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:-�. MUbares de pessoas recobram
gravas ·ao servi�o dó. «Banco 'dos OlbO�»
De reqresso dos Estados Unidos o I I alares com antecipada eomumca

dr. Souas Lacerda - Corno f1�ncio- I ção aos cirurgiões oculistas. Ime-
-

na o Úngu[((1' Banco fie ,Vova Yorlc diaLamente são visados os pacientes
_ Urna obra de solidariedade lui- que, numerosos, aguardam com

malla Mrs. Breclcem'idge, o anjo ansiedade a sua vez, O médico as

inspirador _ Tmnsp01'tação da sistente determina o local é a hora

cornea nutna delicada- operação da operação. A córnea do olho do
doador é destacada e preparada pe.,

Rio, 27 (A. N,') - De volta dos lo cirurgião apenas no decorrer da
Estados Unidos, acãba de chegar a

esta capital o of'talmologista palr i
cio Savas Lacerda que, após repre
sentar o Brasil no Congresso Pan-
A'mericano de Oftalmologia, em

Havana, dirigiu-se a Nova York,
onde permaneceu mais de um ano

frequentando diversos hosp iíais,
espec-ialmenle o .Medi cal Center e

o Manhattan Eve-Ear. Neste hospí
lal encon tra-se ínstatado o famoso
Banco dos Olhos que vem desper
tan do. a atenção dos círculos cien
Líf'icos e culturais de todo o mundo.,
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,�����!,na I����;:�c�:�����
Augusto de Paulo; o sr. Nilvio
Pinto de Andrade, delegado do
Instituto dos Mar.itlrnos nesta

capital, dirigiu-lhe a seguinte
carta:
"Florianópolis, 25 de

de 1949.

Trabalhando pur Santa
I

Seja esta a nossa resposta: no orçamento do
cicio financeiro, a bancada que o povo catarinense mandou à

Câmara Federal e ao Senado, pelo Partido Social Democrático,
do qual é presidente e preclaro conterr_âneo dr. Nerêu Ramos,
incluiu as segu i rrtes dotações:

•

Asilo D. Bosco, de Itajaí , '..

Asilo de Orfãos Abdon Batista, de Joinvile .. , .

�O.OOO,oo
20000,00

Asilo de Orfãos S. Vicente de Paulo, a cargo da Irman
dade do Divino Espirito Santo de Florianópolis 50.00r"oo

'Asilo .de Amparo à Velhice, a cargo da Associação
Benefücência Lagunense, de Laguna _ .

Asilo Vicentino da Velhice Desamparada de Lajes ..

20.,oao,oo
20.000,00

Associação Berreficenre Joaquim Santiago, Mantene
dora do Asilo de Orfãos' e Velhice Desamparada
de São Francisco ,do Sul 20.000,00

Aspirantado São Paulo de Ascurra, de Indaial . 10.00(;,00
Associação Joinvilense de Amparo aos Necessitados

.c�e I Joinvi'le ..•.......... i· .. _ .• '.' .••••••••••••

Associaçãç Beneficente S. Isabel. de Lajes . '.' .... e
,

15.000,00
20.00fi,00

Associação Irmão Joaquim, Mantenedora do Asilo de

Mendicidàde e da Maternidade Dr. Carlos Cor-

50.01l0,oorêa, de Flroianópolis , .

Reconstruçã� e: am.pliaçâo do Ho�pitaJ de Caridayde Flonanopohs, Santa Catar i na .

Prosseguimento de obras de construção de' um pa

v'ilhão do Hospital de Caridade Laguna, Santa
Catarina \ , , . .. . . 400.'0,OÜ,00

• Ptosseguimento das obras do Ginásio Dom Bosco, da
cidade de Rio do Sul, Santa Catarina . 300.0(1),00

Prosseguimento das obras de construção do Ginásio
Coração de Jesus .de Tubarão, Santa Catarina .,

. �OO.O(lO,oo
Ginásio São Luiz de Jaraguá do Sul, para prossegui -

mento de obras, Santa Catarina !. . . . .. 300.000,00
(Continua)

Secretaria de .' Segurança

.As modificavões na
CODsti·tuição
Aru"utin8

Washington, 27 (U. P.) - O em-

baixador argentino Jerónimo Re,
marina declarou .esta tarde, que,
.se forem aprovadas as' emendas á
Constituição de seu país, será a

pr-imeira vez na história elo mundo pelo pr es idente Peron, vão contra
<em que serão declarados constítu., os partidos tofalitários, chamem-se
cíonalmente ilegais os par-tidos to-

. comunistas, fascistas, falangistas
'talitár-ios, tenham eles o nome que ou qualquer outro nome".
tiverem. O embaixador forneceu traduzi-

O embaixador. no curso de uma

I
do para o inglês o texto dos artigos

entrevista coletiva .� imprensa que que, disse, proibirão

as.
atividades

convocou para explicar as modifí., dos partidos totalitários:
cações propostas à Constituição "O Estado não reconhece as ar.!

que serão estudadas pela Assem- ganizações nacionais ou interna
bléia que se' reunirã em Buenos cíonais, ou quaisquer que sejam
Aires no dia 1° de fevereiro pró- seus fins, que sustentem pr inci
ximo, referiu-se espeoificadamente pios opostos as liberdades índivi
aos três artigos que, disse impedi- duais reconhecidas na Constitui
Tão as atividades totalitárias em ção ou que sejam contrários ao sis
todas as formas. tema democrático em que se ins,
"Entre as modificações propus- piram. 'Quem quer que pertença

tas há algumas de transcendental às qrganizações aludidas no pará
'ímportancia por sua. relação com gra fo anterior, que funcionem ile
os problemas inLernacionais atuais" galmente, não poderá ocupar car,

disse 'Ü embaixador Remorino, "se- gos' públicos em qualquer depen
do que algumas delas, sugeridas déncíu do govàrno., ,

. . Tendo rralizado uma seiie de pro
janetro ] vr+tcsas observações nesse centro

medico, o dr. Savas Lacerda figura
no simpósio de trabalhos oftalmo-
lógicos publicado nos Estados Uni
dos sob o tilulo "Oph íalmnlrigy in

. Exmo, Sr. Dr. Augusto de
Paula
Nesta.

nos o dr Savas Lacerda - foi. o de,

sejo de conhecei' de perto o "Banco
de. Olhos". Trala-se de urna ínstí
tuição de alLo senLido human itá-
rio.

- o Banco dc Olhos - prossegue
o elr. Savas Lacerda - lembra de

sua organização, o Banco do San-.

gue.
Mais de duas mil pessoas que se

submeteram á intervenção cirur
gíca - a queratoplastia, de que fa
larei adiante - recobraram a visão

a visão.

in tervcnção."
xns. BRECKENRIDGE, O A:'\JO

INSPIRADOR
- Que nos diz, ainda, da orgauí

zação do Banco de Olhos? - foi a

pergunta que, em seguida, apre
sentamos ao dr. S'avas Lacerda.
- É uma das mais admiráveis

criações dos nossos tempos. Acha
se. instalado em dependencias ane

xas ao Manhaí.tan-Eye e é dirigido
por uma f'iguna verdadeiramente
singular Mrs, Breckenrídge, que
nele vem ernpenhando toda a sua

fortuna. Essa ilustre dama ameri
cana padece de insidiosa mnlestia
ocular que' lhe tem comprometido
quase totalmente a visão. Por isso
ela concentrou todo o seu interesse
no problema da cegueira dedican
do-se ao trabalho de lançar as ba
ses de uma grande organização
destinada a efetuar pesquisas no

campo da oftalmologIa.
Mrs. Breckenr idge costuma dizer

que se no momento oportuno já
existisse o Banco de O1h'Os a sua

visão teria se salvado.
Com o apoio da direção do Hos

pital Manhattan e de entidades fi

lantrópicas Mrs. Breokenr idge con

seguiu atingir todos os objetivos
elo plano que idealizou. Ela mesma

se acha á frente da organização,
Continua na Be. pág

o bloco de partidos religiosos ub
teve 13,4 por cento dos votos. na

sua corrida com o .Mapam pelo se�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de um mestre A loola_terra c��vllca Granja {(Sagrado Coração.»
ADAo MIRANDA as, Da�oes anti... .

\- _ �

Um dos homens que concorre- �poca, 'venc'ionávamos íngressar comunistas
rarn para a nossa formação inte- no curso de humanidades. A con- Londres, 26 (U. P.) - O sr Er
Iectual e espiritual, quapdo do sêlhó de amigo da familia, o ines- nest Bevin, secretário do Foreign
jnído do curso de humanidades, quecivel Orlando Ramalho, há Of'Iice, convocou as nações anti
base de conhecimentos adquiri- pOUCü falecido, no Rio, tômos ba- comunistas do mundo para se uni

dos, mais tarde, na luta dura e ter lã porta do Prof. Xavier. In- rem aos Estados Unidos no "desen
crúa dos meios de subsistência - teirado de que desejávamos in- volvimento das áreas atrasadas do
o Prof. Alfr-edo Xavier Vieira, gr.essar no Ginasio Catar ineuse, globo". ·.}>,eviln comparou; as ircte

cujo 360 aniversár-io de magisté- dispôs-se a infôrrnar já estar o rências do discurso de posse de
rio completou a 20 do corrente,

-

Curso Médio daquêle estabeleci- Truman ao desenvolvimento
por feliz coincidência data de ve-' menta secundário com mais de áreas atrasadas com o discurso de
neração a São Sebastião, foi de 2/3 do programa avançado. Por- Marshall na Universidade de Har

pr imeiro plano. tanto, seria muito difícil conse- vard, que deu origem ao plano de
Tal efeméride, grato a todos os guir médi� de aprovação. Mas... Recuperação Européia. "A discus

seus ex-discípulos, que 'são em- Xunca o desânimo devemos ter em são não é uma resposta ao cornunis
grande número, hoje situados, na mente, néssas ocasiões. Seria bom mo", disse o secretário do Furei
vida pública no exercício de car- 'teu Lar. Dependeria do .aluno ... E, gn Off'ice num almoço de Associa
gos os mais elevados, leva-nos a então, tentámos. E, um mês após, ção de Imprensa Estrangeira
recordar episódio que bem' lhe o exame. Resultado - aprovação! "Um bom padrão de vida e a Ieli
def'íne o caráter e, par-ticular- Nosso pai, bem como nosso ines- cidade são a maior contribuição
mente, a maneira até apostólica quecivel Orlando Ramalho, fáce

que podemos dar para responder uo

com que sempre se houve no tra- ao esplêndido resultado, verdadei- comunismo".
to das coisas do ensino primário ra surpresa das surprêsas, Oe Iógn CONCENTHAÇ.';;O· DE RE-
e secundário, cuja bagagem de be- procuraram o mestre Alfredo Xa- CURSOS
nefícios deve torna-lo feliz, e a vier, não para agradecer, mas pa- Dirigindo-se ás nações anti-co-
seus descendentes, sobremaneira ra expressar-lhe a sua .admirnção munistas, Bevin pediu a conceu

pela confiança nos seus conheci- tração ele todos os recursos cien-
mentes pedagógicos, bem C011'IO

tif'icos, produtividade e conheci-
pela .maneira psicológica BOm mentos .técnicos "apara conseguir
que se houve frenLe ao aluno re-

um padrão de vida mais elevado e
cem-saído do curso primário, ain-

um ma'ior nível de felicidade para

As
-

razoes

Um aO�UEIRO ANÃO
frutifica aos 2

anos e da em me.

dia 170 oocos em

cada safra.
Nas " GRANJAS 311.

