
Instalam-se, hoje, os tra�al�os �a Assem�léia lo�i
• • • •

Ao ato solene, que se realizará· às 14 boras, comparecerá o

sr. Governador, para ler ('B sua palpitante Mensagem

• -Governador Aderbal Ramos da Silva

ça concedida pelo Leg�:�;::ti.vo cação dos princípios que se con

ao governador Aderbal Hamos susbstancíaram na Constitui
da Silva. ção do Estado. Cuidar-se-á,

dess'arte, de assentar na con
Já tivemos ocasião de acen- ciência popular, a crença mais

tuar o sentido político dessa vigorosa nas práticas da demo
reeleição, que não surpreendeu cracia representativa, ao invés
a ninguém, uma vez que a .ipí- de vaguejar, incerta de si e in
nião pública, não esperava ou- deeísa nós rumos a tomar, an
tra coisa. A contínuação do sr. te as solicitações perigosas da
dr. José Boabaid, sendo um demagogia e dos extremismos
imperativo do critério' partida- doutrínários, de tão fatais con
riamente estabelecido para a sequências para tanto outros
composição da' Mesa dos traba-

povos. .lhos legislativos, não deixaria Aliás, não têm procedido de
de ser, outrossim, uma necessi- fórma a desapreciar as vanta-
l dade para o prosseguimento, gens do prestígio do Poder Le
sem solução de continuidade, gíslatívo em face da observaçãode um plano administrativo popular; os nobres representan
que reclama sequência execu- tes do Partido Social Democrá-
tiva. tíco.
Por outro lado, se a Casa ti-

nha em vista, consoante a orí- A bancada pessedísta, com
entação da maioria, manter na posta de vinte e um deputados,
direção os membros da Mesa da em todo o curso de sua função,
Constituinte Estadual de 1946, quer no seio das comissões par

_.l.
/
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Dr. José Boabaid, Presidente da' As,
sembléia Legislativa e governador;

em exercício

las causas públicas, o anda
menta das questões, a que ofe

recem, dêsse modo, uma aten

ção continuada e urna ativida
de sem repouso.
Incompreendidos, por vezes,

da minoria, ou mais provavel
mente mal-julgados, nem as

sim se lhes arrefece o ardor com

que defrontam animosamente
os problemas que reclamam

próprias funções em ambiente
democrático" explodem as pai
xões facciosas, por que infeliz
mente se norteiam, entre nós,
os que julgam falsamente pres
tar serviços à sua terra com

apenas obstruir, desvirtuar ou
tumultuar os trabalhos Iegísla-:
tivos. Se, embora, é verdade
que essas anomalias não ínfír
mam - antes confirmam - as

largas franquias do regime
para os debates mais francos e

desempedidos, não deixam de
gerar, na opinião pública, a

.Deputado Pedro Lopes Yieira, Pre ..

I
sidente da Comissão �ermanente

'suspeição de inocuidade do
sistema representativo, assim
desviado do seu papél para
transformar .. se em pretexto de
desabafos de um facciosismo
estéril.

Bem andam. "pois, os repre
sentantes do P. S. o., coesos
em tôrno de um firme propósi
to de enaltecer, pelos exemplos
de desprendimento e de eleva
ção nas atitudes, a espectatíva

_ popular.
'

E, ao iniciar-se nova fase de
trabalhos, durante a qual serão
consideradas e atendidas im
portantes questões vitais para

Deputado Alfredo Campos, 2° a propulsão ,�econômica, social
. secretário .

e cultural de Santa Catarina,
•

! possam todas as bancadas par-

soluções pendentes de leis�ardi-I tidária� co� assento na.Cas!l
nárias, sem a preocupaçao de do Legislativo �sta?-ual, :nspl
servir a grupos ou a indivíduos, rar-se na superI<?r mtença9 de
_ mas só atentos à dignidade �ssegurar ambl�nte profícuo
do mandato popular. as grandes soluções que se l�e-

.

Não têm sido poucas as oca- clamam para tantos e tao

siões em que, da parte de um grandes p:oblema visados pelo
oposicionismo exorbitante das atual Governo.
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'I l1;�da justí:f�carÍa :o_utra d�ret.rj�'I·".,.

110 tocante ao Presidente'; que-e
o sr. José Boabaid e que, atra
vés dêstes dois anos de atívída- �

des legislativas, tem-se condu
zido e tem conduzido os traba
lhos de maneira a prestigiar o

Poder Legislativo, do Estado.
Iniciando-se, agora, a tercei

ra sessão da legislatura dos
atuais representantes do povo
catarinense, não será sem mo

.

tivos que se associe o ínterêsse
popular ao ato, que é extraor
dínáríamente expressivo para a

vida democrática de Santa Ca
tarina. E, na verdade, por mais
que se revista de brilho e de so

lenidade o acontecimento, nun
ca será demasiado o relêvo que

Deputado Rui Cesar Fuerschiitte, l° se lhe dá, aos olhos do povo,
Vice-Presidente Deputado Joaquim Pinto Arruda, 1°

secretário
Instala-se, hoje, às 14 horas,

a Assembléia Legislativa, em lamentares, que em [..\enário,
ato solene, a que comparecerá nunca se conduziu senão de Senador Getulio Vergas
o sr. Governador em exercício, modo a exalçar, pelos, maís na- .

.

A data de hoje assinala o aniver-
dr. José Boabaíd. grantes exemplos de :::np -ríori- . , .

, -
.,. do sr C1I' Getulio Varzas ex-

S. Excia. tera ocasiao de ler dade de vistas ,e de erlucaçâo saf1� .. '" •
.

d nte da República e senador R' 18 (A N) Ad' t
a sua Mensagem governamen- política, o exato e magno sen- preSI

_

e 10,
.

1'1..". -: :". ian a-se que,

tal, correspondente ao período tido da Assembléia Legtslatíva. federal.. _

>, " n� pr�x�ma quarta-feira, a C
..
L
'.
P.

administrativo de 1948 a 194(; Fazendo da renúncia pessoal Tendo governado � Naçao

de1;d�,
discutirá .0 :abelamento ,das díarras

desincumbindo-se, dêsse m )I�. , a condição precípua da digní- outubro de 1930 ate outubro de e mensalidades de hoteís.

de preceito constitucional 'dade política, no seio da pu- ,1945, ,o �ust�·� patríci? se
" tornou, As pensões, por apres�nta:em as-

Como se sabe, 'a Assembléia jante e três vêzes vitoriosa 01'- alvo de justificadas simpatias nu pectos mas complexos .ficarão para

Legislativa, realizou, nestes úl- ganização partidária a que per- seio das massas a cujos orcble- outra oportunidade.
timos dias, reuníões prelirnína- tencem, os nobres componeu- mas conferiu uma atenção especial CINCO CATEGORIAS

res, tendo, na de 10 e 11 de tes da bancada do P. S D. ii. e continuada. As suas realizações, Falando "ao sr. Fritz.Weber, o

corrente, procedido à eieícão mais olvidaram as diretrizes e\11 tão dilatado período de govêr- representante, da indústria no 01'- \

da Mesa que dirigirá os
L :'lbD- duma política 'objetiva, com no, foram norteadas por uma vi- gão local informou que os hoteis

lhos legíslatívos na sessão que alvo no interêsse do Estado e são nacionalista do panorama PlU, serão divididos em 5 categorias. O

hoje terá início. Havendo ado- Deputado' Saulo Ramos, 20 V1ce- no bem-estar do povo catari- tico, soçíal e econômico do pais, critério adotado para a classifica-
tado O critério da reeleição dos Presidente nense. a cuja administração, nos últimos ção sera : grau de comodidade, con-

membros da Mesa que vên.,
.

. w .

.

Desde o recinto das cornis- anos de sua gestão, imprimiu senti- dições sanitárias, localização e ef'í-

desde o período da

CT'1stH'.1.in-lque
é a quem mais diretamente sões, onde os projetos são estu- do centralizador. ciência de pessoal.

, te! exercendo os mesmos P05tOS, f�la a significação da cerimô- dados por todos os ângulos e Os seus amigos e admiradores, Esclareceu o sr. Fritz Weber que
. a Ilustre Casa procedeu coeren- ma. ganham elaboração e consístên- que se contam em tôdas as regiões será possível incluir-se um tipo,
temente, obtendo a unanirm- Tudo quanto se faça para cia que os habilite aos debates do Brasil, celebram com júbilo a extra, nessa' classificação: o dos ho

dade dos sufrágios. O sr. depu- acrescer as características do da Casa, até ao amplo ambitn- data do aniversário do eX-]lresí- teis de luxo. Esses hoteis querem

tado José Boabaid, 'teele1to pa- regime representativo 130b que te do plenário, onde as discus- dente. libertar-se do tabelamento, alegan-
ra a Presidência da Assembléia, vivemos, atende à conveniência sões, não raro, se cingem me- do que 'se destinam a servir a turis-

contínúa, nesse caráter, exer- de consolidar, no espírito pú- nós ao -méríto dos projetos do tas.

cendo O cargo de Governador, blico, não já as convicções de- que às fórmulas, os deputados O U'
•

F O
A Inolusão dessa classificação

conforme dispositivo da Consti- mocráticas, que lhe. são inatas, do P. S. D. acompanham com r.· lase arac depende, no entanto, da aceitação
tuição, enquanto durar a licen mas a confiança. na exata aplí- exemplar e magnífico zêlo pe- reassumiu sua clínica do plenário da C. L. P.

\

Serão classificados
em cinco càtegorias
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I .\l';;"\U\ - 1't>,40 - Norte
mUZEIRO 00 SUL - U,OQ

IJOrte
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PANAIR - 13,60 - Sul

Quorta,.feira
"TAL". - 13,00 - Lajes
PANAIR -- 10,40 - Norte
CRUZEIRO 00 SOL - H.OO

Jlarte
VARIG - U,'O - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Ouintâ-.feira
"TAL" - 8,00 - .Toinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR· - 10,.0 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - f.3,55

�orw
.

CRUZEIRO DO SUL - iIi,30
lul

Sezta-feira
"TAL" - 13,00 - Lojes.
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

"arte
PANAIR - 10,40 ...:.. Norte
VARIG - H,40 - Norte
PANAIR - 13,50 _. Sul

Sábado
"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos' e Rio.

VARIG - 12,30'- Sul
CRUZEIRO Do SUL _ 13,55

Jfarte
Domingo

PANAIR - 10,40 - Norte
1 CDUZEIRO DO SUL - .f1,OO
I f�Am _.. �3.�0 $:01. 0.-'- ",-_'

BSTArtO 'arca·felra " Cha Abril cie "49
'

Senhor Jesús
e' D_ de Caridade

Eleivão dos consultores
De ordem do Irmão Provedor, para cumprimento dos dis

positivos dos artigos 23 e 24 do Compromisso da Irmandade,
convoco os srs. Irmãos eleitores, para :ço dia 2 de maio, às 17

7 �!:� Mo ot8t6vlo - IAcIma horas, comparecerem no Consistório da Irmandade, afim de se

Auto-ViaçAo ltaja! - JQjaf - l' .. proceder à eleição dos Consultores para o biênio de 1949 a 1950.

ru�8lIO a-u.qu_ _ � _ Informo que é permitido aos srs. Irmãos eleitores, que não

UI�80 :B:ru8qu� _ Nont :rr-to poderem comparecer por motivo justificado, remeter ao sr. Ir
- 16,30 horu. mão Provedor as suas chapas, dentro de carta fechada e assi

_�m:o�:�o Catarl!l,_ - JomTUe nada (Art. 28 do Compromisso).
_A:� Catarln_ - eurttilba I Co�sistório, �m 13 de abri� �e 1949.

Rodorlm1a Su1-BruIl - Hll"to Al� \ LUIZ S. B. Trfndade, secretário.
- s 00r1Ul.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Su'l-Brasflelr'a

6 horas.

Joinvile

Curitiba

TERÇA-FEmA
Auto-VlaçAo Catarlnerule - Perto Al..

1ft - 6 boru.
Auto-V'iaç§o Catartn.e:ue - CUritiba

,... II hora!!
Auto-Viaçto Catarln_ - JodDlYUe
- I hora.

.A�.VIAçãO CatarIDeDM - TlJbarto
- 6 horas.
EJtpreS80 81.0 Cr18tóYlo - Lqou.Da -

. ,7 hoiru. .

IEmp�sa Glórfa - lACUDa _ '1�
e 6JA. .·hor... \

ExpreS80 Bru8Q.u_ - :aru.;aue·-
18 horll&
"'lto-ViaçAo ltaj.. - I� - 1. JIo.

ra�.
'

Rápido Sul-Brasileira - Joinvile-
13 hnra s.

Rápido Sul-Brasilelra - Curitiba _

6 'horas.
QUARTA-J'JllU"

Auto-Vla9lo- CatarlnenN
- II hora-s.
Auto-VIação C&tu1n.u..

- • horas.
.. Auto-Viação Catu'1nenM

r-
6.30 horas.

- Rápido Sul-Brasileira - Curitiba
6 horas.
Rápido Sul-Brasileira _ Joinvile

113
horas.
Expresso SAo on.sto..ao - LBctm.

7 horas.
-

Exprego Brusquen" - Bru.lque
16 horas.

Auto<>-Viação ltajai - Ita,JaJ - II h0-
ras.

Expresso BrusqueDBe - NOY8 Tl'ento
- 16,30 horas,
Rodoviária SUl Bruil - � Alecn

- 8 hor&8.

Curitiba

8A.BAOO
Auto-Vtaçlo Catarineue _ CUritiba

- II horas.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.
- • horas.

Auto-VlacAo CBtarlneDSe
- 8 borAl.
Auto-ViaçAo catarl.!l.eue

- 6 horas.
ExDr�S80 81.0 OrútoYlo - � _

7 horas. -

�re!WO Brusqu_ - BrIuIquit _
14 horas.
Autc,VIaçto naja! - rta,JaJ - li Jto.

raso

ExpreallO BrUJaqu_ - Non TNnto
- 9,30 horaa. .

Expresso Glórla - � - I III
e 7 1/2 horu.

DOMINGO
Rápido Sul-Brasileira - CUritiba

6 horas.

Jolnvile -

Curitiba _

do

,
'

Informaeoes ntets IrmaD�ade
)' � dos Passos

____h__h."_'

Borario das empre-
R�açã��!�8�?ua sas rodoviarias

.

João Pinto n, 5 IIlGUNDA-J'EUU

Diretor: RUBENS A. RAMOS

QUINTA·FEIRA
. Auto-Viação CataNnenMl
Alegre - 6 horu.
Auto-Viação CatarinelLll.

- 5 noras,

�Auto-Viação Ca.tBII'iD.etlM Jol:M1le'

��
,

4 Atenciosas saudações
_ I horas. Uo. a_ � 'k.L-'<7

Auto·Visçl1o CataNl_ TuIbarlo �I> -: � �..,d.L...L� ��
..

...-7'���-- 6 horas. r ���- �

Auto·VIação C.t.arJ.n.eoue - LquDa
- 6.30 horu. �
EXJtt'esso SAo Crlsto.Ylo _ � _ Florj��101

'1 horRS. , j
. ·'\'P...f"1

�rêsa GlórJ,i _',Lapila _ f' 1/" ., Iql� t

• 'I 112 horas. .
' o Ta

JDltpresso BrusqueIlM - aru.qu.Y _\
II boras. .

