ - n.� -. h

Justiça. Relator o sr. des. FER-

b _/�"IL (J- , ,

REJRA BASTOS.
JI)t�Anulado o julgamento, para

�I
J�_j;";'/�.

mandar o réu a noViO.

'X �ENT''''� O ..... �.; !
Apelação criminal n. 7.876

I � � 1:;,..
-l._

-.de Bom Retiro, apelante a Jus-
BRILHO o DIA TODO :-tica e apelado Bertoldo Silva.

O SEU BARBEIR USA E RECOMEN&ARelator o sr. des. EDGAR PE-
.DREIRA.

Anulado o processo desde o

libeLo inclusive e que outro se

ja oferecido e que o processo
siga 'os seus últeriores têrmos.

Apelacão criminal n. 7.877
de Urussanga, apelantes Júlio
Manoel de Souza e outro e ape
lada a Justica. Relator o sr.

des. FERREIRA BASTOS.
Anulado o processo desde a

sentença inclusiv,e.

Procure nas farmácias e drogarias e, na �alta, com

V. �NDOYAL JIt.-=C��Postal,-1S74�S��messas pelo r�!!m9@!Ht

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERViÇOS TIPOGRAFICOS

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL •• ENTREGA
!Tr1'" �

RÁPIDA ,.�" F 1 ,,'lI' i
<"'

, ,_, , ,, __ i" J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Joinville tributa...

ANIVERSARIOS:
MAJOR RAUL DE MORAIS CO::;TA

Ocorre, nesta data, o aniversário

natalioio do Major Raul de Morais

Costa, cLisLinto oIlcial elo Exército

Nacional, com brilhante folha
.

de

serviços li Pát.ri a como integraa
í.e ela Fôrça Expeclicionária Bi-asi

Icira.
Ao ilustre militar patrício'

nossos votos de Ielicidades.

D, ONDlNA FLORES SO!\RES
Transcorre, hoje, o aniversário

natalício da oxma. sra. d.z Ondina
Flores Soares, dedicada profes
sora de Educação Física. ÁS ho

menagens que lhe tributarão, pelo
ôecUl'so do seu natalício, as .pes

soas de suas relações de amizade,
nós '110S I3ssociamos.

SRTA. LIE�E GUIMARÃES COLA-
,

ÇO
A efeméride de hoje consigna o

aniversário natalício da distinta e

gentil senhorite Liene Guimarães

Colaço, fino ornamento da nossa

vida social" e dileta filha da exma.

viuva d, Maria Conceição Colaço.
A prendada senhorita Liene, os

cumprimentos de "O Estado".
"

SR. A':\'1'óNIO l\IA�OEL DA SILYA

Faz anos, hoje, o nosso d ist into

conterrâneo SI', Antônio Manoel da

Silva, competente 'escriturário da

Diretoria de Produtos Animais. O

aniversáriante que é ,})essoa larga:
mente relacionada nesla capital,
será, por certo, alvo de ineq\lívo
cas elemonstr'açõcs de :simpatia e

aprêço 1)01' parte dos seus numero

sos amigos, ús quais nÓs nos a�

sociamos, com prazer.

No Programa
1) _ A Marcha da Viria ... Nac,

2) _ A Voz do Mundo ... Jornal.
A primeira turma de socorro, COll1,

Preços: -- Cd; 5,00 e Cl'$ :3,:20.
posta de 80 soldados do Exérr ito, "LIVRE" _ Crianças maiores
sob o comando do tenente-coronel

de 5 anos poderão entrar na ses-
Paulo Vieira da Rosa, alcançou o

são das 5 horas.
cume do morro ás 17 horas de ante,

ROXY
ontem, encontrando os corpos dos
inditosos ocupantes do trágico aV1:i.0.
15 desses corpos estavam carboniza,
dos e os demais despedaçados pela
vio lência do choque.
Somente ontem de manhã, come

çou o trabalho de remoção dos cor,

pos, dada a impossibilidade de rea

lizar isto à noite, pois o avião caiu
em um local que só. pode ser atin-

Chocou-se com
Continuação da 8a. pago

do Cambirela _ 27° 48' S _ 48°
460 W.
Postcriores noticias de agências

telegráficas adiantavam que o aviao
ha via caído, virado de dorso, !pndo
se incendiado a parte da frente e

a empenagem estava bem visível no
alto do morro.

PERECERAM TODOS
Pereceram todos os tripulantes' e

passageiros do avião transporte da
os FAB que se chocou segunda-feira

no pico da Cambirela, que fica de,
fronte a esta capital,

o...
RITL: ODEO�

Sim ultanearnente
As 5 e 7% horas _. ás 7 ::l/'1 horas

Sessões Chies
0- maior romance mu .. .ical ele

lodos os lempos!
O melhor trabalho da duula

querida:
Nelson F,ddy _ JeancLte

Do na ld em

PRIMAVER,'\.
Música... Romance ...

- As 7% hs.
TRAFICA!\fTES DO CRIME

com

Ktne Richmond
Adele Mara
_ Um filme sensacicnal e ele

trizante!
_ No Progra.n.r -

1) - Cinelandia J<;: n.il
.r

Nac ..

ÁS Bandeir-as Ues;-':'egadagido á custa de ingentes esforços 2)
com abertura de picadas, torna cdu, _ Des,
se difícil e perigosa a descida notur-
na.

Além do Exército, coopera no Ira

balho de busca e -rcmoção solda
dos da Policia Militar, do Corpo
de Bombeiros e da Base Aérea, es

tando ainda no local um delegado
auxiliar. Salvo ordem em centrá
rio, todos os corpos serão 58])'_11 .•
tados nesta eapital, com exccção
dos de uma senhora e uma .�rbnça
que seguirão para o Hio_
Sabendo do ocorrido, vieral�l de

Porto Alegre ví1rios oficiais mtrli-
. COS, trazendo grande quantidade

FAZEyl A:"iOS, HOJE: de material médieo-.cirurgicn, ;nfe-
_ o sr. 1\1anoel Sahlsliano' de tizmente não necessário.