GRADO CORAÇÃO LT
DA" à rua são Jo.

sé n.9- lOandar
Tel: 22.6948, no

Rio de Janeiro,
encontram-se mu

das,puras, desta
preciosa varieda
de.Plante COQUEI
RO ANÃO no seu.

'jardim, na sua

horta ou no GSU

pomar e verá que
alem de ornamen

tal é altamen te
economico.

----',,:

orgulhosos.
O Prof. Alfredo Xavier Vieira,

nésses trinta-c-seis anos de lutas
no magistér-io, formando a moci
dade intelctualmenle, viveu para
O Brasil . .A 'Sua luta em pról das da límido ante o programe Cl11e

iria ser lecionado..

itste fato, para nós, que auxilia

do pela' coragem férrea de: Alfre

do Xavier Vieira, nos levou a ven

ce!', em poucos dias, a prime ira
etapa do curs-o secundár-io, é hem

expressivo, e, em sí, define a

personalidade do Mestre que. tra
balha, lecionando e .estudando

também, em benefício dos que lhe

procuram para satisfazer a ânsia
. --

dos 'Conhecimentos humanos.

E, agrira, ao completar o Prof.
Alfredo Xavier, o 360 aniver-sário

de lutas na formação intelectual

�. moral da mocidade de ontem,
de que sôrnos parte e, de hoje, de

que são também parte os nCl:';:'OS

f.ilhos, vimos, com esta c.r6nica,
abraça-lo comovidamente,

I certos

de que nada mais lhe fará f"eliz

de que a manifestação púhlicn de

nossa gratidão.

tanha tem grandes projetos para a

produção de alimentos na Africa,
Austrá lia e outras partes da Comu
nidade e do Império. Bevin fez o

mesmo oferecimento no que' diz res
peito ao que ele chamou de "proje
tos de irrigação e'outros "r-ealiza

dos pela Grã-Bretanha no Oriente
Médio.

NAS COLONIAS. INGLESAS
O secretário do Exterior brita

nico declarou que sempre teve a

Idéia de que a transformação poli
tica das partes atrasadas da te'Ta

devem ser acompanhadas pelo seu

desenvolvimento econômico. Lem

brou também que na sua- carreira

C01110 Iider sindical, sempre pediu
que a politica br.ltanica nas colo

nias tivesse como objetivo bendi.

dar o povo. "Até certo ponto", dis
se Bevin, "os beneficios de nossa

civilizaç�o não se têm refletido e111

élevaçã'o do padrão
.

de vida da5
massas _.do mundo - tem sido f,-,Ho

apenas muito poucos saltos.

"Quero que todos esses pp--vos

se libertem da molestia, elimerH a

infelicidade, tornando-se melhores

e mais livres. É por ISso que aplaú
do ,Ç0111 entusiasmo o discurso cio

presidente Truman. Aplaudo .prin
cipalmente o conceito de Truman a

respeito do auxilio ás áreas atrasa'
das do mundo e afirmo que estall:os

dispostos a lançar todos os nossos

recursbs numa concentração co

mum com os demais paises. Collt.:en
tcemos nossos recursos e os utiH

zemos de maneira a poder pre81))'
vaI' o caráter de nossa civIlizaç:1o e

planejar ;lOSS0S progressos, a liher·
dade de nossa vida e da humanida-

conquistas do ensino, apesar <los
cavacos. do offcio, sempre presen

tes, não deve ser menos árdua e

trabalhosa da dos apóstolos do bem,
dos que vivem 'P8!l'a 'a cura dos ma

les do corpo e da alma, dos que são
sacrificados na descoberta dos rin
-cões ainda: virgens de nossa Pá-.
ü'ia. A sua carreira de mestre foi
e é verdadeiro livro aberto, em

cujas paginas encontramos, a

cada passo, exemplos de sacr if'i

cio, trabalho ingente, amõr à cau

sa abraçada, cujos resultados aí

estão, boje, de ex-alunos formando
o Brasil' contempor-âneo, enrique
cendo a ciência e as artes com o
sou valôr rea lo
Recordamos, nesta ligeira 0r�

nica" apenas um fqlo 'que, relacio
nado conosco, vem pôr em evi

dência, provando 'o nosso comen

tário acima, Q caráter dêsse feliz

mestre, hoje Inspetor Escolar no

Estado. Fazêmo-lo, no entanto, pa
ra êle, mais de homenagem à
sua personalidade de pr·ofessor,
do que, como parecer póssa a Casal sem filhos procura
menos ·a visados, de auto:-elogio... quarto com pensão na praia.
Estávamos no ano de 1928. SaÍ- Cartas para esta redq,ção ende

dos dos bancos ·primári·os, àquéla I reçada a ,C. M. P.

Quarto na r.raia

�.""
.')
li

1!Iô/CI(I() IJn )
� . J)

,.�, J
,\",�

Os mosquitos e moscas

morrem, instantanea;
mente, sob a eficiente.
pulverização do FlIT,
que mata, de fato, as

bÇlratas e demais inse
tos caseiros.

de".

•

O PACTO DO ATLANTICO va ou dó Baclux".
Afirmou Bevin que, se as naç,5{�; A HUSSIA

ocidentais pudessem formar . cma 'Londres, 26· (U. P.) ---: Ernest Be-
.organização única, não ansieis'a I!_lr rr vin, ministro do Exterior da Gr;�
atacar, mas disposta a discutir, ou- Bretanha, declarou que "nunca en.

1ras nações reconheceriam sua h'ou em nossas cabeças" o penS:l
força e há uma razoável possibih- menta de usar os, dólares nort:>
dade de obter paz no n1undo". M('))- liImericanos para auxHiar a Euro
danou o secr,etár1Ü' do Foreigri Of-I pa "na construção de uma força
fice o projetado Pacto do AtlanU-· destinada a derrotar o govêrno so

co, ligando os Estados Unidos à viético, algum dia, no futuro....
defesa da Europa 'Ocidental, e c1e- EntTisteceu-me profll.nldamente I() 1 - -_
c]arou: que I/'se tiveSSe/l"ll !pensado fato de os russos n_ão terem pod�dc: I tau: "O:;:=;:ussos-parecem-a;redit�·
nisso no. fim da guerra de 191a, (' ver ou compreender a oportunida-I que tudo o que fazemos é tentar
dado à França. as garantias a Que de que o Plano Marshall e os sub- I criar uma espécie 'de barreira ou'
ela tem direito, todo o curso da his- sequentes desenvolvimentos de l!m í rneios com os quais possamos cons
tória teria sido alterado e talvez .u grupo europeu ofereciam à paz do truir uma força destinada a delTo
Segunda Grande Guerra não tivcs- mundo".

. I tal' o govêrno soviético, algum dia,
se começado". O ministro do Exterior, que

fa-lno
futuro. Agora, digo com itoda

Declarou o ministro do Exteriür JOI� durante um b�n�uete da "1:<:.0- solenidade que tal coisa nunca en.

britanico qué a' generosidade norte· relgn Press AssoclatIon", acrcscen· trou em nossas cabeças".,
'

Frocure o representante da. Granja "Sagrado Coração", Deusde
àit :VIela, no Hotel Majestic, nesta Capital, - até o dia 31 do corrente,
que está ao dispôr dos interessados, e, depois. do dia 31, faça sen P!;- I
dido ao mesmo senhor, à Praça Nóbrega, na cidade de Ubatuba
Estado de São Paulo.

Preço de cada muda posta nesta Capital - Cr$ 135,00.

Coqueiros Praia Clube
Convocação do Conselho Deliberativo

.

,Convoco os seriho rea Membros do Conselho Deliberativo

Continuo e continuarei a C0111pr'ar a minha coleção moedas

Ouro e Prata conforme preço marcado em meu Catalogo.
As moedas de níquel de Cr$ 10,00 para cima, tal;nbém compro.

José Claudino da Nobrega
RIla Gener.al Bitencour:t, 91 sob.

ue

V S
..

1
,. . viaJa.

v. S. viaja? Hesl.de no Intl;).rior? Adquira um Catálogo de Moedas,

Antigas do Brasil e enriqueça depressa.
Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,00. Pelo

Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua Generall
Bittencourt, 91, sob - Florianópolis.

Reside no Interior

americana, que ton�ou possivel I)

Iplano de. Hecuperaçao da Europa,
. já colocou as na�ões jÜcidelltais
mais prOXlmas do que "sempre fd
a minha obsessão - os Esladus
Unidos da Europa. Criamos o que

.se conhece COlll.0 prganização de

Cooperação Econômica Européia. t
a prime"ira vez na história da Eu

ropa em que 19 paises se reunelJ1

e procuram elaborar um plano p�'_'a
o seu desenvolvimento econúmicc
e social. Estou convencido de que
afinal criaremos uma mentalid:Jdl!

européia, 'em lugar de' müa mentali
dade francesa britanica, escandina-

os povos não desenvolvidos". Acres

centou que a Grã-Bretanha está Clube, para uma reunião extraordinária à realizar-se, em sua séde so-·

pronta também para ligar seus cial, sábado próximo, dià 29, ás 15 (quinze) horas, afim-de tratar de

grandes projetos de produção de diversos assuntos de interêsse do Clube.
viveres com qualquer plano que

_, florianópolis, 25 de Janeiro de 1949.
venha a ser elaborado. A Grã-Bre-

Rafael G. Cruz Lima - Presidente. - .No impedimento do Presi--
dente do Conselho Deliberativo.

�
.

Mantenha em bom estado o seu fígado.
POIS é ele o orgão controlador de toda
sua saúde, eliminador das toxinas. dis,.

I tribuidot da bilis.
.

As PILULAS DE REUTER para-o fíga
do, vem sendo usadas há muitos anos
para manter o seu fígado em'" perfeito>
estado. As PILULAS DE REUTER são>
preparadas à base de produtos vegetai."dI? reconhecida eficácia.

.

A VENDA NAS MELHORES FARMÁCIAS . :
Inter-Continental

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA 'S DE FEVEREIRO, SÁBADO
JUNTOS

, . : LIRA TENIS CLUBE,
.

.,

i
GRANDIOSA SOIRÉE CARNAVALESCA COM A COLABORAÇÃO DOS PRINCIPAIS CANTORES, CANTORAS E CO\

MUSICAIS DESTA CAPITAL. BAILADOS E OUTRAS NOVIDADES CARNAVALESCAS

Hoje no passado
.