Auto-VIação Itajal - Itaja! - 1. bo
.....

Rápido Sul-Brastleíra - Jolnvile-
13 boras. -

,Rápido Sul-Brasileira _ Curitiba _

8 horas.
�presa Sul oeste Ltda - Xapec6 - ..
- I hora.

SEXTA·J'ElIlU.
RodOYUria Sul Bruil - pôrto Al._re

- 11 horas. .

Auto-Viação Catu1n_ Curitiba
- lI"horas.
Auto-VIaÇAo CatarIneDM

- • hora.
- Auto,Vlação CaUl'lll_ - lA&'UD8

I
'7�:�o Cr1.8to-vaG - � _

7 horB8.
Auto-Vl&çâo ltajaJ - ltaJaJ _ 1. h0-

ra•.
Expresso B'nLIqu_ _ BnLIqu. _

16 borllll. .

Rápido Sul·Brasilelra Joinvile
13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

6 horas.

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

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

Estados Unidos da América do Nor
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu eSocritórÍo
(Rua Presidente' Coutinhn n. 22),
nps primeiros dias de agôsto, _espe
rando continuar a merecer as espe.
ciais atenções de seus amigos e

clientes.
Pedro Medeiros, Auxiliar

\

Atestadlt que honra uma indústría'
"'::S'AOO OE SANT. CAl.fOIHA

S E C R E T A R I A o A JUS T IÇA. t. o u c s c À o E S A Ú o E

DEPARTAMENTO OE SAUOE PUBLICA

FLORIANOPOLIS

em 3 de março de 1949.

CARDOSO & ClA.

Av. Mauro Ra nos, '(j;4

Cx. Postal, 2}0

NEST.�

Após a visita feita em seu estabelecimento
, .

industrial, TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ OTTO, venho confes-

sar-lhes minha satisfação, pois que nesse género é o esta

belecimento melhor montado de nossa cidàde. Observa-se que

o processo de torrefação, moagem e empacotamento satisfazem OI

requisitos de hig\ene e o prédiO. recem-inaugurado, com suas

dependências amplas, limpas e arejadas, demonstra que foi

construido especialmente para a finalidade a que se destin�.
Cumpre-me, portanto, feli�itá-los pelo que

acabais de realizar, pois nossa população necessita. de empr�

endimentos dessa natureza.

Dr. Paulo Tavares,

F'IRMA
TABELIÃO PENAFIEl,

,

OUVIDOR, 56 - RcO
.

.Fi,m,l no TABEliÃO LIBERATO
Rua S. Beetv, 40_5 - Ed,hc'o Ameriç;,.

EJII Marlt�el" - SÃO PAULO
�

Luiz Faria & Irmão
Representações - Consiqnações - C/PrÓp1'Za

COMÉRCIO POR 4TACADO E A VAREJO

Louças \:_ Vidra1'ia - A1'tigos de alttmin'io - A1'tigos
..,_ Papelw'ia

Escolares

Generos Alimenticios Ind,slriaUs€J.dos - Armarinhos em ge1'al

LOJA E ESCRITóRIO - Rua 7 de Sete�mbro, 21.

Caixa postal, 322 - End. Telegráfico "LUFAMA".

Florian6polis - Santa Catarina

-,,.....-.-.-..........-.-.-...-_-...-_·_·.·.·s.._-.....
-

..-....
- ....- .......... w..-.-.'.-...._._-••_.................,.

COMPANHIA' "ALIANÇA DA BAHIA"
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INC:eNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS.. Cr$
Respensabildades ...... Cr$
Receita .....• ......•......•... Cr$\
Ativo ':.. . :. . Cr$
Sinistros pagos. nos últimos 10 an'Os, Cr$
Responsabilidades .....• ...•

.
Cr$

80.900.606,30
,5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,1:10
98.687.816,30

76.736.401.306,20
Diretores:

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

.._._._._-_-_w_..-_-_-_....
- ...._-_-_..._-.-.-_..-.-.-_._·_-_-_-.-_;._-_-.-.-_-_-_-.-.-_-_..".-_-.._ ....",.

Cirurgia -Clínica -Obstetrícia
Dr! Antônio . Dib Mussi
Médico efetivo do Hospital de Caridade

Serviso especializado em Doenças de Senhoras
Medernos métodos de tratamento

Consultório:
Rua Tiradentes. 9

Residência;
Hotel La Porta

Consultas. diariamente., das 13 às 16 horal:J

Combata· '

o Reumatismo,
fnquanfo Dorme'

Se V. sofre de dores agudas, ae auas -

articulações estão inchadas, 1880 prova
que ,V. está se intoxicando porque seus �

rire não trabalham bem, Outros Bill-
tomas de desordens nos rins são: fre

qüentes levantadas noturnas, dores nas

costas, lumbago. dores nas pernas,' ner- .

vosismo, tonteiras. enxaquecas, torno
zelos inchados, olhos ernpapucados, falta.
de energia. perda de apetite, etc. V. deve'
eliminar os germes que estão arruinando,
sua saúde. Cystex combate êsses
transtôrnos removendo sua causa. Peça .

Cystex em qualquer farmácia sob
nossa garantia de que o aliviará rapida- -

mente. Em 24 horas V. se sentirá melhor'
e completamente bem em ,uma semana.

Compre Cystex boi", mesmo. Nossa..
garantia é sua maior proteção.

Cystex nu Iratam�. de: ..

_,.. CISTITES, PIELlTES E URICEMIA

Aviso aos

leitores _

PRC-3 - RÁDIO GUANA-,
BARA, do Rio de Janeiro -
1.360 quilociclos, oferece valio
so prêmio a quem lhe remeter a
história, a notícia ou o tato
mais original e curioso, observa
do nesta região. O programa
"Copacabana Bluce" e "0 Es
tado" darão o resultado dêsse
concurso mensal.
Escrevam para a Rádio Gua

nabara - Avenida Treze de:
\.

Maio, n. 23 - 25° andar - Rio
de Janeiro, cantando o que sa

bem, de trágico, de engraçado
O!� fora do comum, e candida
tem-se a um valioso prêmio que'
aquela emissora remeterá a

quem fôr contemplado.
"Copacabana Clube" - de'

Segunda à sexta-feira, das H:,G'J..
às 15,30 horas; e aos sábados;
das 13,30 às 15 horas.
Diretor do programa: Carlos:

PaUut.

Iheiro da ilustnoqlO a.oIma. ..._
lh•• em am!l.vel r...m. QID atJIee .. "

excelente aperitivo I[ l'O". J.a..
i

_ V. 8ÍLde �tar.80""",
.... a gsnQlll1C&:E.TEÉ TAI1-
IJEI1 O I1EU APEOITIVO .

PREDILETO!
.

J
VI'! J!{)O/)(/TO DA ifI10rU./II/)'· (OI!..� 1�611R1JI

_______ IT�dAí �

EMPRESA SUL BRASILE�
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL -'

Serviços de energia elétrica .

em Joinvile, Jaraguá do Sul,
'São :eento do Sul, Mafra, Ti-·
jucas, Rio Negro e Lapa.

I Material elétrico para insta-
· lações - Motores - Dinamos·
- Bombas - Lustres - Fer-

· roo de engomar - Lampadas'
- Ventiladores- - Serviço de·
instalações por pessoal técni
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 de'

Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "Empre-

·

sul" Joinvile __..:. Sta. Catarina,
- Brasil.!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

D,R. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

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

de das 15 horas em diante
Diretor da Maternidade e médico do

Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

DR. A. SANTAnA
(l'onnado pela paculdade Nac\o
l1al de 'Mediclnll da Unl'.ersldade

do Brasll) _............w.·....................._,......,.,..............__...._........· ..._.·..__··-·-·........ __
"

lI(6dlco 'por' concurso da Asslstên·· 'Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o
ela a Psicopatas �do Distrito

Federal coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
h·interno de Hospital PSlqul" quanto antes, o nosso,Cadastro Social,trlco e ManlcOmlo ,jUdiCiaria

da Capital "ederal Nome. . . • .. ...• .....••. ...•••• • •.••. •• • • . . • . • •• .. .

SX4ntemo da Santa Oasa de Mi· ,

sertcerdía do Rio de Janeiro Rua. •.•.. . .••.•.. ... Est. Civil •.•••.•...••.. D. Nase, : •..•.•..•.••
OL!NIOA ��oãÃsDOENQAS Mãe • , , , • . •• •..• .•..•..• • ••• , • .. .,."...... .., •• . •••.••••.•••

oonsutterro: Edifício Amélia Pai • . . • •. •••...•• . . . . •• . •• , .• ••.. •... •.....• . ••••.. " ..

lfeto - 8à.la 3. . ,

Residência: RU8 Al"aro de oar- Emprego ou Cargo \............ ••...••.••........ .•..•.•• • ••..., •••

"alho, �Oas 15 Il.s 18 horas Cargo do Pai (mãe) •..•..••..•• ••...••..... .•...••.• • ••...••••••

Telefone: Observo
Oonsultório - 1.208.
Residência - 1.305. • , • • • • • ••• • •• •• •••••••••• •••••• • • • • • • •• • • , ••••••

�----------�----------------------�----------------------------------------------.
Fabrioante • di.tribuidores. da. afamada. oon-
fecçõ•• -DISTINTA- • RIVET. Poou. um gl'on';

Id••ortlmento d. aosemiral. I'I.oado." bl'in.

do.

IIICH"lhor.. tdbrloa.. A. Cu.a ·A, CAPITAL- ahama a .ohagllo dOI 8nr.. Comeral••t•• do .II•• l'io,. DO ••ntldo el. Ih. fa•• rem 'lmllli

vi••• .., Q.I.\•• ., de .fllhHnem lua. aompl'a.: MATRIZ 8ft' FlclI'io.,booU •• _ F�LIAJS em Blum.nou .. LoieA
-------------------- -------- ------ ------ _------- -----

• • •

Dr. Alva;o de Córvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente
Silveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

f

hs.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. MiltOR Simone
Pereíra

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL.
Doa Serliços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Oonsultas : Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

Hospital de, Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle-e tratamento /ea.Pt)ci�lizado da gravídês, Distar
�i08 da adolescência e da menopau
... Pertubações menstruais, ,:I��'l'
mações e tumores do aparelho _ui·
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem
pas. apendice, hérnias, varizes, etc;
Cirurgia plástica do perineo (ru-
turas)

'r

ASSISTENCIA AO PARTO E OJ:'E-
RAÇõES OBSTETRICAS

-,..) poenças glandulares, tiróide, ová

rios, hipopise, ete.)
J)hlturbios nervosos - Esterilidade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Td.
1.461
Resíd. R. 7 de Setembro - Edil.

Cruz e Souza - Tel. 846.

\

DR. POLYDORe ERNANI DE S
THIAGO

, Médico e parteil'e
Do Hospital de Caridade de .Flo-'

ríanópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, eS,le.1
cialmente do coração e vasos

Doenças' da tiroide e demáfs glan
dulas internas

CHnlea e' cirurgia de senhoril" -

\Partos

flISIOTERAPIA - ELECTROCAR.;
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
BORARJO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho
l1'as.

CONSULTóRIÇ):
Rua Vitor Meireles n. 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA: �'.

ATeDida Trompowski &2
Fone manual 766

Dr. Mário "e.dIIa....
Clbúea médica de adultos e criaaeu
'Oonsultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
.

eolllulta da. 4 ia 6 bora.
Ileeidencia: Feli;>e Schmidt .. '1.

Telef. 812

Dr. 6�erreiro da
Fooseca

Carros para o interior do Estado

Especialista
Médico - Ef.,tivn ,rlo Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NA.n.lZ e GAR·

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: .Felípe Schmidt, 99
Telefone: 1.560

Consultas: Pela manhã no Hospital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto' n. 2.
Horário: .Das 14 ás 17 horas.

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral -- Doenças de Senho
ras _ Proctologia
Eletricidade Médica

Clínica Médiea e Cirúrgica .0

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia _ Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins' - Coração
- 'Pulmões - Estomago - Fígada

Tratani'ento da Tuberculose
Raios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

TribunaJ) Rua Santos Dumont, n. 8.
CoIUiultas das 9 ás 12 e das 3 As 6

__ Fone 841. PLORlANéPOUS

Dr. Roldão Coaseal
CIRURGIA GERAL -- AJ;,TA CI·
ltURGA - MOL�ST[AS DE S�

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

eíoa da Universidade de São Paulo,
onde foi nssistente por váriol anol ,!o
Semço C,rúrgico do Prof. Allpto

Correia Neto
Cirurgia do estõmago e 'ria. ciro.ula'
fe' intestinos delgado e grosso, tíroí

de, rins, próstata. bexiga, utero.
o"ários e trompas. Varicooele, bídro

cele, varize9 e hernaa,
Con8ultas: Da. 3 ã. 5 horas, , raa

Felipe Schmidt, 2'1 (altos da Ca..
Paraiso). Telef. 1.598

ltelidência : Rua Esteve. J aDior, 170;·
Telef. M. 764

Dr. r••lo Fcnd.
Clinico e operador

CotIl.ult6rio: Rua Vitor Meirelel, 16.
, Telefone; 1.405
eolllultas das>10 ás 12 e d.. 14 ,.

i! br�, Residência: Rua BIIUIIleIlIIII,
22, - Telefone: 1.�

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

Dr. M. S. eanlcull
Ctiniu e:o:elusiYaJllente de eriaIlOU

Rua lôaldanha Marinho, 10
Te�fone M, 733

O horário dos carros de que é agente, nesta capital, a

firma Fiuza Lima & Irmãos, é III seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente _ Brusque

cf excessão de sábado

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

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS ..:... 38• e 68• feiras

conceituada
.,

16 horas
14 horas

16,30 Raras

12,10 horas

t

QUER
.

VESTIR·Sl COM CONFORTO E ELEGAMCIA 1
PROCURE

-ll1faialaria
A

Mello
Rue F"elippe Schmidt 48

Produtos Veterinarios
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 lI'ande série
dêsses produtos.

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vídrée de 100 comprimidos de

0,60 g.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10. cmâ e frascos de

IOú cm3.
SORO ANTI-TETANiCO: ampolas de 20 cmâ,

,

VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

de 100 cm3. '

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

.

Dos dois últinfôs, por serem os seus prazos de validez relativamen
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques. atendeu
de}, entretanto, a qualquer pedido 'dentro do prazo mínimo necessárto
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: Terneeina (Bueo-Vacína contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol. e ainda, Vacina bontra 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 Départa
nento de Veteri'nária.

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.

'lOJA OIS CASEMIRAS �

Especializada em artigos para
homens

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

VARIADO SORTIMENTO DE. CASENIIRAS 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.visita à Dossa Casa e verilit(oe

nossos pre�os e artigos
II -C A P I 1 A L A R!�

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes
dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
.

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

Inicial de Cr' llJ,oo apenas.
'" Participação ,.0. lacrO.

pessoais, eonce-

Cr' 20,00 além da Jóia

. . .. . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .,.
. .. ..

"

, .

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na entrega
,de seus iornaes,

• .. • .. .. .. • .. .. • • .. .. o_o .

Bom binóculo
Grande visão

Visão maior, e mais perfeita
que a de 'lIm bom binóculo

alcança quem tem aôlída
instrução.

Bonl livros, sobre todo. OI

a,suDtOl:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 3.3 � Florianópolio
..................