�oL1za, funciomirlo da SLandard A EQCIPAGElI'I
Oi! Coml)an�r. O comandan,te era f) 1° ten. avo

_ a Sl'a. d, Jodta da Costa Li- Carlos A, de Freitas Lima, Nascen
do se. Davi ele Souza

no Estado do Paraná, em 19 :11' no-ma, espôsa
Lima. vembro de 1932; sentou pl'açH em

- o menino Nacif Abi Japur, 2 de março de 1942. Cursou F, Eseo-
aplicado ahll10 do Instituto de la de Aeronáutica dos Afonsos,

sendo declarado aspirante-3Vh2(lc,r RECOMENDACÃO DO SR,
cm 12 de âgosto de 1944; f(_li pro· PRESIDENTE' DA REPtPBLI-
movido a 2 tenente em 17 de 'mur_ com o aVJao "C-47" nO '2.023, CA
ço de 1945 e a 10 tenente em 10 de quando realizava o transporte nOl' -Um telegl'ama ao Sr. Pl'esi-

�OrVADOS: .

I
maio de 1946. Tem perto de 2,!)OO mal do Hio de Janeiro a Uruguala- dente da Assembléia sôbre o

Com a distinta e gentil senllol'j- hotas de YÔO e mais de (} anoe de na. O avião acidentado foi locali- carvão
ta Dori.-.; Terezinha, dileta !'ilha do scrviço. É casado e sel'Via no 2° zado nas proximidades do Pico áa O SI', Presidente da Assem-
81'. Celso de Almeida Coelho, FiS" Grupo de Transporte. , Carubirela, tendo seguido <;ocnJ'l'O bléia Legislativa r,ecebeu, on
cal da Fazenda do Estado e de sua Co-piloto: 1° ten. Miguel Smn- para o Jocal. É a seguinte a lista i tem, dos srs. Ado Caldas Fa
cxma. sra. d. M-ária Amaral de I paio Passos, ,nasceu no Estado de de tripulantes c pa5sageil'l's: tri- raco e Carlos Seára, repr,esen
Almeida Coelho, ajustoll núpcia,s, Sergipe em 13 de outubro dr 192\); pulantes: comandante, 1° teu. avo tantes de Santa Caatrin� na

domingo último, o sr. Júlio Paupi- sentou praça em 2 de março de Carlos Á, Freitas Lima; co-piLoto, '''Mesa Hedonda" do carvao, re-.
tz Filho, destacado ae.ademico de 1942. Cursou a Escola de Ae:'cnúu- 1° ten. avo Miguel Sampaio Passvs; centemente reunida no Rio de
medicina e filho do sr._ Júlio tiea dos Afonsos, tendo se gradua- 10 I11ccanico, 20 sargento F!'afids- Janeiro, o seguinte telegrama
Paupitz 'e de sua exma sra. d. EIsa do em 12 de agosto de 19'14; foi pro- co de Assis Vilas Boas; 2° mecani· que, também, foi dirigiÇ.Q ao

Tl'eska .Paupitz. movido a 2° ten. em 10 de' maio de' co, 30 sargento Orlando" AU211sto sr. Governador do Estado:
Formulamos aos jovens, noivos 1943 e 1° ten. em 10 de maio de Borges; !'adio_telegrafista, 3° Shr-

PRESIDENTE ASSEMBLEIA.votos de felicidades e os cumpri- 1948. Era paraquedista; e não há gento Haroldo de Oliveira Almei- .

LEGISLATIVAmentamos, bem co,mo 'a seus pro· .muitos meses havia til'ado nrJ'l CU!'- da e navegador, tenente Damião
Grande satisfaçâJo comuni-genitores. so de Rádio nos EE, UU. S,enrl:1 Capoblanco Neto; passageiros CH1- -

, cal' essa Assembléia que sr.ná Diretoria de Rotas Aéreas. Tem barcados no Hio de Janeim: ló ten.

AGDRoADECIMENTOS: ,

1.200 horas de vôo c mais de 6 anos Hosenthal Gor{çalves, aspirante Presidente República em cir-
sr". Cap. Jalelyr Bhehng cular todos ministérios autar-(.Ie serviço. Cristovam F. Luna Freirc, 'lspiran-Faustino da Silva, íbrilhante Dfi· quias e orgãos subordinados

dal do nosso Exército, e destaca- O navegador era o 20 ten. Da- te Ex. Carlos Hufino Rabelo, com
diretamente Presidência acaba

do integrante do 1l!0 'B, C., desta mião Capoblanco Neto, declarado um menor; d. Lorena Rufino TIa-
recomendar providência U1'

capital, recebemos
-

atencioso car- aspirante da res.erVa\Cl11 27 dI: 110- belo (irmã do aspirante (;a1'1o&
g,ente.s sentido aumentar con

tão de agradecimentos 'pelos reg-ls- vembro de 1943; tÜ:Otl o Curso (1e Rufino Rabelo); 3° sargento Deo-
sumo carvão Nacional conc€-oficial na Escola de ESl)ecialüitas dato' Has!!', 3° sargento An1.'''nioto nesLe jornal do seu aniversário � dendo assim amparo merece

natalício. da Aeronáutica, tendo sido gral�na- Sergio Neme, 3° sargento Sylce Indústria carbonifera Nacional
Ratificâmo�lo e, mais uma yez, do na ultima turma, e agora sefuia João Pedroso, 3° sargento Ex, Fn:.n

