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o SR.' JOSÉ BOABAID, 'GOVERNADOR EM EXERCíCIO, RECEBEU O SEGUINTE TELEG:RAMA DO �R. NE��U RAMÚ�'��":\T��-�ltE��-:
DENTE DA REPúB.LICA E. PRESIDENTE DO P: S__ D� NACllONAJ.: - "DEPUTADO JOSE"BOAKUn. FLORIANoPOLIS., f�--t���r' '.

: I. �,lH�l�,
_ ENVIO AO PREZADO AMIGO EFUSIVAS CONGKATULAÇÕES PELA SUA EXPRESSIVA REELEIÇ,ÃO PARA PRESIDE�TE D�, ;A.�SEM .'

BLÉIA LEGISLATIVA DO NOSSO ESTADO, EM CUJO PôSTO SE VEM IMPONDO AO_ APRÊÇO E A _ESTIMA DOS CA;��RINE�§�S, ,QUE,
JÁ LHE DEVEM RELEVANTES SERVIÇOS. CORDIAIS SAtJDAÇOES. (A.) NEREU RAMOS. • '�'�", '___ ,

Foi eleita, para dirigir os trabalhcs ' da presente
sessão legislativa" a mesma Mesa que dirigiu os

trabalhos da Assembléia Constituinte
Reurüàa, ante-ontem, em ses- demais "componentes da Mesa. . peito às tradições cristãs; visto

são preparatória, sob a presi- A9 apurar-se o resultado das q�e � data de 15 do co�ente
dência do sr. 'Ruy Ceiar Fuers- votacões verificou-se que esta- coíncíde com a Sexta-feíra da
chutte, TO Vice-Presidente, a As- vam eleitos, para a Mesa; que Paixão.
sembléía Legislativa do Estado dirízirá os trabalhos da sessão Assim, a Assembléia Legisla
elegeu .o seu Presidente para os leo>i�lativa do corrente ano os tiva do Estado será instalada,
trabalhos da nova sessão Ie- se�hores deputados que com- solenemente, a 19 do corrente.

g.slatíva. punham a Mesa da Assembléia
Foi reeleito o sr. debutado Constituinte.

José Boabaid, sufragado peja Compareceram às sessões

.;
bancada majoritária, obtendo preparatórias de ante-ontem e

21 votos contra 13 que foram ontem 35 deputados, sendo 19
dados ao candidato da minoria, do P. S. D., 13 da U. D. N., 2 do mo 11 (AN) - No processo cm
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que a Companhia Nacional de Nave-sr.. epu a o . oao ose e ou- . . . e o...

sa Cabral. Houve um voto em x ga_ç.-:ío Costeira pede ao governo um

tranco: x x adiantamento de 15 milhões de -ru-

Após verificação do resultado Na reunião de ontem, foi zeiros por conta da indenisação de

do pleito, o sr. Presidente; de- apresentado pelos líderes das 75 milhas e 194 mil cruzeiros e

putado Ruy Cezar Fuerschutte, bancadas, um requerimento em 40 centavos já concedida pela CD-

E t ". d O' tproclamou eleito e empossado que era pedido se transferisse, missão de Reparações de Guerra, I S ruJa arques ra
o sr. deputado José Boabaid, no para o dia 19 do corrente o ato, bem como a antecipação do

paga-IS· I"
·

-

cargo de Presidente da Assem- solene da instalação 'dos traba- mento das contas de. transporte 10 ODICa
. bléia Legíslatíva. l(-

lhos Iegíslatívos, ato êsse que, forn�cido�\ �Q goven�o f��]e�.'ll, H
. mo, 1) L�N) _ Está defil,1�..ti�a-,,

X I, regimentalmente, devêra 'eali- presidente da Bepublica exarou () fmente assentado que a estréia 'da.
X X zaq-se a 15 do corrente. seguinte d'espac!io: "Junte a ex- Orquestra Sifônica do Rio de Ja-

Ontem, se reuniu novamente
.

Êsse requerimento foi apro- posição n? 8 tambem da Fazenda. c neiro será no Teatro Municipal. as
a Assembléia Legislativa, con- vado pela unânimidade dos pre- restitua-se-lhe o processo a fi!"! de 21 horas do dia 7 de maio próxi
forme fôra convocada na reu- sentes, havendo o Legislativo, que se aguarde a aprovação final mo, sob a direção de William Ste-
níão anterior, afim de eleger os .dêsse modo, 'resguardado a res- das contas". inberg.

o MAIS ANTl.GO DlARIO DE SANTA CATARINA

Proprletárió e D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES
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Ano xxxv ,
Na· . Assembléia [egislâtiva

florianópolis-- Terça-feira 12 de Abril de t��� �; _�._ �:4�8
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Indeo'ização
à'Costeirá

A experíêncle redundaria em

Bntro,pofagismo político
\

Manifesta-se contra o parramenêari�mo o dep. Lucia ,Correa'
Volta á tona a ideia do regime í lamentar de ministerio perante o

parlamentar, aventada há anos.] paramento 'e a dissolução deste p,e

pelos srs, José Maria dos .Santos e lo chefe do executivo propicia
Raul Pila. Sobre o assunto, o sena- riam á Nação 'constantes espeta
dor calarinense Lucio Corrêa, ou- culos de intranquilidade, de desa

vido pela reportagem de �'O Radi- justamente politico e de ínstabili-
.

cal", do Rio, assim se expressou: dade adminisfrativa.
- Sou dos que entendam que o A experlencia poderia redundar

melhor sistema governamental pa- em verdadeira tragidia, em antro

ra o Brasil ainda é o presidencia- pofagismo politico, porque o povo

lista. evidentemente não está prepara-

A força do parlamentarismo elo .pàra exercitar o pai-lamontaris
reside nas causas da sua implanta- mo no Brasil.

eão e no prepari'do povo para c-

xxerçita- I o.
Na Inglaterra, onde o parlamen

tárismo nasceu e evolveu, a histo
ria o emoldura COI11 a oaracteristi
ca ela lula do homem, através de

seculos, pela liberdade contra o

despotismo.
A cultura do povo é, ali, garan

tia do seu -pleno e salutar exercicio,
Na França e noutros povos a

sua adoção, constituiu mera expe

riencia, que se alonga sem. tranqui
lidade poli ica c sem estabilidade
administrativa.
�d Brasil não há. uma causa, u

ma razão profunda que inspire o

povo para a troca do sistema pre
sidencialista pelo sistema' parla-
montar.

E' da essencia da

pdrlamentar, como se sabe a com

posição cio poder executivo, do

parlamento e a dissolução deste pe
mens da confiança imediata do

parlamento.
A constituição pela maioria par-

democracia

HAIA, 11 (UP) - A decisão da

Côrte internacional de Justiça qrre

responsabilizou a Albania pela ex

plosão ocorr'ida com dois "destro

yers" britanicos no Canal de Corfu,
foi tornada por 11 votos contra 5.
Vo taram contra a decisão os [ui

zes do Brasil, do Egito, da Polôniu
da URSS e da Tchecoslováqnia ; e,

Votou li favor
da Albânia

,
.

'a favor, os juizes da China, da No

ruega, da Bélgica, do México, da Eu

ropa, de EI Salvador, da Iugoslávia,
dos Estados Unidos, da Grã-Brota
nha do Canadá e do Chile.

Es�olbida a «Rainha
da Mi-Carême» de
1949, oniem. no Rio
Rio 11 (A. N:) - Realizou-se, ôn

tem, á tarde, no audilório da Asso

ciação. Brasileira de Imprensa, a

escolha da "Rainha da "Mí-Carême"
de 1949 .

'Cm púhlíco numeroso assistiu,
ao desfile das concorrentes, sendo

consagrada vencedora a senhorita
Maria Gracinda Teíxeira, da "Casa
Canadá". _

A vencedora foi escolhida entre
42 concorrentes.

'Baixou o preço da manteiga, quando a Comis- .

são 'Estadual de Preço o liberou? Nem a cautela I :'
desta comissão, mantendo, como manteve, o con- O Controle da EconoA-ml·a •

trôle da exportação, para fazer que o produto so- * • _ !
brasse no comércio interno do Estado, produziue' •

qualquer resultado. :.............. ............. :
Nenhuma redução se viu, até hoje, no preço

dêsse precioso artigo de consumo. Ao contrário, de
vinte e oito cruzeiros que era sob o tabelamento,
foi à& vezes a quarenta e jamais deceu dos trinta:

e seis em que se empoleirou. O comércio livre. da

manteiga, portanto, não favoreceu ao consumidor,
,

apezar das restrições impostas à exportação.
E, não tenhamos dúvida de que, se a .baixa dp.

preço tivesse sido tão acentuada como o anunciou
o árticulista citado em nosso artigo anterior, os fa
bricantes teriam corrido logo para Florianópolis, a
pedir uma providência do govêrno que os salvasse
do descalabro a que estavam expostos comêsse pre
ço abaixo do custo e que levaria à ruína um dos se

tores da nossa economia. Foi assim que proceceram
sempre os produtores nas ocasiões de crise de super
produção. E os govêrnos, não só em nosso país, com
os seus Institutos, mas em todo mundo, pl'()f'uram,
e bem, socorrer os vários ramos da economia assim
assoberbados.

, E na época de sub-produção, quando as 'víti
mas são os consumidores a população',em geral, co
mo aconteceu no período da guerra, e continua sen

do até agma, não vemos como poderá o poder pú
blico deixar de intervir na economia para corrigir
DS desvios a que se entregam produtores, num re

gime de economil?- livre.
Nem outra foi a orientação que as últin�,as

guerras imprimiram à economia dos países em lu
ta, senão de todos os países no mundo, pois que ne

nhum deles poude fugir aos efeitos dêsses tremen
dos- conflitos.

As crises econômÍcas de super-produção cons

tituem, na organismo econômico, moléstias a recl�-
,

marem remédios que só o Estado pode manipular e

ministrar. I
.

Enquanto a vida econômica sofria perturbações
locais ou limitadas, cada um se havia como pudes
se, levando à conta de azares do negócio os resul-
tados infelizes das suas atividades.

I

,Quando,porém, as crises g�nharam proporção,

(De série de artigos)uma

afetando um grande setor da economia (a do café
entre'nós) €lU toda a economia, como tem ocorrido
no mundo, .durante as guerras últimas, com graves
repercussões na vida de uma coletividade, não hou
ve mais como o poder público manter-se nos limi
tes daquela esfera de polícia, mero garantidor do
trabalho, da atividade de cada um. ,

Sentiu-se então que êle não podia- mais ficar à
margem dos fenômenos econômicos, mas devia en
frentá-los também, como já o fizera quanto aos mo
víméntos sociais, que são.consequêncta daqueles.

E é de ver-se como as nações líderes de ídéías
liberais tiveram que render-se às circunstâncias,
implantando a mais completa máquina de contrôle
da sua' economia, para contornar a crise econômica
decorrente de uma sub-produção e de um super
consumo determinados pela guerra.

A Inslaterra, os Estados Unidos, a França, o

Canadá, os países Escandinavos, o mundo todo, com
,maior ou menor sucesso, assim se orientára.

, Só dessa forma puderam. os países mais adian
tados ao menos, racionar o uso das utilidades e$
'casseadas e controlar preços que, num comércio li
vre, tendiam a. elevar-se ao máximo, em prejuizo
das, populações desfavorecidas da fortuna.

Eis porque vemos espiritos arejados como o do
deputado Daniel Faraco, dizer:

"Em horas como esta, se o Estado não inter
vem na vida econômica,.o Estado não governa. Se a

entervenção desagrada às classes' produtoras, está
em suas próprias mãos evitar, pelo auto-disciplina"
que essa intervenção se agrave".