A .betezaê
obrigação
A mulher tem obrigação de se1'l

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

protetores para a pele se aperfei..
çoam dia a dia.

Agora já temos o cremede alfa
ce "Brilhante" ultra-concentrado
que se caracteriza por sua ação ra

pida para embranquecer; afinar
refrescar a cutis.
Depois de aplicar este creme, ob..

serve como -a sua cutis ganha um

ar de naturalidade, encantador á
vista.
A pele que não respira, resseca

e' torna-se horrivelmente escura. O
Creme de Alface "Brilhante" per
míte á pele respirar, ao mesmo

tempo que evita os panos, as JWlIl-o

chas e asperezas e a tendência pa
ra pigmentação.
O viço, o brilho de uma pele vi

va e sadia volta a imperar com o

uso do Creme de Alface "Brilhan
te". Expt:rimeate-o.
E um produto dos LaboratóriOl

Alvim 8r. Freitas, S./A.,
.. . . . .. . .. .. . . .. .. .. . . . .. . .

SENHORITA!
A ultiuaa' cteação e� ,'relri
gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o eatá
acompanbando a �od••
•........•••.•.••.•..•..••.••

Plaina
VENDE..sE uma, de 4- faces. com..

pletamente nova, marca RAIMANN.
com transmissões. Ver -e tratar na

Cia. Florestal de Santa Catarina. no

Estreito, ou pelo correio, dirigir-se
â Vencedora _' Caixa Postal, 223 -.

Florianópolis
.............'.... . ..............•

FERIDAS. REUMATISMO E
PlIACAS .

SlFlLlTlCAB

Elixir, de logu�ira
Med!ao9&o (lUSU'''' no trotameato

, c1G .if1'ü

)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BSTAOO Terca·lelr. 19 de Abril d. 1.49
------------------------------------------------------�--------.---------------�.-----------------------------------------------------------

.em seu _próprio' reduto, na 2a parti
. da da "melhor de três"

Deixou muito a desejar p cotejo
que ante-ontem disputaram no .está
dio da rua Bocaiuva as, equipes 1'(\
presentativas do Páula Ramos, local

A 'Federação Atlética Catarinense de Estudantes (F. A.
C. E.) tem o grato prazer de convidar as exmas. autoridades,

::; corpos docente e discente das Faculdades locais, estudantes,
t.' desportistas e o povo em geral, para a Solene Abertura dos Jo

gos Universitários Catarinenses de 1949, que terá lugar quar
ta-feira próxima, dia 20, com início às 19 horas, obedecendo ao

seguinte programa:
1. Desfile dos atletas acadêmicos pelas artérias principais

da cidade.
"

2. Concentração na praça desportiva do Lira Tenis Gl.LJbe.
3. Formação olímpica dos atlétas e Hino Nacional.
4. Juramento do'Atléta Universitário.
5. Desfile e Torneio-Início de Basqueteboldo Campeorri

to Municipal com o concurso das equipes das Associações Atlé
e América de Joinvile, �m disputa da ticas Acadêmicas das Faculdades de Direito, Ciências Eccnõ

segunda partida da série "melhor mícas e Farmácia-Odontologia.
de três" pelo titulo máximo do Es- 6. Cocktail-Dansante do Grêmio Lira em homenagem aos.

tado: atlétas acadêmicos (Privativo' dos sócios do Lira T. C.) ..
Enfrentando mais ,uma vez o seu

'

Tudo pela Mocidade! Por Santa Catarina! Pelo Brasil!
Florianópolis, 18 de abril de 1949.

Renato Ramos da Silva, presidente.
Hélio Milton Pereira, secretário.

FEDERA'ÇãO CATARINENSE Amadores da Primeira e da Se-
DE DESPORTOS gunda Divisão serão admitidos

Ata 1/49 da reunião da direto- apenas, Atletas Amadores.
ria e conselho arbitral da fede- e) - Os jogos _de Amadores
ração catarinense de desportos, da Primeira e da Segunda Di
realizaâá em vc de abril do ano visão serão realizados aos sá-

âe 1949 bados, sendo que os jogos da
Aos trezes dias do mês de Segunda Divisão serão prelimí

Abril do ano de mil novecentos nares.

e quarenta e nove, reuniu-se, 5° - CAMPEONATO DA 3a
em sessão secreta, a diretoria DIVISA0
da Federação Cátarinense' de a) - O Campéonato de In

Desportos e seu Conselho Arbí- fanto-Juvenis será disputado
tral, tendo comparecido as As- por dez (10) Associações, no

soeiações Avai F. C., Paula Ra- máximo.
mos E. C. e Figueirense F, C., b) - Os quadros de Infan

representados, respectivamente, to-Juvenis serão constituídos de
pelo seu Secretário Geral, Sr. Atletas cuja idade "esteja com

Joel Vieira de -S.o)lza, seu Pre- preendída entre 14 (catorze)
sídente, Sr, Dirceu Gomes e seu anos completos até 16 (dezes
Representante, Sr. José Meire- seis) anos. Quando o Atleta, no
Ies, tendo faltado, apenas, sem decorrer do Campeonato com

causa justificada o Bocaíuva E. pletar 16 (dezesseis) anos, po
C, Inicialmente, reassumiu suas derá disputá-lo até o Ilrial.
funções de Presidente da En- c) - Os jogos de Infanto
tidade o Senhor Flávio Ferrari Juvenis serão realizados aos

que, após a abertura dos traba- domingos, pela manhã.

lhos, relatou os motivos da reu- ,6° - DISPOSIÇãO ESPECIAL
níão, os quais se limitaram à Fica estabelecído que a Asso

organização dos Campeonatos cíação que se sagrar Campeã
Oficiais de 1949, na Capítal. da Primeira Divisão de Amado-

Após discussão conveniente res no Campeonato de,49, poderá
dos assuntos em foco, deliberou se o desejar, disputar em 1950
o Conselho Arbitral, por una-. o Campeonato da Primeira Di

nímídade, aprovar o seguinte: i visão de Profissionais,
10 - Abrir inscrições, até o Nada mais .havendo a tra-

dia trinta (30) do corrente mês tar foi, pelo' Senhor Presidente
de Abril, para todas as Associa- encerrada a sessão da qual eu,

ções 'que desejarem disputar a José Esmeraldo da
.

Silva, la
'presente temporada.

'

vrei a presente Ata que vai as-
2° - Serão três os Campeo- sinada por todos os presentes.

natos 'Oficiais a serem dispu- FLAVIO FERRARI
tados, compreendendo as se- Presidente

guíntes divisões: ORLANDO SC.ÀRPELLI
1a Divisão _ Campeonato de Vice-Presidente tou um ataque perigoso dos seus,

Profissionais e. Aspirantes; JOSÉ ESMERALDO DA SILVA vencendo a perícia de Rui com um

2a Divisão _ Campeonato da Secretário slrbot de fora da área do peáaltI,
Primeira e da Segunda Catego- Joxo MIRbSKr aos 33 minutos;

ria de AIl?-adores;. Tesoureiro
' 2°) ZEQU1NHA, numa investida

3a Divisão - Campeonato de JOEL VIEIRA DE SOUZA de Zabot que deixou confusa 'l de-

Infanto-Juvenil. Secretário, Geral do Avaí F. C. fesa paulaina, .tendo sido a pelota BERA EFETIVADO, ESTA NO�-
30 _ CAMPEONATO DA la DIRCEU GOMES .após bater na tdave' impulsionada TE. O TORNEIO INíCIO DE CINE RITZ - CINE ODEON

DIVISA0 Presidente do Paula Ramos E.C. para o fundo das redes. 11 minutos VOLEIBOL Simultaneamente
a) - O Campeonato de Pro- JOSÉ MEIRELLES' do 2° período,' Promovido' pela Federação Ritz - às 5 e 7 1/4 horas

fissionais e Aspirantes será dís- Representante do Figueirense 30) VICO, aos 19 minutos. Em es- Atlética Catarinense realizar- Odeon � às 7 1/2 horas

putado por quatro (4) Associa- petacular corrida pela posse da se-á. hoje, na quadra iluminada Espetacular programa de Té-

ções, apenas.
AVAí E PALMEIRAS pelota, Zabot adiantou-se de Chi- do Lira Tenis Clube, com Iní- la e Palco.

b) - As Associações que dis- Consoante noticiamos o "cn- nês e quando se preparava para cio marcado para às 19 horas, Na Téla - Um' drama arre-

putarem o Campeonato de Pro- ze" do Avaí, desta Capital, an- chutar a goal foi segurado pelo la- O torneio "initium" de Volei- batador que empolga e seduzs
ríssíonats deverão, obrigatória- te-ontem p�lejou em Blumenau, gueiro paulaino, punindo o juiz tal boI de 1949. �O amor era para: êle um tor'-'

mente, disputar o Campeona- conseguindo empatar com' a fáIta COm uma penalidade máxí.l1l:l A tabela de jogoS está assim menta ... pois a criatura ama·�

to de Aspirantes e o da 3a Di- eqbipe do Palmeiras, campeão' que Vico cobrou, mandando ás re- organizada: da era a ,espôsa de seu ;"'mã<lr
visão (Infanto-Juvenís). daquela cidade, pelo escorre de

des. 10 Jogo - Lira Tenis' Clube 1:1es dedicaram a vida aos:

c) - Os quadros de Profis- 5 x 5. Os tentos do azurra foram
Elementos a destacar: No qnaoiro X Ubiratan Esporte Clube. céus ... e o coração a uma uni-

sionais deverão, em cada jôgo, assinalados por Nizeta (2)', Bi- vencedor: Currage (a melhor fign- 20 jogo - Atlético x Barriga ca jovem!
incluir, no min1mo, seis (6) ti.nho, Augusto e Mandico, jó.:. ra em campo), Henrique, Piazeril. Verde, I QUATRO IRMÃOS A

atletas profissionais. gando o quadro com (I seguinte Rui, Zabot e Víco e no venc;do 30 jogo � Vencedor do 1° jo., QUERIAM-
d) :.._ Para os quadros de As- formação: adolfinho, Fatéco e

Ivan (o melhor do quadro), CIúlês, go X vencedor do 2° jogo. com Anne Baxter - Wil-'

pirantes é facultatl'vo o nu'me- Tavinho . (Danda); Quido T
'

'F II' N C liam Holden - Sonny Tufts-
(R 1 J.

,

B B·ti h omco, 'ornero 1, enem e .azu-, CAMPEONATO SUL.AMER�Ca"-:".:�TT",l·.',l·l·'Q,Tn:,,,BendlX· _ sterll'nC1'ro de atletas profissionais, não au ), aIr � 0005: 1
.

n 0, .
' tyy', _... b>

sendo obrigatório.a sua inclu- Nizeta, Augusto (FelipiIiho), zaz b t C'
.

f rI 'd
:tf0 DE FUTE:SO� '1•.Hayden.'

Baul ('tião) .e Mandico.'
a o e anOlll, azen",p uso OI", C5 cert!ime s�l �mer1,cano �e:j , �uW i.qlpulso irrefreavel, ela. '

são.
'N

'.,.'

t
"

"
.

t t··..
'.� jogo violento coptundiram serifI-' .futebol pross,tlgu,'u ante-on.tem J'ogou'''o''",p·r'o'.,prl·o marl'do nos br.:.-e)' _ 'Os, J'og'os de Profissio- ovo; encon ro ·qutn a- e1)"u ,"" o\. ...,

A
.

l'
,

t t
mente Tonico, que necessitou da com a realização dos segumtes ços da rl'vaI que ele tanto t--nais e Aspirantes serão reali- .

vaIanos e pa melrts as es a- .

d
.

R
. ,"

- -

f t f t n presença o massagIsta, e UI, res- ,J'ogos: , gra'fl'CO que nos conta a hIS'to'r'''''nados aOI) doml'ngos, sendo que
rao em açao. ren e 'a ren e o�, b d

.u..
'" .

t d
.

d h- pecÍlvamente. Am os os joga OI'CS Bràsil x Colombia, no estádio de um l·deaI.l_êstes farão as pre.liminares.
vamen e, epOls e aman a,

f 1 f-

llesta Capital.
' a tosos oram advertidos' pelo ár- do Pacaembú. Venc�u O Brasil No Palco _ (Exceto na ses-

40 - CAMPEONATO DA 23.
O quadro alvi-celeste 'Qúe'renr

bitr.o. 'Por ·§·-K-O;-fo:rmando· ·.com--..a-se-- são'''de'-5-horas)-.--·-·-- ''''--_ .. -_. - .. -

DIVISA0,
realizando bonita Ugura este Os quadros jogaram assim cons- guinte cons�ituiÇãO: Barbo�a,

.
Apresentação dos consagra-a) � O Campeonato da PrÍ-

ano prbcurará fazer o que ou- tituidos: Augusto e Wllson; Bauer, RUl e dos .artistas nacionais:
meita e da Segunda Divisão

tros clubes ainda não conse- AMÉRICA: Rui, I;fenrique,e Cur- Noronha; Tesourinha, AdemiJ',! Neyde Moura _ A Bonequi-de -Amadores será 'disputa.cto guiram: quebrar a longa inven':: rage; Vico, Pip,zera e Teio:' Eu- Nininho, Orlando e Canhotip.ho. nha do Samba.' ,

por seis (6)Associações, �o má-
cibilidade qll�.o clube de Tei- elides, Badeco, Zéqu'inha, Zabct e Chile � Equador, no estádio Cid Moura - A Voz do Bra-

ximo.
'

-
'

xeirinha mantem nos gramados. ,Renê: de São Januári'O. Vencéil o sil.
b) - As -Associações que da metropole.

'

, PAULA RAMOS: Tonico, Chinê�;, Chile, por 1 x O. Icaro Mathiol'l - O Gentle-
disputarem o Camp�onato da .e Nenem; Cazuza, Chocolate e Bolívia x Uruguai, no estádio man do Samba.
Primeira Divisão de Amadores BRAULIO CONTRATADO ';'van; Bentevi (Lázaro), CariollÍ de São Januário. Venceu a BolL Interpretando os ultimos su-
deverão, obrigatóriamente, dis_ Bráulio o impetuoso diantei- Nicácio, Fornerolli e Lázaro (1:.:eo- via por 3 x2.

-. cessas musicais -após a vitorio-
putar o' Campeonato da Se- 1'0 que por varios ,anos defendeu tevi e Carioni)� Com os resultados de 'ante- sa excursão pelos Estados da
gunda Divisão de Amadores e o as cores do Avài assinou con- .JUIZ: MlÍ.rio Viana; bom. ,ontem a classificação �dos. con- Paraná e São Paulo.
'C1a 3a Categôria (IfifaIito-Juve- t 't' c 'F' 'b t t

-

'd'd' N t·
.

ra o ' om·o 19uerense, sa, a-· RENDA: Cr$ 12.505,00. corren es por pon os per 1 os Abr.e".o programa - o ICIas
nis)

I

do último, inesperadamente. Preliminarmente' defrontaram-se' é a seguinte: ,. ,.,; da Semanâ - Nacional.
c� - Não ser�o admitidas as Está o alvi-negro de posse Lira e Bocaiuva, vencendo o prin1ei- 10 lugar - Brasil e Paraguai, Preços"- As 5 horas - ... �

inscrições de
.

associações que do de um dos mais cbmpletos ro pOI: 3 x 0, tentos de Walter (�) e sem PQl1tos perdidos; Cr$ 1,20 - 2,00 - 3,20. As
'Õ.esejarem disputar, apenas, os ases do futebol Catarinense. Julinho. O quadro vencedor' jogou 20 lugar - Bolívia, Perú e 7 1/4 '-'- 7 3/4 - Cr$ 2,40 - .�
Campeonatos da Segunda Divi- A noticia causou profunda sa- ,assim formado: Galo, Chocolate e Uruguai com 2. 3,60 - 5,00. -

são de Amadores ou de Infan- tisfação entre os aficionados Wilson; Carlos, Julinho e Amo; 30 lugar - Chile, com 4 Livre - Crianças maiores de
to-Juvenis, ou ambos. da simpatica agr-enliação da" �Wn.ltel', 'Hercilio, 1\'1asol1 Lauilal'cs e 40 lugar --Colombia, com -6. - 5 anos poderão -entr-ar na-,-ses.-

(il� - Para os quadros de Praça 15 de Novembro.
. Paulinho. 50 lugar - 'Equador, com 8. s&,o de 5 horas .

