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Visitou, ontem, a Assembléia o I Rupp apresentou à apreciação.
SI'. General João T. Barbosa - da Casa telegrama a ser' dírí
Rejeita.da urgência para um te- gido ao sr. Daniel de Carvalho'
legrama propôsto pela U, D. N, Ministro da Agricultura, con�
- O sr. Daniel de Carvalho se- vídando-o a visitar Santa Ca
rá convidado a vi�itar Santa tarína, à época da safra do trí-
Catarina, na próxima safra do go.

- ,

trigo Em votação a matéria, o sr.
Nunes Varela, lider da maioria
após de?lal'ar ser honrosa par�
os catarmenses a visita do emi
nente auxiliar do Govêrno da
Republíca, achou por bem sub

�eter a proposição à' aprecia
cao- antes de votado pelo plená
rio" da Comissão de A:gricultu
ra,. Industría e Comércio, que,'

Subvençâo hoje, se reune. O sr. Waldemar

Para; a hora do expediente Rupp, autor do telegrama vol-'
não houve orador inscrito. O .tou à carga aehando jlloqua a.

sr. Bulcão Viana apresentou p,rovidência do lider majoritá
um projeto de lei q_ue tisa eon- no, requerfndo, ainda, em ul

ceder à Associação dos Ex- tima in�estida, urgênch para
I Combatentes do Brasil. secçao

o ?eu telegrama. Tornando à

de Santa Catarina, um�;(. sub. T:'lbuna, o sr. Nunes Varela ma
venção anual de 12 mil c!'uze.i- n�festou-se contra essa ürgên
ros.

. ela, ponderando que a safra do
trigo ainda sera dentro de dojs

--Gal. João T. Barbosa a três mêses, não hav'endo, PQr-
A sessão foi, a seguir, suspen": tanto, razão pa:'à' cor,l"€:riaS, ..

sa afim de que os srs. deputa- A_ seg�i� foi o pedido de mgên-

Idos cumpl:imentassem. o sr. Cla reJeItado. devendo a Com's
gal. João T. Barbosa, o aual à são de Agricultw"i fp�ee'i�l_' �s
Assembléia fôra para agrâdecer sa matéria aindá hoje .

e retribuir a visita que lhe fez Assim, o convite será feito ao
uma Comissão de parlamenta·, sr. Ministro da Agricultura

Calo')•.ca' res. Ap�s.cordial :palestra l�a. �a- após aquela - Comissão 'opinar
) la de vlsItas, o 11�stre mIlHar pela sua oportu�idade, uma

I contenaneo se retlr01.�, sendo vez que muito honrará o Estado
acompanhado ao porta0 do Pa- de Santa Catarina o sr. Minis
lácio do Legislativo por vários tro Daniel de Carv�üho em as-

Decreto da Sacra Congt'egação do Santo Ofício declarando cis- deputados. sistindo a próxima !3afra u:) tri-

máticos e apostatas todos aqueles que se filiaram '

Reaberta a sessão, passou-se go, que será ta:lvez no mês çe
à referida agremiação.

a agôsto próximo vindouro. .

Cid d d V t·· ')1 (V
., "l

_

( f'
•

Ordem do dia Em seguida, não havendo

. � e o
..

a lcano, � •.tl.)

-I
�� aça? re ,en.nda-se a Ação Ca' Não houve matéria a ser 1i8- mais matéria, foram. m t'raba

A igreJa Catohca Romana .exconlun- tolIca) e prInCIpalmente d';s]cal cutida ou votada, apresentandc lhos suspensos e outra sessão

go� os, m.e�bros da. SOCiedade da porque seus 'patronos não hesita', O sr. Waldemar Rupp, da U. D. convocada para hoje.
Açao CatolIc%- patroCInada pelo go· ram em Jazer com que muitos, pela N., dois projetos de lei.

I
.

.' .

vêrno dominado por comunist:::s da força ou pela fraude, dessem seus
CASA MISCEL·ANEA dlltri..

Convite ao sr. Da'iliel de b'd d "Ri:d' R C
Tchecoslováquia. A Sacra Congre- pomes, ousando mesmo a ali�Lar e f UI.ar. OI.. • tOI , I A-

gaçâo do S�nto Ofició emitiu o publicar entre seus adeptos muitos �arvaJho. i Viêtor. VAlvula" e DilcolI-

deCl'eto que icondellOU o �rupú sacerdotes e leigos que nunca ade-
Em segUIda o s-r. Waldem�.r � Rua Conselheiro' ': Matr.

como cismático e fraudulelftan1C'n- riram e até exprimirem desarôrdo.
te denominado. Por estas razõ'cs a Suprema Sacra

Congregação do Santo Ofició, I'.,s

seus deveres de proteger � inte·

gridade da fé e da moral, em nome

e com autorização do Sumo Ponti
fice reprova e condena como ciso
mática a "a��ão" fraudulentamente
denominado "Ação Católica" e de
clara cismáticos e após'tahls todos

aqueles que deliheradamente p por
sua própria vontade tenham aderido
e especialmente os al1tore� da mes-

Será Griada a Secre
taria do Bem ..Estar
lOS Estados 'Unidos

ASSUlDiu a

direção

.Washington, 21 (V. A ) '- o
presidente Truman solicitou ao

Congresso .a criação de mais
um departamento com a cate
goria de membro do gabinete
- a Secretaria de Bem Estar.
Além disso" solicitou que p isse
ao Departamento do Comércio
a autoridade sôbre as estradas
publicas, Esses planos - mim

\.. total de sete - foram enviados
.ao Congresso meia hora' depois
de ter o presidente Truman as

sinado a debatida Lei de Reor
ganização, que lhe dá amplos
poderes para reorganizar e :110-

dernízar a admmístracão na

cíonal, sujeito ao veto �.o Con
gresso. As estradas públicas
atualmente são -irtmínístradas
pela. Agencia de Obras Federais.
Os assuntos de bCI·G, estar e se·

guro social são admirnstrados

pela Agência Federal de ScgJi?'
1'0.

.J

Todos os planos - caso se�

[am executados � levarão a

efeito a reforma e as propostas
i'). econômicas feitas sôbre a orga
nização do govêrno pela Comis
são presidida pelo ex-presiden
te Herbert Hoover. As ou".cas
reformas seriam - a) atribuir
as funções do Bureau de. Seg·u...
1'0 de Emprego' - colocação de
qesempregados e auxílio aos

desempregados - ao Departa
mento do Trabalho; b) Reor
ganizar o Departamento dJ
Correio; c) Ampliar o escopo
de função executiva do presi
dente; d). Modernisar a Comis
sãp de Serviço Público e e) For
talecer a autoridade do presi·
dente da Comissã.o Marítlma.

Paralizado O porto
de Gênova I

�
. ROMA, 21 (V. A.)- o porto de

Gênova está virtualmente p�lJ:aIisa
do ,em virtude de greve dos por
luáTios.

Um porta-voz do Ministéric da
Mru:inha Merdiante declarou Que
.cerca de 50 navios italiano!), inclu
,sive o transatlantico "Satumla"
(20;000 toneladas), estão retidos 1'1.0

põrto. Os navios estrangeiros, ao

que parece, não foram atingidos'
pela greve.

'.

o movimento teve inicio no sá
bado, a bordo do "Saturllia", pou
co antes de o "liner" partir para
Napoles e Nova York.
Cêrca de 1.500 passageiros e;tão

l'·etidos. em Gênova e Nápoles.
�--------------------------

"'Da ilustrada, conterranea e reno
ulada -educadora, exma. professora
Antonieta de Barros recebemos
:ltencioso oficio comunicando-nos
haver reassumido as funções de di
retora do Instituto de EtIllCação
""Dias Velho", Gratos.

-=

o MOMENTO
�,-------------------------

ASSOCiação de escolares
.

o "?iário Oficial do Estado" publicou, nestes úl
ttmos dias, alguns quadros referentes ao movimento
educacional no_Estado, para os quais é oportuno cha
mar-se a atenção de quantos se interessam pelas ques
tões do ensino público. São êles, em síntese, uma ex

posição dos vários setores em que se exercem as ati
vidades da educação popular, orientada no sentido
do desenvolvimento das assocíacões auxiliares da es

cola e que constituem salutares esperíêncías para os

alunos.'
.

Um desses quadros apresenta discriminadamente
por Município o número daquelas instituições asso

c�ativas, entre as quais algumas de acentuada suges
tao dos beneficios da solidariedade humana.

.

Assim. por exemplo, as Ligas da Bondade, que
equivalem a fecundos núcleos de cultura dasvirtudes
essencíaís à bôa edírícacão duma consciência moral.

Dês�e gênero, 'segundo se infere do exposto na publi
caçao a que nos estamos referindo, há no Estado 358
organizações em pieno funcionamento, nos grupos es-

colares. .'
f

Para a formação do' civismo na infância das es

colas, existem também 1.172 organizações, em ativi
dade.

Mas, passemos às -bíhlíotécas escolares. Contam
se ao todo, no Estado, em número de 880, dissemina
das pelos muitos grupos escolares. Se Queremos co'

nhecer a quantidade dos volumes que elas possuem,
.englobadamente, temo-la nesta expressão numérica:"
127p60 volumes. Desses, 49.415 pertencem a biblio
tecas dos grupos escolares, que apresentam no exerci

c�o de 1948 'Um número de consultas bastante expres-
SIVO: 108'.950. I

.

Nas escolas reunidas, há um total de 3.246 li
vros, tendo as consultas atingido o número de 9.617
no último ano letivo. As escolas isoladas também,
em: grande parte, possuem bibliotecas, que sóbem à
quantidade de 484 estaduais e 238 municipais.

Refenmo-nos apenas aos 8stabe1edl1.ení;os :;fi

ciai�, pata salientar, assim, o interêsse com aue o Po·
d2r Público do Estado procura tornar tão -efiCiente
quanto possivel a ação da escola, quer como sinlples
centros de instrução intelectual, quer como fatores
de desenvolvimento cívico e :moral. "

Voltaremos a focalizar, em face dos ,mesmos qua- .

dros que o Departamento de Educação está divul
gando, novos aspectos das atividades auxiUares da
escola, através das quais se aprimoram os sentimen
tos da criança e se lhes insuflam estímulos morais à
ooopel'a,ção e ao gõs'to da cultura sadia, que contribua
para a perfeita f01'mação espiritual das gerações'·
novas.

I Pretendiam derrnbar�:ê;�1tvêrQ.o.·· .

i da Repúblíca Doa\i:·' .�:V):�A·li���t�t;' '�, '.
�

ó'l �� : "�i\ ,� <;�:,I..� ��\;"h·1

Tropas sediciosas, transportaâas por av!({b ;'it�ru\das'�
pela Marinha de gue1Ta do presm,€nte T'r1f)it�Q'1j�c,'):' '.

em Puerto Plata. ""- ',� J.,' <' •

HAVANA, 21 (V. A.) r O pre- rinha dOI� e""1íl�êólÇ" e'
si�e�te Trujillo,. da Re�ub�iCa DO-! inccp.diou_ as duas aeronaves". Dis

numcana, declar ou hoje a ,4., P., se que nao conhece o numero dos

pelo
-

telefone Internacional, qne expedicionários mas que "todos fo-
foram destruidos todos os mem- ram mortos".