. A data de hoje recorda-nos que:
- em 1.536, foi assinada a carta

Aniversários: de confirmação ela Capitania de

dr. João de Araujo São Tomé, concedida por D. João

Faz anos nesta. data o ilustre III e Pero de Góis;
· médico patricio dr. João de -em 1.548, chegaram a Recife

Araujo que, residindo, nesta ca- (Qernambuco) dois navios portu

pital, há vários anos, se fez cre- gueses ,armados contra ós mouros

dor da estima e da admiração e franceses. Em um deles era sol

de todos os que o conhecem. dado arcabuzeiro o alemão Hans

O ilustre médico, discipulo do Staden que ';e'Íll a se tornar céle

notável cirurgião dr. Sanson, é bre com a narração de suas aven

especialista em moléstias dos turas no Brasil;
olhos, ouvidos, nariz e garganta, -em 1 r631, par-tiu de Belém do

tendo não só Florianópolis como Pará, com 13 canos de guer-ra, as

'-no interior do Estado, realizado quais se reuniram em Camelá mais

delicadas intervenções círúrgi- 23, Jácome Raimundo de Noronha

cas que o credenciaram sobre- indo atacar os ingleses que ocupa
. maneira nos nossos circulos ci-' vam o Fórte Fiiipe na margem es-

. entificos. querda do Amazonas;
As manifestações de numero-

- em 163'1, os holandeses de

: sos eamígos, nós que também Olinda, irritados com os reveses

.assím nos consideramos, nos sofridos no dia 16; passaram a fa

-assocíamos, fazendo-lhe votos zer escaramuças aos comandados

de perenes felicidades.' do Capitão Pedro Teixeir-as Fran-

..Sr. iieterino José Abreu co, sem resultados:
'_Transcorre hoje o aniversário - em 1.654, o Mestre-de-campo

-natatícío do
.

nosso benquisto General Francisco Barreto de Me

conterrâneo sr. Zeferino José neses entrou, com solenidades ·e

Abreu, competente funcionário, triunfante, em Recife, após a capi-
_do I.A.P.E.T.C. Iulação assinada pelos holandeses

Sta. Ecléia Bott na "Campina do Taborda":

Comemora hoje mais uma - em 1.808, uma, carta-régia
-prímavera a encantadora sta. abriu os portos brasileiros ao co

· Ecléia Bott, dileta filha do nosso mércio com as Nações amigas e

.conterráneo sr, Mario Bott. aliadas de Portugal. Foi assina�
Dr. Ari Machado na Bahia pelo então Principe-rc-
Aniversaria-se hoje o sr, dr. gente D. João, mais larde Rei D.

_Ari Machado, alto funcionário João VI;
• da Justiça, Educação e Saúde. - em 1.823, travou-se o combate

_ {) sr. Roberto Lapage. I naval' na foz cio Paraguassú, entre
_ a exma. sra. Juvenil Flora- uma esquadrilha portuguesa e al.,

· vante Santos. guns navios brasileiros comanda-
_ a exma. sra. Ida Coutinho. cios pelo 1.0 Tenente João Francis
_ -a -exma, sra. Carolina co de Oliveira Botas. Quasi no fim

Costa. da batalha e devido fortes agua-
_ a exma. -sra. Diamantina cen-os e cerração os navios portu,

, Coelho de Souza, espôsa do sr. gueses Se retirar-am:
· Manoel Ferreira de §�uza, co- - e1] 1.843, os Senadores Feijó,
· 'merc�a_pte. _.

Vel'gu.eiro e Paula Soares tiv,eram
- o sr. Waldir S:-Pérelrã;""to- 'senqmmLll1'Cüfmelllüs 'no crim!l de

letor federal em rSão 'José. rebelião, em São Paulo (1842), sub
metidos a exame e julgamenlo do

Senado, que cleclal'ou improceden
te' a denuncia;

- em 1.865, o Genera I Flores, co
mandante em Chefe do Exér·cito
Libertador da República do Urll

g'uai, em nota, comprometeu-se a

satisfa:àer as reclamações __contidas
no "ultimatum" Saraiva e a r.eco

nhecer -as anteriores, quanto a an-

tiga guerra civil;
.

- eh1 1.889, fa:.ecclJ o g:�dnde rc_

publicano Sena Madur�ira, nascido
'em 1.841, na Bahia;

Andl"é NUa Tadasco

Teooaldo da --G@s'ta .:Jamundâ
Visita-nos o ,sr. Teobaldo da

Costa Jamundá, homem de le

tras, brilhante jornalista e di

retor do Expediente'e- Pessoal
d.a Prefeitura de Indaial.
Interesses do Municipio que

'. -administra c o'--tl'azem a esta Ca
·

pitai,
.

teIldo nosso correligioná
" rio se demorado em

-

palestra
com o sr. Governador do Esta
do, a quem expôs detalhadamen
te os problemas mais urgentes
(laqueIa comuna.

Abraçando-o, cordi9.Jlmente;
. fazemos-lhe .. votos de feliz per
manência nesta capital.
, 'Viajante:

Dr. Mário- Mafra
Procedente Ide Rio do Sul, on-

o de é influente.politico pessedista
integrante do Diretório Munici

pal naquela cidade, encontra-se
nesta capital, desde ante-ontem, I

o sr. dr. Mário Mafra, ativo di-�l
retor da Cia. Hanseatica, e nosso

colega de imprensa, dirigindo,
com raro brilbo, o "Jornal da

Semana", órgão de pregaqão
doutrinária do partido.

<1 ilustre v-isitante que, em

: Florianópolis, conta com nume':'
rosa circulo de amigos, que o

estimam e o admiram, por seu

"belo carater' e por sua inteli-

gência privilegiada, tem sido
muito curnprimen'tiadQ.
Os de "O-Estado" lhe desejam

feliz estada entre P:Ós.

Ao tomar aperitivo

Peça 'Bitter
Aguia puro

o Aperitivo completo

SEU RELOGIO. PRECISA OE,
REVlSAo? '.

NOSSA OFICINA i ESPECIALIZADA
Nossos concertos são

garantidos 100%
ÓTICA MOD�LO'
JOAO PINTO, 25 (Frente ao Tesouro

dO,Estado)

..................................... � ........ ""

Cami•••, Gr;.vat•• , Pilamel
�eia. d...melhore.; pel0'�' me
oare. preçe••6 n. CASAdMIS
CELANEA - RuoO. �arr••

• •••••••
I

Mi�bilres de I�O....O
__O_o....o o....o--o....�()....()...o--«)i;

embora

não.,,;,
médica. Devo ,1",.1, T A' ta 'I'fobserv ar que hoje nos Estados �

l J i

UI:id?S a adminislração dos hosp i, 2 r' oitais e, comumente, confiada a téc-
,

.

_
ai

nicos e não a médicos. Uma equipe c ,I

�:�,iC:�� �;o·e;ef:�'�l�ira;e di;���:: I, Transportes Aéreos LimiliUla "
tem a H]lSSaO de receber o material ,

- �

(glObal ocular integro) d�s estafe-::: 2as. 4as. e 6as: Rio _ Santos -Paranaguá - CU-ri'tiba I,
tas, co_ocando�o em soluçoes apt-o- , _ Joininle _ Florianópolis e Lajes.

Q

pr iadas e a ualx: temperatura para
� 3as. 5as. e sábados: Lajes -- Florianópolis -- Joinvile ,a sOuaB'Üons.ervaçao. I� , Curitiba -- Paranaquá -- Santos e Rio. o;

. anca de Olhos possue um fi-
.

,chario clinico completo dos doado- c Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 logares. �

res para efei-to de controle porque
•

1-:não poderão ser aproveitadas as � "gentes· FI·uza 'LI-ma &.' Irm'a-os '

córneas 'de portadores de molestias ,li ., _

,oinfecto-contagiosa:s agudas .e atec,

1-
. Rua Conselhúro Mafra, 35 _ Telefone 1565

ções oculares, exceto' nos casos em
. <i

que a córnea ainda é aproveitavel, �o....o....o....o....o....o....o....o....()....o--()....().... () ..

COMO CRIAR UM "BANCO
DE OLHOS" NO BRASIL

Precisa-se de funcionário

Funcionam anexo ao Banco
informa '0 dr. Savas - um labora
torio de pesquisas e um serviço de

experiencias em an imass.
- Por que a queratoplastia não

se �oma uma operaçãó frequente
e generalizada em todos os pai-ses?
- A grande dificuldade e a aqui

sição cio olho humano, do olho doa
dor. Para se criar um atmosfera
propricia objetivando o desenvolvi,
mente dessa cirurgia é indispensa,
vel contar com os elemento-s favo
raveis que se 'observam nos Estados
Unidos, França e Suiça : a educa

ção dos habitantes das metropoles,
contribuições filantropicas,' amplo
apoio financeiro e mater ial das au,

toridacles e uma propaganda sis
tematica na imprensa. A esta cum

priria desen vol ver e educar o espi;
rito de solidariedade e abnegação
para que surjam a.s doações.

.

Outrossim, torna-se necessario
explicar quais as. especies de ee

gueira que podem ser beneficiadas,
o que evitaria longas viagens e o

grande afluxo de pacientes que não

podem ser curados.
É' prudente e lógicb, anLes -

de
mais nada, que ·0 ·pacienle obtenha
um 'diagnostico preciso, da sua

afecção ViS1JaI.
Em nosso país, o lracoma, a sífi

lis congenita tardia, a tuberculose,
as degenerações Gonge'nitas, as ul
\lN'aS COl'neanas, os ferimentos com

infecção secundaria, a ·conjuntivi
Le purulenta es'pecifica, as lesões
de origem quimi.ca, são as mais im_

portantes doenças que provocam a

opacidade da córnea.

OS PIONEIROS EM NOSSO
PAíS

Em seguida,. o dr. Savas Lac.erda
fala sobre os pioneiros dessa opera-
Cão no Brasil:

'

- Em São Paulo já foi. assunto
de tese por parle do professor Cy\'O
de Rezende, lente catedrático de
Oftalmologia na Univ.ersidade da

quele Estado. Aqui no Rio, algllns
cirurgiões já estiveram tal inicia
Uva, eomo o de. Ruy Rolim e ou

tros.

Para a criação do Banco de

Olhos no Brasil -tornal}1-se necessá
rias verbas e auxilios especiais, de
macio que o Banco tivesse um labo
ratório de pesquisas e uma clini
ca própria para a observação pos
terior c prolongada dos operados.

A questãO dos 'pre�os' As águas do nrar não constituem
A.1'eão Junior perigo para a conservação dos Mú·

Outro dia, pelas colunas dêste tores JOHNSON Sea Horse pois to

jornal, disse que o nosso comércio I dos êles, antes de sair da fábrica,
é o único culpado do pouco movi-l são tratados por um processo espe

mente que se v_em verificando

nes-"I
ciaI, idealizado e executado para

tes últimos tempos, pois com o� proteger as partes metálicas contra

aHos preços das diversas mercado- às efeitos corrosivos da água salga
rias, o freguês se vê na cont ingên- da. Distribuidores Comércio -'(

cia de procurar outras praças. Transportes C . .Hamos S. A. - João

Citei o fato do enorme e cres- Pinto, 9,
cente movimenlo que se vem veri
ficando no serviço de Reembolso

Postal, como nma prova eviden te,
�idelissíma, dessa minha atirmati-

. .

