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�alé do Brasil diretamente para á Europa Expulsos da lnglat�r
ra dois diploma-
tas rUmíJ·iCfls
LONDRES, 9 (V.P.) - A Grã

Bretanha solícítou que os dois
cJ'iplomatas rumaicos Eugena Ba
las e Jacob Magura abandonas
sem o pais.

Os diplomatas rumaicos que
vêm de ser expulsos do pais pe
lo govêrno britanico são primei
ro secretario e secretario comer;

cial da Legação Rumania nesta
capital, respectivamente. Ao que

I

parece, a Grã-Bretanha tomou

esta medida, em represalía pela
expulsão do primeiro secretario
e secretario comercial da Lega
ção Brítaníca em Bucarest, du
rante o Inverno; Entretanto, o

ministro do exterior Ernest Be
vín, não estabeleceu relação en

tre os dois incidentes, quando
comunicou á Legação da Ruma
rua que, os dois diplomatas de
veriam abandonar a Grã-Bre
tanha. Em nota entregue ao mí..
nistro Mihail Macavei, da Ru
mania, Bevin diz que "a pre
sença de Balas e.Magurji na

Grã-Bretanha tornou-se indese
jável ao governo de Sua Mages
tade."

Sob êste titulo o Boletim In- Catarina estão sendo sentidas;
formativo do Serviço de Econo- como bem demonstra o suelto
mia Rural, áno IV, na 8, de no- que acima "estampamo,S.
vembro de 1948, publica o se- O Conselho Nacional da As-

guinte tópico:
"O fumo e a mandioca mere

cem do govêrno catarinense
desvelada atenção. Consoante o

acõrdo firmado com o Mínístêrto
da Agricultura, cabe á sua Di:'
retoria de Economia e Assísten
cia ao Cooperativismo a classifL

cação e fiscalização daqueles
produtos, tendo,' para isso, em

funcionamento, em vários pon
tos do Estado, dez postos devi
damente aparelhados. Não obs
tante á existencia de tais depen ,

dências, dois outros serão cria

dos, para melhor atendimento
da 'padronização de fumo te da

mandioca, de decisiva influência
na balança comercial de Santa
Catarina. O cooperativismo, nas
suas diversas modalidades, des
perta, igualmente, interesse das

autoridades dali. Assim, o Esta

do foi dividido em �res setores,
dotados de Inspetorias com pes
soal habilitado para orientar as Com o titular da Agricultura
entidades que estão surgindo, I

seguirão o industrial Osvino Pe_'

forma que melhor defen'he a e- na, o diretor çle Obras Angelo Deputado à Assembléia Legislativa do

conomia privada de extensa re- 'I Mu.rgel, os assistentes técnicos E,stado, em cujos trabalhos a sua parti·

A b 1 B t P d Af cipaç:ão tem sido nobremente inspirada
gião, que encontra no colono, nl a as os e ,e 1"0 onso

e, as suas. atitudes costumam orientar-se

'principalménte, elemento. de va- Mibieli de Carvalho, o secretá- por incontestável clarividência nos de

lar para o seu desenvolvimento rio particular de S. Exa. Raul bates, o sr. Raul Schaer'e' é incontestà

agro-pecuário". Lima, e o oficial de gabinete velmenle uma bela afir'n; ção de talento

Repercute, assim, favoravel- Josio Salles. O regresso do mi- e de serenidade. havel''''' grangeado a

estima e o reBl,leito dé se IS dignos pares.
mente' no sel'o do l\:'11'nl'stério da' nistro dar-se-á na próxima sé- Por êsse motivo, a da a de ontem, que

Agricultura o trabalho que a gunda-feira. foi o rle seu anivel'sát'io, ofereceu ensêjo

Diretoria de Economia e Assis-
tência ao Cooperativismo, de

1
acordo com as determinações da

Q E FSecretaria da Viação, Obras Pu- 'ninfa "posi,ção- eirabÜcas e Agricultura, vem eie-
cutando no Estado, no setor da Pecuária (te JiIIpadronização. Cresce de impor-I a es
tancia, a noticia se atendermos I

"
., _ . . , .

ao fato de que os serviços de! Em resp�sta � �ohc)taçao _telegrafJcH que,. lhe d1r!glU o Dr. Leo-
.. _ . berto Leal, Seceelano da Vwçao, .ol)]"a" PI' llheas ,p Agnmütura o Dl'.

clas�lflcaç�o. e,melhona .da p�o- Mario Telles, Diretor da Di\'isão dI) FnnH"nlo da PI'OdllÇ5.o Anj,�al, cio
duçao tabaglCa e mandlOquelra l\UnisLério da Agl'icLlltlll'a, encler-equLl-liIP II 'Segllinle des'pacl1o telegra
foram iniciados na segunda me- fico:.
tade de 1946. Dali para cá sele- ·'Dr. :&eobe�·to L�cal :-;ecreL:Fia _\.gl'i\ ultura, Ppolis -:- :-;C.

.
. De Sao CnstovHo RlO DF. � "\. 42 l.c 1-2- H). - Atcndendo a

ClOnou-se o pes�oal, lnstalaram- vossa solicitação conslante do te).cgl'ama ". 1'1 comunico-vos quI' se
se os postos e cnaram-se as con- rão designados opol'tunamenLe 'ÜS zootecn! -tas Francisco AJves da llo

di,cões indispensaveis ao sucesso cha e Julio Madureira_BlLencoUl,'t, Inspptr\rcs-Chefes s!3diados respec-

da- iniciativa. tivam�nte em Ba&'ó_c Ponta 0-1'0 sa, para sf'l'\irem no julgamento dos
-

t d 'd' t"d ammMS da Exposlcao ele LaJPs, seis.
Nao res a uv� a. as a lVI a- ,(a) Mario Tellcs, })ireto'r da Dnisi'ic, do Fomen[o da Prodtl�'?i(l

,.ces' de, amparo a lavoura em S. �\niJll1al ".

soeíaçãe dos Ex-Combatentes do

O R I S b f',Brasil, no próximo dia 21 de fe-' ep. ao c ae er
vereiro, ás 20 horas, na ABI, rea
Iízará uma solenidade com o fim Ide comemora!' o 40 aniversario,
da tomada de Monte Castelo pe
las tropas brasileiras e de divul

gar as princípaís teses aprova
elas pela 21 Convenção Naconal
dos Ex-Combatentes.
,A segunda parte do programa

da solenidade constará de nu-

meros artísticos em que toma
rão parte, entre outros, o conhe
cido e aplaudido humorista Sil
víno Neto (Pimpinela)' e um.

choro de ex-combatentes.
RIO, 9 (V.A.) - Em ávião do

Ministério da Aeronáutica deve
rá seguir 'hoje áS,7 horas, com

destino a Foz do Iguaçu o mi
nistro Daniel de Carvalho, a o sr, deputado Raul Schaefer i, ,sem
fim de inspecionar as obras em dúvida, uma das mais legítimas expres-

curso no Parque Naconal ali sões menlais de sua geração, militando

instalado. nas fileiras do p, S, D" onde, pelo preso
tígio de seu espírito e pela elevação de

sua conduta, conquistou situação de re·

lêvo,

Abre o Exército americano concorrencia pura a aquisição
de 103 mil sacas' do produto nacional

Nova York, 8 (U. P.) - O exér- i manha. Informa-se, também que,
cito dos Estados Unidos abriu con- , 40 empresas importadoras da Ale

úorrênc,ia, na semana passada, pa-I manha Ocidental começaram, du
ra a aquisição de 103.000 sacas de rante o mês passado, a discutir, as
café a serem enviadas diretamente compras de caré, grande parte do
do Brasil para a Europa. A ernprê- qual será proveniente do Brasil.
ea A. de Swan, Inc., de Nova York, Há também -a possibilidade de
obteve um contrato para abastecer que a ACE reserve 1.100.000 dóla

aproximadamente 80.000 sacas de res adicionais para reatizar com

café, tendo pedido os seguintes pre- pras de café belga e .outra soma,

ços : 16,50 pelo Rio, n. 5, 16,80 Pe- ainda desconhecida, destinada. ás

Jos Rio número-s 11 e 5 e 17,00 pe- compras de café para o ultimo
]0 .Rio número 4, trimestre de 1948, sob o Plano

Imediatamente, a Associação ele Marshall.
Café Crú. de Naya York formulou Informa-se que atualmente se

um protesto, alegando que essa encontram 90.000 sacas de café

emprêsa não é reconhecida. como brasileiro e belga (do Congo), na

casa que se dedica correntemente Alemanha Ocidental. Esf a merca

ao comércio do café, daria oonstitui .o excedente das ..

A Administraeão de' CooperaCão 220.000 sacas entregues no ano

Econômica informa que reservou I passado. Essas 90.000 sacas deve-
2.100.000 dólares para o

financia-I
rão cobrir as necessidades ime

menta das exportações de café pa- diatas, :1t� que cheguem os novos

Ta a zona anglo-amer-icana da Ale- embarques do estrangeiro,

Amparo � dois prOdutos agrícolas

Agro�

. \

,I
S Indústrias 'Hardini II

f

i

ao nosso conheci- e cob matér ías

obra barata,
primas e mão de-

mento a presença em nossa Capital de'
alto dirigente da importante' indús
tria paulista, que veio eSp'ecialmente
para observar 'IS possibilidades' eco
nõmicas de na&lKJ Estado, a nossa re

portagem se pôs a campo afim de en

'trevistá-Io e colher informes' mais de

talhados sôbre o objetivo e ímpres

sões de sua missão.

Trata-se do sr, Luiz Leite, diretor

do 'Departamento de' Expansão das

grandes Irrdú str'ias Nardini, uma das

pioneiras do grande parque industrial

bandeirante, O nosso entrevistado,

de início, adtantou-nos já conhecer

"In-loco" a pujança agro·industrial
caLarinense. Referiu-se em têrmos

elogiosos quão entusiásticos à alta

classe dos nossos produtos, destaca

damente os textis que reputa "os

mais eapr íchados de toda a América",

dignos de competirem entre os n_>e
Ihores de ,todo o mercado mund ía l.

Indagado sõbre as especialidades a

que se dedica a importante firma a

que pertence, inforn1.ou·nos que, nês

tes 46 anos de existência as Lndús

tr! as Nardini especializaram·se nos

primordiais' setores da economia na

cional: - agrícola, mecãnico e tex
til. Agrícola - desde a fundação ela

firma pelo saudoso industrial Dorniri

gos Nardí n.i, que foi o pioneiro na

fabricação de arados e
�

máqurnas

agr ícolas no Brasil.