E, é um tradicional órgão conservador como o
"Jornal do Comércio", do Rio, que invoca a opinião

, de Alvim H. Hausen sôbre a ação do Estado na eco

nomia, 'expressa nas seguintes palavras textuais:
"Modem, democracy does not mea individualismo
lt means a system in which private, voluntary or-

ganizations fonctions under general, and mostly in
direct, governamental control". (Democracia mo

àerna não significa individualismo, significa um

sistema em que as organizações privadas, voluntá
rias, funcionem sob contrôle geral do govêrno, na

maior parte Indireto).
E é oportuno referir o que informa o prof, Serra

Moret, de Buenos Aires. Até 1920, diz: "los precios
mantuvíeram su curva ascendente, seguramente a

causa de la priméra guerra mundial aumenta em

'relacíon a 1913, sm la seguente forma:
Francís - 509 por ciento.
Suécia - 359 por ciento.
Grã-Bretanha _:__ 307 por cíento.
Holanda - 292 por ciento.
Canadá - 244 por .cíento.
EE. UU. - 221 por ciento. .

La segunda guerra mundial no ha producido
los mismos erectos que la la gracia a las rigorosas
medidas de prevision, adotadas por los gobiernos de
los paizes beligerantes que lo ham impedido".

'Em verdade, os aumentos .na Inglaterra como

nos Estados Unidos, 'durante a última guerra, não
foram além de 30% .

'

No Brasil, não fugimos a essa 'orientação, ten
do-se criado, em 1942, a Coordenação da Mobiliza
ção Econômica, com amplos poderes para fomen
tar a produção e controlar a vida econômica do
país.

'

Mau graqQ, porém, as intenções do govêrno, ês
'se órgão. não produziu os resultados esperados, já
pela deficiência de elementos estatísticos, de pes
soal habitado, e até pela incompreensão do próprio
povo que, deixando-se levar pela atoarda dos inte
ressados no regime de comércio livre, então, mais
que nunca, propíCio aos bons negócios, constitui-se
o maior adversário das medidas postas em prática.

Nem por isso entretanto, se admitiu que o pre
ço das utilidades pudesse continuar solto, ao arbí
trio da' especulação desenfreada.

E os mais decididos partidários da liberdade do
comércio, clamaram por medidas que viessem coibir

. os abusos, pela ação do govêrno a que competiam
providenciar· a respeito.

.

'

Carlos vomes de Oliveira
(1) Diário de São Paulo, de 21-5-47,
(2) Jornal do Comércio, de abril � 1947.
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Para IStO:

só GOODYEAR
---------------------,�

,

J.

ONDE as estradas terminam e o trabalho continua,
os veteranos usam Goodyear. Porque êles sabem que,

seu trabalho exige um pneu super-reforçado, feito

ponto por ponto para seu serviço. Seja qual for o seu

caso -

para o trabalho em estradas lamacentas ou

onde não há estradas, para as cidades ou para os

campos... Goodyéar .lhe oferece um pneu adequado.
E todos êles construídos, da carcaça à banda de

rodagem, para proporcionar maior resistência, maior

eficiência, maior segurança. Equipe seu caminhão com 1'1 '

. I
gigantes Goodyear e economize

pneu�! '. I', �

�' . ��;
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UM PN'EU .PARA CADA' SERVIÇO •• � "i
:.' »r,

.. �

MAIS SERViÇO. DE CADA PNEU!

o Sabio:

"VI'RCiEM .. ESPECIALIDADE"
-

(']A WETZELt INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marco. re�la:
;

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
I

II'
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DOZE DE
PROGRAMA PÁRA O MÊS DE ABRIL

DIA 17. DOMINGO DA PASCOA. DAS 4 ÀS 19 HORAS "FESTA INFANTIL", COM D1STRII3U1ÇA.O DE BON-BONS. DAS 21 HORAS EM DIANTE�
! GRANDE SOIRÉE. DIA 30. SÁBADO SOIRÉE. INíCIO ÀS 21 HORAS

",...:e::=====----

VI-da �OCl·al A -;T_AL".... Aleslado!jiíe hORriiliríiit indústria
� concJusao da Ba. pagIna

Viajantes:
Sr. Olímpio Cunha

Procedente de São Paulo,
.acha-se entre nós, o nosso dis

; ',Trancorre nesta data mais tinto conterrâneo sr. Olímpio
-um aniversário natalício da gra- Cunha, que, naquele Estado,
ciosa senhorita Maria Tereza exerce altas funções na Rece
Rarnes da Silva, filha da exma. bedoría Federal.

"

-'o reios e Telégrafos autorizando :I

víuvn Raquel Ramos da Silva e O ilustre visitante que des-
TAL -- Transportes Aéreos Limita-

)
'irmã do sr. dr. Aderbal Ramos fruta de merecido conceito e' da, a transportar em seus aviões

<da Silva, preclaro Governador geral estima na nossa sociedade, correspondência postal -para o in

I do Estado. . tem sido muito cumprimentado
terior e exterior do país. O j.lVem

'A gentil riataliciante que é por seus numerosos amigos. "O
conter-râneo ressalta a gratidão da

'fino ornamento da nossa alta Estado" o abraça cordialmente, TAL a dois eatar inenses llustre»

•. sociedade, desfruta de seleto desejando-lhe feliz estada em
dr.Nerêu Ramos, Vice-Presidente .la

circulo de amizades que, por sua terra natal. República, e dr. Aderba l Ramo" da

i êsse motivo, a hQRl�nàge.ar,á. Silva, Presidente do Estado. Ao

"O Estado", [ubílosamente,
',' 81'. "Ge;h:�;d�'wilz�� .'.'" o pJ:i.m�il'o se deve a nova rota aérea

· se associa às manifestações que Pela Cruzeiro do Sul, chegou de Laj�s à capital g�uc�a. O segun> "Senbor J6SUSlhe prestarão hoje. ontem a esta capital, vindo do do muito tem contr ibuido moral e '

Rio, O nosso distinto conterrà- materialmente para o poderoso pro-. dos Pa�SOS
neo sr, Gerhard Wille, sócio da gresso da TAL. Rápida palestra com

Foi o seguinte o movimento de
importante fírrna Braslhnaia o sr. Manoel Fiuza Lima e se fica '

, assistência aos indigentes interna-
Importadora e Exportadora empolgado com o cometimento dos .

. dos' neste Hospital durante o m,ês
Ltda.; da Capital Federal. diretores desta promissora orgam-

. de março próximo passado: Con-
O ilustre visitante que' veio zação catarinense que mui [usta-

.... d
. suItas, 671; Curativos, , 1.-664; In-

acompanhado, de ..sua exma. fa- mente contam com o deci ido aporo
. jeções, 5.305; Operações, 67; FóI'-

mílía 'éstá hospedado no Hotel da gente barriga-verde.
, mulas, 2.229; Ex.Laboratório 112;

La Porta. No, dia seguinte, pela manhã, as

I}leil'o"es na UOI"8-08,10 horas, com tôda a tr'ipulacãr;
Raíos X, 122; Ondas curtas, 38; In- n .\1

FALECIMENTOS a postos, o DAC dá embarque aos f'ra-vermelho, 17; Ultra-violeta, 46;

B R O á·
-

VIDAL VIEIRA passageiros para a volta. De Porto Metabolisrno-hasal, '2'; Eletrocar-
e • per riadiograma, ,3, Radioterapia, 39' e

Faleceu ontem, no Hospital de Alegre a Lajes confirma-se o tempo Realizaram-se, na sede da União
C id d d 1

.

t d h E b Nehulisação, 3.
ar: a e, on e se acnava m erna- e percurso: uma ora. m arcam Beneficente e Recreativa Operária,

do, o sr. Vidal Vieira, comerciante na cidade· 'catarjn.ense muitos pas- no dia 2 do corrente mês, as elei-

de São Pedro de Alcantara. Pes- sageiros para Florianópolis. O tem- Promuteu usar ele- ções dos dirigentes daquela entí-
soa de real prestígio na Iocalida- po bisa a clar idade da véspera .. a.. U dade para o ano em curso. f

de fie São Fedro, deixa o falecido, gentilezas da tripulação cativam 'OE' mên",-a A chapa seguinte saiu vencedo-

espõsa "e nove filhos: entre os 'i\ov�s passageiros; a estabilidade do- � ,," , ra : .

quais o sr. João Pedro "ieira, Di- Douglas impressiona, e o panorama
: NANQUIM, 11 (UP) - O Iider Presidente - Rodolfo Paulo sn-

r-eter Comercial da í'írma C. Ramos aéreo da nossa capital se mostra comunista chinês prometeu usar xle
va; Vice-Presidente

.

_ WaldemaI'
Sr. José Vitor Garcia S. A.; desta praça. em sua estonteante beleza. clemências para facilitar a líquida- Melo Dia,s;' 1° Secretário -;. Ury

O dia 'de hoj,e regista o ani- 'O sepulament.o se dará hoje,. às Hoje, saudosos do magnífico n;o, ção da gu�rra civil chi'nesá, mas ao Coutinho de Azevedo; 2° Secretá-

versário natalício do nossó es, 16 horas, no cemitério de S. Pedro sentimo-nos felizes duplamente: mesmo tempo os cotnunistas ínicia- rio _ Amo Luz de And!'ade; iO
· timado 'Conterrâneo sr. José de Alcani,ara. primeiro, porque, de fato, a TAL ram novos assaltos contra as ca- Tesoureiro _ Oriosvaldo Marinho

Vitor Garcia, competente con-, A família enluLada "O EsLado" se expande para o maior desenvol- beças de ponte nacionalistas ae de Fr,eitas; zo° Tesoureiro _ Rei-

, tador e. �essoa, entre nós: mui- apresentaI suas condolências. vimento de Santa Catarina; segun· norte do ,rio Yang-tsé, numa fren-
nor Soares Aranl'la; Procurador' ,..

.... 'gtoarreeSlaqCUlaolnl'dada'.da'es·p.or-suas ln.·vul-,.· A posse bo'Jae do
do, porque os catarinenses de nas- te de 650 milha�. Mao Tsétung, H- Már.io Augusto Vidal; Procurador
cimento e"de coração estão empe· der comunista insistiu, no entanto

_ José Duarte de Amol'im; Pl'OCU-

As inequívocas demom,trações. t·.
, nhados em prestigiar uma plêiade em que as 8 exigências originais rador - Joaquim 'Cabral da Sjlva.

> , de simpatia q�e receberá hoje, DOV8 �omandante de moços intimoratos e progresis- apresentadas pelos comunistas se- Conselho .Fiscal: _ João Sebas·
nós nos aSSOCIamos. '

tJ
_ ,

. tas que, acima de tudo, a,mam muito jam usadas <:omo base para o acôr- lião da Silvá:; Epamiononclas Vi-
rrerá lugar amanha., as 14 horas, d d F I dI' d' '[1,'

nosso querido Estado. A TAl. l)a- o e paz. <a a� o pe o ra 10, dc:o cente· de Carvalho; Anlônio Pedro
rll os -catarinenses e os catarine'l- Tsétung, no entanto, não innicou de Souza; João Batista Prosdossi-
ses para 2. TAL _ Repitamos isso. até que ponto pretendiam 'ir os mi; Adalberto Moreira Paz. .l_

comunistas para suavisar ,suas cxí- Bibliotecál'io: _ Alll'élio ALves.
gências. Respondendo à mensagem --- '--

de Li, Tsung-jen, presidente pl'Ovi- Teleu'r'·aln"!.,,�i t 'eHdnssório da China nacionalista, Mão U.

Tsé-tllng declarou que não via ne-
. Açha-se retidos Iill n. c. T. tC'le-

nhum obstáculo para um acor'do de
paz, desde que o governo

\

de Nan
quim aceita os seus oito pontos co

mo base para o inicio das negocia
ções em Pequim.

.. Aniversários: da Caixa Econômica deste Es
tado.
A aniversariante, que é figu

ra de destaque em nossa socie
dade, receberá inúmeras mauí
festações de simpatia.