pt Clordialmente.
-

o cumprimentamos com júbilo" mi equipagem dêsse avião para ser- cisco Antônio, 30 sargento João
_ Ado Faraco Carlos Seara _

vir na 3a Zona. Aérea. Alberto Bibas, taifeiro Jai:l.' Luzia . __

Era radiotelegl'afista o 3° sar-, Amaral, fuzileiro naval José �era-
gento' Haroldo de Oliveira A.lmci,1 fim Frutuoso, sr. Mauricio Cysnei·
da: 1° 111ecanico, 'o 2° sarrenlo lros, sr. Olívio Lopes, sr. Nelson R.
Francisco de Assis Vilas BOils; 301 da Cunha, d, Wilma Campelo; pas
mecanico, ('i 3° s:ugento OrJ:Jndo sagejros embarcados em Sã,� Pau-
Augusto Borges. lIa: tenente Pedro Arnaldo Schauf-
COMUNICADO DO MINTSTÉRrO fel'; passageiros embarcado,>' em

AERONÁUTICA I Cllritiba: d, Maria Elisabetl1 Pon-
A propósito do ac.idente foi dis_: touro; passageiros embarcado,; em

tribuido aos jornalistas credencia·' Florianópolis: 2° sargento Olavo
dos :inJ1to ao gabinete nÜDi,tp!'jal Assis e soldado Agenol' ,Silva. To-
o segúint� c:omunicado: i tal da carga destinado a Porto
"O 1111111stro da Aeronáutica tem' Alegre: 422,100 g. Total de (':{rgil

o profundo pesar qe comunicar I) do D, C. T. o.estinada a Porto Al.e
I acidente ocorrido a (} do cor;'crJe gre: 64.000 ks.

Educação.
- () menino Ozamir, filhinho

do dr, Oscae Séhmidt, próspel'o
comerciante em São José.

FALECIMENTOS:
FRANCISCO DIAS DA SILVA
Repercutiu dolorosamente,

na cidade, a noticia do faleci,
mento, ontem, do nosso pn:�za
do coestaduano sr. Francisco
Dias da Silva, feitor nesta ca

pital dos Serviços Aéreos Cru
zeiro do Sul.
Era o extinto o mais antigo

colaborador da Companhia, a

-que serviu com o maior zêlo e

dedicação durante 22 anos.
Seu sepultamento se dará, ho
je, pela manhã.

- Prvços : .--

Cí� 3,20 �i;jÜc)).
"RrGOROSA.MEN'l'_� PROIBIDO

) l'I' -J8 anos",
� �11'ERIAt

DO OUIRO Me, ;1)0
com

1'11, lia LY!\ '\

Carmen CAVALLARO
- �io !'Jl'ogTam I -

I; - Noticias da '>�rr,ana
Na�.

?) - Apag''l Luz
Des. Colori;kJ -

•
- Pl',�ço: -

(]r$ 3,20 ' '�ico , .

"Im!), �', aniH"

Crônica 'da ...
conclusão Conclusão

velo :;1'. Deputado Federal Medei- rador es da sua gestão no setor fi-

ros Netto, na sessão da Câmara nanceiro e econômico do Est.adl}.

Federal do dia 12 de maio deste Presentes as mesmas autortda

ano, e publicado no Diário do des civis e mi litares, funcionários,
Congre�so :\'acional n? 88, de 13 ela Fazenda e grande l�umero de

daquele rnês.' I pessôas conv.idarlas, etelnou-se o

Just.ií'icando os termos do seu cork-La il oferecido ao operoso Se

pedido, o sr. vVigand Pershun leu cretácío. Nesta r�pol'tunid'ade, os

Lrcchos daquêle discurso, em que funcionários que servem sob sua

o sr. !\Iedciros Netto focalizou a cr-i Leti o su rn-ien lação, manifestaram

obra de as::;islência realizada, no o seu ,cuntentamento pela sua Vist
Estado pelo Vice pr'esidente da ta a Joinvi le, atravez da palavra d

República sr. Nerêu Ramos. sr. Inspetor Luiz Carvalho, nosso

HOMEj\;��GEM A HElTOR I�UZ colega de imprensa, ora prestando
Ou11'o orador foi o sr. Heitor seus serviços II Empresul, nesta ci

Liberuto, do P. S. D., o CjLl"-1 pro- dade. Agradecendo, visivelmente-

feriu discurso sõbre a obra elo comovido, o homenageado focalizou

Iarrnacôutico Heitor Luz. a situação dos funcionários de sua

Finalmente 'reCjuereu se d irigis- pasta, êstes auxil ia res compenetra-
bl'.' Preí'eito dos, honeslos e f'Iéis, sempre e

se a Assem. 'ela ao sr.

lua Cap ital, solicitando-,Ihe a d-e- sempre trabalhando pela grandeza

nominaeão de Heilor Luz à 'Uma econômica de Santa CaLarina. Fri-
o

ó li ZO'l haver O Estado, mercê de Deus,das ruas de Florian po IS, come c

ilustre conseguido encerrar o exel'cício fi-

nanceiro de 1948 com superavit,
muito embóra tenha a Constituição,

RIBElR.'i.O determinado certas rendas para os

municípios. Declarou, ainda, 1j)0der
dar aos funcionários grata noticia �

qual seja a de que a Comissão de

Reajuslamen�o eJetuou os estudos

de aumento dos vencimentos do

funcionalismo estadual, devendo o

mesmo, muito breve, ser encamí

nhado ao Poder Executivo, que o

estudará para os fins de direito.