VENCEDOR O AMÉRICA
Por 2 x 1 tombou o Paula Ran.os

poderoso adversário, novamente 0<;

"americanos" sairam elesos do gra
mado efecedeano, tirando o ensejo
do público de ver; o. seu campeão.

C'
'

•
.

p
·

C I bvencer pela primeira vez no campo Oquei ro'5 ra Ia u eda rua Bocãiuva em prélios i ntre-
�

.

municipais de caráter oficial. Conforme est:J",.,. . anunciado, o senhores FIorisbelo Silva e Senhora!

Na primeira peleja, da série tri- Coqueiros Praia Clube realizou, I Renato Machado e Senhora, Andréa
untou o Paula Ramos, em Jolnvi-. sábado último, em s.u; .magniftca ',Mázi.,?la e Senhora, Humberto l\taz-;.
le, por 5 x 3 e com a vitória do alvi, séde .em. Coqueiros, mais uma en- zo)a, ''.to·ão Carderrnito e Senhora,
rubro domingo, será .disputada por cantadora festa, que reuniu, mim Guilherme Bozzo, Lounival Almeida"
conseguinte a terceira' e decisiva ambiente de verdadeira alegria. Haroldo Brasil da Luz, Dr. Nilton •

partida a qual, conforme sorteio, grande numero de associados e Digiacomo da Silva com Senhora e

realizar-se-à nesta capital dornmgo convidados figuras de projeç ao cunhada senhorita Janete, D�. Cal-
próximo, nos meios .sociais de Florianópolis, vy de Souza Tavares e Senhora, Dr.
O encontro de ante-ontem 11;10 Foi-nos dado anotar' os seguiu- Orlando Filomeno e Senhora, Ma-

chegou a convencer à numerosa as· tes nomes: senhores Capitão dos rio Garcia e Senhora, Alberto Rig
sistência. Fraco sob todos os aspcc- Portos, Comandante' da Escola de genhacker e Senhora, Jacy Daussen

tos podemos classificar a luta entre Aprendizes Marinheiros e Senhora. e Senhora, Tancredo Hosterno, Puu,
paulainos

......

ê americanos. 'Na fase Comandante da Base Aérea de FIo- lo Mendonça, Paulo Demar de Lima,
inicial apresentou-se melhor o 'rianópolis e Senhora, Dr. Abelar- Jose, Urbano Heil, Jorge Weickert e

Paula Ramos, conquistando dai um do da Silva Gomes e Senhora Jo- Senhora, Waldemar Beliza, Paulo,
tento. No período derradeiro o, vi- 'se Elias' e Senh-ora, Euclides Lopes Beliza, Raulindo Vieira .e Senhora e

sitantes : reagiram valentemente, e Senhora, Dornenico Nota, vib Antonio Silva.

conseguindo superioridade sôbre o .Consul Italiano, Acioli Vascor-cel-]" Tocou, durante a festa, a excelerr

adversárío, vindo, desta' forma, a los e Senhora, Dr. Hans Buedgens, te orquestra do Clube 12 de Agosto.
derrotá-lo por 2 x 1. Major Eloi Mendes e Senhora. 1\1:1- E, por sua vez, o serviço de bar e

Os tentos foram conqriistados na noel Gonçalves e -Farnllia, Dr. Rafa- restaurante esteve impecaveI, sob a.

seguinte ordem': el da Cruz Lima e Senhora, Dr, Cid orientação do novo arrendatááríc,
10) FORNEROLLI, que aprovei- Amaral e Senhora, Capitão Araujo sr. Adolpho Kielwagen.

Figueiredo e Familia, Orlando C.a- A festa de sábado, enfim, deixou.

rioni, Irene e TeIma BOZZQ, Àlaí(le uma ótima impressão a todos quan

Bitencourt, EÍiéte Luiz, Nery Silva. tos estiveram 'no Coqueiros Pr�la
Silvia Amélia Carneiro da Cunha, Clube.

Laurita Filomeno, Irene Aliverte,

CINEMASl
--------�--------�----

.
i
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Da Fábrica co consumidor. -- Grande' estoque recebeu a fIrma distribuidora
Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 _. Fone. 1565 . -. Fpolis ..
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"VrRCiEM ESPECIALIDADE",
elA WETZELl INDUSTRIAL-JOINVILLE (MarCtL reala:

TORNA A EOUPA BRANQUISSrMA'

. .

,

«Fiuza

.1

"

I

·1
,

I�

Aceita-se representante no i n ter ío r do Estado. Cartas para
Caixa Postal 139 - f'lorion6polis

. )

V 'S vl*aJ-a? Resl-de 0·0 Inter -IOr, Da ins���SO�s�� ao aloanet
_... I 1e todos.' Dá esse tesouro ao teu
V. S. viaja? Reside no Interior? Ad'quira um Catálogo de Moedas 3.m\go analfabeto, l-evando-o _4-UJX

Antigas do Brasil e enriqueça depressa.· curso da alfabetização no Grupe
Peça em qualquer livraria de Florian6polis. Custo Cr$ 20,00. Pelo Escolar São José, na Escola Indu..

Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da 'Nóbrega. Rua General trial de Florianópolis ou na cate.
Eittencourt, 91, sob _ Florianópolis. tirai MetrOJ)olitaDa.

Industria de Maquinas Agricolas
Nardini

.

Ltda •
•

J)
. ,

.

I

I

-,

A maior e mais aperlelcoada Fabrica de

Maquinas Igricolas, Tornos,· Teares e
Artigos, de Cutelarias

Fabrica em Americana _:__ Estado de São Paulo

,

'I: RQPPQSQIltantgS Q.xelusi-Vos papa o 6stado
·t: ci� . 8a nta �atapina

��. �

; Industria Cumercio· e Seguros Knot S. I.
�)

t�
,

Praça 15 de Novembro, 20 _ 2.0 andar

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

.,.-

Tel. KNOT
Flopjanópn;'is SÇinta @atapina

CO·� � ..

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
máxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria I

Agentes em FlorianópoHs CARLOS HOEPCKE S; A.

VIAJANTE _ BICO
Firma de S. Paulo, com uma interessante variedade de mer

cadortas, dá a representação como bico, á viajante do interior que

percorre itinerário em intervalos certos. Cartas mencionando ar

tigos que trabalha e as zonas percor,ridas, se possivel o Itinerá
rio completo, pata Caixa Postal, 5231 - São Paulo .

CREDITO MUTUO PREDIAL
. Florianópolis, 2 ode Abril de 1949

RESULTADO DO 21° SORTEIO DO PLANO "B", REALIZADO NO DIA
30 DE MARÇO DE 1949

CADERNETA· N. Hl,697

Premio maior em mercadorias no valor de Cr$ 6.000,00

APHOXIMAÇÕES SUPERIORES , APROXIMAÇõES INFERIORES
Em mercadorias

.

no valor de C$r Em mercadorias no valor de C$r
1.000,00 cada uma 500,00 cada uma

CADERNETA N. 10,698 CADERNETA N. 10.696
CADERNETA N. 34.094 CADERNETA N. 34.092
CADERNETA N. 30.732 CADERNETA N. 30.730
CADERNETA N. 15.567 CADERNETA N. 15.565
CADERNETA N. 24.285 CADERNETA N, 24.283
AVISO: O próximo sorteio realizar-se-à no dia 4 de Maio

O resultado acima é do sorteio do mês de Março, extraido dos cinco

primeiros prêmios da última extração da Loteria Federal, realizada no
,

tlia 30 de Março de 1949.

Florianópolis, 2 de Abril de 1949.
..

VISTO: Hélio MHton Pereira '_ Inspetor Aux. de C. de Sorteio
P. P..I. MOREIHA & CIA.

.

Domingos Fernandes de Aquino - Superintendente Geral

. ---,------------------....

I Leia, t·Divulgue e ,Assine
"Jornal de Joinvile"

o mais completo' Or.nam' -de
Santa Catarina

�---_.._ - --..

Represents·çõe.s .

FIRMA lDóNEA, ESTABELECIDA EM �ÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NQVAS REPRESÉNTAÇOES. REF. DE PRIMEIRA oansa

R.ESPOS1't\S À CAIXA POSTAL. 245 _ SÃO PAULO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA 23, ÀS 17 HORAS} REALIZA'R·SE.Á NO LIRA TENIS CLUBE� UM CHÁ DANSANTE ORGANIZADO
j
PELO DEPARTA-"

MENTO FEMININO DO CENTRO' ACADÊMICO XI' DE FEVEREIRO. o CHÁ SERÁ SERVIDO DAS 17 ÀS 18,30 HORAS PE ..,·

LAS JOVENS ASSODADAS. MESAS À VEN . .DA NA RELOJOARIA Mo.RITZ A CR$ 20�OO.
•

'

I
•

kel, detentor do Premio Stalin
de 1947, foi _ severamente cen

surado por sua "subserviencia"
ao ponto de vista "burguês" so

bre a independencia do elec-
, trono

-

Mas a intromissão do poder
do estado na vida intelectual
vai-muito mais longe, no '.'pa
raiso comunísta ".
Guardo comigo o numero de

17 de novembro da Gazeta Li-

realidade
'«Ciência

A soviética
Coo_rolada)

P@T GEORGE DEXTER

ViI
Uni cientista, na União So- para evitar que venham sobre sí

víetíca, não é, como se pode os castigos sofridos por seus co

imaginar, um. homem dedicado legas. O recente espurgo no
ao estudo das cíencías, para o campo da .gen'tíca, por exem
fim de levar mais longe os con-' plo, refletir constantemente até, teraría,

onde se póde ler o se-

'hecímentos humanos e tornar nos setores longinquos 'da física guínte trecho:
, O orador "caracterizou a ten ,mais digna e menos ardua a vi- atomica, da arquitetura e da

da de seus semelhantes. Não. estatística. dencia burguesa, na linguistica,
Um cientista, na União Sovie- Os dirigentes sovíetícos vivem

a qual separa o estudo da lingua
do estudo da historia da socíetíca, é um homem geralmente apavorados com a' influencia
dade (negando a possibilidadeculto, a quem o estado entrega estrangeira. Os espurgos, que de uma influencia consciente doa missão de 'adaptar a ciencia a volta e meia ordenam contra

linha doutrinaria ou politica do intelectuais, têm unicamente a
povo sobre a linguagem) como

uma tendencia idealista anti-Kremlin. finalidade de solucionar diver- cíentíríca ... A morfologia se-Nos anos de 1946, 47 e 48, ul- gencías bàsicas que dificultem
parada da sintaxe, como fazem-tímos em que estive na Russía, a aplicação dos príncípíos do

o Comité Central do Partido materialismo dialético marxís-
os gramaticos burgueses, é per-

, nícíosa. A línguistica sovieticaComunista estava seriamente ta. É verdade também que, de
empenhado em profundas re- certo modo, esses espurgos ser-

deve seguir, na teoria e na pra
tica os ensinamentos de N: Ya.formas nos campos da Filosofia, vem de veu para esconder tre-
Marr, que organizou a gramati-da Arte e da Ciencia, obrigando mendas lutas pessoais por in- d

...

d.

t 1 t I_ .. •. . ca segun o os pnnclpIOS o ma-os ln e ec na", sovíetícos a se Iluencía e prestígto. t
.

n h' torí di I ti,

t ít .

h
.. ,ena lsmo lS onco e la e lCO.concercar es rr amente na lín a, . Os espurgos entre cientistas

Até t t t t1 d t
�

d
. t·· tê b d tri

e agora, en re an o, en re ospor e e e ermma a. SOVle ICOS em ase na ou rina

I t·
.

ti h'O Partido intervinha nas con- marxista segundo a-qual o pro-
grama lCOS sovtIedlcos'l' a o� t�uetroversíaís entre as diferentes gresso resulta do conflito 'entre segudem oE me o o'd llltglUlS ICO

1 íd 1
'"

t 'f' .

t t
.

d 1
usa o na uropa OCI en a .esco as segui as pe os cienns as orças 'opos as, ermman o pe o
E t tít d 1

-,

dd h
.

b d "1 t d ítórí
s a a I li e, com re açao a ou-e, quan _o pun a seu canm o e anrqui amen o e uma e VI oria
trina materialista sobre a Iín-aprovaçao sobre alguma delas, da outra.

, .uaeem.onostra a ! ríltr: -

dt d demaí , f"
.

S .
.

d ti'
..

1" guagem, mos ra a In I raçao eo as as emais lcava� lI�e- egum .0 .

a principio os 1-
opiniões ídíalístas e metafísicasxoravelmente fora de cogitações deres sovíetícos entendem qu-e .. .

tíca" 1
' d ídof t d h' t

.

t'f" d
na ciencia SOVle ica .

passan o seus segui ores a obrí; o aipo ese cien I ica po e

gação de ajustar os resultados ser tachada de "burguesa" ou Na arquitetura, e na est tisti,
de seus estudos e pesquízas as "metafisica" e considerada fal- ca também se faz exercer o con
conclusões aprovadas pelo Par-: sa. E 'os cíentístas sovíetícos de- trole do estado, Li, no Pravdn de
tido, vem ser mobilizados pelo Parti- 25 de setembro de 1948, um ata-
Do mesmo modo que os cíen- do Comunista para apoiar qual., que aos urbanistas sovíetícos

tistas, os artistas estavam su- quer teoria arbitrariamente por estarem estes recebendo ín,
jeitos a orientação oficial, de- aprovada como marxista e ma:' fluenc1a estrangeira, o que de
vendo guiar sua inspiração se- terialista. terminou uma conferencia, pa-
gundo as normas ditadas pelo Na biologia, isso resultou na ra "critica e auto-critica" nes,
Kremlin.

