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Celso Homos Filho
;� �,tf� tt.·
�-r....... � :-1)1,0 sábado último, pelo rneio dia.

.

ç�. ' .... ''!;lS'':amigos e .admiradore s rio dr.
�.: ("'fiso Ramos Filho, que recente

mente concluiu o curso de cnge
nhe'iro civil, prestaram-lhe cordial
e afetuosa homenagem, oferecendo
lhe um almoço no restaurante de
Coqueiros Praia Clube.
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Ano xxxv 10.463Florianópolis-- Terça-feira, 15 de Fever· ir� de 1949

o Presidente da República
aó Governador'
catarinense

HALIFAX, 14 (UP) - H, .H. E.
Huygens, encarregado da Fundação
de Emigração Holandesa, ao chegar

• a esta cidade, procedente da Ho-
-..

landa, anunciou que o go vê rno ho ..

vêrno de Santa Catarina. (a) Eur'l- landês espera facilitar a passarteni
co Gaspar Dutra". de cêrca de 20.000 agr-icultores ho-

-C---,---"---.---I---------------------
landeses e suas famílias para o Ca-

00 erencla nternacl�onal do Irl-DO nadá em 1949. Huygens -}'i<;se cue
. ��;:�lCl�!O���I:ct�o ce��g��r dl:;�s�

(Comentário de A. Abreu. - as ocidentais com o povo alemão ções do Serviço de Imigração Ca
Distribuulo pela Diretoria de que sofreria na carne as priva- nadense.
Economia e Assistência ao ções que um tal fato acarretaria.
Cooperativismo), O homem resiste aos maus tratos,

á dor, CIOS sofrimentos rísícos e

espei-itua is sem sossobrar, Não re-,
sisle á fome dos filhos e dos pais.
Revolta-se, .e marcha de encontro
ao que julga causador da morte
plfr inani(,"ão dos que lhe pel'iVn
cem pelo sangue ou pelo afeto.
As revoluçõ�s se g'eram e fel'mi:m
tam nas camadas poplllacionais,
CJ.pe .�e afligem com a privação de.
recursos e meios que basLem a

uma vida ilecenl,e e relativamen.
te feliz. O desassosseg'o, as lutas
intestinas e a rebeldia das massas

não teem ou[.ra razão qu'e a pro
cura de uma condição melhor de
vida, do uma situação mais segu
ra e mais cornpaLive! com a condi
ção de bomem que os seFes i nte

ligentes e pensantes' possuem.
A reação do Ocidente �, perU-.

dia oriental salvüu do caTaclisma
e da rui na absolllla a cidade de
Berlim e a própria política oci
denLal. Dando de come·r aos que Li
nl1am fome, calor aos qlle,sentiam
frios, energias a-os frac-o.5, possi
bilidade e resislência a'os infantes,
os Ocidentais aniquilaram e des
tru iram .a pretensão russa, mos

trando ao povo alemão os intenLü
do Urso Orienlal.
Vale este exemplo como uma de

monsLl'ação do poder da mi'séria
e .da fome. Houvessem os Estados
unido" abandonado a Capital do

Reich, desinteressando-se pela sor

te dos que habilam a maltrapilha
e nua Cidade-orgulbo ·da Germâ
nia e sobre eles se teriam precipi
tado, como vagalhão indomavel e

inr;onLido., as forças pr,ópulsoras
dos corpos padecent!t3 e ameaça
dos de' anamçao. Morrer por
-mo,rrer, prefiram a morte no com

baLe e na guerra onde O cheiro do

sangue e da polvoa substituira o

odor das cozinhas mal sürtidas' e

das sopas ralas.
A conf.erência Internacional do

Trigo t.em, como frisei, dois obje
tivos básicos: fixaçiI-o de prrço e

estab�lecimenLo de quotas.
Com ·0 primeiro se pretende ga

ran lir aos produtores a certeza de
um ·preço �om'pativel com as des-'
pesas e 'o risco da produção em

larga escala. Com a segunda medi
da "isa-se o abastecimenlo das re-

Em resposta ao telegrama CI1I

que o sr. Governador em exercício.
sr. dr. José Boabaid, lhe envicu Je
Ircitações por motivo do transcuvs«
do terceiro aniversário de 'jfstão
presidencial, o sr, general Eurico
Gaspar Dutra, honrado Presidente
da República, assim se dirigiu ao