Dr. Vitor Lima
Aniversaria hoje o nosso dis

'tinto conterrâneo sr. dr. Vitor

.Líma, ilustre Sub-Procurador
"do Estado e membro do Conse-
lho Penitenciário.
O ilustre aniversariante que

.conta entre nós com numerosas

amizades,
.

receberá, por certo,
pelo transcurso de sua efeméride

. natalícía, as homenagens de es

tima, a que, prazerosamente,
.nos associamos.

. .razem anos hoje:
- o sr. Leovegíldo Luz, ofi

cial reformado .da nossa Mari
nha de Guerra.
- a srta. Irene Cristovão de

Oliveira.
- a srta. Maria de Lourdes

Ferrari, competente estatístico
auxiliar do DEE.

Menina Vera Lúcia
_ a srta. Ivone Brasil da Síl-

Faz anos hoje a inteligente e va ;
_:,graciosa "menina Vera Lúcia, _ o menino Carlos Antônio

< dileta rílhinha do dr. Lauro I Gerlach filho do sr. Benjamin
: Daura, benquisto médico con- Gerlach:
.terrâneo, e de sua exma. 'sra.

_ a menina Danila Luz, filha
-d. Neusa B. Daura. Vera Lúcia do sr. Eduardo Pio da Luz, pro
oferecerá às suas inúmeras fessor.
arníguínhas uma festinha inti-
ma.

: Srta. Ma'l'ia Tereza Ramos da
Süva

xxx

D. Hilda da Silva Hoesctü
Vê pasar hoje seu aniversá

-rio natalício, entre as demos
trações de alegria' de seus en

tes' queridos, a exma. sra. d.
liilda da Silva Hoeschl, virtuo
sa espõsa do nosso distinto con

terrâneo dto Arno Hoeschl, ín

tegro Juiz de Direito da la Va
ra.

A benquista senhora que goza
na sociedade de merecido con

ceito e 'grande estima por seus

nobres sentimentos cristãos,
ver-se-á hoje, muito felicitada
pelas numerosas amizades que

· a estimam sobremaneira.
"O Estado" a cumprimenta,

respeitosamente.

a bordo do' encouraçado "Minas
Gerais", capit.â:nea da Esquadra,
a poss'c' do vice�almil'anLe Raul d�

Santiago Dantas, recentemente
nomeado comandante ,em chefe' da
Esquadra.

'

. transmissão do cargo será fei
ta pelo vice-almirante Flavio Fi'

g'Ueil'pclo de Medeiros, atual chefe'
do Est.ado Maior' da Armada.

Sr. Zenon Bonassis
Decorre hOje o anivesário. na

talício do nosso prezado amigo
�enon Bonassis de'dicado fun
cionário da Penitenciária do
Estado.

O nataliciante que dispõe
na nossa sociedade de muitos
amigos, receberá, hoje, as ho

menagens a que faz jus.
AGENTES NO INTERIOR

Preciso em tôdas as cidades do

Brasil., Negócio fácil, para ambos
os sexo,s, mesmo nas horas vag:ns.
Escrever a Caixa PosLal, 3.717

_' São Panlo.

,Faz anos hoje, a srita. Maria
José Salgado de Oliveira, digna
filha do sr. dr. José Salgado de
Oliveira, Juiz de Direito da Co
lnarca e dedicada funcionária

da etapa vencida. Tripulantes e pas

sageiros pisam o. chão gaucho com

sorrisos triunfantes, agradecidos a
TAL e jubilosos de mais esta Iinha

ligando Lajes à, capital do, Rio
Grande do Sul, velha aspiração da

valorosa gente serrana.

Jprnalistas e fotógrafos da im

prensa sul riograndense reeepcio
nam a aeronave catarinense � ba
tem "chapas da chegada .. O Diário
de Notícias traz uma delas em sua

edição de 5 do corrente mês. A nova

linha fará as escalas de Pôr'to Ale

gre, 'Lajes, ,F;}orianópolis, Joínvil

le, Curitiba, plllranaguá, Santos e

Rio de Janeiro, partindo de Pôrto

Alegre (às terças, quintas e sábados.
A TAL é representada, em Pôrto

Alegre, pelo sr, Otávio Lanziottt,
com agência à rua Rui Barbosa �.
208. As saidas do norte (Rio-Pôrto
Alegre) serão às segundas, quartas
e sextas,
Dentro de Pôrto Alegre,

SE C R E T A R I A o A J U ST IÇ A, EDU CAçA0 E S AciDE

DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

,

I='LORIANÔPOLIS:

em de março de 1949.

depois
de deslisar pelo cimento da Av. Far

rapos, o sr. Manoel Fiuza Lima e

a tripulação da
\
TAL obsequiem

sempre e sempre, os passageiroe
desta viagem ínaugural. Fiuza Lima

também nos falá -da portaria do sr.

diretor do Departamento dos Cor-

CARDOSO &: crs .'
Av. Mauro Ra nos , 64

Cx. Postal, 2)0

N E S T A

Após a visita feita e� seu estabelecimento

il\dustrial, TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFt OTTO, venho confes··

sar-lhes minha satisfação, pois �ue nesse gêneTo é o esta

belecimento melhor montado de nossa cidade. Observa-Se �ue

o processo de torrefaç�o, moagem e e�pacotamento satisfazem""
.

requisitos de higiene e o prédio, recem-inaugurado, com suas

depend�cias amplas, limpas e arejadas, demonstra que foi

construido especialmente para a finalidade a que se destina.

Cumpre-me, portanto, felicitá-Los pelo que

acabais de realizar, pois nossa população neces�ita de empr!
f

endimentos deas a natureza. '

Dr. Paulo Tavares,

do 12 Distrito Sanitário.

fuma no fO'beliáo._Huqo Ralnc<;,!,4 «,fCJ
AV. GRAÇA A�AIfltA. 47 -�

_/-:tr _

F'tRMA
'fABl-..'1.t.40 PENA.FrEL
OUVIOOR, 56 • R,O

Firma ,",o TABELIÃO LIBERA f O

Rua S. Benlo. 40� - E'dil.Clo America

Ell M;dineur. � SÃO PJl.Ut,.O

Hospiíal de Varidade Ainda o julgameóto
da Irmandade do de Araci Abelha

Rio 11 (A. N.) _ O desernbar
gador "Luiz da Silva Paiva, presí
denle.ãa 3a Câmara do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio, dís
tr-íbuíuao desembargador Costa
Junior, a apelação N° 840, do Mi
nistério Público, que pleiteia a

nulidade do' Julgamento de Arací
Abelha, acusada de haver assassi
nado seu marido Abel Abelha.

grama para ;',
.

Dilza Prostri Socoline, A lt,; nc>

Vital, José Ernesto Muller, Jc';io

Borba, Sargento Abilio Golarte-.
Arl�tte Ferreira, Albertina Silvai,
Agostinho Ramos, Lauro <;ouza,
Amansio Jacinto de Souza, Na
than Andrade de Arpena, Nor;val
Espirito Santo, Estefano BekPI' e

Filhos

('ami••• , Gravata., Pil.m ':

Mei.. d••.melhorei; pelo. me

1l000e. preço. -t6" .c�SAriMr<:
CELANEA - RI1QC. MaCra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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informações uters ����:r::s
_. - -------... --..........�-Horario di!8

-

empre- B::i,-�_O-R�ÁDfeOJa���NA-
�

R�açã��I�s�<?a ,. sas rodoviarias ��3��ê����C�C��� f�:r:��:t�l�O�
João Pinto n. 5 IEGUNDA.-Fl!lIlU história, a notícia ou o fato

Diretor: RUBENS A. RAMOS Expresso 81.0 OlBtóvlo _ lAC1m8 mais original e curioso, observa-
Proprietário

I

e Dir.-Gerente 7 horas. do nesta região. O programa
SIDNEI NOCETI ru�uto-Vl.açlo IUJa! - tUJa! -.11i'� "Copacabana Bluce" c "0 Es-

Diietor de Redação: E�880 �u", - :aru.q� -

tado" darão o resultado dêsse
16 'ooru.

GUSTAVO NEVES Expresso Brusquenn - NOTa '!'rente concurso mensal.
- 18,30 hol'u. E Rádi G
AIrtO;-Viação CatlllrlnenM - JomvUl screvam para a ai') ua-

_ • horas, nabara - Avenida Treze de
Auto-Vlaçâo CatM-tneDoM - Ourit1lba

\ Maio n '23 _ 25° andar - Rio
- 1\ horas. , .

I Rodoviãrla Sul-Bl"..U - � .A.lec'M I de Janeiro contando o que sa-
J-Shoras. b d t',· d dI Rápido Sul·Brasileira - Joinvile - em.' e ragico, e engr9.ç.a o
13R��i�s� Sul-Brasileira _ Curitiba _

ou fora do com�m, e �ar:dlda-
6 horas., tem-se a um valioso premio. que

TERCA-FEllRA I .

l' t
'

Autp.V1açAo CatarlnenH - P6rto .A.l. aque a emissora reme era a
•

- 6 ·horaa. fôr t-
-

dgrt!AUto-Vl.açlto CatartnenM .:.. CIIir1t1b1 .quem con (}mplf o.

_ 5 noras "Copacabana Clube" de
Auto-VIB{".Ao C&tartnenM - Joln-nle Seaunda

à sexta-feira das 1-1, '�'j
-ehoru. r':;' -' (� ,

.

"

Aut�o-Vl.açAo CatM-tn.enM..,... TlJbafto I às 15,30 horas; e aos sábados,
- �'P���. 810 Crlr.óTAo _ � - das 13,30 às 15 horas.
7 horas.

'lU I Diretor do programa: Carlos
Emprêsa Glbria..,... lACUII& - 711

e 6� hQral.· I Pallut.
Expresso Bl"ullllu_ - Br-II.-qu. -1 - . . . . . .. . , .

18 horas.
À"1to-Vlaçlo ItaJaf - ltâja! - II »1 DR. FRANCISCO CÂMARA

ra�ápido Sul-Brasileira _ Jolnvile - NETO
13 hor.as. . .

. . Advogado
Râpído Sul-Brasllelra Currtíba -

E itórí R F l' S h' ídt6 horas." scri orio: ua e ipe c imi

I AuW:VIa9A�U�1� - CU!"Wba.
21 (sobrado) (Alto da casa "O

- j'j horas. Paraíso")
l.; .At:O�!:�o 'ca-tM-tn._ -:- Joln.,u.

Res:i:dencía: Rua Alvaro de Car-
• A.uto-Vlação C&w-men.e � valho, 36

1- 6.30 horas. Florianópolis

I·
6 ��!fJ: s:��;::::::�:a = �:�::: = ..

CANÉTA" ·pÉiÚnDÀ.·�· F�l 'p;rdid�,
, 13 horas.

' ,
.

Anúncioa tDediante contráto. Expresso Slo� - LacUD. - ontem, sem a tampa, uma caneta "Par.

7 horas.
' ker", Júnior.• 'Ie cõr marron, que, sendo

Expre!*l Brulllluenae - &-u.qu. -

objeto de valor estimativo, pede-se a

'I 18 horas. eu 'd tlt 'la
I 1. .Aut._().VlaçAo ltaja1 _ ItaJai _ 1. bo- qnem a acou a gen 1 ezn e res ui-

raso '

' nesta redação, OU ao sr. Artur Beck, De

Expressó BrusqUe!IN - Noya 'l1NI1to ,I "Salão Progrresso", Gratifica·se.
- 16,30 horas. .'