Finalizando .s. exoia., reafirmou os

seus agradccinH'ntos pela homena

gem recebida, desejando a todos í'e

Iicidades.
Finda as suaS palan'as, foi S.

excia., cumprimentado prlo,s sell.s

allxiliare� e rassistentes àquele a.lio

de inleil.'a justiça.
O CHURRAHCO

Mc

:\'50 havendo mais quem qui
zcsse ocupar a tribuna, o sr, \\'al

rJemar Rupp, da U: D: 1\., reqlle-
1'('11 esclarecj]l1entos "Obre 3 pe

didos de informações CJue enca

minlJ:íl'a ao Executivo.
O sr. Raul ;:';chaeJ'er, bem como

os seus colcgas de bancada 1\unes

Varela e Cirl Rihas, em aparte,
ao ol'Cidor _

-

('sle procuranrlo lc

vai' o assunto ao plano politico -

fez os r('paro� cl('\'iclos às inler-

,p]'claeões rio rC]ll'CSentante lld('-

nisla, que, estranhando n50 te'1'

8i.f]o, ainda, l'('sponclic!os os _�ellS

perlidos ele informa\,ões, along'ou
se em consi(]el'acõcs ontras.

, Em spguida foi a sessão encerra

ela,

•

Às doze horas, mais ou menos,

foi o rerecido, na Rodeclade Ginás

tica ,de JoinYile, pela sna diretoria,
suculento chul'l'asco ao sr. Gover�

nadür c ,sua comitiv.a,
Ofer,ecendo-a falou o sr. de, Nor

berto Backmanll, que exaltou o sig,
nificado ela reabertllra daquela as

socia('ão c das homenagens que fô

ram prestadas pela sodedaele join
vilense aos ilustres visilantes1
À noile Leve lugar o baile, com

di31.rilJlüç'ão ele premios aOs yen

ecdol'e.'; nas compctiç'ões, deS1)orti
vas da larde, efellladas com e'nlusi

asmo, apenH' �o mau tempo reinan

te.
VISITAS OFICIAIS

O sr. Ca}). Dual'le Pedl'a

Pil"es, Chere da Casa Milita�' do sr.

Governaclor, visitou, à tarde de do

mingo, em sua residência, o sr.

\\liO'ando Schmi,ll, Vice Presiden--
o �

.

te da SociedadB Ginástica, um dos.

elemenlos qne mnis concorreu para

o 11J'llhantismo das [p.slividade�.

Acompanhou o reprcsentnJ1 ,do S1'_

Governador do Estado nessa visita

o S1', Dej), Guilherme Urbano
.

_ Tamhém o sr. Gov'ernadoI' e'

sua comitiva estiveram 'em visita

à Rád.io Difusora ele Joinvile onde

tiveram condigna l'ceepção, e onde

lho.s foi dado obs·enar o progressO'
de Join\'Íl� no lerreno da rádio-di

fu são.
O HEGRESSO DA COMITIVA.
_ Na manhã de 2a feira o sr. Go

vernador José Boabaid e ,sua ilust.e
co.ruitiva retornou á Gapi tal do F.:'s

tado, após reeeber, em Joinvile, ho

ml'n:Lgens do SPll povo ·e ele�cntos.
deslacados da indústria e comércio.

,

o VÁ.L� .D(!; ITA..fAJ
Procurem na Ar;f;.ebi

Pl'Ogre51G,
LIVRARIA 41,�

ROU

homenagem póstuma ao

cal ari nense. Em votação, o r-eque

i-írnen Lo foi ap['ova<lo.
ESCOLA RURAL DE

DO DOURO
O sr, Raul Reh�erer, do P. f'

D.; a,presentou projeto de lei au

tórizando à Fazenda do Estado a

adquiri]', por doação gtal ui l,a,
uma área ele terras, na Incalírlad e

ele Ribeirão do Ouro, no munioi uio

dI' Brusque, para nele ser cons

truida uma Escola Rural.
L'H<'OHMAÇõES

.

Os motores JOHNSON Sea Hot''Ie

mente são utilizadas máquin�s :n(J�

dernas em precisão e rapidez. o 'i'

são C'Onstruidos em fábrica moder

na sob todos os pontos de vista e·

·oe; 'sopuzHup<>ds<l sopu.Iado Jod

engenheiros da Johnson são reputa
dos como os melhores do ramo. Dil>

tribuidores: Comércio & Transpor
tes C. Ramos S. A. - João Pillt�

FERIDAS REUMATISMO t;
PLI$,C.AS SY,,"HJITICAS

Elixir de Nogueira
IVIt'rlicl" çõo ot'Xn�...,..,. no

do ,jfjliJ
trotcrznonta

fi
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Carro's para 8" iltlerior do -Estado I Bom binócul&
Grunde visá.

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

e! excessão de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 48• e 68• feiras
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLlS - sa. e 6a• feíras

16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

RADIOTERAPIA
RAIOS X

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

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E ELEGAHCIA 1"'----

PROCURE

ft1faiataria
A

Mello• • •

Rue Felippe Schmidt 48
Dr. Alva',o de Carvalho

Doenças de Crianças
Consultorio: RUa Tenente

Silveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

bs.

..)... Sábados: 14 ás 17 hs.
._---,-------

Dr. Guerreiro da
Fonseca Produtos Veterinarios

O INSTITuro PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis)tem' o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiro;
e ,Farmacêuticos, 'que está iniciando o lançamento de uma grande série
desses produtos.

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

11,60 e.
VACINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas de 10 cmâ e frascos

tOú cmâ,
SÓRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cmã.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cms e frascos
100 cm3 .

VACINA ANTI-MBICA: Ampolas de 5 emâ e de 10 cmS e frascos
de 100 cmã,

ESpecialista
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 Hospital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrução .

Bona livros, sobre todo. OIDr. Milton Simone
Pereira

aseuntca :

LIVRARIA ROSA
Rua De adoro, 33 - Florianópoli.

deClínica Cirurgica
Molestias de Senhoras

. . . ...........•

PlainaCIRURGIA 'GERAL DR. NEWTON d'AVILA
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
ii Vencedora - Caixa Postal, 225 _

Florianópolis

Cirurgia geral - Doenças de Senho- de
ras - Proctologia
Eletriciaade Médica

..Dos Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10
Cousultório: Rua Vitor Meireles n. Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen,
28 - Telefone 1.307 te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu-
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar . -do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário

de das 15 horas em .díante ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com: abso-
H.esidência: Rua Vidal Ramos n, 'uta garantia de atividade máxima.

65 - Telefone 1.422.
..

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-

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

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suina, etc. .. . '

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

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

contrados na localidade de residência do solicitante.

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle- 'e tratamento

Npecializado da gravidês, Distur

�ios da adolescência e da menopau

... Pertubações menstruais, i '}(1,\_

-:mâções e tumores do aparelho geui
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

lí Cirurgia plástica do períneo (ru
fturas)
ASSISTENCIA AO PARTO E 01:E-

RAÇõES OBSTeTRICAS

'Doenças glandulares, tiroide, ová

rios, hípopíse, etc.)
t'hturbios nervosos - Esterflídade

-
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Besid, R. 7 de Setembro -- Edif.

Cruz e Souza - Tel. 846.

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

SENHORITA!
A ultima creação em refri
gerante é o Guar:aná KNOT
EM GARRAFAS ':GRANDES

Preleríndo-o está
acompanhando a moda.

Clínica Médiea e Cirúrgica
DR. AUJOR LUZ

Médico-Operador-Parteiro
Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia GeraI -

Doenças de Senhoras - Partos -

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

Tratamerrto da Tuberculose

� ........................•..••.• �

Camisa., Gravatul Pifame.
Meia. d.. :�melbore.; pelo., me
norea preço. .6 na CASAdMIS
CELANEA - RuaO. Mafrai
...... Co.. .. .. .. .. .. .. , ..

Raios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira t} Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das li ás 6
__ Fone 841. FLORIAN0POLIS

LOJa OIS CASEMIRAS
Especíellzede 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.···FR�NCisc·o ·CAMA.r�
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC. 'NETO

Tudo pelo menor preço da praça Escritório: ��:O�:�;e Schimidt
fa�a uma visita à nossa Casa e verifique ��r���;,�dO) (Alto da casa "O

nossos preoos e artigos �:���n��a: Rua Alvaro de oar-

Florianópolis

Dr. Roldão Con••aI
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOL:tSTIAS D� SI';-

. NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medl

una da Universidade de São Paulõ,
onde foi assistente por vário. anDa do

Serviço Cirúrgico do Prof. AlIpio
Corrêia Neto

Cirurgia do estômago e Tial cin:ula·
rei intestinos delgado e grosso, tírol,

de, rins, próstata, bexiga, utero,
od,rioa e trompas, Varicocele, hidro

cele, varizes e bernaa,
Consultas: Das, 3 ás 5 horaa, • rua

Pelipe Schmidt, 21 (alto. da Caaa
Paraiso). Telef. 1.598

auidéncia: Rua �steves JumO«'. 170;
Telef. M. 764

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteuQ
Do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es,;>e.1
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían-
,

dulas internas

Clialea e cirurgia de senhoras

-,"
Partos

If'ISIOTERAPIA - ELECTROCAR-
•., PIOGRAFIA - METABOLISMO
.

BASAL

HOHARIO DE CONSULTAS: -
Diàriamente-das 15 às 1900-

, Dr. r••lo .0....
Clínico e operador

ecmlultório: Rua Vitor Melrelet. 16-
Telefone: 1.405

.

.

Conaulta8 das 10 ás 12 e da. 14 ,.

U hn. Residência: Rua BI__•

22. _ Telefone: 1.620 Dr. Lindolfo A.8.
Pereira

AdvogrftlW-Contabilista
Cível -- Comercial

Conatituigõel d. locildad••
• ler"iço. cor.lotol••m gIrai
�Organi.zll!lõ" contebail.

Regi.trol I marcai. di.pondo.
n. Rio. d. corr..pondente.
E,critóric: Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43.
Da. 8 à. 12 hora••

Tal.fon. 1494

Dr. M. S. ea.,.JcuII
C1illica exclusivamente de orianÇN

Rua Saldanha Marinho. 10
Telefone M. 733

-DR. A. SANTAELA
(1"onnado pela Faculdade Nado
nal de Medicina da trníversídàde

do Brasil)
"Mico PQr concurso da Asslstên,
cta a PSicopatas do Distrito

Federal
Ex·lnterno de Hospital Psiquiá
trico e Manicômio JudicIário

da capital Federal
Ilx-intemo da Santa Oasa de MI
sericórdia do Rio de Janeiro
OLlNICA Ml!:DICA - DOENÇAS

NERVOSAS
oonsulttmo: Edifício Am611a

"eto - Bala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

valho, 70,
Das 15 ls 18 horas

Telefone: ,
Oonsultório - 1,208.
Residência - 1.305.

raso
CONSULTóRIO:

nos CO�lAA
DO TRABALHO -4

Rua Vitor Meireles o. 18
Fone manual 1.702

RESIDeNCIA:
Avenida Trompowski &3

Fone manual 766

5F.OE SOCIA ... :

po�ro ALEGRE

RUA VOLUNTÃRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR

ÇAlXA POSTAL, �83 - TELEFONE 66"'0. TELEGRAMAS: .PROTECTORA.-Or. Mário Wend1t....
atDiea médica de adulto. e er1aJ1AlU
oonsultório _ Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769

Con8ulta da. 4 ás 6 bani
"Ildência: Felipe Schmidt L .1.

Telef. 811

ESCRITóRIO IMOBILllRIO A. L.
ALVES

Encarrega-se, mediante comissão, _

compra e venda de imóveis.