.

bros de uma força sediciosa trans- CABEÇA DE PRAIA

portada por avião para a derrubada HAVANA, 21 (V. A.) - Uma es--

do seu govêrno. Disse que essa fera diplomática estrangeira tníor

força veio em dois aviões anfíbios, mau que ás 14 horas conseguiu es

procedentes de territórios de Cuba tabclecer contato . radiotelefônico
e Guatemala, que pousaram nu re- com Ciudad lrujillo e. que foi in

gião de Pucrto Plata, na costa nor- formado de que o govêrno d�IIIilli�
te da ilha. Embora não sabendo cano havia revisado o seu eomuní
quantas pessoas havia a bordo dos cado anterior e informado que SÓ�

aviões, destruidos pela Marinha do- mente um dos ;hidro-aviões' "invaso
minicana, declarou Trujtllo cue res" foi derrubado.' De acôrdo com

todas foram mortas. Os aviões eram o informante, reinava tranquiliade
um Catalína e um Gruman 1mB-M. de absoluta em Ciudad Trulülo.
Depois, Trujillo declarou: "De Esperas revolucionárias cubanas

acôrdo com as investigações que es- insistem em afirmar que os "inva
íamos realizando para estabelecer sares" estabeleceram uma cabeça
os fatos, parece que êsses avioes de praia em solo' dominicano e

chegaram com armas e forcas se- estão mantendo contato pelo rádio
diciosas a Puerto Plata, sendo ime- com "elementos simpatizantes Das

dialamente atacados pela �:opuJa- zonas do Caríbe", Estas ultimas
ção civil de Luperon, onde não ha- fontes dizem que os "invascres"
via forças milítares dominicanas. ocuparam também a povoação do
Logo acudiu uma unidade da Ma- minícana de San Pedro de Macroís,

�xc8mungada � «Ação
,

-

. da Tchecoslováquia

Essc 'decreto, publicado no "Ob-

I servatóre Romano": orgão do Va·

ticano, declarou que "recentemen
te os adversários da igreja C::üóli·
ca na Téhecoslov:áquia fund9.l'::Illl a

chamada Ação Católica, pela qual

llla" .

Crônica da ' Assem.bléia

tentaram induzir os católicos a que
a republica abandonasse a 19leja
Católica e negasSe. obediências aos

legitimos pastores da Igreja",
Prossegue o decreto dizendo que

,

o sr. Saulo Ramos inícíou a

sessão de ontem às 14,30 horas,
estando presentes 28 srs, depu
tados.
Aprovada ja }a:ta foi lida a

matéria .do expediente que
constou de oficios e telegra-
mas.

ATENÇÃO FLORIANóPOLIS
APARELHOS PARA SURDEZ (INVISIVEL)

Encontra-se nesta cidade nos dias 22 a 15 de Junho de lQ49, no
Hotel LA PORTA, a representante na Eleonora, ,da Sonotolle
Corporation em Elmsford N. y, U. S., A., onde real:isará demons.
trações com os mais modernos e aperfeiçoados. aparelhos para
surdez da afamada "MARCA SONOTONE" adaptave! a qual(!uer

caso de surdez,
DEMOSTRAÇõES SEM ÇOMPROMISSO

APARELHOS SONOTONE E INSTRUMENTOS lrnDICOS LTDA.
São Paulo - Telefone 4.8307 - Rua C()nceição, 134.

I
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Dl'•. RA� AEL �' CRUZ LIMAJ-·,

(Juca do Loide) i DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

AD,VOGADOS
l!scritócio: Rua João Pinte",

.

rr.? 18 - Flor ien àpcdi s

,

..

I�··
........·······..·.......··...·.........······!,

DR. :
,

• !iii

I ,� A,. DAl\IASéENO DA SILVA I
I .'o_r,: .,

ADVO�ADO $

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS I
Clt
•

:
I
•
til

Fones: 1.324 e 1.388
, I

I' --< Florianóp,olis - Santa catarina. i.1e.M�e_� _ "'"

Oferece EeLtS serviços.

Carias a Maria Inês

A família JOSÉ DO VALLE PEREIRA (Juca do I Loide) ,

convida aos seus parentes e pessoas amigas, para assistirem
à Missa de 60 mês; que manda rezar dia 25 de junho, às 3 ho
ras, no Altar da Catedral, em 'intenção da alma de seu pran
teado e sempre lembrado Juca do Loíde.

CÜ§à R.ecem
cOlisírl.nda

Praça 15 de Novembro. 22 - 2° and,
"

(Ellificio Pérola)

/

,

Se te coço, não te coces]. ..
Passa MITIGAl, que isto passaL.

se ê BAYER é bom

I

Leia, Divulgue e'Assine
Ir

Jornal- 'de 'Joinvile"
·0 mais compl:eto Orgam

Santa Cata,iU8
de

-----------------,-------

gra

r-.
'V.

AI id
" S 'B d DESOCUPA,DA

{

., Cl· Oilura ,(111108 ',erJlar' es RUA FELiPE l'vEVES
::�

6xlO r.nettos, toda de

Jorge, Ferminio Bernardes, filhos, Niní, Maria-Aguiar e ia- rrurtet ie.l, ,

'

mília, e Edith, muito consternados, agradecem s-inceramente I TRATAR NESTA REDAÇÃÚ#
a todas .pessm.::s amigas e parentes que acompanharam o dolo-

roso trans� de sua, inesquecível espôsa, mãe,
í

ilha, irmã,

I'PAB111CA
D.E. FüSFOROS tPKt)!'J...'

cunhada, tia e' sobrinha (MIRA). TA P. FABRICAR)

Departamento- de Saúde Púbffca-ll�fl:���á�:o�::n��i��g:��o,ooMê� d?· Junh ":! Pl1ntoe'l Situada em Campo Alegre - S. ("_
.

.' Vende-se tb. só maquinár-io
25 Sábado Farmácia Da Fé - Rua Felipe Schmidt Informações com A. Wehmut:ll __

26 Domingo Farmácia Da Fé L: Rua Felipe Schmidt Brusque _ Santa .Catarina"
I

O Serviço noturno, será €fetu_ado yelRs Far�1ácias Bto. An-
,:li!.., ., ....�.:'"= � _

......
_._-

tônio e Noturna sitas as ruas Joao Pmto e Trajano na 17. I ALUGA.SE

A, presente tabela não poderá ser alterada sem prévia auto-! Um quarto, sem pensão P31J!. um"

rização deste DepaTtame�to. , . . I casal sem filhos ou para solteíre,
Departamento g.e Saude Pubhca, 25 de mAalO. de 1.949. I

Luiz Osvaldo d'Acampora, Farmacêutico-Fiscal. Rua Vidal Ramos n. 1S,

da
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos ·mip.utos a 'llQYa, receita

- Mendacc ___; COlneça ,3. circular no

sangue', aliviando os acessos e 08 ataques
da asma' ou bronquite. Em pouco tempo
é poes'ível dormir bem, respirando livre e

faeilmente. Mend.a�c "l)ivia-o. mesmo

que o .QÍal seja antigo, (;erqu,e dissolve e "
remova o muous que obâtrúe as vias res-:

.

piratôrias, minando a sua energia. arrui
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho,'Mendaco tem tido
tanto êxito Que se oferece com a .garantia
de dar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo alívio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça
ft\endaco, hoje mesmo, em qualquer

I farmácia. Â nossa Itarantia é a sua maio!'
pr"t�o. . ,.-_,

Mendaeo A�a��,::,m

V E N - D E M-S E,
Dr. (L.RHO Gp

GaLLETT; <,

ADVOGADO
.

Vendém-se lotes de terreno fio Estreito, em ponto servido por di- J
'versas Iinhas de ônibus. i

O proprietarlo fornece ali escrituras e demais documentos exigidos f
pelos Instit,utos de Prevídeneia e Caixa Ecanomica Federal, ínclusi- �

E
..

'1.6
• R 111"

•

. .

.'
-

I
.crl� riO" II> l<UIt\-:lIQl

ve prova de. domínio de 30 anos.

,',
Ruo Thcuia7.\t�fl .411.'

I. 'I'ratar na Empresa de Melhoramentos e Obras, à Rua João Pinto
,

,fONE •• 1468
D. 32 das 10 ás 11 horas e das 15,30 ás 18,30 horas. !........ , .....,..'.

-

,. !v= ".

..

...

Cl'�" • ciível
,Collllititulgão d. SooiadGd..

NATURALIZAÇÕES
Titu.lotl DeclcZ'(l'tói-los

'l:toutIlIp.ort,.;u rég1.1iell'tlfil de ca.rgO$ dopôrto de

,SÃO FRANCISCO, DO SUL para NOV4 fDIII
,

,

lnformagõel coroa0 Agente.
Flofil:lnôpo!is - Cárlos HoepckeS/á - CI - 'I't!!etone 1�212 ( En:!. t eleg.
Sãci Francisco do�Sul- Carlos HoepcJ:e S/A -�I -- Telell)Qe 6 MOOR$ MACK,

I

:ilI '

eClmente

T I J 5
V. S. quer construir e não sabe onde adquirir os tijo

los? - Procure a firma PRODUTOS S. J. TADEU DE K

VEIGA, à rua ALMIRÁNTE LAMEGO n? 99, Faça seu pedi.,
do que será atendido com rapidez e terá ótimo material para sua

construção, .

Temos tijolos de diversos tipos:
Compactos, e de 2, 6 -s Iuros.

•

Páscoa dos. Funcionários'Públicos Cicis de Florianópolis, -

Vários funcionários públicos, que fizeram sua Pascoa em""

1948, descansam hoje na Paz do Senhor. Coléga amigo! Nãw
desprezes o divino -convítel Talvês seja o último que recebes,',
Não faltes à Santa Comunhão, no dia 26 'do corrente! ii

-

MóVEIS. LOUÇAS E l\fOEDAS ANTIGAS

\
Deseja comprar ou vender?

Cartas a José Claudino da Nóbrega.
São José - Ponto final do ônibus, - DISTRIBUIDOR DO ...

Católogo de Moedas Antigas do Brasil
Pelo correio Cr$ 25,00

Ouçam âieriement«, das 9 âs 13 e das 17 às 22 horJl.tB

RaDIO IUD,A' ZVO 9
1530 kilocie1o.s ondas. tn'éciías de .UJ6

TUBARÃO -� S. CATARINA

metros

As águas do mar não constituem

perigo para a conservação dos Mo
tores JOHNSON Sea Iíorse pois to

dos êles, antes.de sair da fábrica,
são tratados por um processo espe

cial, idealizado e executado
.

para

proteger as partes metálicas -contra

.,'
os efeitos corrosivos da água salga
da. Distribuidores Comércio &:

Transportes C. Barnos S. A. - João

I Pinto, 9.
'

I
!

·1
I

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

FRAQl1EZAS EM GERAL

'----PLAiiTÂNDOi)A-
Tem V. S. pomar, jardim e ne

ce'ssita de árvores frutriferas e

flores?
Peça catalogo, nesta praça,

com J. Costa à Rua Jerônimo

coel��Z��sJ=Ái: . . .. I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sub-Comíssõo Cctorí ..
nense de Folclore

AS I

. I
R1:r'Z - Hoje às 5 e 7,30 horas
- Incontestavelmente o me

lhor filme da série' de Edgar
Rice Bouvn.ughs,
-- A.lentnras sensací..ua's t.