__'_--.--------
_ R�;;���a Sul Bru1l - POrto �. PASTA. DENTAL

l.uto-Vla��ung� _:-,. HrtO ROBINSON
Alegre..,... 6 h-ol'1I& 'FABRICA DE FOSFOROS (PRON,
_AutO-VlaçAO Catarlnenae - CIIir1UbII TA P. FABRICAR) :
- Il horas. . - -- --, , �.tf;

Acto--Vlaçll.o Cata.rtn_ - JoblTU, _" ....-n ,,,,,.•r Ven<le-�e _ �i1� ilf-

':u::�:;;ao C&tar1nmae - TIlbu-lo Maquinârio Cr$ 2M).OOO,0ó'''''�t4,
Vial"ão Aérea - A�t�:êAO C'atal1l1eDft _ Lqwl& P�édio, Imoveís ,Gr$ 90.000,00

-

UiY
_ 6;30 horu. •

Situada em CamJj� Alegre - S. c..
Horário

7 ��.sso 810 Cr-tlitOrio -� _- Yende-se tb. só maquinârio
.

Se{/Ulld�fei'1'a ,.'11 Emprê8ll Glória - LquJna - • lii Informações com A. Wehmuth -

ITAL" - 13,00 - Lajes "7 ,'7 1/2 horu.
.

S C t li "

Expresso Bl"ulllluenae _ aru..q� _ Brusque - anta a a na .

PANAIR - 10,-10 - Norte II-; 111 horas.
-

A.uto-Viação ltaJa! - ItaJal - 1. !lO-
• •. .. • , .. • .. .. •• • ..

:::!1a-_"'�3�� -=- ��� .!�' �áPido SuÍ.Brasileira - Jolnvll� - 'Casa Retem
- 13 horas.

CRUZEIRQ � SUL - tS,1S1S - Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

I'ons'ru.-da"orte �i'.J��iiIJ�f!1--' (6 hQ.ras. • " •
• ,.. • ����'�,-;-":"', liüpresa Sul 0es1e Ltda - XapeC6 - ti

•

Ttm;a-friN '�.,.; -. hora.. .'
-...... DE S O C UPA D A

f "TAL" - 8,00 _- Joinville ,_ .Rod ..... _1
!lE�TA.J'EIRA ;--� RUA FELIPE lvEVES'

'-
• •

0-. 'IU- a Sul Brllll1l - P6I'to .&.1....
�, Curihba _ Paranaguá - li horas. 6'X10 metros, toda de
r .

S I
.Auto-Vf.acAo C:&tartnen.. OUorIUbII

-

r
- antos e R o. - 6'" boru. material.

f \' \�;\IR - tO,40 - NOIte A.uto-Vl.açlo CatarlnClM JQÚ1YÜ•. TRATAR ,NESTA REDAÇÃO
, t;RUZEIRO DO SUL - li." -

-

':u!.�ção Cltu1I1eu. - t.-.uaa
�rte

1-
11,30 hora� .

-

VARIO _ f2.aO _ Sul " 7 =SSO o CrtJtoylo - .....
_

- IPANAIR _ 13,50 _ Sul �- r.tUto-Vlaç!� ltajal ..,. ItajaJ - II'. '

-

()rI.arta-fei'Nl ., Expnsso 8ru8quen.. - lJI'wIaue - r'"TAL"
. UI -horu.
� ,13,00 - Lajei!l Rápido Sul·Brasilelra .toinvile _ ,

PANAIR -:-- iO,40 _.... Norte
13FÜa;i�� -

Sul.Brasileira
6

- CUrItiba -"
CRUZEIRO DO SUL - ti 00 horas.

•
-

8A.BADQ
,lforte A.uto-V1a9lO Catarinenee - OUiI't11ba
VARIG

'- 5 horas.
'

t • - f 1,60 - Norte '. Rápido Sul-Brasileira
t ·.PANAIR - 13,10 .::.:.. ,Boi

,...

,
13 horas.

�. Rápido Sul-Brasileira
'.

. Qv,inta-feira 6 horas.
'

......TAL" 8 08
- --

J.'
- • .Iloru.

,
.

-, - oIDV'dJe ,- A.Uto-VlacAo
�' Curitiha - Para.apá -'.e horu.
"'"" Auto-Vl.acAo

- Santos e Rio. - 8 horaa.•
'PAlUIR - JO,40. _ Norte 'l �=.sso 810 <:lrVtoYao -:- LacuDa -

PANAIR - 13)50 - Sul ExpreSllO Bnaque.n.. - Bruqu. _
, 14 horas.

i VARIG - 12,36 - Sul . Aut('-Vtaçlo l'tajaJ - Gaja! - 11 110-
CRUZEIRO DO SUL - 13.H r�xpreslJO Bruaqu__

'

Non 'l'r&�
Rem - 9,30 horae.

4lmUZEIRO DO SUL _ 11.30 .- • �;;S�16r1a - I.quu - • 111

Ia! DOMINGO
'. Rápido Sul·Brasileira - Curitiba _

'"' Sezt�,elra 6 horas.

.
"TAL" - 13,00 _. Lojes.

ij ÇBUZEmO DO SUL - 1.10
Af� - i

PAN�R - tO,iO - Norte
""

."
,VAR,IO - t 1.40 - Norte -

h P�AIR - 13,50 - Sul
I StibadQ
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",' ,,�, EnrohImento de moto!'es, dinâmos e tratiS.'forl11!tdores. f,i.
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.. ' ,J a ;
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'-, trico�. a;!180s eletncos, etc.

, . l'
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'
.. receptores "SARATOGA", '{lnDIÃi\"!\" e "MERCURY"; /,.�'
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�g!i! l'te. Silveira, 14 - Caixa P()t!tall.1� -,,;Fone 793. ���

96,00
45,00
25,00
'9,00
0,;;'0

Irmandade
Passos e

do Senhor Jesus dos

Hospital de Caridade
FUNDADA EM 1765

E O I T 4 L
De ordem' do Senhor Irmão Provedor, convido os Ir-mãos e as

Irmãs para, revestidos de suas insignas (baladraus e fitas), assístírem

as solenidades abaixo discrimínadas:

Dia 14 QUINTA-FEIRA MAIOR: 10 Comunhão Geral, na Catedral

Metropol'itana, às 6 horas, distribuída pelo Exmo. e Revmo. Senhor

Arcebispo Metropolitano; D. JOaquim Domingues de Oliveira;
,

20 _ Adoração solene do Santissimo Sacramento e Sermão do

Mandato, na Capela do Menino Deus às 18,30 horas.
Consistório, 7 de abril de 1949.

LUIZ S. B. DA TRINDADE - Secr-etário

Dr. CLARNO G.
GALLEnl

ADVOGADO
CI'I�•• oi.e1

, coilh..:tul�a_o d. Socl.da i..
N�JR:ALIZAQOEI:J'.

'l'itulcMr' i:'eolQl'Qt6.rlo.
, ,� .

Eecrit61'lo e' lt\.;�id.ncia
Ru� 'Í'baclm� ..

U,
FONE •• 1488

A

VOCE

Jolnvile -

Curitiba '-

citarmenee - .JolnYÜe.

. catarm._ - Tub&r60

tambem usará

KOLV�05
diz

l

�NÃlêGRE
ItttA-vO\.IJNrl\tfrCS\'O"; ,PÁTRIA N.- &a • ..,.�
CAIUIo31"�_ .1't!iaIdf!tE"�.Uu.GUdlUa�

AgenciaGeral para �:�atarina
Rua Felipe S�hinidt. 22--Sob.
C. PosteI, 69- �I. «Protetora»

FLORIANOf'OLIS

I

Bscritório TéeDico .... - -

,

VENDEE��i��.� ,j

, r

Cid Ro'che, Amaral
.ENGENHEIRO CIVIL •

AViSO 'aO$ srs., intereSsados que.
tendo regressado de' sua viajem 'ao,
Elitados Unidos da América do Nor.
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro.
cha Amaral reabrirá seu e!i(;ritório
(Rua Pres-idente Coutinhc. D. 22),
nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as E'spe.
ciais atenções de seus -amigos -e

clientes-.

FERIDAS. REUMATISMO e
PLACAS SIFILITICAS

Elix-tr de ·rf1)guelra
M.d·.caçéio c.uxiliGI' 1:\0 tratamenu

da .ma.

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

Cia. Florestal de Santa Catarina. JI(I

Estreito, ou pelo co>rreio, dirigir-se .

à Vencedora - Caixa Postal, 225 -

Florianóp6'Jis

Cirurgia -ClíniCã -liifelrícia
Dr� Antônio DHJ Massíc -.

Pedro Medeiros, Auxiliar

I

Médicó efetivo do Hospital de Caridadw
SetVi�o espeCializado em Doen�as de Senhora'f

Mederno's métodos de tratamento

Consultório:
Rua Tiradentes. 9

Residência-:
Hotel La Porta

Conslfltas. diatiam�nte, das 13 às 16 hora�
---

Re·presentações
-

FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAI,.)
-HA LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, -ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMF.TR_A ORDEM.. ! ""1

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 243 - SÃ.O PAULO. .1.1 '3D

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entre.lIa
,de seus iornees .

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

EMPRESA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A

- EMPRESUL-
Serviços de energia elétrica

-em Joinvile, J.araguá do SuL
,São Bento .do Sul, Mafra, Ti:
jllças, Rio N.egro � Lapa. .

Material elétrico para .ínsta
Ilações - Motores - Dinamos
.- Bombas - Lustres - Fer·
:ros 'de engomar - Lampadas
".- Ventiladores - Serviço de
instalações por pessoal técní
-co especialisado.

Loja e critório á rua 15 de
. Novembro, n. 449 Caixa Postal
.n. 62 - End. tlegr. - "·Empre·
. .sul" Joínvíle - Sta. Catarina
.- Brasil.

Os motores JOHNSON Sea Horse
::mente são utilizadas máquinas mo

.41ernas :em precisão e rapidez. O�

. .são ooRSltruJd,(i)s em. fábrica moder
.na sob todos os pontos de vista e

,,\)S 'SoPRZ1I<Hp;}dsa S01.I'iljado· aod
-engenhelros da Johnson são reputa-
-dos como os 'Elil-elhores do "ramo. Dis-
. trfbuidores: Comércio '&

Tl"anSpor.,I-tes C. lRam6lS S. A•.._ João Pín1_�
....... • •••• " 4" , �. J .. (":-.�":-"�. ,

I(CATÃOOOQ. J?§ �IjÉDAS DO'
/a.-rÊRASIL

.

� :;J�: sé encontra a' venda com

-toctOSl'os preços de moedas de
Outo,' Prata, Níquel e Bronze.
Preço.20,00 em todas as livra

rias da cidade.
Pelo correio ors 25,00 .

.. .

'.
/ COl\fPRADORES PARA CAS�S E

TERRlDN08
o Escritório ImobiliárIo A. L. Alves,

sempre tem compradores para casas, e
terrenos.

.

Rua Deodoro 35.

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

A beleza é
obrigação

,Mais de
.�

-:_�5".-'� ..;

-

/

pagos pela Sul Américo I
Esta é a cifra de eloquência incontestável que
apresenta o último balanço da Sul Ameríca
sôbre os serviços prestados à coletividade
brasileira. -Fundada em 1895, a Sul America

tornou-se, no decorrer de mais de cinco decê

nios, a grande proteção de que pode dispor a
. família no Brasil. E quando hoje um chefe de
família pensa em assegurar a seus amados, em

qualquer hipótese, sustento e tranquilidade

econômica, êle se volta naturalmente pa-a a

companhia que, com mais de um bili.ão de

cruzeiros, já foi o instrumento para a proteção
de um número incontável de lares. Leia os da
dos abaixo, resumo do balanço da Sul America_
relativo a 1948. E se deseja também assegurar
econômicamente o seu lar, faça o que fizeram,
só em 1948, milhares de pessoas: adquira
uma apólice de segur'o da Sul América.