. TERRENO
VENDE-SE uma á 1'tta Irmão Joa..

quim, medindo lOx40, por .......•
Cr$ 20.0000,00. Traitn: à 1'ua Vitorva.

E aqui ainda repito: Muitas mer_ ... " •••••••.. , ...• ,.... • •..••••

cadorías são vendidas em . nossa I Se ricos quereis ficar
praça corn u'a majoração de cêrca De modo tacil elegal';
de 75% do seu valor em oulros Fazei hoje uma inscrição
mercados! No Credito Mutuo Predia

Quem quizer se dar ao trabalho
ele folhear qualquer número de "A
Noite Ilustrada", .encontrará, por

cedo, páginas e mais páginas
cheias de reclames de casas comer

ciais que vendem pelo sistema de
Reembolso Postal. SOCIEDADE RADIO GUARUJA
Vejam êsses reclames e compa-

.
LTDA.

rem os pr'eços! Um vel'dadeil'o 'ma- RESENHA DE PROGRAMA$ DO
uá! Tncríveis, mas reais. DIA 28 DE JANEIRO DE 1949

Os comerciantes poderão alegar 9,00 _ ABERTURA - Bom dia
que no Rio de Janeiro (para citar

para voce ...
uma só cidade), os preços são 9,30 _ Grandes Artistas
mais baixos porque o movimento é

10,00 _ Músicas populares bra-
muito maior . síleiras
Concordo com isso, mas -concordo 10,30 _ MUZAK

também que o númer-o de -casas co- 11,00 _ Informativo Guarujá
merciais, naquela ciclade, é relati- 11,05 _ Pedro Vargas
vo a sua população. 11,15 _ Lecuona Cuban Boys
Há, portanto, no caso, a lei da 11,30 _ Variedades � grava-

compensação. cões
Compreendam, senhore'S comer-

•

12,00 _ Oferecimentos musicaÍS
cian[.es, que' os pr.eç,os excessiv'os' 14,00 _ INTERVALO
prejudicam não só a popnlaçfío, ,---'fõ,3ff"-·-Em--tempo de valsa
como, também, aos senhol'es pró"- 16,30 _ Cantores do Brasil
prios. 17,00 _ Informativo Guarujá
Não consintanl que o nosso diuhei- 17,05 _ Orquestra de JAZZ

1'0 se escoe para outras praças, Bai- 17,30 _ Um programa para
xem o.s preços. AuIrlentem o movi

menlo. Aufiram, assim, maiores lu-

-----

Rádio Guarujá
PROGRAMA PARA HOJE

cros

voce, ...

18,00 _ Ave Maria
18,15 - Ataulfo Alves e suas

Pastoras
18,30 - Teatro Singer
19,00 .- Momento Esportivo
19,30 :... Noticiario da Agencia

Nacional
20,00 - Musicas populares va·

riadas
20,15 _; Mário Souza (A eletro..

Técnica)
20,30 - Luiz Piçarra
20,45 - Xavier Cugat e sua

orq. '

21,00 _ Musicas Portenhas
21,3Q - Orquestra Sinfonica
22,00 - Informativo Guarujá
22,05 - Éla e Êle
22,15 _ Déo

22,30 - últimas melodias

23,00 - Bôa noite - ENCERRA ..

MENTO.

DR. SAULO R.Al'\lOS
Avisa a mudança de seu C01�

sultório e resi'llência, para a

_f{ua Trajano 41. Telef'Oue
1.009.

Conwlta das 10 ás 12 e nas

16.30 ás 19 horas.

PASTA DENTAL
NOSNIHO'H

Com idade' entre 25 e 30 anos, para ocupar importante cargo, me

diante bom ordenado, sendo imprescind'ivel que fale inglê,; e tenha

conhecimento de mecânica.

Dirigir-se em inglês para Caixa Postal, 518 .:__ Curitiba.

DOZ�E
SÁBADO..DIA 29:: GRANDIOSA SOIRÉE. GRITO DO CARNAVAL DE 1949..APRESENTAÇÃO DAS MELHORES MúSICAS CARNAVALESCAS DO ANO.

'. lNíCIO.' ÀS 22 HORAS. RESERVAS DE MESAS, A. CONTAR DE HOJE, 3a FEIRA, NA SECRETARIA. DO CWBE, DAS 10 ÀS 11 E DAS 16 ÀS 26

J. HORAS.' CR$ 30,00
--- -

f

o E-AGOSTO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o RSrADO· SeJtt. felr. 28 SI. Janeiro ..a 194,9
-------

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Diagnóstico, contrcle-.e tratamento Médico-Operador-Parteiro
especíalízado da gravidês, Distur- Doenças internas de Adultos e
bios da adolescência e .da menopau- Crianças
aa. Pertubações menstruais, �:t�'\. Alta Cirurgia - Cirurgia Geral �

mações e tumores do aparelho geuí- Doenças de Senhoras _ Partos _

tal feminino. Vias Urinárias - Rins - Coração
Operações do utero, ovários, trem- - Pulmões - Estomago _ Figad()
Itas; apendice, hérnias, varizes, etc. Tratamento da Tuberculose
Cirurgia plástica do perineo (ru-, Raios X - Eletrocardiografia
euras) Praça Pereira e Oliveira (atráz do
tASSISTENCIA AO PARTO E Ol-'E- Tribunal) Rua Santos Dumont, n! 8.

RAÇõES OBST€TRICAS Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

Doenças glandulares., tíroíde, ová- __ Fone 841. PLORIANéPOLIS

ri().S, hípopise, etc.)
"Murbios nervosos - Esterrlidade
�- Regimes.
Coasuítórto R. João Pinto, 7 - Tcl, '

1.461

Rua 24 de Maio 801 (Estreito) .

Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia Você poderá ganhar de Cr$
inicial de Cr$ Ib.oo apenas.', 50,00 à c-s 100,00 diários, vendeu-

,

Participação nos' lacros do artigos 'de consumo domestico.

VEN.DE-SE por moli'vo de mud'ança
"'.....p�di-=;-;.;�;--;;-��-;-;;..di�tin��-;-·i-;;i;;;-��:-:·�b�·�i-;;·-d-;-;r;-;:ci:�; o Ive!:!�:r:�ç�;s�n;o �:��:: 1 de No-

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
••••••••••••••• � •••••••••••• '

••••,

. Grande área' de terreno ià cultivada ��:!o ��t.e.s:.o.���s�.������r�.�����l ..1 .
(Distasite cerca de seis quiiometros da capital-Bairro-Barreiros Rua Est. Civil D. Nasc•.. '. - .

I
Area de 142 metros de frente por' 1.850 de fundos, incluindo Mãe .

.

C 10 6 casas Gle madeira e uma de material. Pai .

TRATAR: Emprego ou Cargo ,
.

Florianópolis - nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves. Cargo do Pai (mãe)
'

Barreiros - com o proprietário Mathias Iha. Observo •.....•.........••••.••••............•.....
.

Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro. . . . . . . . . . . .. .. ...•...... . _ .

•

, , '

Dr. Milton Simone
Pereira

Clinica Cirúrgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
I)os Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Píragibe No

gueira (São �aulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
'CUNICA DE SENHORAS"':' .GI·

RURGIA PARTOS

Restd. R. 7 de Setembro
Cruz e Souza - Tel. 846.

bR. POLYDQRe ERNANI DE S
THIAGO

\

Edil.

.

Médico e parteizo'
Hospital de Caridade de Flo
rianópolis. Assistente da

Maternidade
Doenças dos órgãos internos, esoe

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gtan
dulas internas

.

Clinfea e cirurgia de senhora"! _:.

Partos
IFISIOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOLISMO I

BASAL

HORÁRIO DE CONSULTAS: -
"Pela manhã das 10,30 ia 1.2

horas
Á tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTqRIO:
Rua Vitor Meireles D. 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowski 62
Fone manual 766

Do

DR. NEWTON d'AVILA
<Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultórío: Rua 'Vitor: Meireles n.

28 - Telefone 1.307
\ Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar
de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone'1.422.

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez �elativamen
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do praze mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Dr. Roldão Conse'" Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-

CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo terinários de grande eficácia, como: 'I'erneríaa (Buco-Vacína contra
RURG�HOR1�,o��i.�:T<PsE SJ!i. diarréia infecciosa dos bezerros), StilbestroI, e ainda, Vacina Contra _
Formàdo pela Faculdad� de Medi· Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc .eina da Universidade de São Paulo,

onde foi assistente por vário. anoa do - Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem corno sôbre as doenças
Serviço Cirúrgico do Prof. Allpio

Corrêia Neto dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-
Cirurgia do estômago e viaa circula· nento de Veterinária.
res, intestinos delgado e grosso, tirol·

de, rins, próstata, bexiga, utero, Pelo sistema de' reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
ovários e trompas. Varicoeele, hidr..

cele, varizes e hernas. derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en
Consultas: Da. 3 ás 5 horas, .' rua contrados na localidade de residência do solicitante.
Felipe . Schmidt, 21 (alto. da Casa

Paraíso), Telef. 1.598
Residência: Rua Esteves Jnnior, 170;

Telef. M. 164

•

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Carros para o interio'r do EstadolBom bio?cnlo .. •
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada Grunde VIS8&

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
.

RAPInO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba 6 horas

RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile 13 horas

EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque 16 horas

cf excessão de sábado 14 horas

EXPRESSO BRlJSQUENSE. - 2a., 4a. e 6a• feiras 16,30 horas

Nova-Trento

�. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e 6�. feiras

O INSTI;rUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).
tem o prazer 'de comunicar 'aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, 'que está iniciando o lançamento de wi'ia grande série
dêsses produtos. Bani

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

e,60 g.
VACINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de ••••••••...•••

IOú cm3.
' FRAQUEZAS EM .GERAL

SóRO ;\NTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3. VINHO CREOSOTADO
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 em3 e frascos " S I L V E I R A "

de lÓO cm3.
VACINA ANTI-RÁBICA: .Arapolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e

de 100 cm3.

12,10 horas

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGAltCIA I
PROCURE A

Alfaiataria I Mello
Rua I"elippe Schmidt 48

Especialista
Médico - Efetivo de Hospital de

Caridade
OUVIDOS � NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: ,1.560 '

Consultas: Pela 'l!lanhã no Hospital
A tarde: Rua VIsconde de -Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

Dr. Paulo Fontel
�línico e operador

Cqn.ultório: Rua Vitor Meirelel, 26.
Telefone: 1.405

Consultas da. 10 ás 12 e da. 14 la
15 hrs. Residência: Rua Blumean,

22. - Telefone: 1.6?0
----------"

Dr. M. S. 'Canlcutt
Clínica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho, 10
,

Telefone M. 73�

Visão maior e' mais perfeita
que a de 11m bom binôculc

alcança quem tem sOlida
instruçâo,

Jivr.os, sobre tOd� 0&.

ãSsuntos:
LIVRA,RIA {�OSA

Rua Deodoro; 33 - Florianópolis
. .