'eletr1�3, rtes em plenas selvas:
li. CONII:'ANHEIRA O'r�

'I'AU'lAN
com

Johnny Weissmuller e Mau-
reen O'Sulivan.
Homens contra térasl
Homens contra homens!

Perigos:
Arrojo!
Aventuras!

No Programa:
1) - Cinelandia Jornal -

Nacional.
2) - Reportagem especial da

visita triunfal do Presidente
Dutra aos Estados Unidos.

Preces
eis 5;00 e 3,20.
"Imp. 10 (dez) anos".
................ ·· .. · ....

··1
ODEON -- Hoje às 7,30 horas IÚltima exíbicão " VIt /){)o/fi/fl; fJAK/T()TU.ltilJ,.�cfn.r�

�Gtíãnífáw---��
O�:::�1��v�:E:I�:,�w��

8,00 - ABERTURA _. Bom I Gobbi.
.' ALUGA.SE

dia, Santa Catarlna!
I

- Um espetáculo para os Um quartd, sem pensão para um

8,30 SóIos de piano I
amantes da(J'�:'tel:riCa! casal sem filhos ou para solteiro•

3,45 A voz do dia I '. No Programa: . RU,a 'Vidal Ramos n. 18
9,00 Variedades em gra- 1) -- Noticias da Semana -

vacões Nacional.'
� J.��1!!Ak!l\.l,!t;t��l���

10,00 Músicas mexicanas 2) - A visita triunfal ido

10,30.- Ritmos portenhos Presidente Dutra aos Estados IMPÉRIO - HOJ'e às 7,30 horaspc rc os SU'QS

10,45 - Em compasso de valsa t- VIAS ... Unidos - Reportagem especial. A.LMA TORTURADA
11,15 - Melodias de Nápoles 0"'0-: RESPIRATÓRIAS ,'I> Preces

.

'(\"
.

11,30 - Radio cinema Cr$ 5,00 e 3,20.
11,45 Variedades "Imp. 14 anos".
12,00 Oferecimentos musí-

ANIVERSÁIUOS

CIN

nn. POLUJORO SANTIAGO
Def lue hoje :o aniversário nata

':licio do sr. dr. Polidoro S�!lltiç!giJ,
,.abalizado médico nesta Capitat. ii

. iluem cumprimentamos.

. (Filiada à Cotais-são Nacional de Folclore do Instituto
Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura órgão da Unes-
(;0) .

CONVITE
São convidados os senhores sócios para a reunião que esta

SUB-C01\USSÃO realizará no próximo dia 25., às 15 hs., na'
séde do Departamento Estadual de Estatística .

O convite fica extensivo a qualquer pessoa interessada no

estudo do folclore catarinense.
•........._.....w.....-......�......,.._.....- •...,.....,......,._.._·....•...·_._"._·.-.r-.,.",.......,...J".·.-...,.

Aniversaria-se hoje a gentil s.e- "

JOÃO DIAS DE OLIVEIRA
.

I Vva. RúTH TOLENTINO Dl'.:
,;:nhorinha Regina Magda, d ileta fi- . .

e t, SOUZA
.Iha do sr. Severo Simões e r-rna-

rnento da nossa sociedade.
LEOPOLDINA DIAS DE OLIVEIRAl participa aos parentes e pessoas de

Ocorre' hoje o terceiro' aniversá- participam aos parentes e pessoas i sua _amizade que seu filho FHAN-

kl' D de sua amizade, que sua fi!ha 1 CISCO, contrátou casamento com
. lri-o do robusto garoto Frank '11 c-

]ano Borba, filhinho do distinto ca-
JNILDA, contratou casamento com , a gentil senhoriuha Inilda Dias de

R d lf B b _ Juraci Cedo
o sr. Francisco 'I'olentíno de Sou- I Oliveira

,'�rba� o o or a
za Heto II Fpolis. 8/6/49

Natal 8/6/49
.

. .

SRTA. REGINA MAGDA

HAYLTON DIAIS
Transcorre hoje, o aniversário na

ialicio do jovem Haylton
'

Dias,
;aplicado' a luno do curso comple
mentar do Grupo Escolar "José

Boiteux" e dileto filho rio S1'. AI·

,,,,,ibiades Dias, dedicado inspetor
,_chefc do Crédito l\Iutuo Predial.

-

.

FAZEM ANOS HOJE:
O Sr. Míraldíno Dias, aspirante a

. -oficial o sr. Osni Rafs represcntan
�.te comercial o sr. João aBtista Du

. ,tJ;a, Ó sr ..Al'i Sales �rasi', o sr. Aflon'
.cír Schmídt,

.

.As cxmas. sras. Libania de Oli

"veira Goulart- e Urbina Simões;
As gentis senhorinhas Nilza Ger'

,{lei', Ih Maria Siridakis, Iolanda Ca

hral, Olindina Paulina dos PHSSOS,
;l,eatric� Rovcrc, EH Silva e Maria

"fia Glória Pereira.

14,00
VIAJANTES:

.__ F.ÀBIANO VIEIRA i 16,00
Encontra-se nesta cidade, a ser- 16,30

'viço da Administração do "J01'naJ 17,00
.. de Joinvile ", o sr- Fabiano Víe.ra
representante daquele conceituado 17,30
'órgão dos' Diários Associados. que 17,45
"se edita 11a adiantada cidade de

.Joinvilc. 18,00
O s-. Fabiano Vieira .permnncce- 1 18,05

'-rá l1i):sta capital até fins do

co.rren-118,30. , ..� .mês, tendo-nos dado o prazer 19,00
"'\I'Ic sua visita.

.

• 19,30
....�..a"'.I....",....�e,...,.�·...'II...��vJ'l.·o......&..r;:;-"4....•

[Fr'ancisco I
I e I
, lnilda I
l noivos !

cais
Intervalo.

Em tempo de valsa
Recital de Ruy Rey
Nuvem negra em '.:éli
azul (Rád�o teatro) ICarta-sonóra
Dante Santoro em só
lo de flauta
O instante da prece
Variedades
Teatro 8inger
Momento esportivo
Noticiá':io da A,?;Ê'J.1cia i

Nacional i

Músic'lc; ,opulares do j
Brasil 1
Rumtas e holi'ro::

"- Nos !:astidore,=; do
mundo

PASTA DENTAL
ROBINSON

, ,' .

..........
'

.

ROXY � Hoje às 7,30 horas
- lUm drama forte, 100%

diferente:
.

• Romance! Emoções.! .

A l.\'IOR'l'E UE UMA ElvrOÇAO
com

Dorothy Lamour e Arturo de
Cordova.

.

II
Final xdo [sensacional seria

do:
A SANGUE E .ESPADA

com

Bob Shaw .

14° e 15° episódios.
No Programa:

A Marcha da Vida -:- Nacio-
nal.

Precos:
Cr$ 4,2ó e 3,20.
"Imp. 14 anos".

Quanoo &.lgoém, tal ao.. _ ....
Ih.iro da ihut""* &-Clima. ...,.,_.
lhe, em .....�vel � Q1D dllae •
exC6lenl>e ápariUYO KMOT -.
.. v. Sit.. de �l1&r ..,.... ,

oe•• pn'tilM.a:ESTEÉ 1A11.·
een O NEliAPERITIVIJ

'Á' l'REDlLETlJl
_MiI<l1IB.

('fim

Alan·Ladd.
II

'VINGANÇA DOS ZOIVIBmS
com

Kane Ríchmond.
• • • • .. .. • " f ••• f

IMPERIAL - Hoje às 7,30
horas

INVERNO' D'ALMA
cçm

Walter Pidgeon - Deborah·
Kerr e Angela Lansbury.

No Programa:
1) - O Esporte em Marcha

- Nacional.
2) - Metro Jornal - Atuá

Iidades.
Preços:

Cr$ f5,00 e 3,20.
.................. ·1

Amal1hã - Hitz.
Dane Clark e Ida Lupino

lem:
.

I O VALE DO DESTINO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO.
ENSINO PRIMÁRIO GER11L

ENSINO ESTADUAI,..
b) - GRUPOS ESCOLARES

Matr.ícu!a. inicial, matrícula ei'etiva, f!'equêncla média e aproveitamento
1944/1948 (1)

N. de I
,

I
urdem'

I
i\tuNICíPIO

APROVEITAMENTO
Promoções + Conclusões

1 MATRlcULA j

I 1,---------------11INICIAL 1 EFETIVA

11.9«1i945·-1-1-9-46-1-19-4-7--1-94-8 11--1-9-44-1-19-4-5'-1-1-94-6-1-1-94-7-1-19-4-8 /1--I-94,--4-j-19-4-5-1-1-94-6-1-1-9-47-1-19-4-8! 1944 I 1'945 j 191,6 I 1947 I Hl48

3 5581 3 4761 3

4181
3

7811
3 9351 3 2241 3 1321 3

1891
3 4331 3 6961 2 3011 2 2541 . 2 230\ 2 5001 2 654

19398, 20 3121 20463 24482 25 802 i 17 9H! 18 622 18324 22 109 23 570j 12 921, 13 190! 13 463j 16 033j 17 055 ,

-I -I
- - 1941

-

'! 180' '-I -' -j -\ 120
502 488 512 585 567'1 4761 4581 476 5U 489j' 3611 2791 368! 415j 375
386 322, 4111 3541 326 .3501 359; 3�5', ,320, 320) 220! '1921 2901 2511' 213

7301 1 0801 8201 1 0121 1 168: 691j 1 0041 '743 9.í21 9921 535) 6411 ·513j 6521 BOi
426 4511 4'141 525· 5191 4031 423! 4921 4801 5031 321, 2921 345! 3701 409

3501 3621 373'. 3971 435j 317i 3221 3351 342j 4061

228°11\' 238155'1. �6395'1 2433741j ;73!4691 654 7881 689 5101 3991 5871 6141 630i 485j .. ..