BALANCO- ,
SUL AMERICA REFERENTE AO ANO DIE 1948:RESUMÓ DO 5.3,0

SnI�&meriea

DA

Os novos seguros aeeítos, com os respecttsos primeiros prêmios ' ..

pagos, atingiram a quantia de......................................... Cr$ 1.894.4044.342,00

A mulher tem obrigação de ser

bonita. Hoje em dia só é feio quem
quer. Essa é a verdade. Os cremes

protetores para a peje se aperfei-
çoam dia a dia.

.

.

'

! '::gora já temos o creme, de alfa

iIíne � "ilhante" ultra-concentrado

'�que !se �
''lcteriza por sua ação: ra

l>pida IpaTil; "en.:'nanquecer, afinar

JJl'efresc&r fa IOIltiS.
� Depois 'üe '''''''O:car·e

te creme, ob-
_""l ",

. ''lnl)a um
.f'llleJ"V'e seomo . a s'l'ta cutis.,_ .

�T' '�e 'lláturalidade, encaDi�'lr ,

'Vista.
.

"'--_

\., �'pele que não respira,

n\.�8eeM'\:.. torna-se horrivelmente es-cmrà., O
,jf(l� de AIf;lCe "Brilhante" � r

l'Jl11üe ,á pele" respirar, ao

m_�·t� _..ue· evita os panos.iaa UMJI

'chás ve ,asperezas e a tendência p.-
rra piginentação.

�

O viçe, .@ brilho· de uma pele vi- �
,"\ta e sadia v-olta a imperar com o

\lUS"O do Creme de Alface "Brilha11-
. ·�e". ExperimeJlte-o. ,

É um produto dos Laboratóriot .

.

. !��. � .��.�i��•• ��� ••••• p •••••

.

lLCOMPA-NHlA NAQ6�'A4!., W SEGUROS D� VIDA

CASA , , . FVND��A)" 1195
'; Compra-se uma de preterên- \' '"

..

'-.._ '

..ela com fundo para o mar.
.

,
Informações nesta' redação

o total dos seguros em vigor aumentou para : .
" 8.466.406.318,00 J

Os pagamentos aos próprios segurados e aos beneficiárioS dos se-

��rados falecidos somaram � " .

•
. + � _ ........-. - ...

" 102.738.694,00
.... .,0.'

O total de pagamentos desde a fundação .

" 1.008.528.353,70

O ativo real 'elevou-se em 31 de dezembro de 1948 a Importância de
" 1.257 341.345,90

DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES DO ATIVO I P�R-CIE *
T ..GEW\Cr$

Títulos da Dívida Pública. ·376.830.352,20

���,��9.�2���:r
201.321.092,60

377.197.116,30

50.790.565,00

48.900.380,90

29.74�.835,40, �.

3,53. I

Bmprestímos 36bre HipoteCàs; Apólices de Seguros e Outras Garantias ..

DinheirO �m Ban(loB; � pi'á1)(j , �c:: '.
Dinheiro em Cttlp.!! ii fiiibêãg . :--.�.--_._--------------.. ---- .--

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

"

" .

4,04

3,90

'2",36Prêmios, Juros e Alugueis li: tiéd-trb�f, . s, " i ; .

i
;,:.,

Outros. Valores ...•.•..... '" '" , .. " , .. , "",; •......•.............• 44.468.979,30 .

, I

1.257.J41.345,?0 100,00
..

A SUL AMERICA -'CAIXA POSTAL 971 - RIÕ
DesejandO conhecer outros 'de�Ípes da organização "Sul
America", peço envtar-me o folheto Perguntas e Res-
postas sõbre o Balanço.

.

II·C.C(C·1r;
I

,78 O

Nome •.••.•••••• : ••• e ••••••••••':•••••••••••••••••••••••••••••••••
Data de Nase.: dia ...........•. mês';. ,., ... _ .... ano•.•..•••....

Profissão "." "".'" .••• , .

Casado? , 2'em filhos ? � .

Rua .....•.•. : .' e

Oidade .••• , •.• "'" .: ElltaOO ;.�••• .," .

Moedas antigas ou modernas
Tem alguma moeaa aiitfgâ em sua casa? Conferindo a data pode

valer até 50 contos!... Si V. S: não tiver moedas, seu visinho terá.,
Compre um CATÁLAGO DE MOEDAS ANTIGAS DO BRASIL e

í- "LA'lNTANDO DA

Tem V. '8. :t9bWútr, jardim e ne

cessita de ,''á..rifól'es' írutriferas' e
flores? . \
Peça catalo ''{Of nés'ta praça,

corq i Costa lá" :ri1Íl�} Jer?nimo
Coelho nO 2

AS80cia�ão Comercial de, -Fjnr·;.unõPolis
Convocação de Assemblêia Geral.

__ �,

Nos têrmos dos �tigos d'Eiz e dezess�'is dos Estatutos, 'con:"
. :vo��.�. As�e�bléia Geral Ordillá�ia �os 1\Ssociados para a fim
especIal de eleger à Diretoria, Gomissao Fiscal e Comissão Arbi
tral para o período de 13 de maio de 1949 a igual data de 1951.

A eleição será realizada a 14 de abril corrente, segundo de
cidiu a Diretoria, às 19,30 horas, na sede social, sendo aceitos os
votos em envelopes fechados e atenticados por tira picotada. Nos

I
têrmos do artigo 30, poderão votar e ser votados os sócios qui..
teso

Florianópolis, 8 de abril de 1949.
Charles Edgar MOl'i�z, presidente. _",�i!,

logue diàriamente na loteria sem comprar. bilhetes.

O próprio autor compra moedas pelo preço.marcado em catálagfl, de
Cr$ 10,00 para cima.

Obra rarissima·e de grande utilidade.

À venda em todas as Livrarias da Cidade.

PREÇO: Cr$ 20,00

--_o-�=-

FRAQUEZAS ,Eh' CERAL
VINHO CRrOS,,(nADO
"SILVE IR\A"
-0-- ".

PASTA DElIJT.u.;'l�
ROBINS01'i "'i

t .. :t: � ..� � o.'

;

•
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LIRA TENIS CLUBE -. DÍA 16, SÁBADO, GRANDIOSA "SOIRÉE" DE ALELUIA, ÀS 22 HORAS; SORTEIO DE PRÊMIOS; RESERVA DE MESAS, NA RELOJOA
RIA MORITZ, A PARTIR DE SEGUNDA-=fEIR'A, DiA 11. DIA 17 (DOMINGO) "'MATlNÉE" INFANTIL DA P'ÁSCOA, COM FARTA mSTRIBUIçÃO DE BOMBONS,

ÀS 16 HORAS. SERVIRÁ DE !NGRESSO O TALÃO DE ABRIL

80,0,.10$.
••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• 'l .••••••• iII;.

,- -

.................... ·r······

RK-'\LIZA-SE, HOJE O TORNEIO O FIGUEIRENSE LEVOU A ME-
J::\'TCIO DE BOLA AO CES'l'O LHOR SôBRE O BOCÀIUVA'
Promovido pela Federa-ção Atlé-

tica Catarinense e com o concurso O único tento da tarde foi con
do Lira 'I'enis Cluibe, Caravana do quistaâo por Pardal ao apagar
Ar, Ubiratan, Taubaté, Atlético e das luzes.
Barr-iga-Verde, será realizado hoje, t

"

com inicio ás 19 horas. na quadra] P�ran e um público re�?lar,
do Lira Tenis Clube, o torneio ini- � r�allZ,?u-se ante-onte�, no sta,

cio de basquetebol. díum da, rua BocalU,va, o en-

..... , .. ,

contro amistoso do FIgueirense
SUR PREENDENDO, VENCEU O com o Bocaiuva.

PAULA RAMOS POR 5 x 3 O prélio, que terminou favo-
A primeira partida da "melhor rável ao "esquadrão de aço" pe

de três" em disputa do Carnpeoua- la contagem mínima marcando
to Estadual de Futebol, entre Pau- Pardal o tento quando falta
la Ramos, desta Capital, e Amérí- vam alguns segundos para o

ca, de Joinville, foi efetuada do- encerramento, transcorreu com

mingo, naquela cidade. Com gran- certa monotonia, havendo da
de surpresa o campeão metropolí- parte dos 22 ligitantes pouco
tano catarinense conseguiu . levar entusíasmo e interesse, natural
de vencida o seu poderoso antago- mente devido o longo periodo de
nísta pelo expressivo escore de ausencia nas canchas. Dos
5.x 3. O triunfo pallaino foi rE'-1 "players" e:n camp,o destaca,
cebiclo com grandes manisfesía- ram-se Gastão, Papíco, Mafra,
ções pelos seus numerosos entu- Marcos e Diamantino, do bando
síastas. Marcaram, os tentos; Nicá- vencedor e L,uiz, Valdir Tava
cio (2), Cazuza, Bentevi e Choco- res e Verzola, do vencido.
late, para o Paula Ramos, e Euclí- Os quadros jogaram assim
des Cocada e ViDO (penalti) para o constttuídos:
América. Dirigiu a partida o sr. FIGUEIRENSE - Mafra, Mar
Mário Viana, carioca. O quadro cos e Diamantino; Papíco, Ml
vencedor jogou assim constituido : nela e Gastão; Edivaldo, Mil
Tonico, Chinês e Nenern ; Katcipis tinho, Meireles, Hamilton
(depois Cazuza) ; Ohocalate e 1- (Pardal) e Lauro (Hamílton) ,

van; Cazuza (depois Katcipls) , BOCAIUVA - Luiz, Waldir e

Bentetvi, Nicacio, Fornerolli e Lá- Oscar; Vitor, Tavares e Verzo-

z���:"." ... " .... , .... :. ',' , , �a���i�a, Arí: Bonelli, Wjir II
O. �.\_VAí FOI BEM SUCED1DO EM Funcionou como árbitro o sr .

BRUSQUE '. Manoel Paixão 'Tourinho, que
Conforme estava al;unJiaào;-rea- correspondeu.

lizou-se domingo, na cidade de .. , . , , . , , , , , " , .. "., ,

Brusque, o prélio entre o' Clube A- RELATóRIOS APROVAD03
tlético Carlos Renaux, -Iocal e o Em sua reunião de sábado úl
Avaí, desta capital, vencendo êste timo a diretoria da Federação
pelo escore de 4 x 3, jogando com Atlética Catarinense aprovou os

a seguinte constítiüção ; A:u{')lf.tnho; relatórios apresentados pelos
Fatéco e 'I'avinho (depois Erasmo ) . srs. Dr, Heitor Ferrarr e prof.
Quido (depois Danda), Jair e Bops ; Aldo João Nunes, referentes à
Bítinho, Nizeta, Tião (Augusto), participação dos catarínenses
Brúulío e SauI. Marcaram os teu- nos certames nacionais de atle
tas do vetncedor : Bitinho, Nizeta, tismo e basquetebol, realizados
Brául io e Auguslo, sendo este o no último mês em São Paulo e

autor do Lento da vitória. Bahia, respectivamente.

anos.

No Programa:
5a Exposição Agro-Pecuáría,

em Lajes -- Nacional.
Fox Movietone -- Jornal,
Preços: Cr$ 5,00 e 3,20.

, Domingo
Esther Williams e Ricardo

Montalban -- em:
:FESTA BRAVA

CAMPEONATO SUL.AMERIC}��O
DE FUTEBOL

BRASIL, PARAGUAI e PERO, OS
VENCEDORES DA 2a RODADA
São Paulo, 11 (V. A.) - A sele-

ção do' Brasil. .. .tornou a vencer no

sul-america'no de 'futebol, .rárra
zando" ontem a seleção da. Bolivia
por 10 x '1. O jogo foi realizado no

"estádio do Pacaembú, rendendo
Cr$ 808.602,00.