No setor mecânico o 111e51110 se ve

rificou. pois em 1941, em plena guer

ra, dada a dificuldade de se obter

aparelhamento moderno, os respon

sáveis da firma 'decidiram fabricar

tornos e frezas para consumo pró

prio, dada a premência de desenv�l
vimento sempre crescente da Iridús-

'tria, Tão logo se teve notícia dessa

corajosa empreitada grande foi a

procura que tiveram os Irmãos Nar

dini, quer por parte de industriais

que lutaVa111 por obter maquinário
necessário também ao reequipamen
to de suas indústrias como por par

te de importantes firmas atacadistas

de São Paulo e Ril')� desejosos de

contratarem enormes séries de toro

nos mecamcos e í'rezas tal foi a re

percussão e admiração despertada

pela perfeição e resistência .riotáveís
ele suas máquinas, E o resultado -

declaro1;lo1l0s o entrevistado - com

prova-se por milhares de t.ornos até

hoje fabricados e a eficiência dos

mesmos grangearam renome que ul

trapassou fronteiras, pois centenas

'de Tornos- Meeân>cos NARDINI estão

em pleno funcionamento nas visinhas

Repúblicas elo Uruguay e Argentina
_ o que desvanece seus fabricantes

e engrandece o nosso país no estran

geiro,
Quanto ao setor tex.t.il - cercado

pelas Indústrias Nardini em 1943 para

suprir o mercado brasileiro, basta

que se diga - adiantou-nos o sr, Luiz

D d d JLeite - que recebemos encomenda5 eputa O r. 0.8-até de Santiago do Chile.

Nossa re�Qrtagem ficou deveras

qu,- Ramo"impressionada quando ficou írrtatra- m ,"
da de que, até dezembro último, o.

A Revista Correios e Telégra..
índice de produção dos teares NAR·

tos, com o cliché do dr. Joaquim:DINI ascendeu à 4.200, afóra os en-

canatórtos e acessórios textis que Ramos, publica o seguinte em

também são produzidos em série, E
seu numero de dezembro:

o nosso assombro mais ainda aceno
"Q deputado federal JoaquiDJ:

tuou-se quando: soubeIl;10s do entre-

vistado que sua Firma produz tea- Ramos, representante do povo'
res relativalnente largos (de um me- de Santa Catarina, é um grande
tro e 15), por apenas onze mil cru· advogada da causa dos funcio-
zeiros, já equipados' e motorizados ê

nárlos do nosso Depar.tamento.
_ pasmem os leitores - a presta·
cões! Indagamos sôbre os tipos que Relator do projeto da reestrutu..
fabricam e tivemos em resposta, "os ração das carreiras do D. C. T.,
teares NARDlNI s;;,o os mais modero na Comissão de Serviço dos De-
nos possíveis, tipos suiços, em va·

putados, obteve, por seu traba ...

riadas dimensões e finalidades; !pa-
ra sede, "raúon", algod'ão, linho, sa· lho, votação unânime ,no seio

caria, etc," O Brasil lllta no presen- daquela Coimssão, para' o proje-<
\ te por produção - acrescentou-nos to do deputado Juscelino Kubi ....

_ e os nossos maquinários são os
tschek.

mais velozes e eficientes possívei -

além de seus preços irrisórios." d Filho da cidade de Lages, na-
segredo de produzirmos barato?

I
quele Estado, onde nasceu em.

consiste simplesmente em prodUZlr- 27 de Julho de 1910, o dr. Joa..
se em quantidade, séries contínuas

quim Ramos já 'pOSSUi destacadâ!

I fôlha de serviços prestados á S.
às mais significativas homenagens,' a que,

C t· dI' P d'
também nós, embora com atraso, nos ·a anna, O qua e rocura or..

tendo exercido as elevadas fun-
ções de ,Secretario do GovernO!
do dr. Nerêu Ramos, sendo, ain ...

da, Presidente do Instituto Na;
cional do Pinho.
Os �ossos colegas, que servem

em Santa Catarina, não' ,deverão
esquecer o nome do dr. Joaquim
Ramos, para conduzi-lo aos al
tos postos ('1 politica que vem

fazendo a felicidade do progres
sista Estado. porque, no ilustre

coestaduano, terão sempre um

defensor de seus direitos e, da

justiça de sua causa, onde êl�
estiver."

Para isso estamos ótimamente apa

relhados, com secções independentes,
ímportações próprias e em grande es

cala e nas fontes produtoras de ma

téria prima, Quanto à mão de obra.

apesar de especiailiada é de baixo

custo bastando que se diga que esta

mos Lcalisados em Americana -

Interior do 'Estado de São Paulo, on

de o nível de custo de' vida é de

baixo índice não exígmdo, portanto,
salários exagerados como sóe acon

tecer nos grandes centros metropo-

litanos.

Ao entrarmos objetivamente nas

perspectivas que se deparam ao en

trevistado quanto ao nosso Estado,

ouvimos, entre outras palavras cario

nhosas, estas expressões que por

certo repercutirão vivamente:

"Santa Cátarina é o Estado que•

por todos os títulos, marcha ascen

sionalmente na "batalha" de produ

ção, secundando magnificamente
São Paulo dentro da órbitra nacio

nal, em verdadeiro heroismo econõ

mico .. Heroismo - é bem a expressão
_ porquanto o catarinense é um ab

negado, lutando contra toda a sorte

de dificuldades inexistente em ou

tros centros de produção.no país,

quais sejam: - falta de trans.portes

regulares, deficiência de suprimento
hidroelétrico e precariedade em ob

tenção de financiamentos - condu

centes à equipamento necessário de

maqumano agrícola e industrial.

Não obstante tais adversidades .o ín

dice de produção deste laborioso po

vo catarinense eleva'se dia a dia! Is

so constitue motivo de orgulho naclo

nal! Com os ingentes e patrióticos es

fôrços desenvolvidos pelo atual go

vêrno no sentido de dotar o Estado

de maior potencial hidoelétrico e am

pliar as redes de comunicação, prevê
se para dentro em breve um surto

de desenvolvimento econõmico gi

gantesco, de proporções ilimitadas

que, não ternos dúvidas, marcará

uma nova éra para p Estado e para

a Nação! E desde já estamos prontos
a cooperar com êste laborioso povo

catarinerise, pondo-lhes ,
ao alcance

moderníssimo quão imprescindàveI
maquinário agr-ícola - fator básico

de incremento e barateamento da

produção, que resulta de mecariisa

ção da lavoura, Tornos mecânicos e

maquinário textil ultra-modernos e

a preços populares também coloca

mos oi. disposição dêste graride povo,

acessíveis' à todas as, classes dado as

facilidades de pagamentos que Pl·OpO ..

mos. E assim o fazendo, estaremos

todos cooperando em prol do alevan-

tamento mecânico nacional, quiçá.
pela: grandeza do nosso Brasil",

associamos,

o Brasil com'pra
aviões pequenos
WASHINGTON, 9 (U, P.) - Os dados

publicados pela Associação da Indústria

Aeronáutica revelam que a Argentina foi

o país que maior nÚmero de aviões pe

q�lenos adquiriu nos Estados Unidos, em

1948. O Brasil ocupa o segundo lugar. As
vendas correspondem às ellldas a conhe·
cer por onze emprêsas constrc:toras. e

apenas dizem respeito a aviões de 1 a 4,

lugares, A Argentina adquiriu 319 apare
lhos por 765.208 dólares, O Brasil com·

prou 130 aviões por 649.13D d6lares.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viôcão Aérea
, 'Horãrio

Sf'gunda-feira
PANAIR - 10,4() - Norte
VARIG - 1(1,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

�orte
� Terç�feira

( l'.\haIR - 10,40 - Norte ..

Jt\UZEIRO Do SUL - 12,QQ -

utets!
Horario das empre
sas rodoviarias

Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.
Rua São José, 63. - 10 andar. Telefone 42·4989 - Rio de

Janeiro
Viagens aéreas em "Catalinas"

PASSAGEIROS - CARGAS - ENCOMENDAS E CORREIO
\ Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto Alegre: Todas as

terças e sextas-feiras as 13 horas. IPara o Norte: Todas as quarta-feiras e sabados ás 8 ho
ras, com escalas em:Itajaí :..._ São Francisco do Sul - Para
naguá - Santos - Parati e Rio (as escalas de Cananeia e

Iguape são facultativas).
Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner & Cia.
Rua Alvaro de Carvalho n. 1.
Telefone 1402. - End. Tel.: "Steiner".

90,00
,45,00
25,00
9,00
O,M

_ Expresso '810 C1stóvlo -- IAc1ma
7 horas.
Auto-Vlaçlo ltajal - ltaJal - 1. JIio.

.� .

Elapreuo !lru8qu_ - Bnwque -
18 horu.
Expresso Brusquena. - Non 'lnntc

- 16,30 horas..
Auto-Viação 'Cata1'in_ - Joinvlle.

- • horas. -

Auto-VlaçAo CatarlneIIIM - CUritiba
- 15 horas.

'

Rodovlérla SUl-Bru1l - !-6rto Alqft
- S 'horlliS. .

Rapldo Sul-Brasileiro - JolnvU. -

la 15 e 14 horas.
TERÇA.FEIRA.

Au'tO-VolaçAo C8tarluenH - POrto Ale
gre _. 6 hora•.

Au�V1l\çã'o� C8t.lIl'1IlerLW - Curitiba
- 15 horas
Auto·Vi�.Ao Catu'lnen.. - Jo1n�

- • horas.

Auto·Viação C8t.ar!Jl.en8e - Tllbu'lo
- 6 horas.
Expresso Slo Crta+.óvAo - � -

7 boras, '

EmpI'êsa Glória - lAnIIa - 71,6
e 6% hora•.
Expresso Brusquena - BrwIqu. -

16 horas.
A;\w-V1açAo ltaj&l - ltajal - 111 ho-

roas. .

'

Rápido Sul BrasUetro - JoI.uvU. - ..
5 e 14 horas.

QUARTA-J'ER.A
Auto-ViaçAo Catarlnen..

- 15 horas. '

Auto-Viação Ca� - JOlnrvlle
- I horas.
.Auto-Viação Catu'lDeue - I...aguna

w_ 6,S{) 'horlliS.

I
Rápido Sul BrasUelro - Joinv1l. - li

, 5 e 14 horas.

I
Expresso 810 Oristovl.o - �. -

7 horas.
Exprego BrusqUellse - Brul!lQu. -

16 horas.
I Auto-ViaçAo ttajal - ltajaJ - 16 ho-
ras.

,Expresso Brusquense - Nova Trento

'I - 16,30 hor-as,
� Rodoviãria Sul BrasU - POrto .Alegre
- li OOre.s.

QUINTA·FEiIR.A
Auto-Viação CatM'lnenst· - POrto

Alegre - 6 horas.
AuW,Via.ção Catartnense

- 5 horas.
Auto-Viação 'Catuln_ - JoinvUe

- ti horas. ,

Auto·Visção Catarinense"",:, 'I'uibarlo
- a horas.
Auto-VlaçãQ catarlnerute - Latrtml

- 6,30 horas.
Exp.resso &0 Cr1stovlo - L8-guna -

7 horas.
Emprêsa Glória - Laguna - II 1/2

e 7 1/2 horas.
Expresso Brusquense - Brusqu. -

18 horas.
Âuto-Via�o Itaja! - naja! - 111 ho

l"II8.

R6pido Sul Brasileiro - Jo1nvU. - ..
II e.14 horas.
Empresa Sul Oeste Ltda - XapecO - Ia

_ • horas.•
SEXTA·E'EIRA.

Rodoviária Sul Brasll - PMto .Alegre
- 3 horas.
Auto·Vlação Catar1nenlle

- 15"horas.
Auto-Viação Catarlnense

- I horas.