188/ 1731 1771 209 2821 155j

1391 1531'
1601 2061 87 831 321. 11Hi 148

1371 151! 1501 173j 1471' 1371 144. 1.44 162! 1401 781 711 951 1301 106

414'1 .458j 4571 796[ 802 439, 457 413 7301 749j 295' ·310j 305 502 537
734 813i 8541 8671 8411 722 737 7791 809 8181 � 4311 5521 5611 6181. 673

-'I -I ..:...) 9271 1 1171 -I --j -I 845: 1 0381 -I -I -I 645)
'773

175. 216 205 212 22á 157 1851 1901 202/ 210 116 92 128 143 IH

6661 655\ 692j 935\ 912, 599 575 6311 8881 8521 4851 501\ 501 703 703

24�1 219 2161 250 28QJ 2291 2091 190: �ll' 130! 189 174 '1481
1681 201

3051 3501 348j 3401 34ll' 25"1 275 2791 2"/91' 2961 2061 2241 21)3 1851, 20�
43�! 4391 4471 455 4621 éíl 4171 4281 4il 430j 2611 309i 361. 3110! 260

154'1 1501 212! 1941 1801 124! 1221 155j 190\ 1651 611 1131 83i 118! i�ã277 2391 279/ 2991 3311 262J 2391. 2721 28:l1 314 191j 1531 1451 1771 12tl
1981 181! 193 2001 1931 190 177 177j 1831 1861 1441 154, 154 143

906j 9551 9261 1 732 1 8081 881! 9361 442j 1 5561 1 6871 7851 6441 696! 1 0�91 1 OH

-I -I -I 201 229 -j -I -I' 178\ 2031 -I -I -I V11 158

5081 5181 6441 5721 603! 474!
486: 624! 5511 578j 290' 3631 4201 3!W 394

,

"346'1 327 1311 330'.. 3S3
4821 521 515 5551 541\ 453 .4821' 4851 498. '481,

2053, 2071i 20/j.]1 2048, 2 137 1881 1880, 1 832, 13541 20511 12116; 1213j 12991 1 �\)Hi 1587

1 131! 1 1221 1 1431 1 3081 1 2P2! 9961 955j 9921 1 054! 1 0901 7291 7131 746 1251' 740

3731 393 404 370 I 3641 366 3811 3721 333! 3231 252! 2991 275j 2431 255

5161 5501 6261 674\ 7031 5041 4371 5831 611! 5901 3161 407j 4701 4551 513

1 I \ 319 2681 1 1 I 212j 2�61 -j -I -I 14°1 179
- - - - - -

12'7'/ 2031 � � �2631 283 304 320 3161 229 2391' 276'1 265 28816�\ 6��1 6�\ 6�\ 6�\ 5�\ 5�1 6�! 5�\ 5�\ 398 491 394 2821 309

6421 682j 680j 6871 7311 '638j 6251 6371 6511 nOI 498\1 52o( SõS) 5õ2i 536

4671 4551 7381 7971 1 0971 4041 <1341 668 729 1 0261 329 2801 4331 5121
770

249! 225! 1871 1741 1431 242! 220' 178' 1531 1311 1221 179 150j 116 97

6591 6571 560; 5961 591 6151 630j 553' 5611 5731 500r 4781 4351 501 439

J 1 641 5321 480 3011' 259 320 405j '402
5371 546. 5311 5681 561j 458 450 4 "

.

I I \ 2431 237198r 2151 229j 2891 3051 1981 205\ 208, 276 2871 148 141 189 •

3991 4451 3891 3521 3491 3671
3731 3651 3281 3191 250: 2541 .247 236! 245

279! 305 '323f �831 407 245 3211 300j 2621 384j 1661 18ª 2041 1311 204

263j 2571 257j 283\ 3011 2U 2321 2301 25'{ 2831 1721 167j 173j. 2011
220

1 1971 1 248j 8091 1 406 1 513/' 1

07l(
1 096'1 7261 1 2511 1 3711 87�1 743j 5711 993 915

319 3481

334\
3421 314 273 3161 3181 3001 298 228[ 248\ 2391 239 218

54�1 478! 516 5241 7641 473 448\ 5021 500 7481 334\ 3281 406\ 3551 .538
��6' HHSln8g,U2ul�2:��.�.3�7�1�2:1;1:�:!�!:t�7�5;11�2:���:�_!�2:5���q:l�2:,��:�:61:i��:,��:��·�1�5_':t:11_':.5�a:3:1_1_8_5_H�j_1�9_7�O�9����_

1 Florianópolis . . .. I·
.11
Interior - Total .

;. . A�q"�aJ'i '.,............... I,Arnranguá .

4: .. Bigua.çu . . . . . . . .. I
5 I Blun.lenau ,........\� I

Bom Retiro .

Brusque . _' 0_0 ••••••

8 1 Caçador.: .

9 CamborlU. . . . . . . . . . . . . . .. {
10 ! Campo Alegre .. ,;. . . . . . .. \J.1 !' Campos Novos ........•.

1.,\,23- 1 Cano!.l1has •.............. I1
Chapecó : .

'ii I �o_n?Órdla . • .. .. .. j
rICIUma ...............• I16 1 CUl'itibHUOS .........•••.•

17 I,....

18 \ Ib.;���"::::::::::::::::: I
�� ImanlÍ

.

. Illdaial·
.

�� I Itaiópolis .

I Itajai
.

2243 1 Jagual'lllla .........•.....
. Jaraguá do Sul .

25 I Joaçaba .••...•...•......

25 1 Joiuvilc ..

�� j t���ta.. ::::::::::::::::::1 N�;�a T;·�;t�· .

!. i������;����: : .: ) � � .. : :
I Rio. do Sul

.

\ RoaelO .

São Bento elo Sui':::::::
I São, Francisco do SL11

1 São JoaqUim ::
São José """"""""

I TijuCRS ..........•.......

Tlmbó
.

Tubarão
.

Utussanga . 0.' ••••••••••••

Videira ................•.

j SAN'T-:, 'CATARINA

29
30
31
::;2
:ia
34
35
36
37

�
33
39
40I
41
42
".,,,,

<:\4
45

3 845j 3 728j 3 948j 4 0941 4 268120 1381 21 5031 21 7501 25 9531 2'1 368;
--i -I -I -1.2051.

5361 522, 5531 650 .\. 628
391 35<\1 4721 370 3761

731', 1 1521 8711 1 1151 1 0581
453 4851 5011 570j 5831
373j 3791 3911 409j 4721
4841 7!!7[ 8101 7601 6501
198. 189, 183, 182 2921
140j 160j 148j 1791 169'1486 i 5241' 4971 879 89.'
8141 846 904[ 9251 929i
-j '-,. -I 9981 1 1371
162j 1971 2151 2191 249j
7401 7831 7941 1 0361 9961
2<;11)" 2371 2271 2561

3561306 346 I 3781 3351 380
4661 4351 4691 4951, 469
1621 162! 1841 244!' 2021
2821 2611 2871 3111 346!
1981 2001 1991 1881 1961
9571 1 0121 1 044{ 1 7831 1 9901
-I -I -I 1891 2301

514, 5331 694 6101 66015161 5711 5ô61 5931 596
2 OS7 2 lí3l) 2 1501 2 1471 2 171/
1 0311 1 1851 1 19t1 1 2891 1 378j

3951 1\20( 4421 4251 3751
562[ 551, 6381 7101 7341

-\ -I .- 235' 2701273 nl'! 3301 354/' 348
6531 6531 743! 728 650j

T _, _� __ i _1
7251 7011 713j 772[ 807l
4'161 4571 7441 8171 1 162'
2451 245! 1891 181j 1571
666\ 6951 615! 6321 650i
5811. 583: 5801 625'1 6251
22!1 218' 2481 300, 329j

4121 '150! 4181 380j 3551
283 3661 3�6! 3241 4031 .

2591 2391 249j 281 2851
1 2691 1 376 891j 1 5441 1 6371

32.31 365! 349! 3341 343j
5361 5061 537j 5691 6231

I 1 I I I
23 933 f 25 231! 25 70Sj 30 047! 31 636

FREQUÊNCIA MÉDIA

,

'.'

. :

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A.ceitam-s€ encomendas pasa
qualql.l€T quantidade

flORtANOPOUS
'*Sauta Cataj\infi

. .. . . . .. . . . . .. .. . � -.

Dominq.O
PANAIR - 10,(0 - Norte
rniU:"";EIR.O 00 grJT.s - H,ao
,taI�Am - 13,15_Q 15Jl1.

•.1 "".�

Cid Racha Amn�1
. ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos 81'S. interessados que.
tendo regressado de sua viajem aos

Estados Unidos da América do Nor
te e países visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu escrítórto
(Rua Presidente Coutinho n. 'l2)
nos primeiros dias de agôsto, eSj)l'.
rando continuar a merecer as 'é"sj)(:J.
ciaís

r
atenções de seus aJ"fjÍg01l

- jdiente5!.
I I" Pedro Medeiros. AuxiUlir

B Mui�s feÍíeidadetl peio n:llsdl'li4.t
to de ",ea filhinhQ I

paUi quem pOS:H18 de Cr.$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00, renâe
o\f.f'ta de 10'/. 80 ano com recebitnerüo de [uros mensai.'J.

In'fo'J'mfições ilI;�,<; te tedaçiiíc

Mas, I1lío esquece, qlle I) ml'l��
presellte pua o Seu "POfPOLHO"
� IUfl;.'!. (.ll.dem.et& do CR:tnl�
\HTTUO PREDIAl..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"._--_-----------,--,-----------,----_._---,-----.__ .

.. 1t•. , •• _.�_ ..

RADIOTERAPIA
RAIOS -X

DR ANTôNIO MODEStO
Atende. diàriamente, no Hospital de Caridade

3.

p;fI;."f":;;",

• • •

;;l'as.

1.208.
1.305.

CONSULTúHIO:
Rua Vitor Meireles u. IS

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowski '12
Fone manual 7M

Dr. Mário Weadh��à\i
<1CIttúea .ttédica de adulto. c Ct"ÍlUlÇ....

· \Oonrultórjo - Rua João Pinto. 16

Tdtf. lI.. '769
CQn.ult" das 4 ã.. 6 I!ot:lt

/Reaidéncia: Felipe Schnn4t ... !!I.
Teld. IIUl

TeJefOlle:
(lotlsul.'iórlo
Residência

.'
�o-t,'h;;p,,,,,�

--_

Carros para o interior· do Estade Bom
o horár'io dos carros de que, é agente, nesta capital,

firma' Fiuza Lima & Irmãos, é II seguinte:
'

EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
cf excessào de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE - 2&., 4&. e 6&. feiras
Nova-Trento

E. A. 'VIAÇÃO ANITAPOLIS - 31'-. e 6&. feiras

a conceituada

16 horas
14 .horas

16,3U aoras

12,10 horas

�Dr. Alvaro de Ca�vaiho I Dr ... 6oerreilif) daDoenças de Crianças I'� P d V
· IIj.__ Oeneultorto: RUa Tenente l'OBSeCa

.

lO utes ',' eteranarlos!Silveira, 29 I Vi:são maior e mais perfeita' Horário de consultas: 9 ás 111' ,'. Especialista O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis), que a (ire, um bom bí:aÓCUBe.l."'-.,
"

I,MethCQ
- Efetivo do Hospital de tem o prazer de comunicar aos senhores ,Veterinários, FlI,zepdeiros, .

• lid
'lIJi"',

Caridade , ,Q,�ca!lç,9 quem tem lO .• ! IIISábados: 14 ás 17 hs,
,

"O-UVIDOS _ NARIZ é GAR- e,Farmacêuticos,.que está Iniciando O lançamento de uma grande série instrução."'-,....._,.__..�, .

, GANTA desses produtos.
Boo..

'

Iivrcs, sob-re toda. C!il:ftlj'l l.'iltR'h' :f};\tt�Olflll Tratamento e Operações Os primeiros já a venda, lião:
essuntos t�I. 1'ld UH

�

llun U Hesirlência,: Felip� �c�midt, 99 • SULFAGUANIDINA: Tubos de lO e vidros de 100 comprimido! de LIVRARIA ROSA8 a , 'I'5'!I
. 1 elefone: 1.<160 1 '\ 6'0

D FI
. - 1"Fere úJ lConsultas: Pela manhã no Hospital"'!.! s.

.
. Rua eJ{.\<I.o�.33 - orranopo UI

· ,.. ,:.. Á tarde: Rua Visconde de Ouro I VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampola!! de 10 cm3 e frascos de
•••••••••••••• • ••••••••••• �

· Cl!U1�a Lll'UrgH:a

Ipreto
n. 2. 110Ú emâ,

PI. "Molestias de Senhoras. �io: Das .14 ás 17 horas.
.