,

"

4ssociação Profissional da' Industria da
. Marcenaria de ttlorJanópolis

Assembleia Geral Extraordinaria

Pelo presente edital fica convicada a Assembléia Geral Ex
traordinária da Associação Profissional da Indústria da Marce
naria de Florianópolis para, às 15 horas dó dia 3.0 de abril dês
te ano, na sede social desta Associação, à rua Arcipreste Paiva.
n. 5, sobrado, afim de deliberar o reconhecimento como Sindi
cato representativo da respectiva categoria profissional.

Florianópolis, 11 de abril de 1949.
Édio Fridrigo, presidente.

participam aos parentes 'e pessoas
de suas relações o contrato de
casamento de sua Ii lha Giuseppmu,
com o sr. Benno Meyer Peressoni.

: :

participam aos parentes e pessoas
de suas relações, o contrato de
casamento tle seu filho Benno com,

a srta. Giuseppina Faraco.

Giuseppina e Benno
_

noivos

Florianópolis, 8-4-49
---------------------------

"���r ,..�,'If
'" �.'. "("'f

......,......'" .-_ .

'0 O N V I T rc
A MODELAR convida a digna população de Flo

rianópolis para uma visita ao seu estabelecimento, que
acaba de receber as últimas novidades para o inverno
por preços que constituirão a sensação da época.

Trajano 7 --·Fone 1.151.

R' d- G
· J1

a 10 uar"�)a

Musicas -
' do Nove

RITZ -- Hoje às' 5 e 7,15 horas
ODEON - Hoje às 7,30 horas
ROXY -- Hoje às 7,45 horas
-,

' Sessões das Moças
Barbara Stanwyck - Joel

McCrea e Brían Donlevy -- em:

ATÉ QUE A MORTE NOS
SEPARE

Um super-filme de grande in
tens idade dramática, com um

final empolgante e arrebata
dor!
Uma corajosa mulher que as AG R.A D EC I M E N TOportas da morte, cansada de

_, . � . "

viver e de esperar, faz uma de-
.

Como as melhores açoes de graças a Providência DIvI.na pe-
vassa nos escaninhos da alma, las curas que se me acabam de conceder no agasalhado Ros
e resolve continuar sacrifícan- pital de Caridade, apraz-me vir, de público, externar minha
do-se pelo seu amôr .. ,

sincera gratidão aos ilustres srs. dr. Roldão Consoni e dr. An-

Censura LIVRE. tônío Santaella. De fato, êsses concienciosos profissionais pu-
No Prozrama: seram inteiramente a serviço de meu restabelecimento, o prí-

LAJES : prínceza da �'.::;lT�l meiro sua já famosa perícia em cirurgia; o 2° sua conhecida
_. Nacio�al. competência em neuropatia, com aquelas atenções e cuidados
Bola-ao cesto -- Desenno co- que lhes são peculiares.

lorído. Fico, outrossim, gratíssimo ao Revmo. e digno Capelão ,às
Preços - Cr$ 12o - 2,()O e insubstituíveis Irmãs de Caridade e auxiliares mais esforçados.

320.
'

Agradeço, cordialmente, à benemérita Irmandade de Nosso Se-
. '. , , . . . . . . .. .

nhor dos Passos, e, enfim,. às demais Corporações e pessoas
IMPERIAL -- Hoje às 7.:.10 amigas que me socorr�ram com o confôrto de sua caridosa ví-

horas sita, tornando-se, por certo, credoras das Bênçãos d'aquele que
Maureen O'Hara - Robert 'disse consideraria feito a Si o que fizessemos ao menor de nos-

Young e Clifton Webb - em: sos irmãos.
.
_', .

AMA SECA. '. POR ACASO Florianópolis, 12 de abril de 1949.
,

Uma comédia alegre, diverte- Cônego João Dominoní
da e diferente.

o

EIASE FARACO e--SENlÍOIL\--- NICOLAU PERESSONI
,Censura: Proibido até 14

,

ODEON -- Hoje às 5 horas.
NAMOR

o mais jovem Fakir, após sete
dias e, sete noites de completo
jejum, deixará seu leito de- pre
gos, exibindo nesta ocasião
mais um forte número, deixan
do qualquer espectador, que
brar à martelo sôbre seu peito,
12 tijolos.

Na Tela:
Joel McCrea Barbara

Stanwyck e Clifton Webb
FLÂMULA DA C, B, B. ENTRE- em:

GUE A F,A,C, ATÉ QUE A MORTE :NOS
Pelo sr, Professor Aldo João SEPARE

Nunes, que chefiou a embaixada P C e 5 3 2reços: I'", ,00 e ,o.
da F. A. C. ao último certame '.

LIVRE - Creanças maiores
brasileiro de basquetebol, 101 de 5 anos poderão entrar. PROGRAMA PARA HOJE
entregue à Federação Atlética • 8,00 � ABERTURA - Bom

Catarinense, sábado último, dia para voce ...

uma linda flâmula que a Confe- Encontram-se atualmente em uso 8,30 -'- Variedades em grava-
deração Brasileira de Basque- em todos os recantos do munjo. ções
tebol ofereceu à "elétrica". centenas- de milharel de Motores 9,00
••• o o 0 o o o o •• o o •• o... •••• de popa JOHNSON, proporcionando Mundo

Rio,11 (V. A.) - Dois jogos, cons- VOTO DE SATISFAÇãO PELA aos seus possuidores ano após ano 9,15 _ Dick ;Haymés e Helen
1alltes da 2a rodada, foram realiza-I PRESENÇA DA F,A . C. NO um SERVIÇO SEGURO. Dtstribul- Forrest
dos ontem no estádio de São Januá- CONGRESSO BRASILEIRO DE dores: Comérêio & Transportes C 9�3Ó _ Musica brasileiras em
rio, em 'prosseguimento ao Campeo- BASQUETE Ramos S. A. ':- João Pinto. 9. gravações
nato Sul-Americano de Futebol. A, .Em sua reunião da última se- 10,00 _ Mário de Azevedo em
-seleção paraguaia' . 'derrotou IH:h mana, a diretoria da Confede- sólo de piano
contagem mínima o Equado�, tando racão Brasileira de BasquetebOl dàs ma'is completas organizações és. rO,15 - Francisco Alves
sido anulado um. te�to deste ul-':consignou em ata um voto de portivas de Minas Gerais, fOl'mada 10,30 - MUZAK
timo, e o Perú impoôs-se a9 sde- satisfação pela presença, no e' dirigida pelos universitários mi, 11,00 - Informativo Guarujácionado da Colombia por 4 x O.. Congresso Brasileiro de Bas- neiros. 11,05 _ Carlos Gardel

.

.,.' ,. '-' ".", , quetebol recentemente reaÚza- Serão estudadas as possibilida- .11,15 - Severino Araújo e
�. O VERA CRUZ EMPATOU E',! do, do dr. Osmar Cunha, presi- (les para a vinda da. novel agre- suá orquestraTOUCAS dent'e da Federação Atlética Ca- miação montanhesa, 11,30 � \fusicas variadas
Enorme multidão presenciou, an- ,tarinense e do seu digno repre- 12,0& _ INTERVALO

.te-ontem" em Tijticas, à extréia de sentante, dr. Manoel Maria de OLIMPICO 3 x FLAM)!;NGO 2 14,00 - Oferecimento musi-
"on�" '�ó yer\i Crúz, de11ta Ca!,lital, Paula .Ramos, E C' r

' ".
.

que teve por a(lyersário a equipe' 10_ ,........... • .....• , ••••• o 0,0' o...

,'m
-

apoeIras, rea 1zou-se áomin- calS Previsão do Tempo, até 14
go, um ,embate amistoso entre 0- 16,00 - Em tempo de valsa horas do dia 12cal, �nião Futebol Clube. A peleja O ESPORTE CLUBE GINABTJCO l'

,

dE" FI 1630 C t d B '1lmplCo, o !JstrelLO ,e amengo, ,- an ores o raS1 Tempo Bom pa'ssando a 'l'nst<>-transcorreu bastante movimentada, DE MINAS, DESEJA VISITAR A 1 I d 17 ° I t' G' .. ..

oca, vencen o aquele po.�: 3 x2. , ° - nforma IVO uaruJa vel sUJ'eito a chuv.ase�cerrandQ-se com um h)'1roso cm- NOSSA CAPITAL , 1705 U. •••.•.•.•.•••••• ••••••••••.•••
,

- m programa para Temperatura _ Est.aveI:pate de cinco tentos. :Varcarn'J!l os Em carta dirÍlnda ao dr.' Osmar OLluPICO 6 C 'XIAc'- O
'

� lÚ -' - x.,," - .�
I voce. . .

.

-

I
Ventos - R·ondara-o para Sultentos do.- quadro da n'·.�tróJl()I(': Le- Cunha, o presidente do ES�'ortc A t t Bl d

1

t V

I
� n e-OTI: em, em umenau e� I 17,30 - Orques ra lenense

a oéste frescosbeta (2), 1bio, Kinceski e Bugi(). A Clube Ginastico, sr, Geraldo R�n'"lllt fr 11tar m E' OI'
.

I aI Ca B h
. ,

� u o a -s lmplCO oe e - O emla" Temperaturas extremas d,equipe do Ve_ra Cruz jogou assim man'ifestou-se de-se,l'oso de vI'sit,'ll' a
'

d J' '11 d
.

1745 C t S
e

. Xlas . e 01nV1 e, vencen o o pn- ,- ar a o�ora hoje:formada: Noca Deodato e Panlo, nossa capital, onde preténde .c'\i- meiro pelo .elástico escore dr 6xO 18,00 - Ave Mana Maxima 272 minima 20,1:. inceski, Natalino (depois Lebp.ta)
.

bit' o seu' conjunto de boLa :1.0 ces- O pl�élio foi assistido por grande 18,05 - Variedades ..

'

.,..- _€ Nelson; Zequinha, Bolão, Perlri- to. público, rendendo cerca de 11 mil 18,30 � Momento Esportivo PASTA OENTALnho, lbio e Bugio. O Esporte Clube Gllastico é uma cruzeiros. 19,00 ENCERRAMENTO, ROBINSON

l

•••• 'I'. c••te.te
------- _. .

SERVIÇO DE METEO-
ROLOGIA ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO

Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade

Dr. Alva,o de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultoria: RUa Tenente

Silveira" 29

Horário de consultas: 9 ás 11
Médico -

lL!!.
ábados: 14 ás 17 hs.

Especialista
Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações

I
Os primeiros já a venda, são:

Residência: Felipe Schmidt, 99 SULFAGUANIDINA: Tubos de lO e vidros de 100 comprimidos de

Telefone: 1.560 e 60
Consultas: Pela manhã no Hospital I ' g.

Á tarde: Rua Visconde de Ouro VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

Preto n. 2. IOli cm3.

Horário: D<:s 14 ás 17 horas. SORO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.

DR. NEWTON d'AVILA
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos.

Cirurgia geral __ Doenças de Senho- de 100 cm3.
I

ras - Proctologia
VACINA ANTI-RABIéA: Ampolas de fi cm3 e de 10 cm3 e frascos

�letricidade Médica
'

de 100 crnâ,

Consulltrio: Rua Vitor Meireles. n.
Dos dois últimos, por serem os sêus prazos de validez relativamen,

28 - Telefone 1.307
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu-

Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar- do, entretanto, a qualquer pedido dentro, do prazo mínimo necessário

de das 15 horas em diante'
ao preparo dos mesmos que, assínr, serão sempre fornecidos com abso-

Residência: Rua Vidal Ramos n.
luta garantia de atividade máxima.

65 - Telefone 1.422.
Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-

terinários de grande eficácia, como: Terneriona (Buco,Vacina contra

do diarréia infecciosa dos bezerros), StilbestroJ, e ainda, 'Vacina Contra a

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. " _. .. . ... _" ....