Auto·Viação CatN"lnenH - t.anna
- 6,30 horas.
Expresso São OrtstovAo - Laguna -

7 horas.
Auto·VlaçAo Itajal - !talai - 111 ho

ras.

EJI'presBO Brusquenss
16 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Jo1n�. -

a 5 e 14 horas.
SABAI\('

Auto·Vi8,çAo Catar!nenH
- 5 horas. •

Rápido Sul BrasUeiro -

às 5 e 19 horu.
� ti lloras.
Auto·Viacão

- G horas.
Auto-ViaçAo

- 6 horas.
Ext>fP,sso São Crlstovlo - Laguna _

7 horas.
Expreseo BrusquenH - BrwIqu. �

H horas.
Autc vlaçAo najal - ItajaJ - 1. ho

ras.

:E.lxpres,so BrusqUeDH - Non Trento
- 9,30 'horae.
Expresso Glória - Lquna - • 1/2

• 7 1/2 har...

LOJA DAS CftSEMIRIS

Dr. Liodolfo ·4.G.
Pereira

Advo�o-Contabilista
Civel -- Comercial',

Conatituiçõe. de .oeiedada.
e .e"iço. corel::ato., em geral.
�OrgoniZQçÕ.. eontabei•.

Regàtro. e marca., dil.pondo,
no Rio, de corr••PQndente.'
E.erit6rio: Rua Alvoro de

,

Carvalho n. 43,
Do. 8 àli 12 hora••

Telefone 1494
s.

PASTA DENTAL,

V 'S
...

?
• . 'ViaJa.

.

v. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de
Antigás 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 General
Bittencourt, 91, sob - Florianópolis.

• ROBINSON

I t
· EMPR:ÊSA SU,L BRASILEIRA,.'

n erlor DE ELETRIÇIDADE S. A.
,

'
- EMPRESUL -

Moedas Serviços de energia elétríca.'
em Joinvile, Jaraguá do Sul�.,
São Bento do Sul, Mafra, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.

Loja e crítórío á rua 15 de"

1-------------------------1 Novembro, n. 449 Caixa PostalW

L
-

D- I A" n. 62 - End. tlegr. - "Empre-
elô, IVU gue e sSlne sul" Joinvíle' - Sta. Catarina"

- Brasil.
fI

Jornal de Joinvile"
o

fiorte
VARIG 12,30 - Sul
PANAIR - 1&,50 - Sul

(Juaria-feira
PANAIR -- 10,40 - Norte
CRUZEIRO 00 SUL - 11,00

!Norte
.

VARIG - 1UO - Norte
PANAIR -' 13,50 -,- Sul

Quinffa-feira
PANAIR - 10,.&0 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

I'orte
CRUZEIRO DO SUL - 15,30

lul
Sezta-feira

CRUZEIRO DO SUL - 7,20
lNorte

IPANAIR - 10,40 - Norte ' Dr. CLARNO . G.
VARIG _ H,40 _ NQrte' GALLETTI o OURSO DE HUMANIDADES mudou-se para Avenida Hercílio Luz

N. 20, sobrado Altos do Albergue Noturno. .

_PANAIR -.13,50 - Sul A D V O G A D O MATRíCULA pat'a 1949: Desde 24 de Janeiro, das 18 ás 20 horas.
'Sábado Crime e civel ' na 'nova sede. \ '

-

VARIG _ 1?,30 - Sul Con.tltuição d. Sociedade.
' INFORMAÇõES com o Prof. J.osé Warken, Dire,tor, no período da

nA manhã.
CRUZEIRO DO SUL - 13,55 NATURALIZAvvES 'INíCIO das aulas ',em Fevereífo.

-ort.e \' Titulo. Dealarat6rio.
'"

ORIENTE racionaJm�nte sua publicidade, tornando-a intensa e
I ptass-a:..se o contrato de exce--

Domingo E.crit6rio e Re.ideneia r
'en e casa; com garage, a quem.

PANAIR - 10,40 - Norte Rua Tlradente. 47. .
,�'

..

' pro lCua, .

' indenizar as 1:5enfeitorias feitaS"
CRUZEIRO DO SUL _ 11,00 �ONE .� 1468 I Um veICulo de grandelutI!l�ad� e ;��e� a�cance lhe é oferecIdo pela

I na l1lesina�
.

__P_A_N_A_IR_-,-_13_:,_50_:S_:U:_I._'·_...,___:_-=========��__' RADIo o�I;US�RA DE LAGUNA
Tratar à Rua Felippe Schmldt�

-- ---, -

I . . 22 sobrado
I - - 97,0 kIloClClos - 309 metros -

'

J A DIVULGAC O. -MO''--E�PD"" l;inaSsd,O JOArnal 'N'su� ydOE1stGado".A--S "c�so"·an·-·,s"�r·�u"cl-ed"�a········-Revista do Paraná para o Sul do Brasil ,,, '" •
Intercâmbio. Cultural

'
- .�

,

I
Continuo e continua,rei a comprar a minha coleção moedas de

Economico Financeiro Óuro e Prata conf(:)n�e ttreço marcado em meu Catalogo.
Publicidade mensal. - ..f1ssinaturas e An6n� As moedas de niquel\de Cr$ 10,00 para cima, também compro.

CAIXA pOST I\L,577 - CURITIB� José ClaucÜno da Nohfega
Rua General Bitencour�, 91 sob.

Reside no

Guia do Paraná
Publica relação dos comecciantes e mríustr íaís com seus ende-

recoso
Cada 'guia e vendido aco-noanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Oatarína.
Redação: Rua Prudente de Moraes. n. 626. - Curitiba.

mais completo Orgam
Santa -Catarina

de

ftéro-Clube de, Santa Catarina

I

Brul!f.lu. -

•

Espectaltzed» em 'artigos para
homens

Aviso aos interessados

Curitiba

Cumprindo instruções, dó Excelentissimo Senhor Ministro da Aero

náutica, ern jvír íude do of'[oio n. /196, de 27 de dezembro do corrente
ano, do senhor Administrador do-Aeroporto' esta Capital, f'ica expressa
mente proíbido "embarque ou desembarque de passageiros, em aero

r.aves que exploram o "TAXI-AÉREO" irregular ou' clandestino, que

por ventura venham utilizar o aeródromo desta entidade, situado em

São José.
Asteróide Arantes, Presidente.

-�------------ ....._.

Material elétrico para insta
lações - Motores - Dínamos
- Bombas - Lustres - Fer
.ros de engomar - Lampadaa
- Ventiladores - Serviço de

do instalações por pessoal técni
co especialisado.

.., ."!:;" .

...

.
'

Para o cútis.
Paro a banho.

Para os crianças.
O Sabonete de Reuter - é prepa
rado CGD1 substâncias balsâmicas
e benéficas, descobertas à custa
de minuciosas pesquisas e com

provado pela experiência de cinco»
gerações.

]1HerJGontinentaL

• ... t ... ............................ .,. ..

- CUrlUba RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA.-

Q t p.
,

Jo'luv1le - ClONAIS E, 1NGLESAS PARA' HOMENS E SENHORAS.' uar O na r,aUtIMANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROpPAS FEITAS
Catarln�nse _ JolnvUe. ';::'l.l:,- ,PARA HOMENS

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GijAVA-
ca·tarlnenH ...:... Tu'br.rlc

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça
Faça uma visita à nossa Casa e verifique

,

nossos preuos e artigos
tURSO DE'MADUREZA

Casal se.m filhos procuJra.
quarto com pensão na, praia�
Cartas para, esta 1'edação ende-
reçada a C. M. P. ..

.. .

Cos,tureira
PossuidOra' dê grande prática,...

aceita tôdas' as encomendas

que se apresentarem.
Roupas" de- crianças e senho--

ras:.

Preços módicos.
RU31_ Duarte Schutel n. 56

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

,
.

C A,S A

DESOCUPADA
RUA FELIPE lvEVES
6xl0 metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃo<'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GRANDIOSAS NOITADAS CAR�AVALESCAS DIAS 26; SÁBADO, 28, SEGUNDA-FEIRA, DE FEVEREIRO E 1 c DE MARÇO: TERÇA-FEIRA, ÁS' 22 HOARS. DIA 2.7,
DOMIN�O, MATIÉE INFANTIL AS 16 HORAS. VENDA DE MESAS DIA 12 SÁBADO, ÁS 14 HORAS, NA SEDE no CLUBE. QUARTA-FEIRA, DIA 9, ÁS 20 HORAS

..,.."..,..��.���.!��������.�������_ CONVIDADOS PARA A MESMA SENHORITAS E CAVAtHEIROS. .

VidãeóciãJ�����''''''''''''''��:-----:-t��
,

�niversários uma lauta mesa de finos doces" - As 5 e 7% 11s. - 731ft.
SRTA LOURDES LEHMKUHL SRA SOLANGE B I A "Fôlha 'da Manhã"" de São Paulo, puhlica ;o seguinte:

.

.

• A ER GOMES - Sessõ.es Chic�. .

.

A gentü e inteligente senho- Completa hoje mais um ano _ Um romance de amor, num
"No intuito cÍe desfazer boatos tendenciosos sôbre a extenção dos

-ríta Lourdes' Lehmkuhl, com- de feliz existencia a exma. sra. ambiente de o�o e vingança! cursos técnicos de comércio te' prerrogativas conferidas aos titulos ex-

petente/ funcionária do De:par- d. Solange Bayer Gomes, digna UNIVERSAL _ apresenta : pedidos pelas escolas de comércio, reconhecidas pelo Govêrno Federal.

tament� Estadual çle' Estatístí- espôsa do nosso estírnarío con- Fred Mc MURRAY sentimo-nos 110 dever de vir a público informar:

ea, e dileta filha do sr. Carlos terraneo sr. Alexandre Gomes .'\Y3 GARD)'iER 10 - O. Curso Técnico de Contabilidade, tem a duração de apenas

.�ehmkuhl, com��ora hoje mais alto funcionário �mtá'rquico.
'

em 3 (três) anos, após a conclusão do CUTSO básico, ou curso ginasial.
uma �ata �atallcla. A ilustre senhora que conta SJ.7VGAPURA 2° - O titulo co�fcrido pelo Curso de Contabilidade é' de TÉCNICA.

As.meq�lVOCas demonst:'ações .em nossos rpeios SOCIaIS com Cidade sem Conciência EM CONTABILIDADE e as regalias e prerrogativas concedidas pelas
.de sírnpatía que recebera pelo muitas amizades receberá hoje Encruzilhada do Oriel1[.e... leis vigentes são:

�.ecurso ·de tão auspiciosa data, as demonstl-ações do quanto é _ Sinistro cenário de aventuras a) - or-ganização e execução de serviços de contabilidade em ge-

Juntamos as nossas. , estimada.
. . ral ;e intrrgas ...
__: Ponto de convergene ia dos b) - escrituração de quaisquer livros' obr'igatór-ios bem como de t(:�·

mais temiveis contrabandistas do dos os necessários no conjunto da organização contabil quer de firma
. mundo! individual, quer de 'sociedade de qualquer espécie, 'inclusive as anoru-

SENSACIONAL! mas;

ELETRIZANTE! c) - confecção e assinatura de balanços, balancetes, demonstra-:

_ No Programa - ções, extratos e ontras quaisquer peças contabeis que obrígatóriarr.eute

1) - O Esporte em Marcha' acompanhem as declarações de renda e outras, seja qual for o capital
2'17 ... Nac. das ernpresas j- ,

2) - Atualidades Warner Pu- d ) - preferência na nomeação, promoção e nos concursos em repat·-
.thé , .. Atualidades.