-

DR� A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Naclo·
nal de Medicina da Universidade

.

do Brasil)
Médico por concurso da AssIstên·
ela a Psicopatas do DIstrito

Federal
Ex·interno de Hospital Psíqutâ
tríco e Manicômio Judiciário

da Capitai Federal
Ex-Interno da, Santa Casa de W·
sericórdla do Rio de Janeiro
OLíNICA MÉDICA - DOENÇAS•

NKRVOSAS
oonsuttarto : Edifício Amélia

Neto - 8ala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

ulho, 70.
Das 15 às 18 horas

Télefone:
Oonsultórlo - 1.208.

� Residência - 1.305.

,Produtos Veterinarios

.................. e.e··· .....

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade' na entrega
de seus iorneee.

Representações
ou Pracista

, Oferece-se para Laguna e Sul 00

Estado, ofertas com detalhes à

Caixa Postal na. 1Ô9
Laguna - Sta. Catarina

Pracislas
Escritório reõém organizado,

precisa de "pracistas" para traba

lharem nesta cidade e no interior.
com artigos de fácil venda, e com

.

boa margem de lucro.

Informações á Praça 15 de No

vembro 22, 20 andar, das 8 ás 131
. ,.
.... ,. .. ,. ,. . ,. .. ,. . ,. ,. ..

CASA MISCELANEA diltri
buídora doa :Rádiol R.:CI A
Victori V'lvulal e Diacoail
Rua Conlelheiro Mafra

........................................ ,. ...... .4

, Muitas felicidades pelo nascim••

to de sea filhinho I

Mas: não esqueça, qae o' mel....
presente para 8 sea "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CR:smrro "

MUTUO PREDIAL.
.. ,. ••••••• ,. •• lO. .,. •••••• ,.,.,. •••••

Artigos de uso

doméstico

c

Dr. Mário Wenclhaue.
C1lnica médica de adultos.' e criuça.
Consultório - Rua. João Pinto, 16

Telef. M. 769
Co'nsulta das 4 á. 6 hon..

aelidênci,a: Felipe Schmidt a, ".
Telef. 812

frascos

Arvores frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
� Flori e Pomicultura
H. J. Cipper.
Corupá. .

Mun, de Jaraguá � Estado de Santa
Peçam catalago gratuitamente.

Catarina.

Coque,iroi Praia
,

AVISO
,Clube

,

o encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que
continua fornecendo refeições e bebidas geladas.

II C A P I T A L A R II
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

dendo mais outros beneficios de caratér assistencial.
Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES

pessoais, eonce-

Fabricant. 8 distrib.uidorea da. afamodCl. con

fecçõ•• ·D,ISTINTA· G RIVET. POII.ue um QJ'an.
d. aOl'timinto d. caseminu, r1.codoll.' briDa
bon•• bal'ato., algodõelll. maz..infi • Clw�o.m.tlto�

paro alfaiat•• , que recebe dil'C!tfJrt:u·nt. dali

Snre. Com..rcl.l1It•• do !nt.rioll' no ••ntido dOi Ih ... f('l:a:ol'.m 'Im ....

Flol'larabpaUIII. _, FILIAJS em Blume""u e Lo;".,
m.lholl'.a

/

Idbl!'icall. A Caea eA CAPITAL'" ahll'Jma a at.mg80 doe
vhilto IU'ltQiI d. IIIfotutlll'el'n aua" oempl'cu,,: MATRIZ' em

f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INSTITUTO DE EDUCAÇ.40
DIAS VELHO

�
· .Iriscr ição para os exames de 10 a

15 de fevereiro
CURSO NORlVIAL

Exames � Dias 22 e 23 de feve-
�;reiro_

Documentos necessários:
a) Requerimento de matrícula.
b) Certidão de nascimento (dê

'15 a 25 anos).
IC) Certificado de conclusão de

10 ciclo (f'und, regiona le ginasial).
d) Bom comportamento social

.(dado por qualquer Professor),
e) Atestado de saúde e vacina.

ARTIGO .91
Exames - a partir do dia 19 de

jievereiro.
Documentos necessários:
a) Requerimento.
b) Certidão de. nascimento Orlá

,rle 17 ou completar até '30 de [u
.znho)�.:_ firma reconhecida.
I .c) Prova de quitação militar.

"d) Prova de identidade.
'e) Taxa Cr$ 70,00l- Caixa Es

c<colar Cr$ 50,00. - Total Cr$ 120,00.
CURSO GINASIAL

Exames de admissão, a partir do

-dia 18.
.Documen tos necessáríos:
-a) Requerimento.
b) Certidão Id� idade, compro

-vando ter o candidato 11 anos com

�pletos ou completar a 30 até SO de

· junho (firma reconhecida).
c) Atestado de saúde e vacina

(firmas reconhecidas).
Florianópolis, 22 de janeiro de

- .1949.
.. Judite Batalha da' Silveira

: 'Secretária.

... �UA VOLUNTARJOS o ... PÁTRIA. N,- ee . v ANOM
C ... il..... I'O:Ol"�.�n. ltilEFO"'''óltltO' Tt:Lt:�III"SI _bfECIOIla.

:"AgenciaGeralliara S:Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
,C. Postal, 69.- Te!. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

iEdital dt.CODVOCação
De ordem do sr. Presidente, con

" 'voco os senhores Associados para

_ -a Assembléia Extraordinária, em D

, qual se tratará da reforma dos es-

tatutos sociais c. outros assuntos .. e

· que se realizará no dia 2 de Ieverei

;1"0 próximo, ás 19,30 horas na sede

da Associação Filatélica de Santa

Catarina, sita à rua Álvaro de Car

'Valho, 34, - 10 andar.

Não havendo número legal (le
tra a do art. 22), realizar-se-à a As-I.sembléia em segunda convocação
(letra b do mesmo art.), ·no dia 5 do

mesmo rnêx.e, ,�m terceira convoca

ção, meia hora após, com qualquer
·

número, caso não compareçam as

sociados em número suficiente pa-

ra a segunda convocação. #

Fpol'is, 26 de Janeiro de 1949.

João Steudel Areãõ, 10 Secretário

Vende-se
Urn terreno em Campinas

; São José, com 235 metros de

: frente por 152 de fundos

·
Frente a Aéreo Clube. Informa

ções nesta redação.
". . . . . . . . . . . . . . .. . �

.

Vende-se
Uma Garap'eira nova com

carretínha é latão.
Tratar com João Duarte, à

rua Capitão Augusto Vidal 127

Palhoça. .

. ��:�
.......... �

� .

· DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
� Escrit.ório:

n ' 18 -

Rua João Pinto
Florianópolis

VIAJE PARA O
I ,

NOS SUPER-CONFORTAVEIS
�

DA

Ir a Montevideo ou

a Buenos Aires

num D C-6 da S· A. S'l
é uma viagem, .

é um passeio. O que

representa, em matéria

/

de coníôrto, não pode
ser descrito em

palavras. Menos de

seis horas de Rio a

Montevideo, menos

de sete a Buenos Aires.

Poltronas macias 'como as de um

"lounge': de luxuoso hotel.

ReIeições deliciosas

preparadas por habilíssimo

"chef';_ Aeromoças

poliglotas e amáveis.

A tradicional cortezia

e -elíciêncta escandinavas >

melhor serviço

pelo mesmo preço

'.

t

)

SCANIJINAI/IAN
AIRLINE$

linhas Aéreos Escandinavas

�����.:y,�•• :S
u,,4

RIO: Av. Rio Branco, 277 -Jojc, 1 BD· Tels. 22·28.70 e 32·6583.
SÃO PAULO: l.edeiro Dr. Falcão Filho, 56· s. 1075· Te!. 6·4965.
RECIFE: Avenida Rio Branco, 1.55 - Telefone: 9032_

Ou em tõdas as Agências de'Viagem e Cargo e todos os

representantes da "Aerovias Brasil" e "Cruzeiro do Sul"

A VENDA NAS MELHORES FARMÁCIAS

s. A. S. S C A N O ( N A V I A N
AIRLlNES SYSTE�1 (Linhas
Aéreas Escandinavas) é uma or

ganização em conjunto de três fa
mosas companhias de aviação -

uma sueca, uma norueguesa e uma

dinamarquesa - para melhor ser

vir o público.
,

\ I I

-��

/]j��/

fiJ':��
�

�\ ==--

PASSüGEM DE CHnM�91

TRAGlI.,O PARA JUNTO DE
SI. S. A. S. Irú buscar seu parente
ou amif.!{}, onde quer que ele esteja.
e o trará para [unto de sl, Passa

gt'ns de chamada e serviços adieio
nals J)'agos em cruzeiros, Diga-nos
qual é o seu caso e deixe o resto

por nossa conta.

EVC'.:�
SE r::r.E NÃO PODE VIR.,.
MANO";-UU: Ul'Il PRESENTE.
S. A. S. garante a entrega ráVlda e

certa de donativos e encomend:!j
em qualquer parte da Europu. Pro ..

porcione esta alegrta a seus pa
rente.. e HlIlh!os. TarUas reduztdas
e em cruzetros ..

f

CARGa

f'
I

)

SEU DINHEIRO VALE MAIS.
quando o senhor manua suas car

gas pda 3. A. S .• A rapidez do trans
port« aumenta O juro do capital em
Vreg" >lo. O manejo cuidadoso evita.
pretuíxos. A embalagem aérea,
mais leve, custa muito menos.

Aluga-se
ALUGA-SE uma sala própria pa

ra negócio bem no centro da ci
dade. Ver e tratar à rua Jerônimo
Coelho (prédio da Pensão Vitória)do
ou na Oficina SOC. Eletro-Rádio
Mecânica Ltda.

Guia do Paraná
Publica relação dos comeecíantes e industriais com seus ende-

recoso
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Ca.tarina.

Redação: Rua Prudente de Moraes, D. 626. - Curitiba.

...........D.� ..

CLUBE DOZE DE MmST()
AVISO

De ordem do sr. Presidente, levo
ao conhecimento. dos interessados,
que ficam suspensas as admissões
de sócios, durante o mês de feve
reiro de 1949.

: REEMBOLSO POSTAL
Para casemiras, Iínhos, brins, etc. precisa-se representante.

Ofertas dando fontes de refer-encias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.
Caixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

Secretaria, Cl)1 25-1-49.
O Secretário Geral, Arnaldo

Casa Recem
coas.ruida,
DESOCUPADA

RUA FELIPE hEVES
6xlO metros, toda, de

l material.
Dutra TRATAR. NESTA REDAÇÃO

I

Elimine as

ESp'inha'sA causa

Combatida· no 1'.0 Dia
Logo l prillli!ira .

aplicação. Ni�.rm
começa. a. eliminar as espinhas como. si
fosse por mágica. 'use Nhode7m A noite
e V. verá sua pele .tornar-ae lisa. macia e

limpa. Niloderm é uma nova descoberta.
que combate os germes e parasitas da.
pele causadores das espinhas. frieiras,
manchas vermelhas. acne, impigens e

erupções. V. não poderá- libertar-se de
8\:188 afecções cutâneas a menos que
elimine os germes que se escondem n08
minúsculos poros de sua pele. Por

,tanto, peça Nixoderm ao seu farma

cêutico, hoje mesmo. A no�sâ ga-

1ft.Y;-oder'" ra.ntíia é."
4'..,. ••• sua maior

Para as Afecções Cutaneas proteção.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ilemingo, no estádio .da FCD, realrzar-se-á o

qual serão protagunistas Paula Ramos e Améric�,
bi-campeão da cidade e campeao

O Paula Ramos conheceu o rica, detentor da corôa de cam

seu primeiro reves no certame peão do estado) que. conta entre

estadual ao tombar frente ao outros com os categorízados era

Ipiranga, de Canoinhas, após ques Zabot, Badéco, Píazera,
duas brilhlantes vitórias sôbre Nhonhô; Zequinha, Rubinho e

o América e o Palmeiras. Cocada.