Quaisquer consultas sôbre os mesmos,. bem como sôbre as doenças

dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa

nento de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlsó postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,

derá
.

diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

contrados na localidade de residência do solícítante,

Dr. Milton Simone
Pereira\

Clj:nica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
. Dos Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No-
.

guelra (São Paulo)

Consultas: Das 14' ás 17 horas

RUIi Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
.

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle- e tratamento

especialízadc da gravidês, Distur

bios jia adolescência e da menopau

.11. Pertubações menstruais, i:I�h,.

mações e tumores do aparelho geuí

tal feminino.

Operações do utero, ovários, trem

pas, apendice, hérnias, varizes,
etc.

-:'�irurgia plástica, do perineo (ru-

turas)
--- -

,- - .

ASSISTENCIA AO PARTO E 01�E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS

Doenças' glandulares, tiroide, ová

li�a8, hipopise, etc.)
Vhlturbios nervosos ,.- Esterilidade

- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,

t.461
Resid. R. 7 de Setembro - Edil.

Cruz e Souza - Tel. 846.

raso
CONSULTóRIO :

Rua Vitor.Meireles n, 18

Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:

Av�nida Trompowski fl2

- Fone manual 766

Dr. Mário WendhaUeIi
Ii:!ll>Íca médica de adultos e' crilUl1:&. I
Oonsultórlo - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 á. 6 bar..

lIteaidência: Felipe Scbmidt iii. II.
Telef. 812

.. a e

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Bom binóculo
_______R_u_.._l"_e_l_iP_p_e_s_c_b_m_id_c_48 1 Grande

I

T�HE' .

.

;tf,11'tY !

.

�....••..1':."r�..·.�.·
fi

.. N.O.T-:'. _,

I�. .' -:
,

"

'.

Carros para o interior do Estado Dr. Lindolfo 4:6.
Pereira

Advo;ado-Contabilista
Cível -- Comercial

Con.tituiçõe. de .oeiedada.

s .erviço. eorel�to•• em geral
�Organizaçõ.. eontabsi•.

Regi.tro. e marca., dilipondo,
no Ri o, de eorr••pondente.
E.erit6rio: Rua Alvaro d.

Carvalho' n, 43.
Da. 8 à. 12 horCH.

Telefone 1-494

O horário dos carros de que é agente, nésta capital,

firma Fiuza L.ima.& Irmãos, é 41 seguinte:

EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a. feiras

Nova-Trento

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

a conceituada

16 ho-ras

14 horas

16,30 horas

- 12,10 horas

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

,. .

visão

Clínica Médiea e Cirúrgica

DR. AUJOR LUZ
Medico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adulto! e

Crianças

Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração

- Pulmões - Estomago - Figado

Tratamento da Tuberculose

-Raios X - Ele�rucardi()graf;a "

Praça Pereira e Oliveira (atráz I do

'Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

__
Fone 841. FLORIAN0POLIS

Dr. Roldão CODSoDl
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI

RURGA - MOL1!:STIAS DE S�

NHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medi·

ema da Universidade de São Paulo,

onde foi assistente por vários anOIl do

Serviço Cirúrgico do Prof.'" Allpio
Corrêi. Neto

'

Cirurgia do estômago e via. cin:ul�·
rei, intestinos delgado e .grosso, tlr02·

de, rins, próstata, bexiga, ute�o,
oTários e trompas. Varlcocele, hidre

cele, varizes e hernas.

Consultas: Das 3 áe 5 horas, ", t'1III

Felipe Scbmidt, 21 (altos da Casa

Paraiso). \ Telef. 1.598

Re.idência: Rua Esteves ]nl>Íor, 170;
Telef. M. 764

Dr. raalo,Foatel
Clínico e operador

Conlultório: Rua Vitor Meirele., 26.

Telefone: 1.4Q5

Con.ulta. das ro' ás 12 e da. 14 i.

I! hrs. Residência: Rua Blumenaa.

22. - Telefone: 1.620

QU�R VESTIR·SE COM CONFORTO E ElECi-ANCIA 1
A

Mello

Visão maior e mais perfeita

que a de 'Um bom binóculo

alcança quem tem sólida

instrução,
Bens Jivros, sobre todos d.

assuntos:

LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - FI irianôpofie

Muitas felicidades pelo nasci•••

to de seu filhinho 1

Mas, não esqueça, que o melb••

presente para o seu "PIMPOLHO"

é uma caderneta do CRl!:DITO

MUTUO PREDIAL.

-Dr. M. S. Canlaall
C1inica exclusivamente de criançu

Rua Saldanha Marinho. 10
. .

Telefone M, 733

PROCURE

ftlfaiataria

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

•
•
•
•
•

I
•

I
•

:
•
•

: Caixa Postal 55.

: ..

Datilógrafa
diplomada

Oferece seus serviços.
,

Caries a Maria Inês
Ferreira.

SEU RElOGIO PRECISA DE
REVISAO?

NOSSA OFIC,NA'É ESPECIALIZADA

NoSsos concortos são
garantidos.·100%

ÓTICA M:OD�LO
JOAO PINTO. 25 (Frente ao Tesouro

do Estado)

�

SENHORITAI
A ultima creação em reiri

gerante é o Guaraná KNOT

EM GARRAFAS GRANDES

Preleríndo-o está

acompanhando a moda.

.

DR. 'A. SANTAELA
<Pormado pela Faculdade Nacio

nal de Medicina da Universidade

do Brasil)

Médico por concurso da Assistên

cia a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-interno dr Hospital Psiquiá
trico e Manicômio JudiCiário

da Capital pederal
Ex-Interno da San ta Casa de 1141-

serlcórdla do Ri<r de Janeiro

OL:tNICA M:á:DICA - DOENÇAS Mãe
Nl!.'RVOSAS

oonsultnrro: Edifício Amélia Pai
Neto - Sala. 3.

.

Residência:. Rua Alvaro de oar

..alho, 70.
Das 15 ás 18 horas,

Telefone:
Oonsultórlo - 1.208.
Residência - 1.305.

P'rodutos Veterinarios
O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).

fem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros

e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série

dêsses produtos.

lOJA DaS --CASEMIRAS
Especializada em arflgos para

homens
RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA

E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.

PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS

ARMARINHO EM GERAL·_ CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.,

Tudo pelo menor preço da praça·
Faça uma vi�ita à Dossa Casa e verifi·que

n0880S
.

preços e artigos
II C A P I T A L A R II

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:'
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr' 20,00 além da róía

Inicial de Cr$ 11.1,00 apenas.

Participação DOS lucros

""- .w...-.·_-.-.-_-.-.-..-.-_..-_·..._·_-_-
.....-_-•._-_-.-_....

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

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim .de completarmos

quanto antes, o nosso Cadastro Social.

Nome
...............................•.... r

..

Rua Est. Civil . � . . . . . . . . • • .. D. Nasc. .
..•.........

......
. �

..

Emprego ou Cargo ..........•...
.......•..........

.......• . ......•.

Cargo do Pai (mãe) ..•.........

.
......•....

Observ.,
..

.

.

fdbl'ica.. A COfia -11 CAPITAL

vl.!ta I1ntll!llll d...ftllltult'llli'em .uo.�

,

_homo a . ot"pg80 da.

oOn'\jol'�.� MATRIZ .:m

..,

,

I
I

........................_ �
mam. .u am..aa ��=..3mbQC�RDMM+WE�·�

"
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AO ENCON�RO DOS IMPULSOS NOBRES E FILANTRóPICOS DA POPULAÇ10 IDE LAJES IRÁ, DENTRO DE rouc
DIAS� O APELO DOS DESPROTEGIDOS DA SORTE, CONCRETIZADO _ NA CAMPANHA EM PROL DA A QUI S I c Ã -O '

"P�OMIN" E "STREPTOMICINA".· UMA FESTA DE CARIDADE, QUE CONGREGA.RÁ EM TôRNO DOS SEUS OBJEt�
.o GENEROSO POVO LAJEAN09 ANGARIARÁ -DONATIVOS, QUE SE DESTINAM AO SOCORRO A DOENTES POBRES I

VERTENDO TAMBÉM, EM BENEFíCIO DA CASA' DO ESTUDANTE.
'

I ft «Tal», Transportes Aéreos L1iitada
dêste .. Estado, voou até Pôrto Alegre

.,A ..

"",

,.1.:','

'lorla,"óPolb, 12 de Abril de '949

O C
'... Onde a habilidade de uma direcão técnica se al

« oogresso, da Paz» fOI dissolvido .

perfeitamente à 'dinâmica díreçâo comercial
Rio, 9 (A. N.) - Invadindo dores.

��q�:���\��:e:;�aaiSsS�� �ar���n� ca�:irascOem�:iss;:S'usa�,:�b��t:��� Vôo .magnífico e cavalheirismo cativante'
ie da cnl idadej dos estudantes su- pés como armas contra a policia Regitamos, hoje, com alvícaras, o' visão que
iperiores - os comunistas lenta- que j' f ndl "

se (e eu la com cace-tetes". inicio do tráfego re'gular do "Dou-
;ram levar a pfeilo ontem no edifi- "FUGA HEROICA glas" a Põrto Alegre, com esca la
cio da Praia do Flamengo a insta- Enquanto os feridos tombavam em Lajes, graças à TAL. É mais
.lação do chamado "Congresso da atingidos pelas armas improvisa- '

uma rota aerea da importante em-

Paz". Adver-tidos de que não lhes das, a maior parte da ass istencia prêsa catJárinense que" dessar te,
seria perrn if ido fazê-lo naquele numa tecnica genuinamente comu- procura incentivar as' fôrças aui-
proprio nacional do Ministério da nistas procurava os fLIndos do pre- dma oras de atividades e iniciativas sos olhos extasiados com a r ique-
Educação, desencadearam um con- dia e desparecía.
f·

em prol do crescente, progresso do za da paisagem: O céu se nos apre-Ii to de grandes proporções, na 4 POLICIAIS FERTDOS nosso Estado. A TAL surgiu para· senta de um azul claríssimo 'e o SQl
esperança de fazerem alguns mar- Terminada a reí'rega ·e serenado
t

engrandecer Santa Catarina e li- batendo em cheio em uma das azas Manoel Teixeira O. Júnior, tele
; ires para efeito de propaganda. ,\ os a i TIO t ln I s cons a .ou-se que os po- gá-Ia mais intimamente. Fazê-la en- do Douglas nos força á- m dança de fista, Henrique Goffermann e
Policia, entretanto, não se deixan- li�iais Jorge da Fonseca Daria; Jo- tender.se melhor. Joinville, ao norte, lugar, para não perdermos o espe- celin Spolaor, estudantes.
do cair na armadilha, recusou criar e d Alb G

.

s � ,e. uCJueI'CJu.e uimarães ; An- fica, agora, mais próxima desta ca- táculo que se nos depara. Seus A decolagem se dá precisametais martires, dissolvendo sem vi t P d B I l
-

,- ODJO a l:a a ,IS a e João Alves. pital, e Lajes, na serra, nos dá no- raios luminosos de eru:ontro ao às 14,25 horas, Como a aterrls
timas o ajuntamento ileg-al. S.aldanba que haviam recebido fe-I tícias, dia a dia, por obra da '}'l\'I-.

'W

ANTECEDEi 1\.' '.I'.E.. S
límpido alumínio, há Pouco, ref'Ie- gem, perfeita. Àntes, decolara

" -, rirnentos na cabeça ,e pelo corpo O t
.

d R' I t
.