•

tições públicas federais, estaduais e mu nicipais ;

"Jrnp. 10 (DEZ) anos", e) - matricula nos cursos supcr'[ores de Ciências Contabeis e Atua-

IMPERIAL • dais e Ciências Econômicas, para obtenção do titulo de Bacharel em.

ROXY Ciências Contabeis '
e Atuariais, ou Bacharel em Ciências Econômicas.

- As 7Y2 hs. 3° - O titulo de TÉCNICO E:\l CONTABILIDADE, assegura o exer-

FUGA AO PASSADO_ cicio de uma profissão liberal.

com 40 - Somente as escolas de comércio RECONHECIDAS PEJ-O GO-

Robert MITCHUM VÉRNO FEDERAL, podem fornecer diplomas e títulos validos.

Jane GREER
CAMPANHA DE ESCLARECIMENTO PROMOVID� PEL.AS

- No Programa -

'1) _ A Marcha da Vida
ESCOLAS ABAIXO, RECONHECIDAS PELO GOVERNO FEDER-\L:

,
,

: mos".

ra.

em g'rava-

Escola Técnica de Comércio "AI ra-

res. Penteado ,;

Largo São Francisco, 19

Fone.: 2-0954
Escola Técnica de Comércio

nardo Leite Silva"

Rua da Liberdade, 350
Fone: 6-2971

Escola Técnica de Comércio

"Ber-

Escola Técnica de Comércio

"Olavio Bilae"

Rua Doze de Outubro, 105
Escola Técnica de Comércio

"Rio Branco"

Av. Celso Garcia, 1717
Escola Técnica de Comércio

São Paulo

Rua Onze de Agôst�,-138
Fone: 2-7631

MENINO CESAR MELO
Acha-se em festas hoje, o lar

do feliz casal João' Cardoso e

.Leonor Melo Cardoso, com o ani
versario do interessante garoto
Cesar Melo, seu estremoso fi
lhinho.

ME,NINO CUSTODIO
Em o meio do jubilo e da ale

gria de seus progenitores vê
passar hoje 'seu primeiro ani
versário o inteligente e robusto
garoto Custodio, querido filhi
nho do nosso distinto 'conterra
neo sr. Zenon Ferreira Bandei-

valho de Mendonça"
Av. Rangel Pestana, 1258
Fone: 2-9326

Escola Técnica de Comércio

"Campos SalJies"
Rua Doze. de Outubro, '357
Fone: 5-0286
Escola TécnÍca de Comércio'

Castro Alves"

Fones: 8-4550 - 8-5111
Rua Teodoro Sampaio, 88 e 7úe.

'Escola Técnica. de Comércio
"Clemente, Ferraz'"

Rua Florêncio de Abreu, 241

Fone: 3-7093
.

Escola Técnica de Comércio

ceu Eduardo Prado
Avenida Paulista, 1267

Fone: '7-·5592
Escola Técnica de Comércio '''Fer-

não DÍas"

Av: Celso Garcia, 3851

Fone: 9-0684
.

Escola Ténica de Comércio

YPI-
quim Nabuco"

Rua Capitão Pacheco Chaves 94�
Escola Técnica de Comércio

Coração de Jesus

Largo Coraça� de Jesus, 154
Fone: 51-3708
Escola Técnica de Comércio do I,i-

,

ceu Acadêmico São' Paulo
• Rua Oriente, 1.23

.

,Fone: 9-5405
.

Escola Técnica de ,Conlérci'o
"Marechal Floriano Peixoto"

Rua São Càetano, 99'
Fone: 4-4953

Escola Técnica de ComérCio
Mackenzie

Rua Mar'ia Antônio, 403
Fone: 4-6796
Escola Técnica de Com'ércio Ria

chuelo
Alameda Nothman, 683
Fone: 51-7359

de

Deflui nesta data o aníversa-
· .río natalício da exma. sra. da.

·
Enedina F. Felix, digna espôsa MENIN� MARLI �OISSON

· do sr. Aldolíno Felix. • I A graciosa menma Marly
_

. Quadros Boisson, filhinha do

SR. LEOPOLDO TEIXEIRA nosso prezado coestaduano dr.

A efeméride de hoje assinala Sérgio Boisson, faz anos hoje.
o aniversáro natalicio do nosso lIIENIl\'O GILENO cuAVES
distinto conterraneo sr. Leopol
do Teixeira, competente e ativo

funcionário da Penitenciária do
·

Estado.
Seus amigos o homenagearão

pelo decurso de tão grato acon-
· tecimento.

..

com

Massimo GIROTTL
ALANOVA

Brasilux"

Rua da Mooca, 2214
Fone: 9-4559

- Das paginas vibrantes de EM1-
Escola Técnica de Comércio "Car

L10 SALGAR1, para a tóla, em toda

Escola Técnica de Comércio SãGt
Carlos do Ipiranga

Rua Costa Aguiar, 1821 .

Escola 'Técnica d� Comércio
"Santos Dumont"

Rua Coimbra, 548
Fone: 9-2532
Escola Técnica de Comércio

"Saldanha Marinho"
Av. Carlos Garcia, 1580
Fone: 9-2820
Escola Técnica de Comércio

"Siqueira Campos"
nua 'Lavapés, 879
Fone: 3-2524
Escola Técnica de Comércio

30 de Outubro
.

Rua Oyapock, 60 e 72
Fone: 2-3736
Escola Técnica de Comércio
"Visconde de São Leopoldo"

Alameda Jaú, 1061
Fone: 7-5628

SR. CARLOS BRONZE JUNIOR
Faz anos hoje o nosso estima

do jovem conterraneo Carlos
Bronze Junior, chefe da Asso

ciação de Escoteiros "Vidal Ra-

MENINA LAURA�MARIA
Aniversariou-se ontem a .gra

ciosa menina Laura-Maria, di
leta primogenita do sr. Prof.
Victor Warken, catedrático do
Colégio Catarinense.

do Li-

. � � �

D. ENEDINA F. FELIX

- Nac. -

2) - Futebol Moderno
Desenho Colorido -

"Tmp. i 'I anos",
FILME::'; DA -SEMANA

IMPER[AL
- A 7�� hs.

� Ultima Éxibiçi'ío -

OS nOIS TlGRES

SR. ALDO NORONHA
Transcorre hoje o aniversario

· natalicio do st. Aldo Noronha,
Intelígente funcionário dos Cor

reios e Telégrafos, que, por esse

.motívo, será muito cumprimen
tado por seus numerosos . amí

'gos.

a 'sua grandiosidade!
- No Programa -

1) - Noticias da Semana
.

- Nac, -

2) - Meu Velho Lar em

Kentucky - Des. Colorido .

Imp. 14 anos".

Sabado! - A PEDIDO!

..SUA UNICA SAlDA.
com

Robert MITCHUM'
'I'hereza WRlGHT
Judith ANDERSON

Escola Técnica de Comér.cío

"Joa-

. ;'Vifor Vianna"
Rua Leite de Morais, 76
Fone: 3-8990

Escola Comercial Paulista
Rua ·Conselheiro Ramalho, 247
Fone: 2-8225
Escola Comercial de. SãQ Paulo
Rua Riachuelo, 43
Fone: 2-7759

��z aes, hoje, o inteligent.e
menmo Gi.leno Muller Chaves, Ii
lho do" nosso disti�to. amigo sr,

Wilson Chaves, encarregarín da

Secção Agrícola 'da Pen itenciár'Ia
do Estado, e de sua exma. espósa d.
Adelaide Chaves.
Por êsse motivo, o pequeno Gile

no I eceberá, hcje, inúmeras f'elici

tações, entr-e ,is quais as do "O
Estado".

Fazem anos hoje:
- o sr. Candido Cardoso dos

Santos, sargento da Marínha.
.:__ o sr. Odair Silva, diligente

funcionário do D.S.P.
- o sr. José Luiz Pereira
- o sr. Lidio Marques Guima-

rães, funcionário da Alfandega.
-0-

SRA. ETELVINA PEIXOTO DA

CUNHA
A efeméride de hoj e regista o

natalicio da veneranda senhora
d. Etelvina Peixoto' da Cunha, ENLACES

, viuva do sr. Artfir Rufino da Realizou-se ontem na Capital da
r Cunha, e genitora dos srs. Moa-I República, o enlace matrimonial
cir e Manoel R. da Cunha, pi- da gentilissima senhor-Inha Lêda

, loto e rádío-telegrafísta da C.I Azevedo, fino amamento da socie

N.N. Costeira respectívamente.] dade carioca e filha do distinto
:__o.--. . cavalheiro sr. Arthu� de Azevedo,

SR. FIRMINIO BOAVE'NTURA figura marcante rios meios segura-
FEIJó dores do país e de sua exma. se-

Aniversaria-se nesta data o nhora, com o ·S1'. Roberto Leão, do
nosso distinto conterraneo sr. alto comércio daquela praça.
Firmino Boaventura Feijó, hábil As cer irnonías civil e religiosas
contador e operoso funcionário tiveram lugar, respectivamente, na

da "Casa Moellmann S. A." residência dos pais da noiva à rua

Pessoa 'largamente relaciona- Barata Ribeiro, 344 - Copacabana
da nesta capital, o estimado na; ,e na Igreja de N. S. do Carmo.
taliciante será, por certo, muito Ao jovem par 'e seus �ignos pais
cumprimentado e homenageado "O Estado" apresenta efuSiVas feli-

hoje. cilac:ões.

Rádio Guarujá
PROGRAMA PARA HOJE
9,00 - Abertura - Bom dia para

Você.

9,30 - Arco Ir is musícaí.

9,45 - Dick: F'ar.ney.
'10.00 -- Músicas jbrasileiras

ções.
10,30 - MUZAK;.
11,00 - Informativo Guarujá.
11,05 " Vagalumes do Luar.

H,15 - Maria Luisa Landim.

11,30 - Brinde musical das Tintas

RANGA:
11.35 - Variedades em gravações.
12.00 - OferecImentos musicais.

14,00 - INTERVALO.

16,00 -- Em tempo de valsa.

16.30 - Música dellciosa.

Liceu'

Precisa�se de um compositot!
à rua Conselheiro Mafra, 6.

NOVIDADE SENSACIONAL
Qualquer pessoa pode 8anh�r uma' BATERIA
DE ALUMINIO. comprando o saboroso café

MIMI.
.

Cami•••, Gravata., Pitam.,t
Meia •. d.. , melhoret; peloI me·

D.orea prece- t6 o'CASA JMIS
CELANEA - RuaC. Mq',,",

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegI'! J
Fl>zei hoje umA inscrição
No Credito Mutuo Predia

D. ESTER G. BRIGNOL
Faz anos hoje a exma. sra. d.

Ester Guilhermina Brignol dig
na consorte do estimado operá
rio sr. Atilio Brignol, nosso co

estaduano.