Rua Deodoro 35.

Agencia 8eral para St8. Catarina
IJua Felipe Schmidt. 22 - Sob.

Caixa Postal. 69 Tel. °Pí'otectoraO FLORIANOPOLIS

I "A C,J ",
I ...'hor.1 fclbl'lca.: Ao Coaa .4\ CAPITIU..

• ohoroa c -ateMcao dOI
vl.ita anto. d••fotuarem Dual COD'lPflO.' MATRIZ .m

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

I
I

Fa.bl'lcQnt•• di.tribuidol'l8tó dOlO af;amcdua 00'11·

fecçõ•• -DISTINTA- • RIVET. PO.SU$ um ji\ll"on.
d••ortim.nto de coesl'I.'"\iralll. ds:cadclllII,' "!'in,
bons • DOi'atoID, alQodõ�ar.J, mQr·in� .. owiamltutoll

para alfaiahu••
-

qu� r-ec6bQ dir.t(lmenh dali

Snre. Com.1"Clllmtell do baterio!' no ••n�ido d. lhe fc:u:&rll'm ·!m�

Flo!'iafi6pclhljj -; FILIAIS .m Blumenau o Laia.
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A CHEGADA AO KLM. 4 - O IMPONENTE DESFILE DOS ESCGLARES E DE UMA CIA. DE GUER

RA DO 130 B. C. _ ABRILHANTADO PELA BA NDA DE MUSICA DO ABRIGO DE MENORES DES- gusto Borges; aterrou COIll. 18 pax

TA CAPITAL _ A SOLENE REABERTURA DA SOCIEDADE GINASTICA - OS DISCURSOS - I sageiros e () toneladas de carg-i, cm

HOMENAGENS AOS SRS. DRS ARMANDO SIMO NE PEREIRA E DAVI.FERREIRA LIMA ___, OS São Paulo às 8,50. Decolou rlr S;}o

DSCURSOS NO HARMONIA LYRA _ VISITAS E EN'fREGA DE PREMIOS _ OUTRAS _NOTAS 1
Paulo COIll" mais um passageiro, Ja-
zendo escala em Curitiba, onde (')Í

COLH !DAS embarcado outro passageiro �·,o va

Joinvile, fi (Do nosso enviado es- mar Cordeiro, Francisco NeVE's, A REABERTURA DA SOCIEDADE! aterragem foi feita nesta capital, às

pecial , Jornalista Ap.ão Miranda) .- Hermínio Celso :'I10reira, Dr. :'Ih1' GINÁSTICA DE JOINVILE 13 horas e 30 minutos, recebendo

Joinvile, a próspera e linda cidade rinho de Souza Lobo, sr. Gentil Terminado o desfile que, não há mais dois passageiros e decolando

que reune as maiores indnstrius (iUe Melin, sr. Jorge �Iayerle, sr. Odilon duvida, foi .manif'cstação publ.ica às 13 horas e 55 minutos.

orgulham Santa Catari na, tributou, Pereira, sr. Otto Jordan, sr. Geral- elo elevado grau de civismo da moei- ULTIMA! MENSAGE�í

na tarde de cábado e durante c dia cio Wetzel, ·CÜ'. Heitor de Alencar dado estudiosa de Joinvile, as nu- As condições do tempo, de acôr.lo

de domingo li ltimo, horneuage ns as Guimarães Filho, diretor regional toridades foram conduzidas à sede com o BM (Boletim Metereológlco),
mais brilhantes e condignas ao prc, do I�P., sr. José Gaia, sr. T. Gc n- da Sociedade Ginástica de Joinvl- obrigavam os pilotos a voar 1)")1' ins

claro Governador em exercicic, Dr. çalves, da Hádio Difusora, vr, Hen, Ie; onde, ÚS 18 horas, o sr. Gcvi�r, trumentos,

José Boabaid, que, desta Capital, rique Raruos, sr. Alvaro Hoca, Ve· nador do Estado; acompanhado de A decolagem foi feita noru.alrrn,

partira com destino áque le Muutcí- reador Aluizio Kalhoffer, sr. Otto- membros de sua comitiva, teve cu

pio, em companhia dos srs. Drs. mar Kupch, Presidente da Soe-ieda- sêjo de reabrir, de maneira solene

Armando Simone Pereira e João de Ginástic-a dê Joinvi le, sr. Edmun- e festiva, aquela quase celJ'�r!i'.ria

David Ferreira Lima e Othon da do Grisard, sr. Heráclito Lobato, sociedade esportiva.
Gama Lobo d'Eça, Secrctúrios, res- redator-chefe de "A Noticia", e Nessa ocasião, usou da o ilavra,

pectivamente, da Justiça. Edueação multas outras pessoas, cujos nomes cm nome da diretorta o sr, dr . José

e Sande, Fazenda e Segurança Pu- não nos foi possível anotar. Acácio Soares Moreira Pilho, i lus

hlíca, e, ainda dos srs. Dcput.vtos I _

tre advogado- que, em magnifico
Orty de Magalhães Machado, Pro- O IMPONE_r.sTE DESFILE A PRA- dlsourso, historiou as atividades

tógenes Vieira, lWigand Pershun, ÇA NEREU RAMOS dessa associação, ressaltando o tra-

Antônio Dili Mussi, Alfredo Cam- Após os cumprirucntos à di visn balho dos seus associados, para tor-

1)OS, Srs. Carlos Gomes Basto, e do niunicipio, que foi o marco ini- na-la uma ag1'emiação digna das

Waldir Campos, oficiais de 1ahine· cial das homenagens ao sr. Govcr- suas tradições. O orador ainda rc

te da Fazenda e Segurança Capi- nadar José Boabaid e à sua ilustre Iacíonou os nomes cios fundadores

tão, Duarte Pedra Pires, Chefe (la comitirva, os automóveis que os con- da Sociedade, a cuja memória rt.n