Comunicara o Minislro da UNE '
nem, III o ao 10, pe a 1'O.a tiam na janeli;nha donde observa- ra Videira, um Stimson, tendo

nceecssl,Lava,m. de socorro medico, Lajes _ Florianópolis - Joindlle voamos. Ag'pra, sim. Muito melhor. comando o piloto Botaro, e co
que funcionando a entidade estu- j 1 t P
dantil num propr ío nacional a de q.�:ssi��tn��a� no osto Central

- Curitiba � Paranaguá e Santos, Dêste lado, o aparelho projeta sua passageiro o sr. Luiz F'iuza Li

d hoje, Sempre ávidos de espaço, 'Os sombra e nos deixa mais à vonta- diretor comercial da TAL.
cargo aquele Ministério, não ad- As paredes do salão assim, como
miliria cue no mesmo, se verif'icas- possantes e confortáveis Douglas de. O comandante Pinheiro nos Lajes vai 'perdendo-se de vi

'i O teto estavam cravetjadas de ba-
se a instalação de um organismo Iats,

DC3 atingem a bela capital do Rio convida à cabina do DC3. Al], e o comandante Pinheiro ruma

de. propaganda comunista co'mo e-
Grande do Sul. olhando de frente, divisamos 'O ho- ra Pôrto Alegre. O tempo cont in

o INTERDTTA,DO '

I d"C
Foi pensando no dinamismo de rizonte. Gilson vem servir-nos gos- dourado pela luz de um sul de <I

ra o c lama o ongresso da Paz". Em vista dos acontecimentos,
Acatando a decísão mí nísterial

Sidnei Noceti e dos irmãos Fiuza tosos biscoitos e refrigerantes. Ma- gr ia, A natureza tambem quer p,
a ali Ioiidade competente resolveu )

o presidente da UNE deu ordem ao
Lima, moços que, inicialmente, mui- noel Fiuza Lima conversa com um tilhar da vitoriosa excursão da T

mandar interdiLar o predio onde
'

administrador do edlficio-sede no
to lutaram para se impor à admira- e outro passageiro preocupado em a Pôrto Alegre. Manoel Fiuza Li

funciona a U. N. E., alé posterior
sentido de impedir a realízacão d Iib

ção de seus conterrâneos, que nos atenções a seus convidado-s: Damos- neste, instante, está contentisslmo,
't e I eração.

da sessão marcada para as 16 ho- dirigimos ao aeroporto da Base. lhe mostras de nosso contentamen- que seu compromisso com os cal

raso Enquanto isso, íôra pessoal- D'.'r. ., 'g'rtpa de
Mais tarde, em Pôr to Alegre, no to e de nossa ótima impressâo. Pu- rinenses dará certo. Seu catar ine

men Ie le\',ll: em mão à comissão'" Balú, ouviríamos de Maneol Fiu-' ramos uma nuvem e o aparelho [o- 'sismo nos' repete, vez por

organizadora do Congresso o of'i- I" F
• za Lima um J;elato circunstanciado ga um pouco, Esta nuvem e mais

I
que a TAL é puramente caíarineT

cio em que dava à mesma ciencia '-'. arla e impressionante de suas dificulda- outra, provocam sorr isos e Iige iros se. Proclama-o .sempre, Ao lado [

do resolvido, comprometendo-se a
Faz anos hoje o nosso distinto des e de seus esforços primeiros, sustos também, Em baixo a paisa- Varig, dos gauchos, da Vasp, d

comparecer á sede da UNE em conterrâneo dr. Agripa de Castro enfrentando, muita vez, a íncredu- gem é uma só: campos interminá- paulistas, nõs.ieom a; 'BAL., Fel'

tempo de impedir diretamente a Faria, psiquiatra de renome e di- Iidade e - por que não dizê-lo? - veis arborizados de pinheiros. F'iu- mente, diz-nos convictamente- no

reunião a'nllnciada e g'arantir a
,retor da Colônia Sant' Ana. o sarcasmo dos tímidos e dos inl'a� za Lima, solícito, nos diz que La· §os conteÍ'râneo� vêm co�';·l!po

ordem na sede. Nesta não apare-
Seu nome, de há muito, se im- pazes. jes está à vista. Pinheir.o a sauda dendo aos esforços dos diretf11'

cendo entretanto, o que se verifi. pôs nos círculos culturais elo Esta- i\.lí, a nossas vistas, no aeroporto, fazendo e,�oluções sôbre 'ela,' ater- José Biscuccia, Luiz Lanziotti. Lu

cou foi o comparecimento em mas- do, e também nas hostes do Parti� a bel'a aeronave que nos levar;'l à rissando, J}ós minutos, c.om a maE.'S- Fiuza Lima e Sidnei Noc.eti.�

'sa dos membros do chamado "Con- do Social Democrático, onde se capital do s.ul em p.oucos intantcs. tria que lhe é familiar. Botamos .os Pinheiro abandona o comando

gr,esso da Paz", o que deu m.otivo destaca por sua invlugar operosi- Já n.o seu interior, contamos ,'H pol- pés em terra firme e respiramo;: (I banca o aero'-moço; Traz-n.os go

à comunicação do fato ao gabine- dade e I?or sua inteligencia posta tronas para os passageiros. ir,tei- saudável ar da serra. Por um mar- tosos .s.Iandu�ches e' suco' de' uv

te do Ministrá. - a serviço da coletividade. . ramente novas, acabamento, no co.existente no aeroporto saberu's Nota-se-lhe satisfação grande. T

Tornando-se, então o caso ma- Na Comissão Execútiva Estadual conjunto, de llrimeira ordem, (' ar que sua construção - se deve ao ,da a tripulação da: aerunave cum

teria _da alçada policial, foi ,esta exerce as funções de Secretário e

I
refrigerado. Manoel Fiuza Uma, Exército Nacional. A um BE IIUI',la os pll!�sageiros de gentilezas. TI

solicitada .a intervir, comparecen�
é suplente de senador eleito por êste polidó e atencioso Maneca, nos continua lá.

'

, pulação batuta. O céu sem nuve

do ao local 'para impedÍl� a invasão votação considerável. I.fala ha reconversão c'Ompl'eh, do Nosso relógio e o do comanrlan· nos permite Ulna viagem sem- o m

não autorizada daquele predio do Facultativo sempre solícito às Douglas internamente. Alfredo Pi· te Santa Cruz marcam doze horas nimo jôgo, Em' baixo, os incotne�
,governo, do, que resultaram os a- pessoas, que O procuram para ali- nheiro Junlo", e Luiz Lanziotti, co· e trinta e cinco minutos. O núme- suráveis campos se perdem de

V1icontecimeiltos, referidos em outra vial' males, atenciosamente cava- mandantes, Armando Farias Tino- 1'0 de minutos que medeia entt'c a ta. De Lajes a Pôrto Alegre -a pa

,noticia. No saguão do edificio, o lheiro em sua profissão, o ilustre co" rádio-o'perador. Gilsun Silvei-' chegada a Lajes e a saida (\e Flo- sagem é' uniforme: Campo; só ca

inspetor Bor- penetrou no salão naLalicianLe é um incentivado!' da ra, comissário e João Batista Luna, rianóp.olis é de Q,uarenta. Nem um p-o:.

onde se precedia a instalação do solidariedade humana ,entre nós. mecânico, tripulam .o aVIa0 da a mais. Pinheiro e Lanziotti con- To!los parecem, ter uma interr

_ Congresso Pela Paz. Reconhecido "O Estado" que o admira sobre- TAL. Entre os passageiros, os srs.: firmam nosso tempo. Dirigímo nos gação no olhal' fá'cilmente decifrá

de pronto pelos comunistas, mqi- modo, associa-se às manifestações Manoel Fiuza Lima, represenhlldo logo à cidade Jl:ara um lanche. Em vel. Vontade de avistar Pôrto Ale

tos dos quais já ,haviam passado de simpatia e apreço que lhe tri- a diretoria comercial, comandante cinco minutos estamos. na Correia gre. Mais uns mii1.UtQS e se aposs

pela sua Seção, foi o inspetor agre- bularão s'eus amigos e correligio- Luiz Lanziotti, .dIretor técnico, Ra· Pinto, entre os lageanos, orguiho- da' tripulação e passageiros uV'.;;!;-'
dido a cad-eil�adas, segundo dec'la- nários pelo transcurso d� sua efe- miro de 'Santa Cruz, comandantE:, sos, de sua cidade que, em menos glj.ia geral. Vê'·se, em baixo, ,.m·

rações do delegado Fredegar Mar- méride nat.alícia, apresentando-lhe, do Corpo de FuzHeir.os Nav:II� do; de. dez anos, progrediu considerà- t'rica Pôrto Alegre banhada pe!
tins à reportagem, voto-S' de perenes felicidades. Ri� de Janeiro e Hernani Pijrto, velmente. Belos' edifícios, ruas< cal- Guaiba. Parque Farroupilha, aerO

CONFLITO ln" • redator dêste diário. çadas e' trânsito, principalmente, porto, edifício Sulacap e outras t;ln

Procurando intimidar os presen- rarf.Clpação Eram exatamente onze hor'ts e Defronte do Instituto de Educa,ão tas coisas polarizam a atenção d

tes que gritavam "fora os esbir- Tereza Regina, filha de João cincoenta e cinco minutos qu:"ndo as cole'giais fazem "footing" antes, todos. É alguma coisa de notávd a

1'OS", abaixo com a polícia" os po- Gonçalves Junior e de d. Maria da o DC3 atacou os motores, sob o l'O- do tilintar da sIl\eta que as chan,ará vista que se tem lá de cima da li)1'

liciais sacaram sua armas e fiz.e- Conceição Mouca Gonçalves, par- mando do hábil piloto Alfredo Pi- às classes. da capital dos pampas. - O aviã(. da

ram alguns disparos :r'ara o alto. ticipa às pessôas amigas e par�Dtes nheiro Júnior. Evo'uiu sôbre nos- Os lageanos comentam ainda os importante .organização catarinens!

Estabeleceu-se então um conflito I de seus 'pais, o nascimento de sa cidade que nos entusiasmQu com resultados da 5R Exposição Agro- sauda fraternalmente a população
no qual tomaram pacte os "con- s'eu irmão João Gonçalves Néto sua beleza esplendente e seus cl.ln- Pecuária, acontecimento que levou do vizinho estado do. sul. Às 15,25

gressistas" e os investigadores que I ocorrido a 4 do 'corrente, na"Ca- tôrnos naturais de raro encanto, à ·cidade serrana milhares de foras- horas - uma hora de percurso,

foram ,em socorro dos seus supe- sa de Saúcli S�o Sebastião". - galgando, aos poucos, altura. Fma teiros. Abraça-nos o tesoureiro da precisamente, de Lajes a Pôrto Ale"
--------------". - _. Prefeitura, sr. Mário !lamos Lucc- gre - o Douglas DC3 - PP - AJIl.

na, insistindo por nossa maior per- aterrissa no aeroporto. portoaJe
manência na cidade. Pinheiro, 110 grense. Chega e se enfileira ar, la'

. entant'O, não concorda. Quer Pôrto-I do dos aviões da' Varig, orgulh.oso
Alegre. Quer cumprir seu grandeContinua na 3a. pago

jamais' se poderá

e"que-I compromisso.cer. De volta ao aeroporto nota
Para trás deixamos Florianópolis I a

e logo rumamos para Lajes, Nessas
belas praias 'vão sendo substituídas

pela vegetação dos morros que, I>��
ra além da baia 'sul, enchem os n,js-

prefeito, de coronel comanl,;;y;�i.o;l1'"

batalhão, do sr. dr. Ivo G=�!c;
Juiz da Comarca e populares. 'N
so colega Romeu Sebastião Ne
diretor da Região Serrana. v

nos fazer companhia a bordo .. �

passagejros ; Ubírajara 'A., Wal

. I

PARA FERIDAS,
ECZE,MAS,
INFLAMACOES,

NUNCJ=I EXISTIU IGURL
-

COCEIR'AS,
FRIE RAS,
ESPINHAS, ETC,

A_VI�()
o Serviço de Luz e Fôrça avisa que, hoje, dia l2, serão r�'

cionadas as zonas seguintes: Coqueiros, São José, Palhoça, Bl-

guaçú e Saco dos Limões. \
�
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