17,00 - Informativo Guarujá.
------------- 17,05 -- Mantovani e sua orquestra.

17,15 -. Cyro Monteiro.-
Os motores .JOHNSON Sea HorSf 17.30 - Um programa para você.

18,00 __ o Ave lVIaria.são construi!Íos em fábrica moder
na sotJ todos os pontos de vista

.

e
18,05 - Carta Sonõra.

18.15 - Ellvlra Rios.

por operários especializados. SO° 18;30 _ Pensamento Social Católico.

mente �ão utiÚzà·das máquinas mo· 'R,45 - Zaccarias e sua orquestra.
dernas em precisão e ·rapidez. O� 19,�O - Momento Esportivo.

MENINA TELMA-ELITA 19,30 _ Noticiário' da Agência Nacional.
engenheiros da Johnson são reputa-

. Comemora hoje sua, sexta pri- 20,00 - Brinde musical das Tintas YPI-

mavera a graciosa Telma-Elita, dos como os melhores do ramo. Dis- RANGA.

tribuidores: Comércio & T'ranspor- 9005 M' 1 d d

querida filha do sr. João Car-
�,

- us cas o novo mun o.

tes C. RaulOs S. A. - João Pinte. 20,15 - Aníbal Troilo e sua orquestra.
doso, oficial da nossa Fôrça Po- 20,30 - Músicas variadas.

licial. Telma-Elita rerepcionará Dr. POLIDORO S. THIAGO 21,00 -, Rádio Conto MusicaL

.
suas i.numeras amiguinhas. que Ausente ate principios de

21,30 -- Informativo Guarujá.
.. -

f r ·t d Ih
22.35 - últimas melodias.

,a uao e ICI ar, ofereeen o� es
I março. 23,GO __ Bôa No:te _._ ENCERRAMENTO.
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CHER M

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

maxima rapidez e garantia para transporte de euas mercadoria I
,

Agentes em FlorÍ'anópolis C.\RLOS HOEPCKE .S. A I
Relojoaria Progrertso ,IIde jUGEND s- FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
. ,

-�EEMBOLSO POSTAL
Faço seu pedido por carta ou telegrama e' pogue

sómente quando recaber.

N. 31 cr$ 100,00 N. 9 cr$ 260,00

Uma maquino fotogrlifica
americana de ,focil

manejo

Despertador de bolso
ilumino o noite

'Suino de qualidade

Noeao. relogio. aão ncompu llhado. ,dos re.pectivoa certificado.
-

ce garantia.
PEÇAM-N03 CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS

JUCEND & FILHO
Preço Tiradeate. 260 - ParanáCuritiba

•...•••..WIt...-_........-_-.-.-."..·......_.-_-_·""' ......·_-..-_-_- -.- -.-.-_-.-. _-_-_-..-..-_ ..........."..............

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
Fundada em 1810 - Séde: BAHIA

INCÊNDIOS E TRANSPORTES
Cifras ,do Balanço de 1944

,

CAPITAL E RESERVAS :... Cr$
Besponsabildades Cr$
Receita Cr$
Ative �.;..... Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

Diretores:

80.900.60[i,30
5.978.401;755,97

67.053,245,30
142.176.G03,1)o

,

98.687.8Hi,Jo
76.736.401.306,20

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

DATILOGRAFIA
Correspondenel i
Comercial

METODO:
Moderno e Efíciente

Confere
Diploma

DIREÇAol
Amélia M Pigozzi

RUA ALVARO DE (ARVALHO. 6S

BOM NEGOCIO
par8. quem possue d� Cr$ 10.000,00 até Cr$100.000,00 renda
cer.fe de 10'/. 80 ano com recebimento de iuroe mensais.

In/ocamações nesta redaçãoy (

Rep resentações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E .QUE DISPõE DE DEPÓSI10, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

Datilógrafa
diplom�da

, ...
•
•
•
•
I.
'.
I.
I,:
i.
i

:.1
Oferece seus serviços.

ICartas a Maria Inês
--- Ferreira.

! Coqueiros, Praia Clube i Caixa Postal 55.
'

.......................�

I
, AVISO

I De ordem do sr. Presidente dêste Clube, baixo o presente
aviso, na conformidade do que ficou resolvido pelo Conselho

I Deliberativo, em data de 29 último, que as quotas de propríe-

I dl7d�
foram elevadas para Cr$ 5.000,0?, (cin,co mil cruzeiros) a

. partir da quota de n. 260 e, outrossim, da-se conhecimento
que foi instituída a categoria de sócio contribuinte, mediante
o pagamento da jóia de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) e o pa: gamento da mensalidade de Cr$ 20,00.

Coqueiros, 31 de janeiro de 1949 .

. Raulino Horn Ferro, Secretário.

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

RDDlO TUOA' ZVO 9

HEMORRDIDES
nGtr '�4 ÍlCAis
éSTE éSP€C/F/CO TRAZ.
ALIVIO IMéO/AYO'!

,

A ação benéfica da Pomad ..
Man Zan. preparada espe
c.atmente para todos os ca

S08 de Hemorrcides, é ime

diata. alivia as dôres e 00

pruridos, acalma e evita as

complicações Iníecctosas da..
ulcerações e varizes hemer-

, roidais. A venda em Ioda..
as Farmactas em bisnagaa
com cánula especial par..

facilitar a apHcação.

I,

PARA HEMORROIDES
lIm produto De Wiu

---

,
'''- .. ----,--,

O TESOURO

A Elelro Técnícc Da instrução está ao alcan_
de todos. Dá esse tesouro ao teú

. ,

t ti (ú FI amigo analfabeto, levando-o a t1IISV. S::., ja escolheu o presen- r� r? a _lvos umcos �m ?- curso de alfabetízaeão no Grupo

I te de Natal para sua Senhora fl.anopolls), ence:ad�lras, ra- �olar São �osé, na. Escola Indu...
ou filha? Que tal uma das ul- díos grandes e pequenos, ter- -tríal de Florl;anópoha ou na Cate.-
timas novidades em exposição ros de engomar, aquecedores, dra l MetNPolJ.tan&. I

na "A EI�tro:Técnica", a rua pogareiros e .mais �m:;t ínfíní- ���·t���:
.

���·�:;;i���·· �
....

Tenente Sllvel�a?

I
dade de artigos elétricos, tu- PLACAS SIFTLITICAS,

'Fôr:nas elé�ricas para bol�s do a _preços excepcíonalmen- "I·,x·lr de NogDe·lr�e pudms, abaJours de cabecel- t� balxos. n .

u

REGiSTROS DE DIPLOMAS /
,Medicação nu:!n:�Jl�o trotamenfO

TRATA-SE de, registros �de diplomas, registros de professores, e SENHOR!TA!
todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, livr-e ou of'i- j A u Itirrie creBção em retri-
cial. gerante é o Guaraná KNOT

BUREAU UNIVERSITARIO EM GARRAFAS GRANDES
Direção, de Dr. Pedro Olavo de Menezes. - Av. Alte.' Barros tI - \ Preferindo-o está

1° andar. Cx. Postal 3932 - Rio de Janeiro. acompanhando a moda.

1530 kilocieloe ondas, médias de 196 metros

_ TUBARÃO -- S. CATARINA
�

....
.

i I
i
í
I
,

SÃO FRANClSCO 00 SUL para NOVA 'YORIi
lnformaçõa. como. Agente.

f!'lorisnópo UI - Carlos HoepckeS/A - O[ - Teletone 1.2l2 ( €01. c eeg ,

São Frenei,co do Sul-Carlos Hoepcke S/A -CE - feletone 5 I.1')J � C �ACg

I
i

•
I

�...······..·..···-···-..

[iVRARíA··
..

ROSA.-.-·-.-.--..--�·
---

(RUA DEODORQ" N. 33)
ACEITA ENCOMENDAS I

DE ,SERViÇOS 'TIPOGRAFICOS I
APRESENTAÇÃO' IMPECÁVEL .- ENTREGA -----

RÁPIDA ---------------

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

metro quadrado
Consulte· lOS sem compromisso '

Reinisch S/A- - Rua João Pin�l, 44
Teh1grama REI� ISGtI Flortcnooolls

TrantSpoI 't8S corgos

l
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o ESTAOO-Quh,ta.iel,� '0 ca. F�verelro ele '9.9 5
,

�"aa4io$ iDsle_e$ ".1 .

Da Fábrica ao cons-umidor.-- .6rande estoque recebeu a firma distribuidora.
Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Forle 1565 � Fpolis ..

Praia Clube REEMBuLSO POSTAL
Para casemíras, Iínhos, brins, etc. precisa-se representante,

Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.
Gaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

,,(Fiuza

�Co'queiros I

Progrà'm" para os festejos carnavalesco i

Domingo, dia 6, grandioso banho a Fantasia á partir das 9 horas
,(haverá ônibus especial). Batalha de .conf'éti e serpentinas, desfiles de
.Iianhos e blocos carnavalescos. Prêmios para os blocos e f'antazias

tambem usara
. KOLVN05Ro.SATo. EVANGELISTA BENTO. ÁGUlDo. VIEIRA

.rnaís originais.
Movimentado Bô de Mamão. - ÁS 14 horas, inicio da tarde dansante

",carnavalesca com prêmios para quem se apresentar mais óriginaln-cnte
.:fantaziado. - Bélissimas prendas para senhoritas. Atenção: pede-se aos
.sócíos se apresentarem fantaziados.

Domingo, dia 13.' continuação dos festejos carnavalescos patr-ocí na
..dos pelo diário ÚA Gazeta".

Páu de sebo com prêmio para quem conseguir atingir o. tope elo
.mastro (100,00).

.. .

Quebra-potes

e

SENHo.RA

participam aos parentes e pes
soas de suas relações, o contra
to de casamento de seu filho

Eugênio Doin Vieira, com a

Srta. Angela. Maria Jr. Evange ..

lista

SENHo.RA

participam aos parentes e p"'s
soas de suas relações, o con

trato de casamento de sua filha
Angela, 'com o Sr. Eugênio Doin

Vieira
que aparece em

"Sempre te Amei"

ANGEL\ e EUGÊNIO
noivos

. Florianópolis. 20 de janeiro--de 1949

MeC

com magnificas surprezas. Mata galo com pr õrnios
.para quem conseguir matar o bicho.

Desfiles de blocos carnavalescos em barcos veleiros ornamentn.í.is
com intensissima batalha de confétis e serpentinas.

Ás 14 horas, farde dansante, que será aberta com unia alegre "Po- I

'Ionése a fantasia".
Domingo, dia 2D Batuque carnaval'esco a partir das 14 horas, se

.guido de extraordinárias surpresas para o po�o e para os sócios .do
simpático Coqueiros Praia Clube. Para melhor comodidade do') ha
nhistas haverá ônibus especiais.

..:.
.

II!;IIII'ÀRDOR DE
.

Llrd IeDis. Club�
Aviso

"

(SlOMDGO?
I�GRESSOS: o Clube-

não distribuirá convites. Para
as pessoas em tl'�,nsití), poderá,
a Diretoria, a seu critério, e

.
sob a .responsabilioade de unl

.