SÓFlO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.· . cnnoCIRURGIA GERAL. DR. NEWTON d'AVILA I VACI�A CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 26 cm3 e frascos
VENDE-SE uma, de 4 faces, com..*"Joo Serviços dos Professores Bene-! Cirurgia geral -- Doenças de Senho- I de 100 �m3. pletamente nova, marca RAIMANN.�'k"Í'.,) Montenegro e Piragi6e N?·, ras .- Proctología I VACIN.A ANTI-RÁBICA: Ampolas de 5 em3 e de 10 em3 e frascos
com trunsmissões. Ver e tratar 1111'guelra (São Paulo) Eletricidade Médica II de 100 cm3: . . '.. ..C ia. Florestal de Santa Catarína, no\;fJonaultas: Das H ás i'1 horas Consultório: Rua Vitor Meireles n, Dos dois últimos, por serem os seus prazos de valides relativamen-
Estreito, ou pelo correio, dirigir-sei'Rua Fernando Machado, 10 28 - Telefo�e 1.307 I te curtos. o Instituto Pinheiros.não manterá grandes �t�ques, ateuden- ii Vencedora _ 'Caix� Postal, 225 _'.,----.' ." .•_",

T' _-. ,- .., -"-"'�', Consultas: ÁS 11,30 horas e à tal'· i do, entretanto, a qualquer pedl�O dent:o do prazo mm.lmo necessario
FlorianópolisDR. LIN,� NliVES

., "I de das 15 horas em diante I ao preparo dos mesmos que, asslll�, serao sempre fornecidos com abso-
.. _. _.._ "M_ff.�uet(l·r da Mat�rmdad�.e médiee Uo,

Residência: Rua Vida! Ramos n. lluta garantia de atividade máxima. � .

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

Hospital de Caridade 116�' TIl" 1 4?? I Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve- SENHOR!!A!'E T �ORAS "1
a - e e üne _.' -�,

V
.

t
CLINICA UE S NR ,

- \.. -

! ' lterínáríos de grande eficácia. como: 'I'ernerrna (Buco- aCIDa coa ra A ultim.e creaçâo em retri-I. RUl:ÚiJA PARTOS Clíníea Médica e Cirúrgica do diarréia infecciosa dos bezerros), Sttlbestrot, e ainda, Vacina Centra .. g,erante é o 'Guaraná KNOT::'lmagnóstie�, c()ntrole'.'� iratar�ento í DR. AUJOR LUZ
.

Bouba Aviária, Yacina Contra a Peste Suína, etc :.;...... EM GARRAFAS GRANDES"'�'8p.eeia.lizad\) da gravidês. Distur- i Médíco-Oper1l.dor-?srteiro Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças Preterindo-o está<�ioll da adolescência e da menopau- Doenças internas de Adultos ti dos animais domésticos, serão prontamente respoadidas pelo Departa- aco.mpanha.ndo' a moda ..,,">ta. Pertubações menstruais, 1 '}1:1<\. Crlançaa nento ,de Veterinária.
� <,

•••• • ••
,••••••••••••••••••••• � ... 4.�_'ru1i<;õ'es e tumores do aparelho geui- Alta Cirurgia - Cirurgia Geral _. Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten. ?imi••1), Ül'&VI-l'ttitl PiJ.am,e.b'(l<.tn:l feminino, Doenças de Senhoras - Partos -

J derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en M�ia� dilllD.lm,elihorel; pelol!.· 1lQ1i).�üpernçõcs do útero, ovários. trom-] Vias Urinárias '-,.Rins - Coração! contrados na localidade de residência do solicitante. QM<e1l preço. ,.6 .OS CASAdMi:J:i�J>, apendice, hérnias, varizes, etc. !I- Pulmões - Estomago - Figado! l.:"ELAN.)EA _ Ri.ltlC. Míifl:li�,/Cirurg.ia plástica do perineo (ru- Tratamento, da Tnherculose [" .�_
•• • • • • • • •• • •••.•.••.......•..•.••

��';;�TENCiA AO PARTO E O!'E-i:::.: �e-;i�;��oli�����r(�tráz dOI' LOJA D'as cas'(' IRAS·

RAÇõES OBSTETRICAS I Tribuna!) Rua Santos Dumont, n. 8. > '

.."',�(}en"as glr.'udtuares, tiroide, ovà-! Consultas das 9 ás 12 e das II ás 6,
1".riO�, hipoPis-e, etc.) '. I -- Fone 841. FLOfUANcf>POLIS I . .. '!" d " t" >, . .:;� !S�:�t::s.nervosos ,- Esterihuade

I. �_' ...
._;,. ! E§peclallza�Jia em arllgos para

;�onsuJtório R. João Pinto, 7 .- Td. Dr. Roldão C,on.owl "
" homens

;.1..461
CIRURGIA GERAL :;- ALTA �I- RECEB7i'U VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-

Resid. R. 'I de Setembro -- EdU. RURG�EoR1§o�s1�,]i\'o�E SI';'!cloiviIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHO!?-AS.,\'!�rnf: e Souxa - Tel. 846. Formado pel'l Faculdade _de Medi., M {�JvTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS
_ .:......... .,. .

.""'-,---.------ ema da Universidade de SOlO pau�, I _.
'

A T-OMENSI ""de foi assistente por �ártt� anA�!Pi� I PAR 1-1 - 1
V

' ..... , .. , ... > , • • • • •• • •••••••••••

\!IDR. POLYDORO Efu\fANl DE S i
Servico Cirú�êi&doNetoro. I ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRA A- DR.. FRANCISCO CÂMARA'. ..

1
!'..irurgia do estõmago e "iu cire.uJ�·1 TAS PIJAM.AS CHAPEUS, ETC. NETO

'�Do HosMp'���C�:!-��:':,�:�: d(' flo· i ::�;i::;��::t:��;.���������?:�i-::l �rUdft pfAm� m4!nnf nre�o da. orara Escritório: ��:;)�:��e Schimidt
I

Consulta0: Da. 3 a. 5 horas, .. rua Uu "lU mmu, lU II· V. . f" 21 ( b' d
.

(Alto da' casa "Orianópoli.s. Assistenh� da l"elipe Sch:r�lidt, 2;1 (altos d" caSal
I> lO" .nJ '.

'" n, no.
:SO ra O), •

MaterniàHrle
! Re.idé�cfa"?TR,·�I�e·••. iM.��.�7·86)�:or' 110; l1'�a�� D_'m� 111sUa a ,llilSsa uaS3. e verl Ique Pal'aiso"'l

!1!\}oonças dos órgãos internos, e�l)e·! ,�
• � [UVU II " Resi:denéia: Rua Alvaro de Car..

cialmente do coração e vaso!) ! Dr. raalo 'oatel nossos' .preços e lu'tlDOS valho, 36
,;\V)oenças da firoide e demais �i:H\-1 Clinico e operador. 116;7 . dulas internas I

t:oaaultório: Rua VitOr Metreles.
, Telofo!lc, 1.405,

,Oh'.ic:a e cirurgia de senhoras
_,

COlll\1lt.e das 10 b 12 e dlu .4 '"

I! ru-&. Reeidêneia: RrtlI llIumemra.
Partos

! 2;l. - Telefone: 1.6Z0

>'�ISlOTERAPIA -� E;LECTROCAR· --'Dr. M. S. CanlallllDIOGRAFIA - METABOLISMO
L"Iillíc.. e'Xcltt.ivamt'flte .de çriat\l;a.

BASc\L R.Ull Saidanha, Marinho, 111

"WífORARIO DE CONSULTAS: __

Telefone M. 15:1

Diàriamente das 15 às 19 ho- ""-'ni-.(·"SANTAELA' I
(Formado 'pela Faculdade Nada-I"nal de Medicln� dn Universidade

do Bras11)
Médico por concurso da AS81�UI!'t. i'ela a :l?s.!copatas do Distrito

,

. Federal .

I
J;:x·lnterno dr Hospital PSiq;llâ' I
trico e Manicômio JmlleHi.no Ida Oapltal F"deral

'

1l!tK.,tnterno da Santn Casa de. W'
I'

serlcórdla do Rio de Janerro
OLíNICA :lvIM>ICA - DOENQAS

'

,NlillVOSAS
Oonsult1'!rlo: Edifício Aména

�"to - Sala 3.
E�sld(lncja: Rua Alva!'o de Oar·

valho. 10.
Das 15 �s 18 horaa

RUA VOLUNTÁRIOS Dft, pATRIA N.C 68 • 1.° ANDAR

CAIXP. POSTAL, 585 - TELEFONF. ijÚO • TEl.EGilAMAS: -PROTECTORA-

..

'''
ESCRITóRIO -:L�10BILIARIO A. L.

Agencia Gerai pai1a 8ta� VataruUl Encarrega·se, !��!�e comlss�o. caeI , 1F.&ua Felhre Scnmidt. 22-- Sob, compra e venda de im6velS.

I Caixa Postal, 69 - Tei. "Pi·�tectorl!" - FLORIANOPOMS Rua Deodoro 35.

__ utJ5 'i!@6B&W§i*Q'Mi'__ • PIff'!'kW; AA f��

f'tt.brlaunbr @ dilllbibui.darst! dQ� ufamQd>.:ts IllCt';- I
f�CIiÕ(\b1i "DISTUlTA" 0 RIVETi P�SrtU3 'tll�� �:rca\., Ihcl.. lJortim�:ntc d0 ca��mirotl� l'!ecQdól:)�, brblll§
b�niO'i III ba,:g>(i.to�. algodõ�?;'i, m01l'lna '* C\l'ialnttni>,r:�' li

íj)Oif€ll fIIlHa.�ctcil;l!I. Que t'<llIceb1l' dilf�l'tam�nt@ «f'fWIIIf.'i t.,i",,� ""i� 1.\npn<p�1t/" lI,Vh1.":i,'I\�,;� (�-;.'ll�@nleio dOI}) 8llu'm� tl'tilf'l1@ll't"huut:1lt �:i.l
T

ilttt�!ri@tI' ltUI! "(§nt1d'.:.l �4Il lh® tO'lQl'em tU.ll\f�

'.;�!.c'ê.···_·-II'''I' �:<.�(.'!:i,' !J;J:t!;7)t'["r1�",g! !V!1."rRI:?: (.!\l�� :rJ�f'�'�€I\Ii:'Í'lptl:!i\tld ""'"' :tHr!Itl�g Qm mU:mQlrM;n.� � L.,j@:a
. ,,' "'�I ,...

. ftI!ii!!!!fI!!GIIl:I\V��fH!M',*!W!i®i'm_�"��7.��fS1ltr�.:eg.r:r����·.���m��I.m....�'lIít�ffRB"R'NP't•.!'I�Qm ��

I
i II,
I

QUER Vf.SnR·S� (OM WNfOP.'fC
PROCURE A

faiataria '. ello
1

Rua Felipp'e Schmidt 48

$Ê-OE SOCIAI..�

po�no �l��g_g.

iJiu·õculo'
Brande visã.

,.

. CMlQMiII

Florianópolis
.-

rMli!!

II Dr. Ltndalfo 4.8.
Pereira

I Advogado-COnlab�Usta;
Civel �- ComercIal

I Conltltuiii1õel! d. �oci.dqde.
II lIIel'ngol cOl'el:atotl. em ".ral.
�Orgtmiza�õelll con_tÇtbeia.