Essas três pelejas o esquadrão
tricolor dispontou nos domíníos
dos seus adversários, perdendo
Justamente para o quadro con

siderado o mais fraco dos qua
'tro concorrentes.

A perda do titulo de invicto
em nada' acabau o espírito de
luta dos onze da "estrela solíta
ria". Todos estão firmes e con

victos de que o cetro máxíno
voltará á metropole catarínense.

Depois de amanhã o Paula
Ramos terá pela frente o Amé-

gigantesco cheque
de Jeínville,
do Estado.

Iuteb, Iístíce, do'

respectivamente

"4
�'

. Direção de PEDRO PAULO' MACHADO

Santa Catarina no Campeonato- Bra
sileiro de Atletismo

Muito bem tratados em Canoinhas
,

A delegação do Paula Ramos certame os mais expressivos
que disputou domingo em Ca- louros. Dirceu Gomes, presidente
noinhas o seu 30 'Compromisso Paula Ramos."
no certame estadual, basquean- .

do diante do clube local Ipíran-. CAMPEONATO BRASILEIRO
ga por :3 x 1, teve recepção con- DE BASQUTE
digna naquela cidade, sendo to- Rio, 27 (V.A.) - Com a pre-
dos os seus jogadores e torcedo- sença de Reis Carneiro, Pimenta
res tratados com a máxima con , de Mello e Souza Aguiar, reuniu
síderação pela diretoria do se o Conselho Técnico da C. B.
"leão do planalto" e esportistas D., a fim' de resolver questões
em geral, numa demonstração sôbre o Campeonato Brasileiro

.
de elevada compreensão espor- e Sul-americano.
tiva que muito enaltecemos para Quanto ao certame nacional,
exemplo dos que nas olham o ficou definitivamente acentado
espnte sob os mesmos ângulos. o periodo de 12 a 19 de março,Sens'ibilizado com a maneira para a sua realização em' São
cordial com que foram acolhi- Salvador, na Bahia.
dos os componentes da carava- Visando o Campeonato Sul
na tricolor, o sr. Dirceu Gomes, americano a ser realizado em
maioral do bi-campeão da cída- abril, no Paraguai, o Conselho
de, endereçou á diretoria do 1- Técnico designou, na reunião de
piranga o telegrama que abaixo, ontem, o técnico paulista, Dalu
transcrevemos: I to, para o preparo da seleção
"Diretoria Iptranga - Canoín; nacional que representará a C.

has - o Paula Ramos, pela SU2l. B. B. no país vizinho.
diretoria agradece vivamente A escolha de Daluto foi das
fidalga acolhida dispensada di- mais acertadas, uma vez que Ia
retoria e atletas Ipiranga tes- teve oportunidade de demons.;
temunho elevada educação es- trar por ocasião das Olimpíadas
portiva pt. Faz grêmio planalto em Londres, a sua competência
catarinense colhendo presente I para tão importante encargo.

A laboriosa Federação Atléti
ca Catarinense estará presente
ao Campeonato Brasileiro de
Atletismo, que a Confederação
Brasileira de Desportos levará a

efeito nos dias 11, 12 e 13 de
março, no Rio, certame êsse que
indicará os representantes do
Erasil ao Sul Americano:
Grandes preparativos serão

lfeitàs afim de que a nossa re

presentação faça bôa figura no

magno certame nacional. Con=
forme estamos divulgando, a F.
!A.' C, efetuará o selecionamento
dos atletas. através duas com

petições preparátórias, estando
a primeira marcada para aman,

hã e domingo, simultaneamente
nesta Capital, Blumehau, Join
vile, Põrto União e São Ludgero
:(Tubarão). A segunda competi
ção será disputada pelos melho
res colocados da primeira e terá
por local a nossa Capital, pos
sivelmente no Estádio "Tte. ,CeI.
Nilo Chaves", do 140 B. C .. Após
essas provas elímínatórías fi
caremos conhecendo os defen
sores da

.

nossa terra que irão
bem alto elevá-la em confronto
com os mais experimentados
ases do esporte-base nacional.
Dos nossos atletas, o mais ca

pacitado para brilhar no Cam

peonato Brasileiro de Atletismo
e Waldemiro Monteiro, da As
sociação Desportiva "Dr. Lauro
Soares", de Porto União, que te
ve atuação de destaque na Cor
rida de São Silvestre, realizada
a 31 de dezembro, em São Paulo
quando obteve o .honroso 40 lu-

Dando- inicio às suas atividades
a recem-fundada Associação Box São Paulo, 26 Com grandes
Amador promoverá, amanhã, com festejos foi comemorada ôntem
inicio ás '20 horas nos Salões da As- nesta Capital a passagem do 10

sociação Atlét'ic� Barriga-Vcrde�' aniversário de fundação do São

animada soirée com um grandioso Paulo F. C. atual campeão pau

"schow", em seu beneficio. 'Ao; me- lista de futebol.

sas poderão ser reservadas desde

já no prédio n. 18 A da rua Ti�
radentes, ao prêço de Cr$ 10,01/ eo

brando-se Cr$ 5,00 por ingresso.

Em trânsito para Laguna es'

teve entre nós ante-ontem o

nosso estimado colega de im

prensa Antônio M. Bertolli (Te
leco) que há muitos anos este
ve radicado em Blumenau, onde
dirigiu o semanário "Cidade Es

portiva ". Teléco encontra-se
residindo no Rio e a sua vinda
ao seu Estado natal prende-se a

doença em pessôa de sua ramí-« SERÁ SEMPRE AlVIANHÁ
lia. . '. GRANDE SOIRÊE CARNAVALESCA NO "12"

Folgamos imensamente em Amanhã os amplos salões do Clube "12 de Agôsto", engalanados a

rever o colega e agradecemos- caracter, serão pequenos para conter a enorme assistência que irá d:tF
lhe a honra da visita.

o "GRITO DE CARNAVAL", deste ano de 19.49.
-. • . . . . . . . . . . . . ..

Tivemos ocasião de assistir 4a feira, a noite, 11111 magnifico ensaio
ELEIÇÕES NO INTER- do formidável bloco carnavalesco

NACIONAL TREM DA ALEGRIA!
No próximo dia 31 do corrente São componentes deste bloco, os jovens FULVIo", POLLI, P.A ULO...

serão, realizadas eleições no In- MÃRIO, CESAR, WALTER, .JIMY, JASON, DJALMA, .TAURO, NE:\IlROn_
ternacional E. C. para escolha ALOISIO NOUSSA, CARREIRÃO, SÉBASTlÃO, e as jovens, KEUSA,.
da nova diretoria da simpática, ARIANA: TEREZINHA, YOLANDA, CROÉ, NADIR, WANDA, LI�A. LE
agremíaçãó va�zeana que de dia.

DA, NILSA, ZOLI, EDITH, ANITA, SUELY, ROS'ITA, TEREZINHA, DO
para dia vem Impondo de ma-

RIS NORMA: NADIR, MARILIA e ELÁ.
neíra notável. •

I

'O ensaio' alcançou pelno êxito e as músicas carnavalescas mais Cllll
........ " ., . . . ..

evIdência no momento, foram cantadas com muita vivacidade e precí-
O VALIM 'VIRA A SANTA

CATARINA
são.

-.

A orquestra do maestro HUGO FREYESLEBEN entrou certo com

a alegre mocidade e parecia-nos que a folia ia começar ali mesmo. (J:

ensaio terminou cerca das 22 horas e tudo ficou okei t
.

Teremos dest'arle o' esplendido bloco

TREM DA ALEGRIA,
que dará a nota brilhante na já tão ansiosamente esperada reunião car..

navalesca de amanhã'.
.

TREM DA ALEGRIA fará sua entrada entrada triunfal no Clube;

"12" iniciando assim. seus sucessos, que serão, por certo" muitos e muitos.

TREM DA ALEGRIA vem rememorar alegremente, o inesqueciveã
bloco TREM AZUL, que tantos louros alcançou entre. nós.

"Eis o TREM DA ALEGRIA,

ANTõNIO M. BERTOLLI

l

O compromisso de domingo é.
como vemos dificil para ambos

os quadros. O América foi derro
tado em sua propria casa' e, no

dominios do tricolor, a mesma

sorte lhe será reservada se não .

se acautelarem os seus plaijers.
O que anima muito os ameri

canos de Joinville é o ,empate
que colheram em Blumenau

frente ao Palmeiras e agoleada
imposta ao Ipiranga.
Aguardem o choque nOl do ano!

INDIVInUAL
DO FIGUEIRENSE

Prosseguindo os seus prepa
rativas para os próximo futuros

compromissos, o esquadrão do

FIgueirense realizou, ante ontem
no gramado do 140 B. C., um en

saio individual sob a direção do
tte ..Moacir.

ASSOCIAÇÃO BOX AMADOr..

. . . .. . .. . � .

Waldell1iro il'fonteiro.. a grande esperança
da F. A. C. llO próximo certame nacional

gar na relação dos 21 represen
tantes dos Estados.
Outros que possivelmente ul

trapassarão os índices mínimos
exigidos para a participação em

tal certame, são E'rico Straetz
Júnior, no arremesso do disco e

do peso; Paulo Otto Scheide
mantel, no arremesso do dardo;
Odnei Lima dos Santos, Walde
mar Tiago, Francisco Assis Gui

marães, Arlete Perfeito, .Iris Co-,
lin, Iolando Bonnassis e Osvaldo
Soncini, nos saltos.

A delegação catarinense se

guirá por' via aérea; dela-razendo
parte a vencedora do Concurso
"Miss dos Esportes de Santa Ca
tarina ", que ora está se reali
zando com grande animação.

Segundo consta, o' Valím,
campeão carioca de amadores,
deverá realizar uma excursão a

Santa Catarina, jogando em
Blumenau, Joinvile e São Fran
cisco do Sul , trazendo também
um quadro .de basquetebol.
RENATINHO NO CORITIBA
Curitiba, 27 'V. A) - O Corí

tíba F. C. acaba de obter o con

curso do extrema esquerdo Re

natinho, que integrou com su

cesso em 48 o esquadrão do Ju
ventus.
INGRESSOS PARA O JOGO
PAULA RAMOS x AMÉRICA
A . Federação Catarinense de

Desportos resolveu pôr á venda
desde já, 'as localidades para o

jogo Paula Ramos x América,
pelo certame estadual, podendo
os interessados adquirirem-nas.
no Salão Record, á Praça 15 de

Novembro.vígorando os seguin
tes preços:
Cadeira Cr$ 30,00
Arquibancada Cr$ 15,00
Geral oo. Cr$ 10,00
Militares' não graduados e

,criança na geral Cr$ 5,00

ANIVERSARIO DO SÃO PAULO
F.C.