'

condenação dos elementos da se ramo da arte. Os estatístícos
Mas .o que eu vi naqueles três teoria de Darwin, que têm resís- foram por sua vês censurados

anos de Russta não foi nenhu- tido aos testes das modernas pela publicação Economica Pla
ma atitude nova do governo pesquizas cientificas, e na re- nejada, a qual afirmou que o
sovíetíco. Os espurgos entre [eição das leis dé hereditarieda- eminente economista Eugene
cientistas e artistas existiram de Mendel, uma vêz que à obra Varga estava sendo ainda se
em toda a história Russa, depois desses dois sábios foi consídera; veramente atacado por não que;
da tomada do poder pelos co- da incompatível com -a doutri- rer reconhecer seu erro ao afir
munístas, Apenas; o que eu tes- na de Lysenko sobre a herança mar a possibilidade de planeja
temunhava era a intensificáção das características' adquiridas e mentos nas sociedades capita
da campanha, para atender a com a firmação de Míchurín. listas, uma heresia cometida por
necessidades mais urgentes no "Não podemos esperar favores aquele economista, em 1947.
momento. De modo que a inter- da Natureza; devemos conquís- A Gazeta Iliteraria que é o or-
ferência do Partido no mundo ta-los". gão da União de Escritores So-
artístíco e cientifico tornara-se Míchurin I! um experimenta- víetícos, desempenha ímportan,
aguda e ostensiva. foi a época dor de cruzamentos de plantas, te papel na campanha de des
do grande espurgo que eliminou mas seus escritos não têm nen- credito para os intelectuais que
os cientistas que defendiam cer., hum valor cientifico. O Partido não se sujeitam as determinações
tos pontos' de vista sobre a ge- ,Comunista Russo, entretanto, do Kremlin. Não conheci ínte
nétíca, fato que constituiu o elevou-o a categoria de grande lectual russos que não lesse ínra
primeiro rompimento total da sabio para servir seus objetivos. livalmente todos os numeros da
U. R. S. S. com a- tradição cíen- Os fisicos atomícos foram os Gazeta. Um deles me explicou
tifica do Ocidente. ultímos a ser atacados. Mas o 'que assím procediam porque ha-
Atualmente, o Partido Comu- numero 20 da Gazeta Liieraria via sempre o perigo de um dia

nísta Russo está, também, pela (novembro de 1948) deu início encontrarem Seus nomes nas co,
primeira vêz, determinando a uma 'campanha contra' a "in- lunas do jornal, 'sob terríveis
conclusões debatidas no campo dependencia" dei electron, ba- acusações. E isso trazia sempre
das cíencías exatas, o que lhes seada em afirmações de Andreí consequencias ímprevísíveís.
trará pessímos resultados, uma nov, divulgadas segundo a inter- A incrivel subservíencia dos
vez que tais ciencias, diteren- pretação de M. B. Mítin, que cientistas sovieticos as determi

te.
mente da. filosofia e das artes,

[também
sempre foi muito mais nações do Partido 'Comunista

só admitem conclusões exatas, propagandista do que filosofo. está nitidamente definida nes
determ,inadas e comprovadas Zhdanov, divulgadas segundo a te trecho de A. R. Zhebrak
pelos processos· da física e da interpretação dé M.B. Mitin que "Agora que se tornou claro para
matematica. Os chefes, politicos sovieticos mim que os postulados basicos
Esse dominio do estado sobre reclamam, agora, que certas de Michurin sobre a genética

a vida intelectual tem conse- aplicações da teoria do quantun foram aprovados pelo Comité
qu�ncias incriveis. Uma delas, n&.o condizem com a sagrada Central do Partido, Comunis
e a mais l,llomum, é a seguinte: doutrina marxista do materia- t.a, eu, como membro do Par
Quando um setor particular da lismo dialetico. De modo, que tido, não me permito manter
ciencia ou das artes sofre a vio- os cientista..s da União Sovietica qualquer posição considenida
lenta censura oficial, os artis- receberam ordem de "aperfer- erronea pelo Comité Central
tas e cientistas doS' demais se- çoar" áquela teoria, eliminando de. nosso Partido."
tores proc,uram, de qualquer loque ela tem. de inconvimente. Qualquer pessoa
fIlodo, se ajustar á <nova linha O cientista russo Y. 1. Fran- mente sensata poderá ver si é

relativa-

A

,VflrC
1II11 'Uv """

tambem usarâ

KOL.VN05
diz

famoso astro do 20th / �

Cen'ury�Fox, que apare-
ce em "O Beijo da Morte"

MeC

,

I.

um cm.
na escova seca

A' vista e' a prazo
Enrolamento de motores, dinâmos e transformadores."

, Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessorios, outros aporelhos elé

tricos, artigos elétricos, et�.
;

Representações diversas, com sxclusividade dos insuperáveis'
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

A ELÉTRO - TÉCNICA
'

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

pos&ivel algum real pragresso

Ci-lpartidO
unico, e onde aS maiS'''

entrfico num pais em que' os ,duras penas podem &'obrevir ao>

cientistas são forçados a admi menor desvio que algum intele
tir o monopolio da verdade ci - ct'uar pretenda fazer da linha de
entifica pelO Comité Central do apUcação dos dogmas marxistas.;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o BaTA1)0-Terca·:@'''. 19 de Abril ... t949 7

,Técnicos especíolízudos
europeus para o Brasil

"O Brasil, para conquistar o futuro a que tem direito, só
tem um caminho a trühar, um programa a cumprir, uma polí
tica em que se inspire: Produzir",

Ô 759
6 761
6 793
6 807
(i 822
6779

6937
6938
6939
694()
6 941
Ô 945
6948
6960
6976
6988
6990
6996

6934
6935
6936
6950
6962
6963
6961
6993
6995

6 957

6915
Ô 916
6917
6919
6924
Il 925

ltalianos

6 820

6821
6 823
6 824
6 810

Administrador contador"
Contador,
Contador
Mecânico especializado em motores de 't.!.tvF,o e de ma

qumas em geral.
Dirigente agrícola diplomado,
Técnico agrícola, prático na fabricação de rertützan tes
químicos. .

Diplomado em ciências agrárias.
Agricultor especializado na mdústrta careàrta.
Diplomado em ciências agrárias,
Perito agrícola, foi dirigente de gl"�,nj;�€ f:>zcndas, na
áfrica.
Técnico na fabricação de qu ,I, ,�.
Técni co em. conservas al1men t '..:' '<:!,'L

�:cc:��';)c�;"st�����óvei�, co.n 22, anos de
i pl'a�;ca"

Grupo c..s t('Cl:!COS floresta.l') :J:tra ci rr·;:: llç'ãp dr· pontes,
estra-ras, r: H'io" abattmcn ro de fan::.es�::l.'. il1du�t.,r:aii··
zação ce tr adeiras. 30 ,t )1' pcs so.v ,

Técnk'? �� )f'Sl'l.i, a ',I) em 5c1<'1:1 ��l.�· -�(Il.
Eletroi�.c§c·t "0 crrn IS anos de prática
Eletro- nocá 1�C0.
Rádio técnico, professor de física e mate-.iàttca: ,dire
tor técnico de um esta,belecimento de Ind,,"trh c e

medidores elétrtcosi;
Técnico eletricista.
Eletricista, rádio-telegrafista, CQ;n longa. prática.
Perito industrial,' calculador P!"�)Jt�:;ip�a d,::, máq uí nas eJé
trtcas,
Eletrotécnico; instrumentos ,le medida; .t'dlO, .cínc
ma e pequena mecânica de pr,�ch'Í').
Engenheiro eletrotécnico.
Operário soldador elétrico, ,

20 anos como chefe da secção d2 encadernacão de 1.t111a

fábrica Milanesa, com 30 operários. Pr hi.e" em todos cs

ramos: revista, livros, etc,
Mecânico ajustador com 10 anos de prática.
Mecânico ajustador, com 7 anos de prática,
Técnico em solda atftogena, hidráulica, caldeiras .a VR-

por; com 15 anos de prática.
.

Técnico em solda eléttica e autogena .

Soldador elétrico e autógeno, ajustador mecanico, tra
balhou na Aeronáutica e tem 20 anos de práttca.
Mecânico ajustador, com 5 anos de prática; tr'tba!.!lOU
no Arsenal de Veneza e atualmente numa fá'Jl';'ca o e

utensílios de alumínio.' .j III

Mecânico ajustador, diplomado pela Escola lllrlustl'if I
de Bolonha; 15 anos de prática.
Torneiro mecânico, com 15 anos de prática.
Mecânico ajustador e frezador, com 9 anos de prática.
Torneiro especializado com 10 anos de prática.
Mecânico especializado em motores, caldeiras a vapor,
tornos, f'rezas, máquinas, etc., 20 anos de prática. Atuar
mente chefe de oficina.
Técnico industrial.

,

Mecânico com 4 anos de prática. _

Torneiro mecânico especializado, com 2 anos de prática.
Técnico especializado em tornos, frezas, etc.
Técnico mecânico, especializado em tôrnos, 12 anos de

prática; tr�balha atualmente na firm\ Isotta, Fraschi-
nl, de MIla0-.--,. - . . ................_ _

Ajustador mecânico, com 10 anos de prática, na firma
Isotta Fraschini.
TécnicG mecânico retificador, COm 18 anos de prática,
na firma Isotta Fraschinl.
Mecânico especializado em motores, retificador, 13 anos

de prática e mais de 4 na firma Isotta F'raschfn í

•

Mecãnico, proprietário de uma oficina mecânica.
Mecânico,
Perito industrial mecânico.
Mecânico especializado em máquinas de calcular.
Engenheiro 'mecânico, com 20 anos de prática como

'dirigente de uma firma,
Perito industrial. • , ,

Técnico especializado em material isolante térmico.
Engenheiro mecânico.
Técnico mecânico, com grandes conhecimentos de tor
nos, rrezas, retificadoras, limadoras.
Mecânico especializado,
Mecânico especializado, chefe de oficina, trabalha em

tornos, frezas, limadoras, montagem e reparação de
motores de explosão, caldeiras a vapor.
Desenhista mecânico.
Mecânico espeCializadO na construção de uteust-tos.
Desenhista projetista, decorador.
Operário especializado em reparações de n,)t')�,�s.
Perito industrial mecânico,
Engenheiro técnico em metalurgia, esneclaltzaclo na

fundição de metais (bronze,' ligas Iígeír.as, stc.) l;11�a,
tratamentos térmicos de várias firmas rmporte.nt.es. De
seja transferir-se sôzinho ou com a neces s tvía apare
lhagem industrial, assim como com a relaUva mão de
obra especializada. Fornece 50% para o c ..1pi:.tl necessá
rio,
Técnico na fabricação de latas.
Técnico de laboratório rarmacêucíco-tnduatrtal: químí
co biologista; farmacêutico.
Técnico em tintas, proprietário do "Color'ífi-rlo Ec1;lta�", '

de Modema; deseja transferir também sua' 'n1lw'�,·I".
Engenheiro químico, especializado no ramo metacúrglco
e mrneral.
Químico farmacêutico; foi diretor de váríos Iaborrtórjos
na Itália e França, Alemanha,
Técnico perfumista da firma "Mille Fiori"; técnico na

fabricaçíi.o de sabonetes e cosméticos,
Técnico na fabricação de fitas em geral, qualqu�r tipo,
e de qualquer matéria, com 30 anos de prática.
Técnico em malharia,
Chefe de um grupo de técnicos especializados na ins
talaçâo de um estabelecimento para tecelagem de fios
de seda, rayon, etc" com participação de capital local
2,200 fusos, etc.
Tecelão,
Rádio ,técnico com 25 anos de experiência.
Operário especializado rádio técnico.
Rãdio técnico.
Sapateiro.
.Alfaiate com longa prática em Milão.

Apátridas

•

j"

idade

,

Z

Estado
civil

33
47

37

39

37

33

43
27
25

31
37

• 22

22

34
38

24

25
36

18
18

36

40

45

48

31 Caso
Cas.

Caso
Solto
Caso
Caso
Solto
Caso
Caso

'SIlO
Solto
Caso
Caso
Solto

PP1!
dentes pala quem possue de' Cr$

c.rta de' 10'/. ao ano com
�

Informações. nesta

10.000,00 até Cr$_lOO.OOO,OO renda
recebimento de juros mensaia.

redação

Datilógrafa
diplomada

Â VENDA NAS MELHORES f�RMÀCIAS

' ...
•

:
I'
I
•
•

_1-··········,-_···································ar :-

6 926 Serra.Iheiro .• 32 Solto - .

I ••6 827 Serra.lheízo 39 Caso
-

6 928 Soldador 25 SOlt.:
.

-

6 930 Mecânico 22 oas. C P l 552
6 931 Eletricista 20 Solto : atxa. osta .

6 932 Motorista ,26 Caso •
6 933 Serralheiro 47 Caso 3 ....
6 943 Serralheiro 27 Caso 2
6 944 Eletricista 38 Caso 2
6 946 Sapateiro 38 Cas. 1
6 947 Serralheiro 30 Caso 2
6 953 Ferreira 29 Caso 1
6 954 Alfaiate 36 Oas. 1
6 955 Motorista 21 Solto
6 956 Mecânico 16 Solto
6 958 Relojoeiro 41 36 Caso
6 959 Eletricista

• 29 Caso
6 961 Soldador 29 Caso
6 966 Sapateiro 30 caso
6 967 Motorista. 37 Caso
6 968 Carpinteiro 34 Caso
6 969 Carpinteiro 44 Caso
6 970 Motorista 22 Solto
6 971 Serralheiro 34 Cas.
6 972 Serralheiro 42 Solto
6 975 Ferreiro 30 Caso
6 977 Maquinista 17 Solto
6 978 Perreírc 34 Coso
6 980 Cârpinteiro 23 Caso
6 981 Ferreiro 38 Caso
6 982 Sapateiro, 32 Caso

.-: 6 984 Eletricista 32 Caso
1 6 985 Mecânico 31 Caso

6 986 Motorista 29 Caso
6 987 Relojoeiro 34 cas.
6 991 QuímiCO 43 oas.

ne-. 'BOM N�GOCIO

Estão agUardandO' encaminhamento, além dos técnicos acima men�I,.,r.ados, 27

operários especíalfzados e ll8 colonos agricultores. com suas respeotívus famíl'o,f,.

Esses imigrantes são R'pSSOS, Poloneses, Lituanos, Húngaroq, IugoPlavos, lium!),

nos, Tchecoslov!,cos e de outras nacionalidades.

Relação dos técnicos já desembarcados na Ilha das Flôres, Distrito Federal,

aguardando colocação na rndústrta, no comércio e na agricultura do país.
As firmas ou pessóas interessadas em colocar êsses técnicos, abaixo relacionados,

deverão dirigir-se ao Departamento Nacional de Imigração do Minist�rio do Traba

lho, Indústria e Comércio, que prontamente atenderá às solicitações, ,que poderão
ser feitas pessoalmente, por via postal ou telegráfica.

Norte-americanos

Caso 2
6771
6 815
6 819
6783

6 765
,6766

6767
ti 787
6 797
C 814

6800
6 786
6827
ti 772
fi 784

6817
6 806
6799
6801

6 785
ti 789
J; 777

'5 774

6757
6 762
6 768

6 825
6 826
6 828

.
6829
6 816

6818

68ll
6 812
6 813
ti 798
6 802

6803

Ô 804

6 805

6790
6 791
6 792
ti 795
6796

6 775
6'776
6778
ti 781

ti 763
ti 764

6 769
6 770
6 773
ti 754
6758
ti 830

ti 831
6755

6756

6 780

6788

(; 794

(; 808

6 809
6782

Carpinteiro
Motorista
Jardineiro
RadiotécnicCl
.Radiotécnico
Ferreiro
Motoristá
Motorista
Químico
Alfaiate
Engenheiro
Mecânico

Calógeras
"A edição dêste 'Boletim visa divulgar, .em todos os ramos de atividade da in

-dústrta, as ofertas de técnicos e especiaiistas europeus e de outras procedências de
,

interêsse, que desejam emigrar para o Brasil.
O emprêgo dêsses elementos na indústria brasileira muito contribuirá para o

!desenvolvimento de nossa economia.