Reg-illtl·CI. m(UCQII, di.�po!:\dl).
nli'l Rio. de COl'l'••pr.ndAntfl.
Etcrit6rio: RUiI' ã.lvQl'O da

Carvalho n. 43,
Dal 8 às 12 horas.

Te!lJEon� 1494

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A F. A. C. PROMOVERÁ DEPOiS \UE AMANHÃ, ÀS 2,0 HORAS, A CORRIDA DA FOGUEIRA DE 1949, SENSACIONAL 'PROVA PEDESTRINA QUE
EST.Á DESPERTANDO GRANDE INTERÊSSE E ANSIEDADE NOS MEIOS f;SPORTIVOS LOCAIS. C'

HOJE, ÀS 20 HORAS, NOS SAlõES. DO CLUBE 12 DE AGôSTO, EM SESSÃO SOLENE, PRE!;IDIDA PELO EXíViO. SR. ALMIRANTE ANIÃO SA.·

RATA, DD. COMANDANTE DO 5° DISTRITO NAVAL, SERAO ENTREGUES AS MEDALHAS AOS VENCEDORES DA REGATA DE DOMINGO ÚLTIMO

I

I '

i�:S::.I'-
'_, /

Depois de longo tempo de anerosa tante esforçado, Boas, Bentevi, Saul,
espera, ponde' 'o Palmeiras, de Raul e Bitinho pouco fizeram. Au

Blumenau, retribuir .a visita r;t;c o g11StO, sofrivel e o extre.ante Pau
Avaí lhe fizera há m�ses, quando lista, substituindo -Bitinho por a1-

empataram nos dominios do alvi- 'guns minutos, revelou não possuir NOTA: - A Diretoria do Clube, solicita de todos os' seus associados
verde. Domingo ultimo, "azurras' nenhum conhecimento sôbre Iute- não �e fazerem acompanhar de pessoas extranhas ao seu quadro social.
e "periquitos" defrontaram-se' no bol. O trio í'inal, formado por Adol-

Campo da F. C. D., perante boa finho, Fatéco e Danda jogou a 1'011-

assistência, acusando as bilheterias tento, tendo o primeiro realizado

quantia superior ia dois mil cru- defesas eletrizantes que empolga
zeirós. Há mais de dois anos vinha ram a assistência, No quadro ven

o quadro de Teixeirinha dando o cido, gostamos do centro médio. O"

que fazer aos nossos clubes, nrln- ni, do meia Tcixeirinha e do CEI:.t!.'r

cipalrnente ao Paula Bamos , Cam- Nandinho. Praquissimo o goleiro Lu'

peão da cidade. Invicto numaIonga din e esforçado os. restantes. 05 ten

série de partidas oficiais e amlsto- tos foram marcados pela or-êem

sas, disputadas nesta Capital, o grê- seguinte: 1° Saul, aos 2 minutos;
mio blurnenauense domingo per- 2° Nízeta, aos 4°

.

3° Naudinho

deu a sua longa invencibilidade, ao (Palmeiras), aos 9; 4° Niltinho,
'lfo111h.ar diante do alví-celeste 1)010 aos 14; 5° Veiga, aos ,4Ô da pri
expressivo "escore de 4 x 2, escore moira Iase ; 60 Nizcta, aos H da

êsse que· de nenhuma maneira re- fase final. Os quadros
.

atuaram

f'letiu o andamento da luta, pOJ'- coin as seguintes formações: Avaí

quanto o que assistimos foi um - Adolfinho, aFtéco � Danda;
embate parelho, sendo, porém, toais Raul (Bitinho) ,

Paulista e Hanl) ,

oportunista o Avaí nas varias úea- Jair c Boos; Bentevi, Nizeta. Au-

siões de assedio ao arco pa1!-r,(":l'is- gusto (Bitinho) , Niltinho e Saul.

ta. O Avaí não apresentou o' seu Palmeiras '--- Ludin, Renaux e Li- Pás{:{Jõ dosjogo de costume, Pecou pela falta ra ; Notar-i, Osni e Nelsinho; Vd-

de oompreensâo nas suas Iinhas ga, Augusto, Naudinho, 'I'erxei-

dianteira e intermediaria, mormen- rinha e Sadinha. Dirigiu FI porfia,
'te nesta 'onda Jair, o melhor dos com atuação regular, o SI' Aldo

três, não passou de regular. O meia Fernandes. CO.l11 mais essa vitória
'

Niltínho satisfez plenamente, se- prosseguiu invicto no corrente ano

�undadp por Nizeta que esteve. Las- lo esquadrão do dr· Bonassis,

',PRC-3 .; RA_j)IO GUANA
BARA, do Rio de Janeiro --
1.360 quilocíclos, oferece, valíe-
50 prêmio a quem lhe remeter a;

história, a notícia ou o fatOt

ImaiS original
e curioso, observa

do nesta região. O programa
"Conacabana Bluce" e "0 Es
tad�" darão o resultado dêsse
concurso mensal.
Escrevam para a Rádio Gua- ,

Convidam-se os senhores funcíonáríos públicos federais, nabara - .Avemda Treze de
estaduàís e municipais, bem 'como os das diversas autarquías.. Maio, n. 23 - 25° andar - Ria
de Florianópolis e arredores, a comparecerem á sagrada'�ME- de Janeiro, contando o que sa

SA EUCARÍSTICA, no ,

.

bem, de trágico, de engraçado
DOMINGO, DIA 26 DO eORREWTE, NA CATEDRAL ME- ou íora do comum, e candlda-

TROP014ITANA.
.

I tem-se a um valioso prêmio que:
Florianópolis, 6 de junho de 1949. I

aquela emissora 'remeterá a

A 'COMISSÃO. quem Iôr contemplado.
"Copacabana Clube" de

\ v

�-..-....-...,...---..���.,. [Segunda à sexta-feira, das l"i,(�'J
às 15,30 horas; e. aOS sábados,
das 13,3.0 às 15 horas.
Diretor do programa: Caries

Pallut.

EMPR:€SA SUL BRASILE.I:R4.
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-
Serviços de. energia elétrica.

em Joinvile, Jaraguá .do Sul�..

A V '1-
.--�

.1-
, São !3ento do Sul, Ma.fra,. Tl-,.

.

��.) jucas, Rio Negro e Lapa.
,

_.' � , I,
•

.' Material elétrico para insta':"
DOENÇAS E OPERAÇõES . A Emprêsa

�

.- V tação Santa. Catarina" linha de ônibus que faz o lações _ Motores _ Dínamo!.'!
DE percUrso Florianópolis - Estre'ito e Escola avisa aos possuidores de I ._' Bombas _ Lustres _ Fel'-'OLHOS.OUVIDO-NARIZ permanentes e aos que viajam gratuitamente por imposíçã'o da �ei. a I roo de engomar - Lampadu.

GARGANTA co�par�cerem dcnt�o do ,pl'aso d� 30 (trinta-. días_ no escritório. à Hua _ Ventiladores _; ServiçO' d'6!(Cabeça-Pe3coço-Boca) Joao Pmto n. 9 aflln'de regl1lanzal'ern sua sltuaçao perante esta' Em· ! instalações por pessoal téem-
DR. J. ARAUJO prêsa., I co especialisado.

Assistente do Prof. Sanson,. Findo o prazo respectivo não será permitido v'iajar gratuitamente!' Loja '€ critório á rua 15 de;
do Rio de Janeiro. aOll que não satisfazerem ás exigências desta Emprêsa. '

I Nove'mbro, n. 449 Caixa Posta.l'
Diplomado em Bronco-eso� Florianópolis, 7 de jS,iaio de 1949.

I
n. 62 -:-' End. tlegr. - "Empre:-

fagología, em Buenos Ayres e C0MÉRCI@ & TR.ANSPORTES C. RAMOS S. A.' i sul" Joinvile - Sta. Catarina
Mont'evidéo pe19 Prof. C'heva- ""!'"'_''' Proprietários; ...- Brasil.
lier Jackson, dos Estados Uni·
dos.

,

Operações de catarata, dos
vesgos, receita de oculos etc.

gares de remadores falto&os e foram Operação do Bocio (papo),à raia para honrar o paviJhã� do do lábio e .céu da boca fendidos
seu clube merecendo por ês.'>c �<c'sto de nascenca. Tratamento cU
.altamente esportivo a admiraçii0 e nico cirúrgico das �midalas,
os aplmlsos/ dos que verdadeira-' das si�usi�s, das purgaç'Ões
mente compreendem a sua grande- dos ouvidos, da obstrução na-
za' e a sua beleza. sal,' etc. ,

�

Enquanto em seu seio possui' es- Rua Nunes Machado 20 Fo�
'- ,

portJst.as desse r,uilate Dao morre- t ne 1.447.

o Avai. pôs íim à invencrbilidade
do

. Palmeiras

BEL EXE I
iIIIL

\.

A regata a remo domingo ulti-! rá o _remo florianopolitano apezar

1;10 realí zada por iniciativa de l�m l?e todos os tropeços do caminho

grupo .de -sócios dos clubes lOCaIS, !'ll1grato que vem percorrendo.
que a dedicaram à Marinha de. Que [ustifique o exemplo dês ses

Guerra Nacional, veio uma vez mais rapazes, para que dentro em p0UCO

provar que esse esporte tem ainda vejamos () remo 110 seu devido e

um lugar destacado nas pref'erên- glorioso lugar.
c}ti1s esportivas do 110SS0 povo; que Parabéns, Calico, Beirão ('. Uro·
jamais esquecerá' os dias gloriosos nabica!

de um passado não muito distante,

I
.

quando uma competição dêsso gê,-
." .' ...._--"_ .. -_._� .._-'-,----._-,--

nero fazia vibrar uníssona uma ENTREGA DOS PRÊMIOS DA RE.
torcida numerosa, q�é �e �Od�'l'ia I GATA DE DOMINGO

'

contar pela populaça'o l'l1tell'8. I Hoje as 20 horas, nos amplos
Ap'esar do utilitarismo da época, salões 'do aristocrútico Cluhe Doz.e

de quando em vez se vê ainda 0.n' I de Agôsto, em solenidade pre'Via
tllsiast�s do remo a fazerer_n ,aj�u� monte Pl'eparada, realizar-se'à a

111a C:oisa pela sua sOpreVIyel1C1a, entrega dos prêmios da regaht a
,

realizando aqui e ali, ·debàixc.. de remo domingo dis/putada em 110-
mil dificuldades, regatlls intimas e menagem à Marinha Nacional.
amistosas com o fito de m'lnter

acesa a cham� do entusiasmo }lor

êsse ramo esportivo que tão gratos
momentos já nos proporcionou.
Domingo ultimo tivemos um .helo

exemplo de .espírito esportivo c de
a.mor as cores', gloriosas de um

grande clubl', que nos deram os es- .

portistas Carlos Moritz (Calicn),
Luiz' Eugênio Beirão e aJime In

'droxit� (Monabica-), OS, quais, ape'
sal' de longos a!lOS afastados das
lides náuticas, vestiram mais ema

vez a camizeat alví-anil e, 3- des

peito de saberem () valor do ('(m

junto adversário, ocuparam .c�,mo

slJbstituto8 de ultima hora. <)<; lu-

•

URI IERIS ,CLUBE
PHOGRAMA PARA O MES DE JUNHO

i

DIA 25 - SABADO - TRADICIONAL FESTA JOANINA, A CARArER,
DENOMINADA '''FLOH. DA ROÇA" INICIO ÁS 9 HORAS. HAVERA

PREMIÓS PARA A .1\'IAIS BELA FLOR � DO ARRAIAL - TAiVIBÊM

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

LHANÇA APRESENTAR COM O PERSONAGEM DE "SEU .mCA

QUER CASAR" E TÊM MAIS AINDA ... FOGOS, BALõES, �iE·

LADO, PINHÃO ETC· ETC ... SERÁ A FESTA l\{ÁXIMA DO AR-

RAIAL PO CLUBE DA COLINA.