PASTA DENTAL
ROBINSON

_..�:_J

EXCURSIONARA A TIJUCAS E

BRUSQUE O INTERNACIONAL

Segundo conseguimos apurar,
os dirigentes do Internacional"
pretendem efetuar uma excur

são a Tijucas e Brusque.
...

BAR FIGUEIRENSE F. C.
ABERTO DIARIAMENTE

óTIMO PONTO DE RECHEAÇõES FAMILIARES

CAFÉ, CHOCOLATE, LEITE, SORVETES, FRIOS, PASTEIS, SA�-·

DUICHES, CACHORRO QUENTE:.
JOGOS DE PING-PONG ...

BAILES
5as FEIRAS SÁBADOS E DOMINGOS DAS 19 HORAS ÀS 22 HORA.S

5as FEIRAS: SÁBADOS E DOMINGOS DAS 17 HOR1\S ÀS 22 HORAS

MATlNÉE INFANTIL
BARRAQUINHAS DE BRINQUEDOS.:.

CADA ÚLTIMO DOMINGO DO MÉS, RECEBERÁ UM PRÉMI{) A CRL\N

ÇA QUE TIVER MAIS FREQUÊNCIA NAS MATINÉES

despejando gente em massa.

Entra certo na folia,
e cantando êle passa.

Apitando e sambando,
é um TREM endiabrado.

Vem marchando, vem- dansando,
Mas que TREM mais requebrado!

: � ;

Faz sucessos nos salões,
dá nota destacada,
São de alegres foliões.

É uma turma engraçada.

t
,-",".

f
J

_,'

_,._.,(i'.:. ,

Viva o TREM DA ALEGRIA!
:É um TREM s�lsacional,
Será REI desta folia,
sensação, do carnaval!

CARAMURrT

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para tr snsporte de sues mercadoria I

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A

Reloi.�ar;a Progre15o
de ]UGE_ND f1I" FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PEL() SERVIÇO DE
kEEMBOLSO POSTAL _

Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague
sôrnerrte quando receber.

.1

-N. 31 cr$ 100,00 ••
- .-W. 9 cr$ 260.00. I

J
, .;,

Deépertador de bola0
ilumt.na a noite

Sui••o de qualidade

Urna maquina fotografica
americana de iocil

manejo

No••o. relogio. .ão aoompa lO.hado. do. re.pecÚvo. oertificado.
de garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS _. ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO,

: Curitiba ,Praça TiradeDt••. 260 - Paraná
..-·..

·_·�··COMPANÚÍA··�:Ai1ÁNÇ:r·-Dx·-·BAÚÍÂ'�-.--..
Fundada em 1870 '_ Séde: BAHIA

INCÊNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades . õ. ••••••• Cr$
Receita .. '. . ..

;................ Cr$
Ative ',. Cr$,
Sinistros pagos nos últimos 10 anos

'

Cr$
Responsabilidades Cr$

80.900.60fi,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,80
98.687 816,30

76.736.40Ú06',20
Diretores:

Dr. Pamphflo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisc� de Sá,
,Anísio M.assorra, Dr. Joaquim BarretO' de AraújO' e José Abreu.

�···_"·········_···"··[ÍVRARÍA·-··Ífõs·A-·-��------
,

(RUA DEODORO, N. 33)
ACE-ITA ENCOM-EN-DAS

DE SERVIÇ,OS TIPOGRAFICOS
A,RESENTAÇÃG IMPECÁVEL •• ENTREGA

. RÁPIDA

'A V I S O
Eli�eu Aguiar, tendo assumido a direção da I Fábrica de

Fógos fundada por seu saudoso pai JOÃO BATISTA DE
" AGUIAR:, situada no distrito de Saco dos Limões, avisa a sua

distinta freguesia que está aparelhado para atender cõm
, prestesa qualquer encomenda.

'

,

I Os pedidos podem ser feitos: Diretamente á Fábrica em

Saco dos Limões ou ao sr. Elyseu no Deposito de Carga da
, Cia. Costeira.

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

.
'

•
•
•
•
•
•
•
•

: Oferece seus serviços.
•
•
•
•
•
•

: Caixa Postal 55.
· '

••••••••••••••••••••••••••

Datilógrafa.
diplomada-

Cartas a Maria Inês
Ferreira.

NEM SE DISCUTE I

!>;m minha casa só se bebe o delicioso CAF1l:

MIlIIl, ainda mais agora que está distrib,uindo
como brinde. valiosas BATERIAS DE ALU.

MINIO.

Pedro MedeirO's, Auxiliar ,

• • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••.•• e

O TESOURO
Da instrução está ao aloanetl

de todos. Dá esse tesouro &0 te1lI
amigo analfabeto, levando-o a WI4.
curso de alf3ibetização no Gr�
Elsc()lar. São José, na, Escola IooUlol
trial de Florianópolis ou na ca....
dral Met�{)I)oli,tapa.

.

,. . . . .. . ·e...... . aj

o VA.LE D0 I'l'UAJ
Proe�in, n.r A�êlllelB

Progresso,
LIVRARIA 43, ,LIV'RAB.lA:

ROSA

Transportes iregulares de cargas dopôrto de

SÃO FRANCISCO, D� SUL para NOVA fORI
Informaçõe. aom 08 Agente.

"

Flari8Bópolia, .- Carlos HoepckeS/A - CI- Telefone 1�212 '( Encl. t eteg.
São Frenci.co do Sul-Carlos Hoepcke S/A -CI- Telelone 6 MOORB:MACK

,Escritó:rio Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que.
tendo regressado de sua viajem aos

Estados Unidos da América do Nor
te e paises visinhos, o Dr. Cid Bo-

I
cha Amaral reabrirá seu escritórín

(Rua Presidente Coutínhc n. 22.),
. nos primeiros dias de agôsto, espe

------------ rando continuar a merecer as espe-
ciais atenções de seus amigos e

clientes,

.................. r • .. • • .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. ....
"

FERIDAS, REUMATISMO !'.:
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de NOllueira
Medicação auxiliar no tratamento

da aifUi.
.... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ;

DATILOGRAFIA
Correspondencl J
Comercial

METODO:
Moderno e Eficiente

Confere
Diploma

DIREÇlo:
Amélia M Pigozzi

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65
---,

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
,cer.ta de 10'/. ao ano com recebimento de juros mensais.

Informações nesta redação.,

Ouçam diariamente, das 9 àsv13 e: das 17 às 22 horas

RADIO . TUOA' . ZVO 9
1530 kllocielos ,ondas ·médias de 196 met'ros

TUBARÃO -- S. CATARINA
\

Casas Pré-Fabricadas
Desde CR$ 300,00 a CR$ 500,00

metro quadrado .

Consulte-aos sem compromisso

Reinisch S/I '_ Rua João Pinto, 44
Teteqrama RElI' BSe" Florianópolis

o

A Elelro Técnica
V. Sa., já escolheu o

presen-j
ra: rotativos (únicos em Flo

te de Natal -para sua Senhora rianópolísj ; enceradeiras, rá
ou filha? Que tal uma das ul- dios grandes e pequenos, fer
timas novidades em exposição ros de engomar, aquecedores,
na "A Eletro-Técníca", a

rual
fogareiros e mais uma infini

Tenente Silveisa? dade de artigos elétricos, tu-
Fôrmas elétricas para bolos do a preços excepcíonalmen-

e pudins, abajours de cabeceí- te baixos. ...

Comissão Executiva dos Pro
dutos de Mandiocà

Para os devidos fins, levo ao conhecimento dos senhores inteves

sados que, d'oravante a séde desta 9a Delegacia Regional funcionará à

rua Anita Garibaldi, 85, para onde se transferiu.

Florianópolis, dezembro de 19.48.
_

THIAGO VIEIRA DE CASTRO - Delegado Regional

FARMACIA ESPERANÇA
_R.je • IllllaBkI ..ri a na .nfert4ÍI

.,...._ ..el...ú _ ..*r......� - R.....áüaa - r....,.
lIIlaríaa - .6.rttc.. ii. III.UM.... ' .

hralla.... Il uata .....nb... r.matAm, IIIUl�

SENHORITA!
A ultima creação em refri
gerante é-o' Guaraná, KNOT

I
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está ,

'acompanhando a moda.

',;� ..
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tes que é preciso continuar essa

'coeslaclu�no, :u� ora ocupa o ,ca�- i obra realmente majestosa, que é a
ao de V1C�-�1 estd�n�e ela Repu�lz- assistência hospitalar em Santa
ca, a Iiostilidade uwc�a .e apouco- Catarina. O Hospital ;Ye1'ên Ramos,
nada dos que p01' a?lll ticorom a

a Colônia Santana, o Hospital de
corroer-se de despe:to: enquanto o

Caridade, são demonstrações de
preclaro homem público, pela es-

traballio, de capacidade adminis-:
maçadora vontade de seu povo, tratiua. São modêlos vara Out1'OS
prossegue uitoriosamettte a escala-

ove1'nos. 111odêlos para outros Es
da de sua ascensão política. A sua �ados são também o Abrigo de Me
obra não se destroe com a simples

nores, a Penitenciária e o Pôsto de
negação, partida dos que invejam Puericultura Beatriz Ramos".
as glórias do estadista que a con- Énquatüo, pois, os piameus ar
cebeu e realizou, Nem o povo cata-

, varados em Cl'ÍtlCOS da administra
rinense dá crédito a quem, JJn1' cão Neréú Ramos com o âmbito da
evidente subaliernidade de int en-

I

�iSão reduzido [:0 círculo estreito
ções, l'ecusa realidade a tontos mo- !

das paixões que os consomem, Pl'O
numenios concretos, que falam aos

curam em vão diminuir o valor se
sentimentos popula1:es, �obretu.clo cial e prático das realizações çouer
porque expressam prWCtpLOS de so- namentais daquele eminente Cata
tidariedade humana e projutuia rinense, renovam-se e muitipli
identificação com as necessidades

cam-se os depoimentos válidos que
sociais destes tempos de renovação exalçam. a obra pela qual nos si- tenjs, com iluminação para j,)gús
das praxes democráticas. tuamos entre as unidades iedertüi- noturnos, canchas de voley, basque-
Porisso, o artigo do ilustrado sa-

vas mais tuiançadas no que diz ball, dão estimulo as desportistas
cerdote e educador nordestino me-

respeito à assistência social. concorrlienenses. urnas - foi por êle próprio de..- "pai Tomas", o pai na Armada _

rece que se lhe refira especialrnen- Não haverá, portanto, campanha Bons clubes recreativos, bares mentida, alegando que lutará até o mensagens de apôio e cumprimen-te o sentido do apôio dado a umQ
que possa prevalecer, ante o tes- bem instalados, um moderno cinema fim e que está cada dia mais 'eSíJ�- tos.