Os pedidos de locação de seus ser-viços, bem como quaisquer' outras informa
ções sôbre o assunto, deverão ser dirigidos ao Serviço de Imigração de Técnicos, no

eriderêço abaixo, i I" '"'�H�:'
I Recebem· se, êom agraão,

_.

sugestões q\'e visem o aperfeiçoamento dos métocics
concernentes á imigração dirigida".

Ref .

- Profissâo

Agrônomo
Engenheiro
Agrónomo
Eletricista
Tecelão
Mecânico
Soldador
Mecânico
Engenheiro

Lituanos

Poloneses
Mecânico

Motorista
Serralheiro
Mecânico
Fotógrafo
Motorista
Serralheiro

59
23
65
25
28
29
26

20
52
34
23

50
39
45
48
44
17
34
30
49

39

29
48
36
36
47
24

Caso
Divor.
-Caso
Solt,
Cas,
Solto
Caso
Caso
Caso

Ca�.

Cas,
C.ts,
C'l3.
Ca,s.
Ca,s,
Solto

Caso

Solto

Sapateiro
Sapateiro
Jardineiro
Serralheiro
Motorista
MetalúrgiCO

oas,

Solto

Caso
C�,:-;.
Solto

2 Pol. Ucranianos

Cas.
Cas:

6 936

-, � �i�
6 992

-- 6 989
6 994

2
6 979
6 932

Mecânico
Mecânico

Tcheco]ov;v;os
Rumáicos

Solto
6 95'1 Motorista
6 952 Engenheiro
6 942 Arquiteto

'l.11�OfiJavosCaso
Solto 6923

6 929
6965
6 938

Serralheiro
Motorista
Maquinista
Carpinteiro

Nansen
6 918 Engenheiro
6 921 Motorista

•

Of!

6 705 Técnico na conse\vação do sólo.
6 711 Engenheiro construtor de estradas, pontes, etc.
6 720 Engenheiro civil.
6 721 Engenheiro.
6 722 Técnico em "maquettes" arquítetôntoas e de plástica,
6 697 E"'_e;enheiro
6 699 1;;ngenhelro arquiteto.
6 70:> \ Eletricista
6 69.... Engertheiro eletricista.
6 7�4 Técnico eletricista.
6 7?.7 Eletricista.
6 7�5 Engenheiro eletricista.
fi n6 Mecânico.
6 707 Mecânico.
6 708 Técnico de motores Diesel.
6 692 Engenheiro mecânico.

.

6 693 Engenheiro industrial.
6 713 Engenheiro industrial.
ti 714 Engenheiro mecânico.
6 715 Técnico em motores.
6 717 Engenheiro mecânico.'
6 718 Deserihtsta comercial.
6 719 Engenheiro desenhista.,
6 701 Desenhista técnico<
6 703 Engenheiro mecânico.
6 704 Mecânico industrial.
6 728 Cirurgião osteopata.
6 712 Metalúrgico.
6 710 Técnico na indústfta de vidros e v-idra.ças, caixilhos,

portais, etc ..

Oculista.
Geólogo e mineralogista.
Engenheira quím�ca.
Químióo da indústria de tecidos.
Técnico de laboratôrios.
Auxiliar de farmácia,
Técnico de rádio e indústria eletrônica,
Técnico em rádio-montagem e na iÍldústria "I�tr,lH�ca.
Técnico na indú�tria de rádio e radar,

i Noruegueses
Engenheiro de máquinas à vapor e motores Diesel, gran
de prática em estaleiros, minas e construções em �e![..J.

'l'checoslovacos
construção de aviões,

6 698
6 730
6 696
6 706
6 723
6 729

_ 6700

t
6 709

� 6716

_ 6652

Bombeiro, técnico' na
Motorista.

.

OjJerário de indústrili de borracha,
Eletricista.
Mecânico,
Mecânico.
Mecâllu':o.
MecâlÜ(;O, perito em tratores.
Mecânico, ferreiro.
Mecânico.
Mecânico, diplomadO pela Escola Industrial de Enge
nharia.
Técnico desenhista de construções, especializado em

energético e máqUinas.
Mecânico de máquinas',
Mecânico de motores.
!Oerralheiro.
Carpin teiro,
OperáriO siderúrgico.
Operário Siderúrgico.
OperáriO siderúrgico.
Torneiro siderúrgico.
Operário de siderurgia.
B�'unidor de crista4s.
Mecânico, rádio-eletricista.
Alfaiate.

I

2 6 670
1 6 679

6 680
6 667
6 671
6 672
6 673
6 671
6 675
6 676
6 681

6 683

2 6 685
1 6 6B7

6 688
6 668
6 fiR�

6 690
1 6 684

6 682
6 678
6 669

5 6 677
::_ 6 686

48
38
45

27
27
30
34

33
44,
25

42

49
29
40

23
34
38

Caso
Caso
Caso

Caso
Caso
Caso
Caso

Cas ..
oas.
Caso

Caso

.Cas,
Caso
oas.

Caso
Cas.
Viúv;)

Caso

43

26
36
20
25
25
25
20
20
28

21

20
39
28
22
28
26
25
28
27
21
18
18
36

ças.

Solto
Caso
Solto
Solt,
Solto
Solto
Solto
Solto

fijolt.
Solto

Solto
Solt,
Solto
Solto '

Solt,
Solto
Solto
Solt,
Solt,
Solto
Solto
Solt,
Solto

Oferece seus serViços.'
Cartas 'a' Maria Inês

Ferreira.

Casa Recem
construida

4 '

1
1
1
2
2

DE S o c UPA DA
RUA FELIPE l'vEVES
6xlO metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

II CASA MISCELANEA di.tri·
buidor•.do. :Rádio. R.:C. A
Victot. Válvula. e Di.co••
Rua Con.elbeiro', Mil ra

2
1
1
1

, 1

'FABRICA DE FOSFOROS (PRON.
TA P; FABRICAR)

,1

Vende-se
2 Ma(f'Jinário Cr$ 250.000,00
1 Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
2 Situada em Campo Alegre - S. Co
::I
:Vende-se th. só maquinário
Informações com A. Wehmuth -

:? Brusque - Santa Catarina".

4 Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegal
Fazei hoje um'à inscrição
o Credito Mutuo Predia
.... . --:;

3

t!UA V01.UNTARIOS OA PÁTRIA N.- C8 ANOAR

C:IUllA POST,U.m ·lELEFo,.E66411 . U:U:GIIA ....S OlEClOR...

AgenciaGeral para S:Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-·Sob�
C. Postal, 69· Te!. «Protetora»

FLORIANOPOLIS
........................................... "

o Mucus da
Asma Dissolvido
Rapido,mente
Os ataques desesperadores e violen

tos da asma e bronquite envenenam

o organismo, minam a energia, arruí
nam a saúde e debilitam o coração. Em
3 minutos, Mendaco, nova fórmula.
médica, começa a circular no sangue,.
dominando rapidamente. os ataques ..

Dêsde· o primeir.o dià começa a. desapa
recer a dificuldade em respirar e volta.
o sono reparadoI'. Tudo o que Be faz ne

cessário é tomar 2 pastilhas deMendaco
ás refeições e ficará completamente livre,.
da a,sma Ç>u bronquite. A açã<;> é muito:
rápida mesmo que se trate de ca�o�
rebeldes e antigos, Mendaco tem tIdo
'.anto êxito que se oferece com a garantIa.
de dar ao paeiente respiração livre e fácil

rapidâmente e completo alivio do sofri

mento da asma em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo, em qualq�er
farmácia. A nossa garantia é a sua mSlOr

proteção.

Mendaco A:"!:",:�m

AGENTES NO INTERIOR
Preciso em tôdas as' cidades do

- Brasil. Negócio fácil, pára ambos
= I

os sexos, mesmo nas horas vagas.
,- r Escrever a Caixa Postal, .3.717

- São Paulo.

CATAL0GO DE MOEDAS
BRASIL

Já se encontra a venda com
todos os preços de moedas de
Ouro, Prata, NiqueI e BronZ'e.
Preço 20,00 em todas as livra

rias da cidade.
Pelo correio Cr$ 25,00.

DO
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Ajudar. a campanha do Promio, da Estreptomicina e da Casa· do
Estudante é contribuir para 1) progresso' de nussa terra.

Associação Profissional da Industriada
Marcena,ria de f.lorianópolis

Assembléia Geral Etctraoidiruiria
Pelo presente edital fica convocada a Assembléia Geral Ex

traordinária da Assocíacão Profissional da Indústria da Marce
naria de Florianópolis para, às 15 horas do dia 30 de abril dês
te ano, na sede social desta Associação, à rua Arcipreste Paiva,
n. 5, sobrado, afim de deliberar o reconhecimento como Sindi
catõ representativo da respectiva categoria profissional.

Florianópolís.i l l de abril de 1949.
Édio Ortiga Fedrigo, presidente.

A-rvores frutiferas-
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o' grande Estabelecimento de
Floci e Pomicultura

H. JvCipper,
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de
Peçam catalago gratuitamente.

Santa Catarina.

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

CURITIBA TEUcR.UfA.. PROSEBRAS

Dr. ,Liudolfo 4.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conatituiçõe. de .oqiedade.
e .erviço. corel':lto•• em geral.
�:Orgonizaçõea contabeia.

Regi.tro. e marca•• di.pondo.
no Rio, de corr••pondente.
Eleritório: 'Rua Alvaro de

Carvalho n, 43.
Doa 8 àll 12 hora. I

Telefone 14:14

· . . . . . . .. ."." "."

een
·CANSADA

m ��S!�d�I��
gas na testa e ao

. redor dos : olhos,
as sardas, man

chas, cravos e es

pinhas, são traiçoeiros inimigos da

beíeza da mulher , Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade, con
fie nas virtudes do Creme Rugol,
Rugol corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme ern

'belezador, usado todas as noites

em suaves massagens no rosto.

pescoço, e todos os dias como

base do "rnaquillage", remove as

impurezas que se acuihularn nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi·

gor e mocidade à pele. Com ape
nas uma semana de uso do Creme

Rugo! a sua cutis poderá ficar ma

cia, Iirnpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A f'elicidade
de amar ... e SeF amada.

CREME

RUGOL

Doencas nervosas
,

e mentais

Alvim & Freitas, Ltda.·C.P.1379·S. Paulo

As águas do mar não constituem

perigo para a eonservação dos Mo

tores JOHNSON Sea Horse pois to

dos êles, antes de sair da fábrica,
são tratados por um processo eSJjP'

cial, idealizado e executado para

proteger as partes metálicas contra

os efeitos corrosivos da água salg�
da. Distribuidores Comércio -t

Transportes C, Ramos S. A. - João

Pinto, 9_
· .

������
..

�������
.

.,
.

��l: :�e����,
ontem, sem a tampa, uma caneta "Par·

ker", Júnior, fde CÔl' marron, que, sendo

objeto de valor estimativo, pede-se a

quem a acou a gentileza de restltuí-Ia
nesta re<lação, ou ao sr. Artur Beck, no
"Salão Progresso". Gratifica·se.

ESCRITóRIO IMOBiLIARIO A. L.
AJ.VES

Encarrega-se, mediante comissão.
compra e ven'tla de im6veis.
Rua Deodoro 35. '

Direção: Prof. Otavio' da Silveira
Dr. Arnaldo Gilberti

Clínica: Dr. Lacerda Manna
Dr. Laufran Villanueva
Dr. Severo de Almeida Netto

Casa de Saúde

N.· S. da Glória

· ...
r, ;

. . .. .... �... .... . ...

Tratamento pelos mais modernos metódos Europeus 'e Norte-Amarica
nos. Choques elétricos, pelo Cardiasol, pela .Insuliria, pela Picrotoxina,
Malarloterapia. Febre' artificial.' Desintoxicações - Alcoolismo. Insufla

ção ventricular na Epilepsia. Psicoterapia. Narcoanalise. Repouso. Regi
me alimentar

ABERTA AOS SNRS MÉDICOS EXTERNOS

Amplo parque arborisado. Completa separação. de sexos. Pavilhão iso

lado para doentes agitados e de vigilância continua. Enfermagem es

pecializada. Plantão médico permanente it cargo de especialistas.
.

Transporte de doentes.'
ELETRICIDADE MÉDICA

Irnoterapia transcerebral nas paralisias em outros transtornos vascula-
res do cérebro.

Tratamento das Ciáticas e nevralgias. Raios Ultra Violeta
e Infra Vermelho

AVENIDA DR. MUNHOZ DA ROCHA N. 12�7 - BACACHERI
FONE 3055

ENDEREÇO TELEGRAFICO "PSIQUIAATRA" - CURITIBA - PARANÁ,
,

Ouçam diariamente, das 9 às'iJ13 e das 17 às 22 horas

RADIO TUBI' ZVO 9
• 1930 kilocielos onâes, médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

'
. .PASTA nENTAL

ROBINSON

LIVRARIA ROSA
(RUA, DEODO�O, N. 33)

ACEI'TA ENCOMENDAS
DE SERVICOS TIPOGRAFICOS

APRESENTAÇÁO IMPECÁVEL ENTREGÁ
,� RAPIDA .

500,00 o

Relojoaria Progre'iSO
de ]UGEND &-> FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO, SERVIÇO DE

hEEM�OLSO POSTAL
Faça seu pedido por carta ou telegrarAa e pague

sómente 'quando receber ..
-:

•

I
I

N, 9 cr$ 26000

Desperta40r de bola0
ilumina a noite

Sui••o de qualidade

N. 31 cr$ 100.00

NOllao. relogio. aao aoomPQ�hodo. dos re.pectivo. ·oertificada.
e e garantia.•

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVlAMOS GRATIS
lUCEND & FILHO

Curitiba - Praça Tiradellh•• 260 - Paraná

............ '!I•••••••••••••••••••••••••• I1 1•••••••

Camia•• , Gravata'i Pil_cne.
Meia. da. melhorea, pelo, me·

nores preço. a6 na CASAdMIS
CELANEA - R uaC. Ma!ra j

Uma maquina fotografica
americana de focil

manejo

CASA
Compra-se uma de preferên

cia com fundo para _

o mar -,

• Informações nesta redação

·

'b·· '15'�()-'"V ri A�:� BRILHO O DIA TODO
o SEU BARBEIRO USA E �ECOMfNDA

o () N ·V' I '-l� lC
A MODELAR convida a digna populaçao 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.

Dr. C:LARNO G.
GALLETTI_

ADVOGADO
Crime. oi••1

CObatltuição d. Soci.dad"
NATURALIZAÇOE8
Titulol Daalarat6rioa

E.orit6rio e Re.id. (\C ia
Rua Th-ad.nt•• n.