DURANTE TOOO DIA

nos V/filéJOS

Euncion·ários
Públicos Civis

CON\/lTE

CURITIBA T.f.i.E!;RAM4, PROSEaRAS

Campanba ,d�) Agõsalbit)
Mais uma vez se revela a generosidade do povo de nossa

terra: a "Campanha do agasalho", iniciativa da Congregação
Mariana, vem encontrando o mais franco apoio de .nossas Ia
milias. Os sectores visitados, assim nô'·lo demonstram: COl1-

�fibuição altamente generosa, quer ·em dinheiro, quer em roupa
de inverno.

,

As zonas não visitadas sê-lo-ão nesta e na próxima semana,

Empresa ,«Vía·çá-o Santa CatarIA,a»

•..reune som .... acabamento _
.

solidez .• ; no piano pcrfeUot ,

. "
.

Além de váriô3, modêtos para
pronta entrega .. , êste ffiüra','l

Ihoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano ;'dl1l'
pagamento a longo prazo!

SClnVill'tznuUl1I
.

-;
]

REPRESENTANTE
paca Santa

KNOT
Catarina

S/A
ex. 134 - Tel. KNOT

Florianópolis
• � .. • � _ • .. • • • � � �. • w • • • • .. � .. '� "

••
� .... <1'.

I

Avjt�O aos
Ienores

..... , • � � " .' 6 � � 'I'

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�
. Da Fábrica co cousumidnr8'-'- Grande estoque recebeu a firma distribuidora

Lima & Irmãos» - Rua Censelheiro Mafra 35 - FODe, t 565 - Fpolis .
.

_--._�-�._---_.. _-

'liCirurgia- CI!".ica � Obst��rícia
I Dr. AntoniO DAb MUSSl

LIVRARIA ROSA
(RUA D�ODORO,

-

N. 33)
.

,

Jl.CEITA ENCO'MENDAS
Aceita-se lrêprasentcmte no interior do Estudo. Cartas porà

- DE SERVIÇOS TIPOGRAF"ICOS
Crrixo POSltaJ 139 - F,lorianópoliN S

.

APRESENTA.ÇÃ�. I�PECÁVEL ... ENTREGA

Y. S.. viaja 1 Reside no. Intêrior i 00 J:,�,'�:;'SOt�i:J'�"= _. � R_ÁP_I_DA . .__

.

v. S. viaja ? ResIde, no Intenor? Adquira um Catalogo de Moedas í armgo analfabeto, levando-o � rrm
.,Antigas do Brasil e enrrqueca depressa. . j curso da alfabet,iza.cão no Gru:tl(l

Peça em qualquer livrar-ia de Florianópolis. Custo Cr$ 20,00. Pelo i Escolar São José, na -Eeeola Indus..
Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General i trial de Plorianépolie ou 'UI!.- Cltlt&.
Bittencour-t, 91, sob -- Flor-íanópçhs, • rlral Me-troPQ;itan&.,

Publica relação dOI! comerciantes Iii Industriais. com seus enae

:eco!!.
Cada guia é vendido aecmnanhado de um ma.pa rodoviário dQ

Paranà e Santa Catarina.

Redação: Rua Prudente de Moraea. a, 626. - Curitiba.
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,"C A P I T A L·A R"
I Sociedade de sorteios e seguros centra aeídentes peBlioais, eonee..

I dendo mais outros beneficios de caráter assistencial.
, Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801
\

(Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Ct' 20,00 além di JÓ�

Industr.ia. Comercio' e Seguros KDOI S I
ímeíal d. C4Pb.oo .P·�kiP''''- -:-

�....
.

'. .

"

...., -

••

VENDE-SE Dar motivo, de mudança
Praça IS de Nov6m.bro, 20 - 2.0 andar I. I!r!lo'dn '\r'';u do terr.o·no .)·.u' l"u'lt;v�d� '.Caixa Postal '139 - Telefone - 132,1

. U ti U fi ti U V U I U U

I (Distante
cerca de seis quilometros da cap'Íta,l-Bairro-,BaTr�iroS'

E d t· I K··' O.. T' Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, �'Jq,clumdo
'. 'n'

.

& e .
.

. 6 casas de madeira e ull�a de
.

material.
.

� III ,-', TRATAR:
'

_I Plorianópo!is - nesta redaç.ão _ou Es�ritórío 1. de A L. Alves

Barreiros - com o proprietárlo Mathia'l! Iha.

. Blumenau - com o sr, Chr�stiano KnoU, no Hotel Cruzeíro•

de-
l1Il

aqulnas
"i"i Lt aIS

I

A Il\'Hj�iíflf' e mais iEpe!'fel (ti ada Fabrica de

�aquinas Auricolas, lo'r005, Ieare$ e
Artigos de Cutel,arias

Fuhrica em Americana. - Es-tado .de São Pou.lc
-

F�QPPQ8Qntan.tgs g,Xel_usiVos IT.)apô
d� Santa. @atôpina

o 6stado

A ROUPA BRANQUISSIMiA .

(é��ô' 1� '-.) '2]' na\...:_ ,Cl! ..

Médico efetivo do Hospital de Caridade

SCivi ÇO espe-<iaHzado �m DOfi'l\as de Senhoras
Modernos métodos de. tratamento

I Horários'·'
. Das 10 ás 12 horas e das 13,30 às 14,30 horas

'Consultório:' .Reeidêncie:
Rua. Tiradentes. 9 Hotel La Porta.

��-....."",.��..,.,.,...._.....�---����.....�

1\' COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA" ,

I � Fundada em 1870 - Séne: BAHiA

I
� INCÊNDIOS E TRANSPORTES

!
Cifras do Balanço de' 1944

CAPITAL E RESERVAS c-s 80.90l) 606,3e

!
Besponsahildades •....• .....• Cr$ 5.978.40Ú55,97
Receita

'

'... Cr$ 67,053,2'15,30
Ativo Cr$ 142.176.G03,Ho
Sinistros pagos nos últimos 10 anos

' Cr$ 9S.6-87,816,30
� ResponsabiHdades...... Cr$. 76.736.401.306,20

I
Diretores:

-

Dr. Pamphjlo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
- Anísio. Massarra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abree .

.N...·ft...,..,.-,.·_-_
..�..w�.,.JII_

.._-_..___·_-.....,._w.-_-.__
.._-.w,._...,.._...,....�.,.

•

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO :

OS MELHORES ESTABELECIMENTOS, NO GENERO

- HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE

Guia do Paraná

..

CM,.

b ESPECIALIDADE" .

,

lA� WETZEL' INDUSTRIA.L-JOINVILLE (Marca ,S��Ã��:RGtAt
ESPECIALIDADE

�
----=""'..----..-__wt� ...=......nrsv__""" ..._........,�_.......
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fIorl.lI6polls, 22 ele JUftho de '949

Afonso Vasconcelos; de Joínville, em carta lon
ga e caprichada, depoís de aludir "à campanha pa
triótica do Brasil inteiro contra o perdão de Marga
rida Hirschmaft.n",_.pergunta pela nossa mania de

, eterna defesa do ,sr. Nerêu Ramos.
.

A resposta é facil. De o Sr. Vasconcelos anda de
leituras atualizadas, a ponto de saber que houve no

Brasil inteiro uma campanha contra a decisão jus
ta e. humanitária do sr. Nérêu Ramos, não deveria
Ignorar que vozes .autorízadas � insuspeitas pedi-
ram e aplaudiram aquele ato. #

Cerca de cem representantes do. povo 110 Parla
mento, tendo à frente o Gal. Flôres da Cunha,

. dírigíram-se ao sr. Nerêu Ramos pedindo o perdão
.li de Margarida. N;OS artigos do Diário de NC!ticias e do

O Jornal, atacando o despacho do Presidente em

exercício, a intriga polítíca sobrenadava o patriotis
l mo dos articulistas. Rafael Oorrea de Oliveirà e Ru-
i l!en Braga, em magistrais comentários, pulveriza

}.",,-'i ram o sentido. politico que a imprensa contrárta ao

�f sr. Nerêu Ramos procurava dar ao caso. Nem o Ra

,\_; fael e nem o Ruben são correligionários do chefe
,,� dísta.' :lr pessems

Como o sr. Vasconcelos vê, 'O sr. Nerêu RamosJ '.

i não preeísa de defesa, porque já a teve de seus ad-
versáríos.

,� Agora escute: dentro da moderna penología e

segundo os tratadistas mais autorizados, o indulto,
total (perdão) ou parcial (comutação), justifica-se:

,. 1° - COI).10 correção, nos erros de direito; 2° - como

justiça, nos' rígorísmos de punição; e como prêmio,
")' \

nQS casos em que o indultando, durante sua vida
·i carcerárra, haja praticado atos de valor socíal ou

.�
. demonstrado méritos outros excepcíonaís,

No processo de Margarida Hirschmann o próprio
ministro Cardoso d� Castro, relator do acórdão, re

.

r putou exagerada a pena mínima,' cominada em lei.
':/ O decreto de comutação, à vista dos votos que absol-

�, viam a ré, em minoria no Tribunal, e dos que a con-
�. / denavam, em maioria, mas reconhecendo o exagêro

,

do mínímo legal, enquadra-se com perfeição em um

'o d. dos motivos fundamentais do indulto: ato de justiça
que abranda o rigor punitivo de uma condenação. A

j carta abaixo, .escrrta pelo advogado Evàndro Lins, ao
</. Diário de Noticias, esclarecerá ainda mais o sr, Vas-

�,� concelos: ,

4� , "O ato do sr. Nerêu Ramos, no exercício da Pre-
.

sidência da República, comutando para três anos a

·t�j pena de vinte anos que fôra imposta p�lo Superior
"� Tribunal Militar a Margarida Hirschmann, tem sus

_;.{ citado os mais desencontrados comentários, sobretu
\ J do em artigos publicados no "Diário de Noticias" .. Em
} quanto uns aplaudem, outros imprecam o aludido

, :�. ato que veio beneficiar aquela minha constituinte. A
celeuma levantada em tôrno do 'caso parte, 'Sobretu

/l" do, do desconhecime.t;lÍ<l do processo '� dos .elementos
. e�.�ue se ·baseou o Presidente :ta República�:m exer

CICIO para conceder a 'comutaçao da pena. Nao deba

j terei, aqui, a maté:ria de fa.to, porq.ue se podeTia res

ponder dizendo que, a respeito" o advogado é parcial,
; 1? mesmo de ,boa fé, 'em razão do interêssé que está de-

1. . fendendo. Apenas 'pedireI a atenção dos leitores do
,i �IDiá7io de Naticia9" para alguns aspectos do caso
, relativos exclusivamente à justVicação da comuta�

cão.
.�

Como é notório, Margarida Hirschmann foi julgâ�
da em la instância pela ga Audit<nia de Guerra desta
capital, tendo sido "absolvida" pelo então auditór e

hoje ministro do Superior. Tribunal Militar, dr. R�..

nulfo Bocaiuva Cunha. Inconformado com essa decI
são, .o representante dlo Ministério PúbUco interpôs
l'ecurso de apelação para o Egrégio Superior !r.ibu-,'1 nal Militar, que reformou a sentença aboslutona e

Y 'I
c.ondenou a apelada a 20 an,os de reclusão. Mas a can

"f denação não foi unânim'e. Três ministros daquela
alta Côrte de Justiça - o general Ari Pires e os almi
rantes Azevedo Milanez e.Alvaro de Vasconcelos -

'i votara�1ÍÍ pela absolviç_ão, justWcando longamente
.i os seus votos. "

1. De acôrdo com o Código da .Justiça. Militar, uma.
'i :vez que havia votos

_ vencidos, ofel1eci embargas ao

, acórdão 'condenatório, sem lograr êxito. A condena
i' ção, foi mantida, ,contra os três votos apsolutórios

.' '\ dos ministros'acima referidos. Mas aqJli surgiu 'Um
...