obra administrativa q'ue co lima, 0.0
temunho autorizado e positivo que servem à sociedade daquela futuro- rançoso de vitória. .As cartas-de-Rocha Martins anali-

mesmo tempo, os im.peratiuos so-
tantas pessoas de proeminência so- sa cidade. Dois moder-níssimos hos- Os pontos destacados deste, úl- saram ponto por ponto o discurso,

ciais da hora presente e os pendo- cial e culturõl, no pa'Ís e tôra dele, pitais atendem à saude da nouula- timos dias foram as cartas abertas do premier, clamando que é passa-res cristãos que cada vez mais se
têm prestado, à cerca .dos em.pre-: ção. No setor industrial notamos um publicadas no vespertino "Repu- do o seu tempo uma vez qu= Sala-ãimiiõem, como bem o percebeu o
endimenios leoados a cabo pelo sr, otimo frigorifico que é 11111 d)s blica" pelo historiador Rocha .\'Iar- zar vive num mundo feito por SUit

sr. Nerêu Ramos, aos homens pú� Nerêu Ramos, qlle foi, sem contes- maiores do Estado, um moderno :vI1)- tins e dil'Ígidas a Salazar' ,e de ou- própria imaginação, principn1men ..

blicos bmsileiros ciosos das tra�
tação possível, ttm pioneiro ao en- inho de Trigo com a capacirlndc de tro lado o discurso do ministro da I'e quando alega que o seu regimedições morais e espi1'ituai'S do nos-
ctJntro das necessidades vitais do produçã'o superior a 450 sacos diá- Marinha, comandante Américo To- é democrático. Rocha Martins fri-

so país. povo catal'inense, visando à inte-
lmas, que fez um estudo complet0 sou que Salazar é o único homemEis, porêm, que outra visita, de

g1'ação dos desaf01'tunados na assis- Combate ao gafa,., dos efeitos ?o atual regime, si\lien- Jlyre em Portugal.incontestável expressão cultu1'al e d l
. -

1-
tência do Esta o e a va 01'lzaçao tando que ele deve ser, refl),c'ado Enquanto a oposição continHa pe-social, acaDa de nos sel' feita: e
física e mental do homem comwn nboto em Imaru,· e p.rometendo tndo fazer para CUI1SC- clllldo mais liberdade e facili<'b.desdesta vez, já não 'à atam'idade sa-
em função da prosperidade coleti- gm-lo. para a campanha eleitoral, o güvêr-cel'dotal dos conceitos, mas .à su- .

'b'
.

lA'va e do eqmlt 1'10 socza e economt· Terminada, com êxito, a Depois no discurso a maior parte no gradualmente aumenta tl pi"es�Pel'i01'idade e insuspeição de quem d' S t C t
.

'b
'co e an a a al'ma. .

campanha dos oficiais da Marinha, e ll'uitas são so re a censura e sôhre as au-os ernite, - a ilust1'ada e exma. sra, D' d' I19a o que tsserem os que 1'e u- outras pessoãs, enviaram' ao l1lini�- toridades da provincia par;). quI.'d. Alice Tibirü.:a, - convém nos re- 'd
A . O dr Jose' BoabaI'd Governatam contra a, evt encLO, - mas a· ,- tro - que é bastante popular 110- tentem esfriar o entusiasmo da OpO'-portemos, para acentuar-lhe a con_ vel'dade é essa granítica e sobran- dor em exercicio, recebeu o se-

c01'dância perfeita com as impl'es- ceim! guinte telegrama:
sões publicadas pelo rev. po.dre "Imarui,' 16 - Ao terminar a
Odilon Pedrosa. Como se sabe, a

M Ih I campanha de combate ao gafa-
S1'Q. d. Alice Tibil'içá esteve entre U eres Ia orosas nhoto n e s t e municipi;a, em

nome próprio agradeço a V.
Exia. junto poderes delegado dr.
Ferreira Lima que atendeu ca-

I

rinhosamente' obtendo ótimo re

sultado. Pode V. Exia. ficar cer
to de que o povo de Imarui lhe
ficará reconhecido. Saudações.
(A) Pedro Bittencourt, Prefeito.

Ao sudoeste catarinense, rlistan- rios; duas cantinas de vinho: fá- radiofônica em vias de instal:lr.:õe�,
do quarenta quilometr os da Estru- bricas de gasosa, de refrescos.' fá- Em sua maioria, as rcparl.ic;5ts' '

da de Ferro São Paulo-Rio Grande br'icas de móveis, e outras, conxti- públicas do município" estão corno,

e dezoito quilometros do Rio Uru- tucm o .parque industrial daquela damente instaladas no modernissj.
guai, fica localisada a cidade de cidade. 1110 prédio da Prefeitura Municipal,
Concórdia, sécle da comarca' e do Para a divulgação cultural es- que é no gênero sem favor algum,
rnunicip'io de igual nome. portiva e comercial, conta' com um o maior e melhor edifício de torta
Surgida há menos de quinze nnos,' bom jornal e com uma emissora a zona do Oeste Catarinense, o que

foi elevada a categoria de cidade em muita facilita a arlministracão
eni 1934, época em que Ioi criado O General Norton de pública.'

.,

o municip'io de Concórdia; dando- ,',

l'
Uma fundição e três grando, ofi-

se dai' para cá, o seu rápido -Iesen- Mattos continua ci�as 11le�ân'icas, pres.ta.m. inestilr!�.volvimcnto. '-CIS serviços ao ll111I1lClplO. No cli-
Conta a cidade menina de Santa lirme ché acima: apresentamos uma vis-

Catarina, com bem traçadas ruas, ta parcial de Concórdia, pela qual
avenidas e uma ótima praça públi- Noã retirou a candidatura poderão os nossos leitores,' ajuizar-
ca modernamente ajardinada. Lisbôa, 27 (U. Q.) - A ncticia

,

do pregresso da novel cidade <lo
Uma bem aparelhada ',pr,aça (le de que Norton de Mattos t..Ivez sudoeste! catarinense.

esportes, uma notável pelouse de retirasse a sua candidatura -- em

CIDADE

Florlan6pollt, 28 �e Janei,o de '949

Santa Catarin«, precisamente no

que mais lhe seduzia, a ela, a nobre
curiosidtule : no que possuiamos
de obras de assistência social. Per
C01'1'ett-as em qrcuule parte - e a

sua irnpressão, pessoalmente comu

nicada ao 'nosso diretor, foi a mais

lisonjeira e contortadora possível.
Aliás, tendo (! ilustrada e nobre da
ma insistido q respeito, ainda re

recido - valem" corno diziamos, por produsiu. a distinio colaborador
mais uma consaçração aos mérl:- desta folha as suas declarações,
tos de administrador e às convic-

nestes iêrmos ex:plicitos: "Que to,
ções democráticas do S1'. Nerési dos mostrem aos novos çooertum
Rarnos. Nem imoorto ao eminente

o MOMENTO
Declarações como as que, em ar

tigo que publicou. no prestigioso
orgão católico "A lm.prensa., �
cidade de João Pessoa, o ilustre pa-'
âre Gdilon Pedrosa - e que tl'ar:s ..

'creve-mos há dias com o relêoo me-.

nós, paI' alguns dias. Certo, nin
(!Uém lhe surp1'eendeu qualquer I

No artigo ôntem publicado lSob
alusão que lhe denunciasse as pre, êsse titulo, foi emitido, por um Jap
ferências políticas, o que, aliás, so, entre as 'instituições que en tü
muito bem assenta à sua formação siasmaram Da. Alice Tibiriçá" me

espiritual e à. sua elevada educação, recendo-lhe as mais elogiosas rere
Mas, obedecendo exatamente a tais rências; o modelar Abrigo de Me

pendores mm'ais, quís conhecer' nores.

a produção

NO AFÁN DE SEMPRE MELHORAR E SEMPRE SUPERAR EM
QUALIDADE E ,BELEZA

nacional de sedas acabam de ser lançadas nas grandes praças do País

Novos lipos de seda nalural de estonteante
e maravilhosa· padronagem

RECEBIDAS AQUI, EM CARATER DE EXCLUSIVIDADE
pela "A M O D E L A R"

Osb, - Quantidades mínimas. de cada padrão. Mini ma margem de lucros.

COURA CASPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TO,,"CO ·cAPilAR.

••� OI. 'j A" ':';

POR EXCElENCIA

"

�' ....

CONCOtRDIADE

NOVIDADE SENSACIONAl.,
Qualquer pessoa pode ganhar uma BATERIA
DE ALUlVIINIO, comprando o saboroso calé

MIM!.

vista de ter o govêrno proibido que
a oposição inspecionasse os regi s
tros de eleitores e controlasse :JS

pais e conhecido dos colega;; corr,1) ôi::;;o;

FRECHANDO ... _.-'

Nessa mania de carta para cá e carta para lá, vou escrever

também a minha;
"Exmo. Sr. Carlos da Costa Pereira.

Até há pouco, quando da tribuna da Assembléia, o nobre

deputado Cardoso da Veiga tonitroava contra a Cespe, da qual
V. Exa. é presidente, não tiv'e dúvidas em registrar, aqui ne,ste
meu explorado alambique, os exageros e os erros em que o re

presentante populista incorria.
A defesa de V. Exa. e da entidade a que preside foI, aliás;,

feita por adversários politicas nossos: de V. Exa. e meus.

Acontece, entretanto, que as coisas agora viraram. Decla-'
ro-me contra a Cespe.E raivosamente. lÊ que, ôntem, li em um

dos jornais da Capital a noticia de que sou membro da Cespe-.·
Eu não sabia disso! V. Exa. todavia, não poderia ignorar. E
sendo assim, desde que o Conselho Pe'n'itenciário, do qual sou
111embro nato, passou a ser subsidiado com cem cruzeiros pOI'

sessão, até o máximo de quatro, eu estou sendo prejudicado. Ape-,
lo para V. Exa. no séntido de mandar que me paguem todos os

atrasados. Caso V. Exa. não me atenda, imediatamente passarri
uma procuração a um advogado da U. D. N. para a cobrança'
em juizo . .o advogado apenas terá a obrigação de mover a açã'O
contra o Estado e pagar-lhe as custas. Em compensação poder{r
ficar, como honorários, coni toda a importância' qne não recebi:'

e a que, segundo o jornal de ôntem, devo ne ter direito, uma

vez que pertenço a Cespe! Creio que, sem saber, estou ín,te"·
grando essa entidade há uns cinco anos. São 60 meses, à razão

de quinhentos cruzeiros.
\
Uma boa bolada de trinta contos,

portant.o!
Não escolherei advogado. O primeiro que aparecer levarei !l"

procuraçã'o. Deve, todavia, provar que é meu adversário poUt.icn
e pertence' à U. D. N. \

.

Sirvo-me do ensejo para apresentar-llie meus votos de ale-
,

gre carnaval .

GUILHERME TAL
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