I

sócio, expedir ingressos ao pre- tiscrUório Técnico
ço de Cr$ 300,ou os quais po- . •

derão ser adquiridos junto à Cid Rocha Amaral
Secretaria do Clube, até às 18
horas do dia da realízacão de
cada baile.

. ,

MENORES: __: Não será per
mitida a permanência de Ele- te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
nores de 14 anos 110S bailes dos cha Amaral reabrirá seu escritório
dias 26, 28 elo. (Rua Presidente Coutinho n.. 22),
Ftoríanópolís. 3 de fevereiro. nos primeiros dias de agôsto, espe>

de HJ49. rando continuar a merecer as espe-
A Diretoria ciais atenções de seus amigos e

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

..-.-.-.-.-.
-

..

-

.•.•.. --:'.. -: .. :-: clientes,
Pedro Medeiros, Auxiliar

lira feRIs C�ube . .

« �
S,'-/i,\ \!.
I..;l�

'\/�"IÁ\\'l;' fi'#',... >1: 6
..

Com freq-uência a. causa

é excesso de acidez, isto é,
o estômago contém' umc
'Iu�nk\ade do ácido gás
trico su-verior Ú normal c
e.a. essa sensação tão in
c o m o da ele peso após
as re Ie i c

õ

e s o as dores

próprias'. do. i ud ig e s

>"0. ;',olACNESIA BISURADA
,�� conhecida como excelen
tea.n!iáciúo e corretivo da di
',e,; a ) normal. MAGNÉSIA
�:;'S', f :{!\ DA alivia ràpída-

'. nlJ'r,Le e normlte digerir
I "e.l) (!O.-CS· nem índisposí-
í ções,
\

.

iii ,)ô' 'c' ent'eontprinndos.
\�.��

L

J

Regulamento para o

Carnaval de 1949
Serão realizados por êste Clu

be, em sua sede social, nos dias
26 e 28 do corrente e 10 de
março, respectivamente, sába-I'do, segunda e terça-feira, gran
diosos bailes à tantasta, com

início às ·22 horas. .Domingo,
dia 27, haverá uma vespe!lllinfantil, das 16 às 20 horas
REEiERVA DE ME�;AS. - As

I
mesas serão reservadas .> par- '\
tir das 14 horas do dia l� elo
corrente, sábado na sede so

i cial. As senhas 8"1::;.:3 distribui
I das às 9 horas do.mesmo dia ('

no mesmo local. É ooruratória
a apresentação do talão do mês
de fevereiro, para o 'que o sr.

cobrador estará presente para
contrôle. As mesas serão vendi
das ou ao próprio associado ou

a pessoa de sua f'lmília.
PREÇO DAS J\�ESAS: - As-

� . � ..

sinatura para os tres bailes:
Cr$ 100,00; não havendo :eser··

va para a vesperCl i infantil

ENGENHEIRO CIVIL
Aviso aos srs. 'interessados que.

tendo regressado de sua viajem ao,

Estados Unidos da América do 'Nor-

VOE

'

,,, ' .. ' .

p a r a

(DOUPE,
DeUeUAY,
IIRGEtiTINI�

Ao tomar aperitivo

Peça Bitte� -

Aguia puro
.:1él A G N ÉS! A 34'

c:)�SURADA
O Aperitivo completoDois vôos semanais

em ambas direções.
• Passagen!õ
• PassClg"ms de Chamada
" Cargc- c �1'l'Om�nclo5

Al'mA:::IDO DIGESTI\O

0'0. 0:'.- ••••••••••••••••••••••••••••

Vende-se
I

Uma Garapeira nova com
carretinha e latão.
Tratar com João Duarte, à

.

rua Capitão Augusto Vidal 127
Palhoça.

��
, SeJlNI)ll�/i.i 'IllllfV
JlIR8.INES SYSYiEftJf

linhas Aéreas Escondincvcs

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
F

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS

�l!A vOLUNrAR!OS DA PÁTRIA N.� 68 • T.... ANDAR
CAIU. t'o,;r"�,:.lIa . TEUrO.,,, 6�.O· '''H.GII''f!I• .s.: '''li'l)fECioR...

Agencia Geral nara S:Catari ta
Rua Felipe Schníidt.· 22--80 I.

c.: Postal, 69· Tel. «Protetor a»
. FLORIANOPOLIS

• - o. • •••

)
•••••••• '"

'FÁBRICA DE Fo.SFOROS (PRONe
TA P. FABRICAR)

---- Vende-se

Maqainário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imóveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A.' Wehmuth
Brusque - Santa. Catarina"

Iuronnuções e Reservas: =-.
RIo:Av.RioBranco,277 . .IojalBD

Tels. 22·2870 e 32-0::;83
SÃO PAULO: Lade'ira Dr. Falcão

Filho, '56, s. 1075· Te!. 6·496;'
RECIFE: Avenida Rio Branco,

155 - T � I e ! o n e 9 O 3 2.
Ou. em lôdas as Agências de Turismo e

representantes da "Aercuias BmsU" e

"Oruseíro.. do Sul", em" todo o Brasil.

lheu-c da ilustraoa.o a.-cima,�
lhe, em IUIlAvel gesto. IUD � cio
.xcelente aperitivo KNOT, lam_'
.. v. Siso da acrescentar, ao Q.g�
o." .. gentileza:ESTEÉ 7..41'1-
S':""1 O I1EU APEDlTfVO

pnEDILE1(JI

Rua João Pinto
Florianópolis

Escr itór io:
n.O 18 -

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

Mo.ÇAS DESANIMADAS!
Ho.MENS SEM ENERGIA!
Não é sua culpa!
Ê anemia que o ·deixa cansado,

aumenta os glóbulos sanguíneos e

pálido, com moleza no corpo e olhos
sem brilho.

(

. A\ anemia atrasa a vida porque
rouba as forças para o trabalho.

VANADlo.L
VITALIZA o sangue enfraquecido. f.: de gôsto delictoso e póde

ser usado em todas as idades.

.. . . .. .. . .

o VALE D0 IT4JA.1
Proearem na Ã".flia

Progre8so,
.

LIVRARIA 43, LIVR.AllU.
RO�

................ '. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. "

Encontram-se atualmente em uso,

em todos os recantos do mundo,
centenas de milhares de . Motores'

. de popa .Jo.HNSON, proporcionando
I aos seus possuidores ano após ano,

: um SERVIÇO SEGURO.. Distribui

r dores: Comércio & Transportes C.
Ramos S. A - .Toão Pinto. 9.

NEM SE DISCUTE I

t;m minha casa só se bebe o delicioso CAF1':

hIIMl9 ainda mais agora que está distribuindo
<:.0_ brinde, valiosas BATERIAS DE ALU

MINIO.

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

PASTA. l)�AL
. ROBINSm

o Sahi.��

''VIR EM "ÉSPECIALlDAOE'" I

E�?#I;�"� ClA WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (M..... ""'s ��:�r���:� I
_____�_--_-_l·_@_l T_O_R_N_A A

__F_D_U_P_A__B_R_A_N_Q_U_I_SS_l_M_A '_=_�'_�_·�-------l

I
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; ,

. ,S,ucursal de Santa . Catarina
.

'. 1
-

. ,
-, �

j

�
" '.

'
.iÓ:

j
-

"

Praça 15 de, Novembro, 22 :-- 2° andar
. r '

Telegramas: PROSEBRAS' .!
.

• • • I. ,

Caixa Postal. 139 .

' ,

.. ;'
:

..

o:.
'.

- ,-

'. ,"'" (0J\4PA_N\}lIA', .,

, "

J -

·
"

I
.

-

- I
-'

\
-

\

I ;
-

"

'.
.

I -

\

"

'

.. ,Transportes Ienesnes ,.

,. · Tiansportes Maritimos :
,

. .
.

.

.

. A(identes Pe-ssoaiS ,t

'.

AutomoveiS
'/ Incend·io -

.

.' (ascos

•

••
i

. ,

..

J
•

,

1 '
.

.

\ TELEFONES 1'388 --- 1324
"

- ,

I
'

,

!
!
j
,

i

I
,

{ �

. ' .

\ -

,
'

Aceita Agentes no Interior
.

.

/

l
.

/

)

. :

:,
-

,

I ;

!

. ,

,

-

!

- I

\
.

I
.

1 •

, -

(
;

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESTADO Qulnta-telr. 10 �. Fevereiro d. ,,..9 .7

Dr. Milton Simone
Pereira

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (Sã-o Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

t DR. LINS NEVES
, Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

. RURGIA PARTOS
Diagnóstico, controle' ,e tratamento

Npecializado da gravidês, Dístur
bios da adolescência e da menopau
... Pertubações menstruais, ':t�1,\.

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E 01:E-

RAÇõES OBSTÊTRICÂS
Doenças glandulares, tiróide," ová
rios, hipopise, etc.)
rfliturbios nervosos - E�terHilÍade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461

. Resíd. R. 7 de Setembro - Euíí,
Cruz e Souza - Tel. 846.
------------_._-,. --

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteb-e ..

Do, Hospital de Caridade de Flo
rianópolis. Assistente da

Maternidade

Doenças dos órgãos internos-; es ';li·
.

cialmente do coração e· vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

CUnlea e cirurgia de senhora 'i -

Partos
FISIOTERAPIA - ELEGTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSU;LTAS: -

"Pela manhã das 10,30 ás 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n. 18
Fone manual 1.702

RESIDÊNCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral -- Doenças' de Senho

ras - Proctologia
• Eletricidade Médica
Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: As 11,30 horas e à tar

de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos

n.,65 - Telefone 1.422. .

Dr. Guerreiro da
Fonseca
Especialista .

Médico - Efetivo do Hospital de
Caridade .

OUVIDOS - NARIZ e GAR.
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmídt 99

Telefone: 1.560
'

Consultas: Pela manhã no Hospitai
A tarde: 'Rua VIsconde de OUi'o
Preto n. 2.
-Horárío: Das 14 ás 17 horas.

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-O�erador-Parteiro

Doenças . internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral _

Doenças de Senhoras - Partos _

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

Tratamento da Tuberculose
Raios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do
Tríbunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás. 12 e das 3 ás 6

__ Fone 841. FLORIANóPOLIS

Dr. Roldão Consoai
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOLltSTfAS DE; SE

NHORAS - PARTOli
Formado pela Faculdade de Medi·

eína da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. AlIpio

Corrêia Neto
Cirurgia do estómago e vias circula,
res, intestinos delgado e grosso, tiroi

de, rins, próstata, bexiga, ut�ro,
ovários e trompas. Varicocele, hidre

cele, varizes e hernas.
Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua

Felipe Schmidt,' 21 (altos da Ca.a
Paraiso). Telef. 1.598

Residência: Rua Esteves Junior, 170;
. Té'lef. M. 764

Dr. Paillo Fonte.
Clínico e operador

l:onlultório: Rua Vitor Meirele., 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 á. 12 e da. 14 à.
15 hrs, Residência: Rua BlumeDa1l,

22. - Telefone: 1.620

Dr. M. S. Cavalcanti
Clínica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 7311

DR. A. SANTAELA
-

(Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assístên
cta a 'Psicopatas do Distrito

Federal
.