Casa Militar, do sr. Governador, Fé- duziam, seguidos de mais de uma deu preito de gratidão. As suas pa

lix Lenzer, fotógrafo e do nosso vintena de veicules, rumaram a ci- lavras foram coroadas por prclon

enviado especial, jornalista Adão dade, onde aguardavam os ef.:co1a· guclas palmas.
Miranda. res em formatura e povo, que, numa A Sociedac1r, ·cuja reabrl'ttÍra es·

A �isita aqllele município dv ilus- festa de recepção condigna, hml1e- tava assim oficialmente realizada,

tre Govemadol' e $ua Comitiva nageava aos hóspedes de honra. C01?,tinúa na 3a. pago

Chocou-se com

desta capital,
lodos os

No dia fi, C01110 de. COStl1111(', Das

floriafiÓpOn" 9 ele Junho de '949-'-I segundas-feiras, decolou às 7 horas

______________-=_______________
e 10 lhinutos> do Aeroporto Snnt()s

Joinvile tributa brilhantes homenagens ao

sr. Governador José Boabaid e sua comitiva

pl:en{jia'l'e, t;;.o sÓl1lente, ás solcní- Uma vez chegados, sendo gl·:.l'lde
dad,�s d,1 reabertura da Sociedade parte da rua do Príncipe perc\}l ri

Ginástica de Joínvile, que reline oS da, de pé, pelas autoridades, se lE·

mais representativos elementos da rigiram todos ao palanque oficial,
industria, comércio e sociedade 10- armado à Praça Nerell Ramos, freu-
cais. te ao edifício dos Correios c Tc-

NA DIVISA DO :MU�ICIPro légrafos, de onde assistiram junta- I
A Comitiva governamental, (me mente com outras autorida(!e�, eH- I

daqui partira às 11 horas de s:íhado tre as quais destacamos o 51'. Ten.

ultimo, em automóveis, almoçol' no CeI. Celso Lobo de Oliveira e ofi,

Hotel Caheçudas, em ltajai, �he- ciais do 13 BC., ainda oficiais do

gando' ao Kml. 4 da Estrada .Toinvi- luxuoso navio "Betty Ryan", ora

]e·Florianópolis, precisamente na surto no porto de São Frnncisco,
divisa do Municipio, ás 16,3� hor:\s, áquele desfile.
onde aguardavam os ilustres visi- Em seguida, conforme programa

tantes, os srs. Maurilio da Costa do, teve inicio o imponente desfile

Coimbra, Juiz de Direito 'da Comar- dos escolares e de ullla companhia

ca,,,representante do sr. dr. Go- do 13 BC., que marcharam ao som

vernador Aderbal Ramos !h Sil- ca Banda \le Musica do Abrigf.) cie

va, Adernar Garcia, Presidente do :Mcnores, sendo os menores aJI)'iga·
Diretório Municipal do P. S. D., cos alvo de repetidas palmas da

representando o sr. Celso Ramos, compacta assistência que comparti
Presidente do P. S. D., secção de lhava das homenagens que SI>. c!,ta,

Santa Catarina, major Asteroide vam efetuando ao governante calari_

Arantes, Delegado Regional de Po· nense.

licia, dr. Manoel Simões, diretor do Os escolares, calcllJados ê3t�S em

Centro de Saude, Dr. Haroldo Pe- cêrca de 3.800 alunos, desfilaram
derneiras, diretor da Empr�sül, na seguinte ordem: Colégio Bom

capitão Costa Lino Sobrinho, rep. o Jesus, Eseola Normal S. Vicer:te de

iS BC, sr. Luiz de Carvalho, fundo- Paula, G. E. Conselbeiro Mafra, G.
nário da Fazenda, à dhposição da E. Germano Timm, G. E. H.try Bar
Empresul, sr. Alvaro Maia, agf'Jlle bo-sa e, por ultimo, uma COl1Jpa·
municipal de Estatística, sr. Ovi- nhia de guerra do 13 B-C.
<�io Pereira da Silva, Presidente do A formatura da mocidade es,

Sindicato das Industrias de Serra· colar joinvilense, cujo garho e dis-
J ias, sr. Edgard Scbneider, dI) ['top. Cil)lina mereceram os aplausos' das
Estradas de Rodagem, Vereador l{o- autoridades e povo, pré-aunuciou o

drigo Lobo, dr. Norberto Backman, brilhantismo com que os demais
dr. Sadala Amim, sr. Antônio Kreu- atos programados haveriam de al
ger, Prefeito de Araquari, sr. Ita- cançar.

Fino cromo PRE TO • MARRÇlN
SOLADO DE BORRACHA
0.37a44 - Crji. 145,-
OFERTA ESPECIAL DA

----

d�Ul\I_ry
rua TIRADEN1ES.19F lorldnôpolls

lPETIDLllR
11111"[011

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

l

o

um
pico da Cambirela, proxime
avião da FAB, perecendo

tripulantes e passageiros
DUI1lOJlt, no Rio, o avião "C-'l,

"

n. te, tendo tomado "proa norte" e w

2.023, do 2°0 Grupo de Transpor-te "aerovia '
era a "Verde-I".

da FAB, para fazer a viagem lF.' de As 14 horas, isto C, logo HIJ6s a.