'
ó'
iato novo de relevància incontestável para o desfe
cho que o' caso veio a ter. É que Q r,elator '(lo acórdão�í � condenatório _ o ministro Cardoso. de Castro - fêz

.. Jl.
uma declaração de voto onde diz, de modo e�resso:

" ./

o Santo Padre deplora a situfLçoo atual de uma grande parte:
da human�de.-«Anemia peí'niciosa no terreno 1'eli8ioso

e moral- .-Unico mei.o de remediar o mal.
,

Cidade do Vaticano, 21 (U. de que "uma grande parte da..

P.) - O-Papa Pio XII declarou humanidade que ainda não foi.

que a maioria do mundo não iluminada pela verdade cristã...

cristão e "desgraçadamente al- e desgraçadamente alguns se-·

guns. setores da cristandade, tores da cristandade, manifes-
mostram no terreno religioso tam sintomas claros de anemia
e da moral claros sintomas de perniciosa no terreno religioso
uma anemia perniciosa". O Su- e da moral, em parte incipiente
mo Pontífice, em discurso pro- e em parte não pouco avan- .

nunciado durante a cerimônia çada. Não vê possibilidade de
da apresentação de credenciais remediar êsse mal sem uma

do novo embaixador domínica- transfusão espiritual de pro
no perante a Santa Sé, sr. Pe- porções mais que ordinárias".
dro Troncoso Sanchez, acres- Pio XII pronunciou seu dís
centou que a humanidade ne- curso em resposta às decrara
cessíta de uma "transfusão es- ções daquele diplomata, cujas,
piritual".. tradições católicas elogiou fran�-
O Santo Padre deplorou' os camente e' assim terminou sua

"graves perigos que hoje proje- oração:
tarn uma sombra sinistra sô- "O universo católico tem ago- .

bre a humanidade" !� o fato ra os olhos postos no próximo-
Ano Santo. De todos os conti
nentes, de remotas regiões do,"
Atlantico e. do Pacifico, nos,

chega o éco jubiloso que susci-�
tau no mundo inteiro a Bula.
de Indicação publicada no dia
da Ascensão do. Senhor. Dela
esperamos também que nossosi:
j'Hhos das distantes ,Anti1JlfLs
.- eclesiásticos e gentes de to- ,.

das as condições, de todas a.

idade e todas as Classes sociais.
- em tão memorável 'ocasião'
se ponham, com profunda' con- ..

vícção e iarden:�e resolução e

energia, ao serviço daqueles al
tos ideais, dos quais esperamos'
nêste ano do Grande Retorno
e do Grande Perdão, tão 'rica
messe de graças e de paz".
As últimas palavras do Pio·

XII foram de agradecimento e.
encomias às expressões de .I'rcn
coso Sanchez, a quem concedeu.'
a

.

benção apostólica, extensiva
ao povo e ao govêrno da lRepu�
blica Dominicana.

.

'Hospital de '

.

'" Caridade
({Graves perigos
sombra sinistra

Foi o seguinte ° movimento ('k a�·

sistência aos indigentes íuternsdos
neste Hospital durante o mês .de
maia, próximo passado': Consultas
757; Curativos 2·551; Injeções,
4.138; Operações 81; Formulas avia

das, 1.571; Ex. Laboratór-io, 112;
Raio X, 105; Ondas Curtas, 36; Infra
Ve_rmelho, 1; Rai.o Ultr<l VioJ:{ta, �3;
Radium, 2; Metabolismo-basal, 2;
Eletrocardiograma, 6; Tubagemduo
.denal, 3; Radioterapia, 35; Oxiceno
terapia, 33; Anestesia peJos gazes 12;
Eíetrocoagulação, �;.Bisturi EJetrico,
1 Tras'sfusão de �g'ue,' 8 e Carho
genoterapia, 4. \

PARTICIPAÇAO
Paulo Lange e senhora praticrpam

aos parentes e pessoas de sim arni

zade -o nascimento de seu filho
Paulo Eduardo, ocorrido na: l\!�(ter
nidade Dr. Carlos Corrêa a 15 do
corrente.

"A responsabilidade penal, é, no meu conceito, sub
sístente, e, por isso, não posso dar absolvição à em

bargante. Não lhe podendo dar absolção, tenho que
aplicar a pena cominada, no seu limite mínimo - 20
anos - "pena que reputo exagerada", por sua gra
vidade, relativamente ao fato praticado". E cita, e._11-

tão, três exemplos de julgamentos proferidos em ca
sos semelhantes pela Justiça Militar dos exércitos
aliados: a absolvição da "Rosa de Tóquio", a conde;
nação a tI �nos de "Sally do Eixo" ,e o processo contra
Charles Hughes Covses, cujo .resultado lhe era desce
nheeído.

Ai estava, no voto do relator do acórdão conde
natório, a sugestão implícita para a comutação' da
pena. A pena era excessiva, em relação ao fato, mas
a Justiça não pqía modificá-la, porque não é legis
ladora, nem podia comutá-la, porque é atribuição
constitucional conferida ao presidente da Repúbli
ca,

Além dos votos absolutórios já mencionados,
além da decisão de la instância, que também absol
veu Margarida, além-dos têrmos do voto do ministro
relator do acórdão condenatório, ainda havia mais
em favor da comutação concedida. Vários [uríscon-

.

surtos, entre os cuaís o ministro Bento de Faria, com
a sua ríupra autoridade de ex-presidente do Supremo
Tribunal federal ê de especialista em matéria penal,
-deram pareceres concordes, no' sentido de que a des
crição ;da denúncia oferecida contra Margarida Hírs
chmann e Emflio Baldino não configurava o delito do
artigo 265, .cID Código Penal Militar,

Se ainda não bastasse tudo isso, o Minístérío da
Justiça elaborara fundamentado parecer, que concluía
pela concessão de indulto à minha constituinte. No
Conselho Penitenciário também houve votos díver
gentes, no sentido da concessão do indulto e da con

mutação da pena.
Diante de tais elementos, a decisão do sr. Nerêu

Ramos não é apenas incensurável. Foi até rigorosa,
pois podia ter'indultado", seguindo a opinião do juiz
da la instânciaj dos três ofiCiais-generais que absol
veram em 2a instância, dos estudos de jurisconsultos
e do parecer do Ministério da Justiça, Sua excelência
preferiu, porém, seguir a sugestão do relatQr do
3icol'dão condenatório, comutando para tres anos' a

pena "exa.gerada" que fêli'a imposta a Margarida
Hirschmann.

.

Vê-se portanto, que não assiste a menor razão
aos que combatem o ato do presidente da República
em ,exercício, quando usou da faculdade que a Cons
tituição lhe dá de comutar penas de. condenados. Bas
ta conhecer tão sómente o que fui dito para se con

cluir que o sr. Nerêu Ramos' agiu, no �aso, inspirado
pelos melhores sentimentos �e JustIça, adotan�o
uma solução indicada - repetImos -:- na declaraçao
de voto do ministro Canioso de Castro, relator da de- \
cisão que ,condenou Margarida Hirschmann.

De minha parté" oontinu� �onvencido. ("dat� vê
nia dos que pensan'). de modo diverso) de que nllnha

.i( <!onstituinte devia ter sido absolvida, em face da pro"i.'.
va do'processo, e na conformidade dos votos vencidoS

& proferldos no Egrégio Superior Tribunal Milit?tr. Mas
não deSejo, aqui, discutir a matéria de fató. Irei de

� .batê-Ia, mais adiante'tem reJCUl'St.o de ,revisão que pl�e
'á" tendo interpôr peran e a us Iça, recursb que nao

'�'f' foi prejudicado pela ,comutação concecida. O lO,bjeti
li' vo desta carta ,e exclusivamente mostrar que o. sr.

�. Nerêu Ramos não pode ser edUcado pelo seu ato, que
Bí se baseou em sólidos e indestrutíveis argumentos
.� jutídicos. A sua decisão foi, em face dos elementos

'� constantes do processo, rigorosa, quando podia ter
Wi' sido mais benevolente. Certo de que V. Excia. não
'J�: recusàrá publicação a esta carta esclar.ecedora, subs-

li crevo-me ate.�d�samente. as) Ewandro Lins e Silva".
.'f. Está satIsfeIto, sr. Afonso Vasconcelos?

. ,",-

'����
.

pr�jetam U�à�
sôbre O mUDdo\�

. (

Dep, Antônio Dib Mussi

Aníversariou-se, ontem- o sr,

dep. Antônio Díb Mussi, ilustre;
íacultatívo e k.lemento· desta
cada do 'P. S. D., à cuja banca-
da, na Assembléia Legíslativa
do Estado, empresta colabora-
ção eficiente. "

O ilustre représentante à As-'
sembléia, foi por ê.sse motivo,.
álvo, de homenagens cativantes,,;
dos seus pares, amigos e corre- .

lig'ionários, às quais nós, os de",
·'0 Estado"', embora tardiamen
te, nos associamos prazerosa-
mente.

Os motores JOHNSON Sea Horse
são, construidos em fábrica moder�
na sob todos os pontos de vista f,):.

por Operários. especializados. Sn
.mente são utilizadas máquinas mo-

del'nas em precisão e rapidez. 01go,
engenheiros da Johnsonr,são reputa
dos como os melhores do ramo. Dis
tribuidores, Comércio·' &.�,Transpo;:'
tes' C. Ramos' S.- Ao'';_ João Pinto..

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA

, Previsão do Tempo, ,até 14 lh1Í'aso ;

dó dia 22:
Tempo: Instável, com chtlvas;
Temperatura: Estáve];
Ventos: Variáveis' moderado".

. Temper:ütiras extremas de hoje::'
Mâxiil1a 21;8 'mirii:tila 17,20.

CASAS E' TERRENOS
Possue V. S. casas ou terrl1nos P8J'1I>'

vender?
Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório·

li:. L. Alves;'
Rüa Deodoro' 35':

ImobillãriÔI'

Se ricos quereis !icer
De modo fac;1 elege)
Fazei' Hoje urr a" inscrição
o Credito Mutuo Predia'

_ ......fI'(i

PASTA DENTAL �.:
ROBINSON .

,e t
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