,!='ONE •• 1468

T rate a sua Bronquite e fi(ará
livre da Tosse e do Catarro
A bronquite começa muitas:

vêzes com um simples resfriado.
Sohrevêem, então, a tosse rouca.

sêca ou sibilante, o cansatrve.
chiado .no peito e a obstruçãó
das vias respiratórias pelo ca,..
tarro,mucoso ou mucopurulenta.
Estes são os sintomas da bron
quite. E muitos procuram, com
batê-los. E' um êrro. O que deve
ser combatida é a bronquite �

, causa e origem daqueles malea I
- porque' quando os bronquíos, 'I
estão inflamados -pcdem surgi!:" ;

graves- complicações nas vtas
respiratórias.
Para tratar acertadamente '�

inflamação dos bronquíos. existe,
agora, um eficaz preparado. E."
o Pannlni, que age direta..
mente sôbre as mucosas ínter
nas dos liI�onquios, descongestio_
.nando.as completamente. Tra
tada, .assím, na sua origem. ar;

bronquite desaparece e desapa....
reeem também e. tosse, o catar
ro � a opressão do peito. 'P_
mini tem proporcionado alívíf»'
II. muitos sofredores. Se O .sr;
sofre de bronquite ou traqueo
bronquite, peça' na sua farmá-)
eis. um vidro de Parrnln� ..l
P-16Casas Pré-Fabricadas

. '�í)< De�de CR$ 300,00 a CR$
. metro quadrado

Consulte-aos sem compromisso

Reinisch S/A - Rua João Pinto, 44
Tel\1grama REI� .SCM - Plorlanópoll5 I

PLANTANDO DA
Tem V. S. pomar, jardim e ne

cessita de árvores frutriferas e

flores?
Peça catalogo, nesta praça,

com �. Costa à Rua Jerônimo
Coelho na 2

Moitas felh:ldades pelo .asci•••
de to de seu filhinho I

Mas, nio esqueça, que o mel".1

.presente par.. o &eu "PIMPOLHO·
é uma ,caderneta do CRilDITC
-MUTl:JQ -PREDIAL. ..

••• lo II �
.

Os motores JOHNSON Sea Horse
mente são utilizadas máquinas mo

dernas em precisão e rapidez .. O�
são construidos em fábrica moder
'na sob todos os pontos de vista e

';S 'SOp'EZH'Epadsa sor.re.rado .rod

engenheiros da Johnson são reputa-
dos como os melhores do ramo. Di!l
tribuidores: Comércio &. Transpor
-tes C. Ramos S. A. - João Pinte.

NÃO· F�ÇA
CONFUSOES!

PASTA D.ENTAL
ROBINSON

Vende-se
AUTOMOVEL FORD 49

Vende-se um, em estado novo,
com 5.000quilometros, 4 portas. Vê!"
e tratar com Oswaldo Nascimento,•.
no Hotel LaPorta .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\
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Mais de 3.000 estabelecimentos escolares custeados pelo Estado li' pelos Murticipios.-Cr$ 1.300.000.00
destina-se, amualmente, a sopa escolar.�Movime1?,to Cultura.

FLORIANOPOLI8" - De Vicente empenho e pelo qual vivamente entre os artistas seus amigos 'é en

Rod�'igues, enviado especial do se interessa o governador Adei'bal tre suas relações, não se contando
DIARIO CARIOCA, - Concluindo Ramos da Silva. as doações que esperamos obter
as suas informações sobre o desen- 25% DA RECEITA DESTiNAM-SE das peSSOqS bem dotadas de' espí-
V1o��imento da Instrução pubhica Á EDUCAÇÃO rito publico e as aquisições que
em Santa Catarina, o Seoretarfo de '---- Com respeito ainda ao ensino fará o govérno do Estado.
Educação do Estado, sr. Arrrlfmdo' devo acrescentar que o Estado con- ESCOLA DE ARTES PLASTICAS
Simone Pereira, enumerou os da- ta com 33 Circunscrições Escola- - Seguir-se-á a instalação . do

D. -NAIR DA CUNHA FREITAS dos �tl1ais sobre o assunto .provan- res, além de uma Inspetoria Ge- Museu de Arte Moderna a criação
I
Faz anos hoje a exma. sra. viuva do que o atual governo mantem ral ae Ensino e . outros orgãos ad- de uma Escola de Artes Plastícas,

.d. .Nair da Cunha Freitas da alta acesa a flama que r-ecebeu de seu ministrativos subordinados ao De- complemento. natur-al do Museu,
antecessor, no que respeita ao ex- partamento de Educação, superior- bem como do Te:Úro de Amadores,
tremado cuidado com a educação. mente dirigido pelo dr. Elpidio certame este ultimo que terá, por
CONSOLIDA-SE A NACIONALI- Barbosa. certo, a colaboração do Serviço Na-

ZAÇÃO cional do Teatro, órgão do Minis-
Declara o sr. Simone Pereira: tério de Educação e Saúde.
- A. iniciativa do .governo' Ne- RESTAURAÇAO DAS CA�AS

Wan- rêu Ramos prossegue em solução ,; DE FRITZ MULLER E VITOR
de continuidade ,sob a orientação MEIRELES
não menos, rigorosa do ilustre go- :__ Preocupa-nos, também, à res-

vernador Aderbal Ramos da Silva tauraçãe das casas do Oonsagrado
e de seu substituto ·légal, o dr. 'Jo- .,;' pintor "barriga-verde" Vitor Mei-
sé Boahaid. Os seu; salutares ef'ei- reles, em Flor ianópolis, e do gran-
tos aí .estão á evidencia. Proc�sa- de naturalista Fritz Muller, em

se agora aconselidação da nobre ta- B1umenau. A primeira já foi .arro-
ref'a dos pioneiros da nacionaliza- lada pelo Serviço de Patrimônio.

ção da escola em Santa Catarina, Historico e Artístico Nacional gra-
sendo de notar-se que, na minha ças á íntervenção-. do. governador
gestão apenas um estabelecimento Aclerbal Ramos da Silva junto ao

de ensino primaria teve a sua li- digno diretor daquele importante
_ o sr. Tte. Edmundo Meira.

. cenca de funcionar cassada o que órgão, o ilustre -dr, Rodrigo de 1\108-
- o sr. Alcides Ferreira, funcio- Y

é significativo. De resto cumpre lo Franco, que se comprometeu a

acentuar que, em todos os nucleos restaura-la tão logo a sua magnÍ-'
de população alienigena pu de O1'i- fica repartição. disponha de .verbas.

_ o J'ovem Isauro Silva, filho ele
d

.

d f' tã
.

g.em estrangeira. existe, presente- A segun a vrven a, 01 na ges ao
�$r. Davino Silva.

F
.

d Silmente, uma perfeita integração nos do prefeito errerra a I va, ao

objetivos das leis nacionalizadoras tempo do governo Nerêu Ramos ad-
os quais não visaram absolutamen- Eis, em síntese, o aspecto gel',al quirida pela rmínicipalidâde de

Acha-se em festa o lar do nos- '" 1 di fte hostilizar a qualquer das pecu- da situação cio ensino em SanLa Ca- Blumenau, Ne a preteri la ..o re e-
$0 distinto conterrâneo sr.AJdair' .

d Ieit
.

t I
-

MJiaridades técnicas, mas, ao contra- tar ina, Estado da Fedeiação que 1'1 o ex-pré .el o I)lJS a ar um useu,

rio, resguardar, para o beneficio destina mais de 25% de sua receita aproveitando as coleções de histo
de todos os agregados coloniais os para educação, afora as verbas .e rifl natural, manuscritos, livros,
direitos que lhes-eram assegurados dotações destinadas à construção e moveis e o'bjeLôs que pertenceram
pela legislação brasileira. 'rendo se aparelhamento ele' Gntpos e ou- ao genio criador da terbio genetica
confiado á proteção das nossas leis, tras unidades escolares, Com o en- e autor de inúmeros trabalhos ci
os colonos de, todas as procedencias sino supel'ior, matricula de alunos entificos, dentre os quais avulta a

que se aeIl.am 10calizados'em,Santa �as. Faculd�des despende o' Esta- obra "Prof. Darwin" ,esérita 'em

Catal'irra 'estão jnteiJ,'amep.lt' .entre- do' .CI'$. 518.000,00 anuai {Bolsas' Blumenau e editada em Leipzig, em
gues' ao trabalho em provei·to seu Escolares). 1864.
e da nova PalT'la que os agasalhou. FACULDADE DE FILOSOFIA Com a cooperÇ},ção qbe �não pode
Os seus d,escendent.es muitos 'd.eles

� Projeta (9 govêl'no Aderbal faltar do SPHAN e dos demais in'-

o·cupando função administr'ativa Ramos da Silva criar uma ]'acu1- I.eressai'los, pensamos restaurar a

e inv€stiduras politicas, têm pro- da de de FilosoCia, Ínsli'�uição cu}. casa de Frilz MuHer e preservar
po'rcionado ex.emplo de patrioti,s- tural que, além dos CUl'SOS de seu da' destruição' suas opulentas cole
mo' inexcedivel, demonstrando os "curriculum", incI'emental�á entre ções e arquivos ,talvez no ensejo
seus sentimentos de bons e' legiti- nós o gôsto pela pesqlüsa, que a que nos oferecerá a comemoração
mos cidadãos brasileiros. futura Fa,culdade há de coordenar, do centenário de Blumenau:
AVULTADO O NUMERÓ DE UNI- , sistematizar e disciplinar num mB- CENl'ENARIO DE BLUMENAU

DADES ESCOLARES to.do .científi-co consentâne.o às. :en-, _ E por falar do graúde evento
Falando sobre o. desenvolviÍnen- denc13s do nossü tempo, mspn ado civico que é a passagem dOI cente

to do ensino nestes dois anos de sempre num, saudável e democráti- nário de fundação da progressista
governo Aderbal Ramos da Silva e

•

co espírito "schola1'''. cidade de.Blumenau, a ,2 de setern
sobre sua gestão na Secretaria de Assim, como já disse, não se limi- bro do proximo' ano, empre,stando

.19 de Abril Justiça, Educaç110 e �aúde, disse- tará a nossa Faculdade de Filosofia�
sua irrestrita solidariedade as fes-"

n?s o dr. Simone Pereira: apenas às tar,efas didáticas clássi- tividades, cogita o governo, tam-iA data de hofe�recorcla-nos que: - Conta a,tualmente o E�f�d,o d� . caso bém com '0 apoio que não poderá:- em 1581, Portugal e Brasil Santa Catarma ,com as segumtes Como que fazendo uma extensão faltar de todes os filhos daquele':passaram ás mãos de Felippe II, 'd d lar s afor q s ·(t 1 1 t' tum a es esco e. . a as
.

ue . e cu lira ou sup e Ivamen e operan- magnífico rincão catarinense, de.

_Rei de Espanha, cUJoo domínio t fase de ro t'ruça� d f d
"

d Iencon l'am em . "ons o: o ora e suas ca(e ras ou para e-
promover como que uma Mesa Re�durou 60 anos; . Grupos Escolares _ 95; Escolas lamente, dedicar-se-á 'às pesquisas donda, OU que outro nome tenha,- em 1648, travou-se a pri- R -d 59 C N

.

d
' Ih d t' 1 ".Bum as - ; ursos· ormaIS e .campo, a :uusca ..e ma erIa lU de historiadore.s, sociologos e pes-�:meira batalha dos Guararapes, Regionais - 29; Escolas Normais loco", no que diz respeHo� à Geo- quisadores para o debate das ques;sendo ganha pelos brasileiros _ 2; Institutos de Educação - 1; grafia. Humana, aos problema.s de tões ligadas ao contato racial e<;omandados ppr Franciseo Bar- Escolas Isoladas Estaduais _ .:.. sociOlogia a.pliQada, aos estudos sô- cultural do luso brasileiro com 9•. :reto de Meneses, coa'dJ'uvado por 1700 E" I P 'bI' M"

-

1 t·
" �

d t lt '

�.. ,

' ;. s-co as . u. lcas umClpalS we a par !Clpa,çao e ou ras cu .u-
.

alemã,o e a apultura.ç·ão, assimila-- 'Vidal de: Negl"eiros, F.el1pe Ca- 1 300 """d' ii- .' . ras em nossa :VI a, como. a germa- pão, fusão cultural; mísseg.ellação,I' ..rnarão, Henrique Dias e Antônio A l
" .

j' 1
.

. 'U 1 d Ii
' .

A
.

'ts esco ·as· .pnman as' par ,lCU a- mca, no � a' e o aJal- çu, e a I a- absorção, ambiva.lencia, comporta'-da Silva com 2.200 homens con- d d 60 nd '

dI'r.es exce em e "se o que' as liana na respectiva area e co ODl- menta' social e alimentação do gel'-tra 4.500 holandezes �do General Caixas Escolares já atingiram ao zação, bem ,como à i-nLer,pretação manico em Santa Catarina.
.

",:8iegmundt von Schkloppe; número expressívo de' 2.600, movi- �da "corri:da" .para o oeste do Esta- Será, a meu ver, a melhor come-__:__ em 18t36, o 'General Fran- mentando uma quantia de do� �mpreendida pelos italos-gaú- moração da efemeride, não só pe-lo-..cisco SoIano Lopes, ditador do Crr 940.000,00. chos, enfim a tudo gue disser res-
.seu alcance cientifico que perdura-Paraguai e comandante supre- A8SIsrrENCIA SOCIAL AO peito às suas altas finalidade·s cu1-
rá Iio tempo e no espaço, com re-mo das fôrças em luta contra os'

., ÉSCÓLAR luraÍs.
.

. .

percussã.o inclusive no exterior,-'Exercitos da triplice aliança, � A assistência, social Que o MUSEU DE ,ARTE MODERNA
nos circulos culturais onge se<pl'o-' ":retirou-se çlo Passo da Pátria; Estado vem dispensand'o com êxi- Pro.sseguiu o dl'. Armando 8imo-,
jetam nómes como os do professor_.: em 1870, faleceu em Porto te ao ,escolar tem logrado os seus nes Pereira falando agora sôbre Robert' E. Park e do' dr. Herbet.Alegre, o Capitão-tenente Ma- altos obJ'etívos. Com a "sópa e.sco- oll'ros aspe.dos ,do .programa que" Blurmer.'noe! Joaquim de Souza Jun- lar" despendemos anualmente se traçou realizar à frente da Se- CONGRESSO DA COLONIZAÇÃO,queira, que muito se distinguira mais de Cr$ 1.300.000.00·.8 não me- 'cretaria da Justiça, .Educação e
._ Aquele certame será como quenas guerras de Montevidéu e 110S, avultada soma desl-inamos aO Saúde, dizendo: a "suIte" do Congresso Comemora--Farrapos; Departamento de. Saúde'� criado - No, vasto plano de realizações tivo do Seg'undo Centenário da Co-

.

- em 1890, assumiu a pasta lambém ·pelo g,ovêrno Nerêu Ramos do govêrno neste setor,.posso anun-
'

__'::.... --:��=:::_:=:::;::==:::_----do Ministérlo da Guerra o Ma-' ein 1937 _ para assistir à higidez ciar a criação do Museu de' Arte ·ASSOCIAÇÃO�CATARINENSE"·DE{;E�G�NHEIROS
l'echal FLOriano Peixoto; do 'escolar, especialmente na clí- Moderna, ,que brevemente será fns- .

�
.' ,.;,

"C'O'ttvite"��ilsócios ,"
,'.,

- O dia de hOje é consagrado nica odontológica. talado nesta capital. São convidados todos os sóci�� 'd� 'A. C;··E.' para tlI'na reun'ião hoje,
ao Indio. Relembremos a obra RECUPERA(JÃO DE RETARDADOS Para a formação do· patrimônio às 20 horas na sua séde social.

.
!;i:.:,:jiti�

'

..:,'( .