Ex·lnterno de Hospital Psíqutá
trico e ManiCÔmio Judiciaria

da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de MI,
ser-ícõrdta do Rio de Janeiro
OLtNICA MÉDICA - DOENÇAS

NI!.'RVOSAS
Consultt!rio: Edifício Amélla

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

"alho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
.

Oonsultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. Mário Wendha1lle1l
Cllnica médica de adultos e çriauçat
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta da. 4 ás 6 hora.

Ite.idência: Felipe Schmidt llt. JS.
Telef. 812

Carros para o· interior do Estado IBom biD�ulo .' _ .

o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada tiruode VISBo.
firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RAPI-DO SUL BRASILEIRO - Diariamente ...:. Curitiba 6 horas
RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariam�nte - Joinvile - 13 horas

EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
cf excessão de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 48• e 6a• feiras
Nova-Trento

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

Muitas felicidades pelo naseimea
O encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que to de seu filhinho I

continua fornecendo refeições e bebidas geladas.

16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

QUER VESTlR'·SE COM CONFORTO E ELECiANCIA 7
PR,OCURE

Alfaiataria
A

Mello
RU>t Felippe Scbmidt 48

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

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

Os pr-imeiros, Já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 11l e vidros de 100 cornprtmidos de

L',fiO g •

,!,ACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cru3 e frascos de
'lOú cm3.

SORO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas 'de 2Q cm3 e frascos

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

de 100 cm3.
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de vaÚdez relativamen,

te curtos, o Instit�to Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo míriímr, necessario
ao preparo dos mesmos' que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
terinários de grande eficácia, .como: Ternerfna (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, 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 reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten.
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

contrados na localidade de residência do solicitante.

Arvores frutíferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Florí e Pomicultura

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

eoqueirOi Praia'
A VI 50

Clube

- .

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

-tendo mais outros beneficios de caráter assistencial.
Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia

ínicial de Cr$ lu,ao apenas.

Parficipação DOS lucro8

pessoais, conce-

VENDE-SE por motivo de mudança co�!?�:�:��;:-�:�:�:1�·;���2�ti:���-:b:r�:;�:�-'�T=;:i:;::�
8rande área 'de terreno ià culUvada I ��:::�oêa.�t.e.s:.o .���S� .����.s�r� .�����l: .

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros Rua Est. Civil D. Nasc .

Area de 142 metros de frente pO'T' 1.850 de fundos, incluindo i Mãe . ...•............. �

6 casas de madeira. e uma de material. i Pai . . . . .. . . . .. .

.

_

TRATAR: ".' I Emprego ou .Carg_? ..•••••.•.•• ••.••••.••••.••••• •...•••• • ••••••.•

I
Florianópolis - nesta redaçao ou Escritorio l. de A L. Alves. Cargo do PaI (mae) .. , ;

................•.............. !
Barreiros - com o proprietário Mathias lha.

I'
Observo ....•. . .

Blumenau - com o sr .. Christíano Knoll, no Hotel Cruzeiro. . .

C
A U ..ua "'A CAPITAL-

!Snt'!�· �. ����"",.-,.@� 9UQ.t

..am _ .m� �I�mw aR...a ..amDm=*as�maçam�'B-t="=êw��1m\azA�_

fcfbll'iOQs.
vl.Uo

Fabrioante e distribuidores do. afl" modC'l.III con
feoçõe. -DISTINTA- • RIVET. Pe .. ,,",. um "JOan.
d••ortim.nto d. oallemirnSi, 1'·l1C.,dCIS, hrinl'li
bone • barato., olgodõfIi'ti, mC'IDtI .. 'l'IViOnl.ntOIt

poro alfalat.... '1ue receh.. dirc>toInent.. doa
Anrll. Com.J'"dA!'Jt·.... dt) ll'l.t.dr.<� no iloaT1tid,., d. Ih� fos,.,..m '�mi&

?'l"�lnn60.·I,.... ""iT, r li'!.) SI fim ql��l!mou • LajeR.
tl''C".::-çllo
�U"'R;2' ,. ........

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom' binóculo

alcança quem tem sólida
instrucão.

Bonl livros, sobre todo. o•

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Florianópoli.

,

FRAQUEZAS EM GERAL'
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na en trega
de seus iornaes.

� II'

Representações
ou Pracista
vferece-se para Laguna e Sul do

Estado, ofertas com detalhes êl

Caixa Postal nO. 109

Laguna - Sta. Catarina

Pracistas
Escritório reôem organizado,

precisa de "pracistas" para traba.

lharem nesta cidade e no interior,
com artigos de fácil venda, 6 com

boa margem de lucro.

Informações á Praça 15 de No
vembro 22, 2° andar, das 8 ás 13

CASA MISCELANEA diltri
buidora do. :Rádio. R.:C. A
Victor. Válvula. e Di,co'i /

Rua Conselheiro Maira
....................................... ··01

Mas, não esqueça. que o meU•••

presente para o seu ''PIMPOLHO''
é uma caderneta do' CReDITO
MUTUO PREDIAL.

Artigos de uso

doméstico
Você poderá ganhar de Cr$

50,00 à Cr$ 100,00 diários, venden
do artigos de consumo domestico.

Informações na Praça 1 de No
vembro n. 22 - 2° andar.
. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



que: O' sr. Batista Pereii-a iniciou OS traba- Ora, publicação oficial tem OU não I

_ em 1.755, em Paris, nasceu lhos d� sessão de têrça-feira precisa- I gal idade ? Não satisfeito, resolveu ped�;:
Nicolau António Taunay, pintor mente as 19,45 horas, presentes 12 se- certidão do balanço do exercício de 1948

que fez' parte da Missão artís- nhores Vereadores, CARNAVAL'
A ata foi aprovada .sern restrições e O A

.

dA' Iíd

tíca francesa de 1.816, contra-
sr , rman o SS'S, iner majOr.itá,

O MO ENTO
t

lido o expediente, que careceu de imo rio, fêz entrega à Mesa, para ser enca.

,

M �mp�� como às mais fortes soli- tada pelo Principe Regente e port âncta. minhado ao Prefeito Municipal, pedido

citações do espirito público e da mais tarde D, João VI: ,
da Sociedade Carnavalésca Deão e' suo

educação cívica da nossa gente. _ em 1.756, os índíos das Mis- c�s RAIVO'SO'S
I Escola

de Sa1;,ba, de.�uxílio para as fes�

Como se ainda não bastasse, pa-
Ocorre-nos, neste instante, à me- sões guaranis comandados por I

o sr, João Claudino da Rosa, uden ista, �a� carnavales�as des: e ano, O pedido

ra, edificação do oposicionismo
inária um fato que expõ.e um con- Nicolàu Nhanguiru foram der- declarou que, por informações, soube te- iO� encaminha o.

. .

traste de atitudes em circunstân- t d b t Ih d C íba rem cães raivosos atacado a várias pes-
1": seguída a sessao f01 encerrada �

sistemático que se pratica no Es-
,. ro a os na· a a a e aai

a-I '.,' outra convocada para o dia imediato

cias quase idênticas, depondo e�' té I f d G F'
soas no sub-dístrtto da Trmdade. A sra.

'

ta�o contra o qcuérno da maioria,
,,. e pe as orças e omes reire Ondina Maria Ventura, residente em Coso

OS recentes acontecimentos de
faval' da elegância moral e da su- de Andrade e D, José Andorra- teira de Pirajubaé, no Saco dos Limões, METEOROLOGIA

Blumenau, de que resultou uma perioridade politica do sr, Nerêtt' egui; \
foi vitima de um dêsses animais. e se

'boa lição de cioismo e de des-
Ramos sôbre os seus desafetos de - em 1.792, o Principe do acha e111 tratamento no Hospit,al de Ca- Prev isão 'do tempo, até 14 horas' do

.hoie. Estouamos nos últimos anos Brasil, D, JO'ãO', assumiu a Re-
r-idade. Face aos fatos ocorridos, lê s. dia 10.

prendimento pessoal de ires uerea- d
excía. o art. 210, do Código de Posturas, Tempo: Bom.

dores udenistos revoltados ante os
a primeira . República. O .sr. Ne- gencia do Rein,O' de Portugal, em que proibe animais a solta e pede ao Temperatura: Estável.

pr�ocessos im.patriáticos da U. D.
rêu R�mos [dzio oposição. O S1\ nome de sua genítora a Rainha Prefeito Mun ícípal providências.

N. catarinense, certos elementos
Adolfo Konder, agora em oposi- D. MaríaT: CERTIDÃO

d I· I I
ção ao S1'. Nerêu. Ramos, e1'a presi- - em 1.821, 'tornou posse na

o uc enlsmo oca não alteram a

di dente do Estado. d sr. Vitor Kon- Bahia a Junta PrO'vincial do G'0'-
·sua COIl u.ta pública, em relação
aos conceitos devidos à pessoa do,

der ·fôra nomeado Ministro da Via- verno, composta dos Desemba-'

sr. Nerêu Ramos. Assim é que,
ção e os Catarinenses lhe prepara- gadores Luiz Manoel de Moura

ainda ontem, o "Diário da Tarde"
TUm justa manifestação de reqosiio. Cabral, Deão Luiz Fernandes da

abriu. colunas para, mais uma vez,
Sabem quem, p01' duas vezes nnm Silva Freire, Tenente-cO'rO'nel

eiacular Í'lifâmias com que pre-
só dia, o saudou de público, «sso-' Franclsco de Paula' e Oliveira

'tende atingir a individualidade
dando-se ao júbilo de legítimo ca- Francisco José Pereira e Manoel

inconfundível do eminente Cata- tarinense? - o. sr, Nerêu Bàmos, Pedro de Frei1ias Guimarães e

rinense, que ,ora ocupa a Yice-Pre-
que acedeu a convite dos promoto- mais brasileiros;

sidência da República. res da homenagem. Nem II cir'cuns- - .em 1.824, na Bahia, a Ca-

Não acreditamos que essa atitu-
tância de divergir politicamente do mara diante de numeroso con

de tacanha consulte G opinião dos
coestaduano que no Ministé1'io da curso de cidadãos e com a as

uâenistas de maior expressão no
República, representaria o valor sistencia do Presidente da Pro

Estado, e muito menos que tradu-
mental de Santa Catarina importá- víncía, aceitou e aprovou o pro

za os sentimentos da qeneralida- 1'0, ao eminente chefe da oposição jeto de oonstítuícão ofer�cida
de dos que, embora situados em

daqueles tempos, quando a sua por D. Pedro I;

campos políticos diversos, nem tão
consciência de cidadão caiarinen- - em 1.�64, no Ro de Janei

apaixonados seriam que lhes [a-
se' lhe impunha sobrepor-se 'às di- ro, faleceu o General José Leite

Ih i uerqências partidárias,
•

Pacheco,'
asse, na a'/)'Nt: ação do por' te mo

ral e do valor político do 'sr. Ne- Hoje, porém, que acontece? O - em 1.883, faleceu O' Almí-

réu. Ramos, o senso do equilibrio
S1', Nerêú Ramos, 'Vice-Presidente rante Francisco Cordeiro Torres

e do sereno [uizo,
da República, vem sendo. alvo das e Alvim, Barão dé Iguatemy,

Não o acreditamos e, Ja agora,
mais torpes aqressões do grupo nascido em Desterro, Santa C'a

não nos faltam motivos pam isso,
que pretende representm' o' udenis- tarina, em 4 de Agosto de 1.822;

diante do que OC01'reu num dos
mo local, num vespertino cuja - em 1.901, nO' RiO' de JaneirO',

mais imp01'tantes núcleos udenis- preocupação absorvente é o des- faleceu o escritor Urbano Duarte

tas do Estado, _ o município de
pl'estí,gio do precla1'o coestaduano, Major do Exército e natural de

Blurnenall, A,lí, estamos certos o
O sir("ples boato de sua candidatu- Chapada (Bahda);

que pronnzi'u a' radical tra,llsfor. ra à· sttcess�o �1'e�i�encial lança ,
em 1.912, faleceu J o s é

'fI1,llção dos 'q1lCtdNIs político-ad-
em convu.lsoes hzsterzcas os escri- Maria da SilvaParanhos Junior,

TIl inistrativos foi l)1'ecisamente abas udemstas, que passam a ver nascido em 20 de abril de 1.948;

cil'nwstânC'Ía de, e.m face da in�' fantasmas e a. p1'ofetizar aconteci- André Nilo Tadasco

sânia de um oposicionisrno siste.
mentos sombr-zos.