·Janeiro-Uruguaiana. decolagem do aeroporto da Base

Esse avião, tendo como comaudnn- o comandante do avião, chamou' a'.
te o, t� ten

.:
aviador C�rlos Auvusto I "Torre de COl1t�'ôle" e comunicou

de Freitas Lll113 e co-pi loto o tO t('I1. que estava "subindo por instJ'llll1en-'

aviador :\Iiguel Sampaio Passos. na- tos", não mais voltando a comuní-.

vcgador, () 20 ten. Damião C<1P�' car-se.

blanco Neto; radio loperador o 30

sgt. Haroldo de Oliveira Almcir!a ; 1°
DESAPAHEClDO

Não tendo aterrado cm Porto Ale.·
mccan ico o- 20 sargento Or-lando ./\U"

gre, como seria de esperar, foram.
imediatamente tomadas ns necessá-.
rias providências, as quais, entrrtfln�

to, devido ao mau tempo reinante,
foram prejudicadas em granr!p par-.
te.

Vários aparelhos partiram .Ias ba- ..
-

ses próximas a Iim de procurar ]1)

calizar o avião desaparecido.
LOCALfZADO

Ante-ontem pela manhã, o �;\i:Ji...
tão aviador Dclio Jardim de Matos.;
comandando um "Douglas"-""''''''''
G. T., comunicava pelo r ádio
havia localizado o "C·47" no

Conclue na õa

que'

pko-
pag•.

A crônica polí í.ica, no cenário federal, foi íntcíramcnte
imunizada pelo diseruso 'do senador José Améiíco. Aguarde
mo ..s, agora, as consequências da palavra do eminente paraiba
no.

x x

x

;\lo a,mbiente estadual indo continua de. acôrdo com os p111-
nos pré\'iamente esLabelec idos. De imlJOI'Lan I e, nada de no\'o

1)0 (l'Ont. :VlerecE' regi5iro, entretanto, a1guma csc,u'anlUC[l do'
P. 8. P., na", úllimas horas. :\ii.o é rato que- exija muita 'alen
Ci'io, ele '\"ez quc o conUdo c�labelrcido j)0l' ellli�s<ÍJ'ios do Sl'.

Aclemar de Bal'ros !'e deli ,iu::;tamentc nos palitos c�!lel'ados.
As ·primeiras noticia;; (las inclll';;ões pessellistiB em lerras ca

larinenses, sem emllilrgo da eSl)C[ilcllhn' mlill-111'opaganrla der
sr. Jofio ele Oli\'cira, foram absolulamente rninosa;;. Os di
retol'Íos ol'ganizados na Laguna e no JmaL'ui cuus-al'um hila
riedade. :.'Iío primeiro estão alé os domésticos do clil'ctor do·
COlTeio do Sul; ao segundo f::llta tulano para CllTaneal' J % cio.
eleiloraclo do mais pre�tigiosl) chefe municipal do E:::,Lado,
CJue é o sr. Pedro BilLCllCOlll't. Em boa alllíli;;r, o que pOl' r?-ll!
quanto ai está é ancdot,a. Afirma-se, agora, que a ,�el1lente
s,pn\ lançada aqui na CapiLal para ser inadjatla ]Jrlo Estado.

Para isso - falam !lo/ ai - os srs. Pa�so� :\faia e \\'an-'
del'ley Junior esião cercando (lo primeiro ao (JUillto emi:ssá�
rio.q do ,sr. Adernar de Barros, atualmente nesta Ca]lí tal.

O trabalbo para hem impressioná·los p por dr'rlJa is flrd no
e se resume no de\'el' de recambiá-los com urgêneia e em ab:;solu
to estado de ignorância. Se êJes, ])Oi' impel'lhll'nLe Clli'iosida
de, começarem ele inrlagar disLo e mais riaGluilo, o sr. Adernar
de Barros acaba pôsto em sOilsêg'o, emudece -c não diz aquilo
que os 3eus ex·fuLuros - cOITeligionál'ios daqui eS}1el.',am an-·

siosamenLe ouvir: O abre-te sézamo!
De fato, os diBsidentes da C D. :\'. que elese,jam organi

zar o P. S. P., enLre nós, ficarão em maus lenço e;;; se tiverem

cIup l'0sistir a algumas indaga(,'ões preliminares e indispen
sáveis à dil'e(êão centnal do Particlo.

Exemplifiq\lemos: O .�I'. \VarderJey J(lI1ió,' não poderá,
llegar que, se em algum lugar dispõe ele influência politica"
êsse lng'ar não será em f;anta Catarina, mas no Panll1á, de'
onde é filho. P.or igual, não lhe �erá possivcl contestar q).l&·
há mais de 25 aTl'os vem sendo candidato a cargos eleLi vos,.
sem outra vantng'rm que a ele ser, boje, () dono inconl,esLá"el
da maior e melhor roleç'ão fie denotas eléi [orais. O sr. Pas-'
sos Maia, de sua parLe, como chefe de esmagadora. influência:
em Chapecó e loaçava, como ·pxplicará o fato de os ,prefei
tos e clepn!ados daqueles dois municipios sel'em os seus ad-·
vrrsários? O vereadol' Roberto da Luz Cosia porlel'á garantil· .

que os "otos que r·ecebeu 110 Estreito .

el'am seus e não da·
U. D.N?

Sabemos que os emissflrios do ehefe bandeirant-e não são,'

'Pacóvios e não cosl.umam ir a corridas de gallsos.
'r{lnto quanto nós, já ,�abem, fl estas altura,s, que, na re

eenLe cisão da U. D. :N. caLal'inense, o gl'UpO que, den(l'o e]c) .

eleilorado o.posicionist,a, tem ·conteúdo em ex(el1são -e vroflln-·
c1idarle, não é êsse que deu para fner sel'enatas à ,i·anela do

go\"eI'nador .paulisla. Já l.erão notado que ê"ses músicos e,;tão
com o instrumental muitD gasto e desafinado.

Para im\pression!u' alguma platá'ia, n/eces.s,iiJ.am d,e boa

gaita! É o que querem e esperam, sob pena de falêncÍa_ --

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