'do valoroso Rondon, o desbrava_ - Cogitamos d� criação de um do Museu comprometeu-se o escri- 'Ordem do dia: proV'id'ências pa.�ai;a���!!ursã9 à nova llsina elét'l"iea
r·dor de nossos sertões e amigo de órgã.o destinado à recu:peração e tor e crítico de arte Marques Ra- de Blumenau e às fábricas Renaux, em Brusque.'
'nossos irmãos Jndios. t'eeducação dos débeis � retardados belQ conseguir a doaçã.o de várias." 10sé Amaury Ar:rlíio

f/L André Nilo Tadasco
\

mentais, >cometimento em que me telas e trabalhos artístico,s outros, I L.. � :-.". _

, .
l ::L' 10 Secretário

d�
Sé

reéeíla cafarinense deslina
à Instrucdo Pública
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ANIVERSÁRIOS:

DR. IVO GUlLHON

Transcorre, hoje, o' aníversárro
natalício do sr .. dr. Ivo Guilhon, ln

,ilegro Juiz de Direito de Lajes, no

.seio de cuja sociedade desfruta de

.Iargo circulo de, amizades.

"O Estado" o .oumprimenta,

.sociedade. A distinta dama recebe

.cá pelo feliz acontecimento as
. 'homenagens' de suas numerosas·

.amizades.

FAZEM ANOS HOJE:
_ a

l
exma. sra. d. Fanny

\

-derley Espirito Santo, espôsa .do SI.

Humberto Espírito Santo, fundo
.nárío público.

_ o sr. Alvaro Tolentino funcio-
.nário público aposentado.

- a srta .. Adelaide Trindade, fi
.Iha do sr. Prof. Domingos 'I'rinda-
-de.

'

- a srta. Zélia Bessa da Veiga es,

,,'limada professora do Grupo Fosco
lar Dias Velho.

.
mário público.

_ o sr. Júlio C. de Azevedo.

�NASCIMENTOS:

�Espindola e sua exma. sra, d. Ber

Y'tillardina Vera Espindola com o nas
,

n.cÍmento, ocorrido no dia 17 do cor

";rente mês, de um robusto garoto
'<que na pia batismal se chamará
"Lourival

,

I
'(ff"

SUA ESCÕVA ��U L
'ESTÁ ASSIM��

�'. tÃInIm..• �
"

.. 't:>�...�...
""

lIoje no' passada

Ionização Açoriana e do Segundo
Congresso de ,História e Geográfia
do Estado, que se reuniram em FIo,·

rianópo!is, em outubro do ano úl
timo findo,

Aqueles conclaves. comparece
ram os nomes mais ilustres do
país, devotados aos estudos de his

tória, geografia, antropologia, etno
grafia e. ciências afins, inclusive a

mestre da Universidade de Coim
bra, dr. Manuel de Paiva Boléo, es·

pecialmente convidado. Lamentá- �

vel, f'oj, entretanto, a ausência do

sociólogo Gilberto Freyre, que não,

pôde comparecer por motivos su

pervenientes. 'Acredito, porém, que
à Mesa Redonda do Centenário d� •

Blumenau não faUará o autor de
"Casa Grande'. e Sénzala, ...
SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL '

Concluindo sua, entrevista, disse
- Como à .educação, não meno

res são os cuidados dispensados
pelo govêrno .Aderbal Ramos aos

problemas de· saúde e assistência

social.
.

Cc.ita, o Estado com mo�elaI'
Lepr-osát io Santa Tereza, com

a capacidade de abrigar 480

doentes, e no qu.e se refere à assis
tência a psicopatas, com a Colônia
Santana, população atual de 600

pacientes, ambos no seu gênero es

tabelecimentos modelares, construi
dos no govêrno Nerêu Ramos. Hos

pifais disp'õ€ Santa Catarina de 84,
disseminados em seu território,
além de 8 excelentes Centros e inú

meros' Postos de Saúde, sendo de

notar-se que o combate-à tubercu

lose intensificou-se ultimamente,
de onde com outras providências
e serviços articulados 'com os da

União - como o saneamento e ex"

tinção dos focos maláricos - ser

atualmente excelente o estado sani-
tário em Santa Catarina.

.

PROTEÇÃO Á MATERNIDADE
_ Para assegurar à maternidade

e à infância um serviço permanen-
te de .assistência, possuímos vári�s
Postos de PiJericultura e Materm

dades Regionais, af.ora as Unidades
de PuéricJ.iltura nõs Centros e -Pos
tos de Saúde, resultan'do dêsse per

manente cuidado do DepartamentQ.,_ �

de Saúde sem bem baixo o índice'

de mortatidade infantil no Estado,
�

onde se observou em 1945, no mu-

nicípio de Urussanga, o menor Ín

dice:. para 1.000 ,nascimentos 28

óbitos.
E dentro de breve tempo, acr.e

dil 0, faremos desaparecer na oda.

litorânea as lamentáveis conse

quências da desnutrição naquela
região -observadas, através de vi,si·

tadoras sociais, que de :porta em

porta av€riguarão Ias origens �ê
tão deplorável situação, com O' mI·

nistrar 'àquela g,cute noções de -doe.

tética, verI'nITugos e vitaminas, pro
cedendo '<lo mesm{)"passo um inqué
rito social para extiriguir de v.ez os

desajustamentos sociais e econ�•

micos, que tão dolol'osa emergêncla
faz gerar.

.•. 1
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OBSTADO - '.-rca.I.". 19 (f. Abril da '9"9 , 11 .

-' REINICIANDO SUAS ATIVIDADES, o GRÊMIO LI RA REALIZARÁ, TODAS ÀS QUARTAS-FEIRAS, ÀS 20 HORAS REUNIõES NA SEDE DO LIRA

I
r-..

·····_�···:-
....•••....••..••..

··lIMoedas· anliga,s· -

A. DAMASCENO nA SILVA I Tem alguma moeda antiga 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

·
'

• jogue diàriamente na loteria sem comprar bilhetes.

'II ' O próprio autor compra moedas 'pelo preço marcado em catálago, de'

Cr$ 10,00 para cima.

I Obra raríssima e de grande utilidade'.
,

:
•
•

:
"

Florianópolis - Santa Catarina : �)�)""()""()""()�)�""()4III_()""O""()""()""(.

: :!' I....................................�............... I � A" � ,

°

"

".

�."" � I
Atenção! !! .Atenção !.! ! : '.

L
•

i
l�o�:n���soviagens à Joinvile e Curitiba prefira, as luxuosas I Trans,portes Aéreos' Limit'ada i

, i 2as. 4as. e 6as': Rio - Santos - Paranaguá .; Curitiba i
1.0 '

- Joinvile � Florianópolis e Lajes. :,0:..:
3as. 5as. e sábados: Lajes -- Florianópolis -- Ioininle

, Curitiba -- Paranaquá -- Santos e Rio. ,o

e Opera com Aviões D;�;las DC3 de 21 logares. I
, ,e

'e Agentes: Fiuza Lima & - Irmãos ' .1
Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565 ,

i .
ij

.....()�()._.().... ()...()...o...()....()...()...()"....()...()....()..

ou modernas
ADVOGADO

,

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando

I (Edifício Pérola)
"

,

À venda em tod�s as Livrarias da .Cidade�
PREÇO: Cr$ 20,00Fones: 1.324 e 1.388

VENDE-SE por molivo de mudança:
Grande área de terreno ih cultivad'8

o

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros
Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

Florianópolis, - 1j-esta redação ou Escritório I. de A L. Alves.
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.

Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeíro.i;
,

•

Diàriamente entre:
FLORIANÓPOLIS

ITAJAt
JOINVILE

CURITIBA
FIUZA LIMA & IRMÃOS

Conselheiro Mafra 35 -- Telefones -- 1562 -- 1565
CONFÔRTO

SEGURANÇA
RAPIDEZ

'':'''''''_

----------------------------------------------------�,�

Guia. do
Publica relação dos eomeccíaates

Paraná'
,

\

e industriais com seus enne-

reços.
Cada guia é vendido acomuannado de um mapa rodoviàrío do

Paraná e Santa CatariIía.
"

Bedação : Rua'.Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba..

I
I

REPRESENTANTES
Fábrica de Cofres, arquivos, ficharios e moveis de aço em

geral, procura nomeiar representantes exclusivos, que trabalhe.n
a base de conta própria.

Preços e condições de venda especiais, dando margem a bous
negocioso

Os interessados devem se dirtgir a Cofre "Dragão" Ltda, á
Rua Tuiuti, 1.229,. S. Paulo Brasil.

. ,

, .. reune som ... acabamento, ..
solidez... no piano perfeito!
Além de vãrl.08 modêlos para

. pronta entrega ... êste maraVl

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano da

pagamento a longo prazo!
..

ScbwartzmanD
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A
Cx. 134 - Tel; KNOT

Florianópolis
................................

RRONtUITE
ASMÁTICA
Durma bem- a noite toda
Aqui está um remédio- caseiro

e econômico que lhe dará alívio

rápi�o. da tosse e da bronquite
asmática, proporcionando um
sono reparador a noite tôda
Nada mais garantido nomun;

do do que Par.rninl - tomado
duas ou três vêzes ao deitar _

para combater a, asma sufocante
e a tosse rebelde da bronquite.
Compre hoje mesmo um

'

vidro
de Parrnlnl nas boas farmá
cias. Confie em Parrnlnl que
lhe proporcionará alivio seguro
e rápido dêsse esforço asfixiante
para respirar,
P-19

'

... ' .

COMPRADORÊS PARA CASAS III

TERRENO!!\,.
O Escrítõrto ImobiliáriO' A. L.

\

Alves,
sempre tem compradores para casas e

terrenos.

Rua Deoloro 35.
. . .

. . . . . . . '. . ;

o VALE De IT.YAJ
Pl'OftNlD. .. A.d_éIa

. ProP'ft1O,
LIVRARIA 4:1. LIv.UJID

BOü

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

DR:' RÀFÃ'ú jl. 'é"Rüz'LIMA I
DR. CARLOS LOUREIRO
'" DA LUZ

ADVOGADOS
Escrit9rio: Rua João Pinto

. n.O 18 _. Florianópolis

roMlPANH� [Dl �OS CO�JRA
.__

ACCIDENTES D'O .TRABALHO &
s e oe SOCIAl.!

POliUO ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 ' 1.0 ANDA�

CAIXA POSTAL. 683 • TELI;:FONE 6640 • TELEGRAMAS: .PRO'tEt:TOR�

Agencia Geral' para 8tH.' Catarina
IJua Felipe Schmidt, 22-Sob.

'

Caixa Postal. 69 - Tel. "Protectora" � FLORIANQpOLIS

I Pedimos aos nossos distinto� leitores, o obséquio de preencher o

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
quanto antes, o nosso' Cadastro Social..
Nome , ............••......

Rua Est. Civil R. Nasc '

,.

Mae-
'

,

,

•••• � • ••• 0, • •• ."........
•••••• • •••••••• ' .

! .

Observo • • • • • .. • • • • •• •••••••••• •••••••• ••••••• ••••• • ••••••••••••••0

Transportes re""gularea carg08 dopôrto de

sIo FnAN�ISCO DO SUL para NOVA YORI
Informà.gae. comoa Agente. '

��crisD6p�lil!l
.,

- Carlos HoepckeS/A - 01- Teletone 1.212 ( End. teleg.
e ao Francieco do SuJ - Carlos Hcepcke S/A -C1 - Telelone 6 MOO � �M \C (t

Pai
. ,

• • • • •• •••••• •••• •••• •••••••• • ••••••,: • .0

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

Cargo do Pai {mãe) •..•.•..•..• ....•..•.... ...••..•• • ....•••••••

Agradeceríamos, também, a gentileza de notícias de nascimentos,
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.
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Homenagem à valorosa bancada do' P. s.O•.

1 Deputado Antônio Nunes Varela,

j líder do P. S. D.
Deputado Raul Schaefer, vice-líder

da bancada

•

'Florlan6polls, 19 cte Abril de '949-

Celso Ramos

/

l\l'esidente da Comissão 'Executi
V,1, Estadual do P. S. D., o sr. Cebo

Ramos, vocação política das que
mais bt'i'lhantemente se têm afir
mado em nossa terra, condu:'. o

pessedismo catarinense com irvul
gar clarividência e com impertur
bável serenidade.

Devem-pé-lhe, sem nenhuma

dúvida, assinalados mér'itos nas

três consecutivas vitórias do f'. S.
D. em Santa Catarina, cujo' eleito
rado, conduzido por elevado dis

cernimento, se define em rigorosa,
unidade 'l'amática, representativa
das aspirações comuns da coletí ..
vidade .

. Quando, portanto, mais uma vez,
a bancada do P. S. D. vai reimciar
sua tarefa de defender no seio do
Legislativo as reivindicações popu
lares, não é fóra de propósito a

homenagem que, nestas linhas,
queremos pr'estar-: ao ilustre e m

rado Presidente da Comissão Exe
cutiva do P. S. D. �stadual e cl',Ía
atuação vem sendo decisiva com o

apôio, que nunca lhe faltou, de to-
�, dos quantos, com ou sem um man

dato eleitoral, se enfileiram na )'l_;)l!"
jante e vitoriosa organização polí
tica majoritária de Santa Cat-uina.
Prestigiado pela unanimidade

dos correligionários, o sr. Celso
Ramos é o intérprete incontestável
dos ideais que têm sido postos aci
ma das incompreensões' e ,dos equí
vocos pessoais, por todos os ([UC'
se prezam de enobrecer com o pró
pr:io eSfôrço, a legenda dó p, S. D.

«O ESTADO,)
Este jornal não

.

circulará famanhã, Teapa1'ecendo some�te
:no dia 21, quinta-feira. I

Deputado Ylmar Corrêa

...

Deputado Félix Odebrecht

Deputado Antenor Tavares

Deputada Antonieta de Barros

DeputadQ Armando Calil

I
Deputado Cid Loures Ribas

Deputado' Biase Faraco

Deputado Protógenes Vieira

Deputado ;Wiegando Persuhn

Deputado J. Estivalet Pires,

Instituto' Histórico e Geográfico
Conferência do dr.. Paulo Malta Ferraz

Em sessão que o Instituto Histórico e Geográfico de Santa

Catarina realizará na próxima quinta-feira, 21 de abril, pro
ferirá o sr. dr. Paulo Malta Ferraz uma conferência sôbre "O

Processo da Inconfidência Mineira", em que faz uma síntese

dos autos da extensa e feroz devassa relativa ao fracassado mo

vimento libertador e em que realça a figura do ilustrado, in
cansável e valoroso defensor dos réus, o advogado José de Oli-

veira Fagundes. ,

..

A sessão é pública e efetuar-se-á na Faculdade de Direito,
às 20 horas.

Deputado Oto Aug'usto Guilherme
Urban

Deputado Orty Magalhães Machade-

Deputado Antônio Dib Mussi

/
...

DeputadoHeitor Liberato
._-......-.. ,

........... �...,.'

Deputado João Ribas Ramos

Em São Borja o de
putado Sanlo Ramos
, para, São Boria, no Rio Grande

do Sul, onde se demorará pC:UC05

dias" seguiu, ontem, o deputado
Saulo Ramos, do P. T. B. c 2° vice

presidente da Assembléia Legisla
tiva de Santa Catarina.

PASTA DENTAL
ROBINSON
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