.

mático, alguns homens de p1'Íncí- •

No entanto, tudo isso é imqgina

p�os, infenprJs' ao facciosismo cego, �ao, au�ência de dominio mental,

p,(tverem rell(jido como lhes (tconse-
zncapaczdade vll'tu,al para o rado

lhâ1'a q 1'a�f'n. Mos Blumen(l1I, cer-
cinio lógico.

tamente, ],1'0 constituirá uma ex- O---A--I----------cepção llO jJan01'Gma das ativida- r. . varo de Carvalho
eles políticas de Santa Cq/arina -

e ontros Cf'nil'os qtte encontras
sem igual ellsêjo para wn pronun-'
e,iamento oei'idiclJ> da inteligên·
c�a e da sinceridade política: ha

veriam de assinalar, da mesma

maneim candente e definitivo, o

seu descontentamento com a Ol'i·

e'ntação deselegante, viciada 'e im

patl'iótica, que alguns udenistas
leirnam em imp1'irnir aos seus cor

religionários_
Os ataques ao 81', Nerêu Ramos

não atingem o homem público,
o político de preStígio invulgar
no país, o Catarinense que dila
tou O âmbito espiritual de Santa

Calarina, através de sua atuação
pública no cenário nacional. Es
seS ataques fe1'em fundo os senti
mentos catal'inensislas, p01'que não

representam um pensamento, não

�têm conteú.do idealista, não expl'i
'lnem um móvel stl,pel"ior, com rai·

zes nos intel'êsses da ten'a ba1'1'i

ga-verde.' são, apenas, 1'esíelt/.Os de
'velhos ódios, tão' resistentes aos

Hoje no passadO

�Iorhl,.,õpolhl 10 tte Fevereiro Oe

A data de hoje recorda-nos

10 DE FEVEREIRO

\!

Na Câmara M.ullicipan\
,

Cães raivosos� Ce'rtidão.- duxUio

Outro a ocupar a tribuna foi o sr. Ger

cino Silva, líder udenista, Desta vez s.

excia. in\errompeu a sua história em

capitulas. Mas, contou outra: fôra à sec

ção competente da Prefeitura e solitára

D�claração
.

A Federação Espírita Catarinense, de·

clara, l)C]O presente,. que se não l'espon�
sabiliza 1,elo procedimento de certas peso

soas, que se intitulando. espíritas, cobram
Doenças de Crianças

ConsultO'riO': RUa Tenente
os serviços lnediúnicos ·que prestanl aos

que os prqcuranl.
I:!1sta declaração tenl por fÍlll, alertar

os incautos C01\t1'a explorações feitas em

nome do Espiritismo :Kardecista, cujo le·

ma é: '''FO'RA DA CARIDADE NÃO' HA-
"ER� SALVA-CÃO". '

Silveira, 29
Horário de cqnsultas:

l:}s.
9 ás 11

Ven tos : Predominarão os do quadrante
sul, moderado,
'Temperaturas extremas de hoje: Máxl,

ma: 23,4. Mínima: ,15,6,

o saldo do exercício findo de 1948, o

que fôra negado, O' sr, Oswaldo Macha

do, do PSD, em aparte, informa haver

sido publicado pelo "Diário Qficial" o

saldo -em referência. Mas, o' lider míno-.

ritário, apesar de ter lido, queria vêr.,.

PARTICIPAÇAO ,

O sr. Ten. Pedro Dias TO'ledo
da Base Aérea, e sua exma. es�.
pôsa d. Aurora Zomer Toledo.
participam ás pessoas 'parentes.
e de suas relações O' -nascímen

to, em 7-2-1949, do querido Vitor
HugO'.

Sábados: 14 ás 17 hs.

Caixa de' E. I. de Florianópolis
• 1

ASSEMBLÉIA GERAL
De ordem do Sr. Presidente convoco os Srs. SOClOS contribuintes

para comparecerem á sessão de assembléia geral, a se realizar no dia 11
do corrente m�s, ás 14112 horas, na sede social à Avenida' Hercilio Luz
n. 20 � EdUfcio do Albergue Noturno, sendo a seguinte a ordem do día:

.'

Leitura ,do l:elat�rio-prestação de 'contas do exercicio de 1943, une'
ser a submetIdo a delIberação da assembléia'

Assuntos diversos.
'

Caso decorram quinz'e minutos da hora aprazada e nã'o tenha � � '

par�c'ido n�mero suficiente de sócios para que a assembléia possa-��:�
realIzada, Ílca, desde já, feita a 2a convocação para as 14"" 1 .

"
.

74; lOf.lS. c,

pass�dos qUlllZe' Imnutos desta última hora considerar-se-a 'a 3" con' .

_ _, ' ,
' vo-

c�çao e a sessao seca efetuada com qualquer que. seja o númeT'G elc Só-
ClOS presentes.

Florianopolis, 7 de Fevereiro de 1949.
Heitor B1um,
10 SecretárÍ't>

BLUSÕES

FRECHANDO•.•

Para evitar o porte postal, publico aqui a carta .que acabo

de escrever ao confrade Romeu Sebastião Neves, diretor da

Região Serrana, -órgão independentemente oposicionistã, que se

edi ta em Laj es
"Cidadào Sebastião.

Para cornêço destas mal traçadas' linhas, 11111 duplo abraço

de agradecimento pela remessa do jornal e de parabéns por

atingir a Região, a 2 do corrente, número simbólico. '
.. ,

As folhas lageanas abro-as sempre com o espirito ei:npilhad�
de saudades, É que J1�las tudo são evocações sobr,emaneira gratas
ao meu coração, Nas sociais - para citar - revejo troncos, ve

tustos do patriarcado serrano, atravéz de aniversários, noivados e

casamentos de descendentes em terceira geraçào ou de batiza

dos, elil quarta, Também 'as locais recordam 'e avivam 'semprf

lugares e acontecimentos de inf;lncia e de mocidade, Co!sas

gravadas e retidas pelas raizes da terea· e pelas razões do senti

mento, que o berço "é a pátria única e exclusiva ,do coração" c

nele chora em cada canto uma saudade!. Dai porque, qUllndo p�-'

go um jornalzinho de Lajes, leio até os anúncios. Nada me é

desinteressante. Artur Azevedo, nas cartas de suas namorada!),
amava os próprios erros de português. Eu, nos ela Região,
chego a encontrar aquela adorável, côr local, que dá aos nos

sos conterrâneos, mesmo cultos, ],lm largado e pernianente des

cuido de bôca!

Se você, por exemplo, no seu jornal, aos Aspétos da cidade

tirasse aqnele risquinho preto de riba do e e botasse um c antes

do p, já ti panorama, à afetividade. bairrista di! lneuS' oll.i.os s'e

ria outro. 'Pensaria encontrar, sob eles, éonfus'ões earioca� no,

trânsito da Avenida, alardes de comunistas bandeirantes na'

Praça da Sé ou estravagâncias ianques à s.Ômbra, do Park Row

Building ou da estátua de 'Washington, em Wall Street. Ass;m

como está, entretanto, qualquer, fantasi�. terá:.s'empre."PQr cená- .

rios convergentes Lajes, a Região e você a dirigi-la, com o seu

bi-academi,cismo e as suaS facilidades politico-gramaticais. O,;.

Aspétos, por sôbre essas vantagens localizadoras: de tempo e de

espa'ço, permitem-me até remontar à aurora da ,minha vida. F:

fato! Eles recordaram, p'esquisada em arquiV0S,'; a :(inauguração
do "�atdim Coronel Belisá.rio Ramos", no dia:.3 de janeiro de

1912, pelas 17 horas. Nesse dia. e a essa. hora eu estayá ,nascendo.
Vim á este mundo dq mal ao som de um hino municipal, tocado
por uma fur'iosa ,de nome "Santos Barbqsa" ..

Sab.e lá o que é isso de a gente nascer aos '.acordes de Ulll '

hino municipal? E ainda interpretado pela "Santos Barbosa"?
Creio qUe tôda essa barulHeira infernal de m'inha. vida jorna�'
Jistica deve de vir dai. .

"

Ainda no jardim dos Aspétos, a 25 de dezembro de 192f!.
fizemos nossa� estréias na tribuna pública. Falamos você, o

.Taime, \eu, o Tiaguinho, o Saulo, e o Celso Fausto, 'o Astrogil
do, seu Lano e o Candinh.o. Você, de picareta-�na:.�!wão,' ,cavou
um buraco de difícil saida. Como soe acontecer com os crrande'

tribunos, você não _leu o seu dis,curso. ,Em compensaç:ão i�provi�
sou muitos gestos sem nenhuma palavra! É verdade' que na

quele tempo o cinema era mudo. Eu, de minha 'parte, se bem

que levasse. o recadinho na ponta da lingua, pratiquei dalto
nice: confmadi, a côr dos nossos lenços com a dos lenços ad ..

versá rios e por pouco que a h<oca não acaba em assuada! Lem
ora-se do Saulo? Fez um discurso' façanlllldo, pipoca(10 de me

tralha e sangrentaT).lente revolucionário. Getuliita' de voto f'

esp'ingarda em 30 e em 32, quando Getúlio a}nrla estava dentr(:

da mentalidade reacionária, o Saulo, em 1937, passou para (I

oposiçào. Com o Estado-Novo Getúlio abraçou o socialismc. E
'

hoje o deputadQ Saulo explica o seu Getulismo em função rio so

c'ialismo de Getúlio! Não compreendo a explicação, mas co.t!

preendo o Saulo, com o seu grande coração as suas graJHli�$
qualidades profissionais, com as suas grandes virtudes morais
com o seu grande civismo e", com os seus discursos tamhém!'"

Como esta já vai espichada, i:ontinuarei amanhã,
Abraços do

.\..
I',.;
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