Governador catarinense:
"Rio, 12 - Acuso em meu p -dcr

o telegrama de V. Excia. com o qual
me transmite felicitações pelo
transcurso do terceiro aniver-sávio
do meu Govêrno.. Desejo agradecer
as expressões de V. Excia. referen
tes à obra administrativa do GC'Jêr
no Federal, acentuando que P<:Ll
tanto muito contribuiram a coope
ração e a solidariedade que t�nho
sempre recebido do povo 'e do w·-

Eslá presentemente reunida na

cidade de Washington uma Con
ferência Internacional do Trigo
que reune 48 nações, dentre as

quais o Brasil.
A finàlidade pl'incípal do con-

grassamento ele uma série de J,<js
tados interessados, produtores e

consumidor.es, é a elaboração de
um Aco,rdo, visando a fixação do

preço do trigo por um período de
cinco anos e o 'estabelecimento ele

quotas de importação e exporta
ção. Sobram, por conseguinte, ao

cerLame, ,razões e 'ÜbjeLivo de s.e

reunir. O problema da alimentação
é hoje no mundo não mais um ca

BO de política interna e de progTa
mas nacionais; e sim uma questão
que afeta profundamente os 'Ürga-

._ilismos inte,rnacionais. O panora
ma político e social elo orbe está
sujeito ás flutuações das resêrvas
de alimentos com que os povos se

;possam nuLrir e de que se valham
nas emergências de uma crise ou

de uma catá:strof.e. Não mais se

permitem ás nações grandemente
p,rodutoras de produtos ·ess·enciais
ao consumo alimentar o assisti
rem de b1'a'los cruzados as priva
ções de outras menos .afortunadas
pelas eondições mesológicas ou

dimaLéricas. Nem se .entende que
as safras ala,rmantes e excessivas
de umas não socorram as defici-
ências e as necessidades de outras.
A coLaboração no campo polít.ico
é subordinada à assistência. recí-
proca e mútua que os Estados se

possam permitir ou i:azer em ou

tros ,s.etores da atividade humana.
As relações de c-omércio e de tro-

I ca se apres·entam como básicas à

efetivação da harmonia entre os

povos e á ,compreensão que entre
.el'es deve reinar para o f'ortaleci
'mento crescente da paz. Entre todos
os fatores que interferem fundamen
talmente na criação de um clima
paoífico e' 'progressista, necessário
ao soerguimento das nações, figura
o da alimentação, com o abasteci
mento regular em graLl de sufici
ência para suprir as necessidades
dementares.

O bloqueio de Berlim leve oulro

rilo que o de indispor as 110t (;nci- i

giões não produtoras e o escoa

mente elas safra".
O preço é condição essencial ao

desen volvimen lo da cultura rio

grão cerealíl'ero que, comparado
com a de outro produto, nem sem

pre aparece compensadora. () la

vrador, [anta b que 'Parcim,onio-.
samenLe la\Ta a [erra, como o que
o faz em grande en \'erg'adura, ba
lancei a sempre os I Lloros prü'l'a
veis que premiarão seus esforços e

traballlos. Uma produção certa e

crescente fundamenta-se" num pre
ço estavel e nnm mercado sempre
acrescido. A.s quotas de importa
ção e exportação figuram, pOl'

cons.eg-uinte, como fator paralelo
ao preço e em circunstância tã-o

iIY)pl'.es·e-indivel quanLo ele. A se

gurança de mercado esUmula e

faz crescer a produção, ampliando
a na medida cOIYH'lue é reclamada
nos centros ,de consumo.

O Acordo resultante da aceita

çã,o das normas voLadas pela Con
fer,êncin. asseg'urará, a es,labilida
de no mercado mu.ndial do trigo,
o que equivale á formaç.ão de uma

corrente contínua de abasteci
mento de a'limen Los paN), as 'na
ções de todo ,o mundo.
A Conferência do Trig'o encer

ra, também, a lição de que ne

nl1um povo é auto-sufieiente e de

que nenhum Estado pode viver em Sr S "moot Marvl-oisolamento, desnecessitado de vi- •
;

�
zinllo p·1'óximo ou remoto. A con- Florlanópo]rs hospeda, desde on-

cUl'rência ao certa)11e ,de 48

na-I
tem, � sr. Seymour. Marvin, ilus

ções é alLamente significativa nes- tre Dlrelor Tndustl'lal da Condo

ie particular: os que produzem, roi! Tintas S. 'A., que aLualmente

precisam vender, as que nãü pro- visila os estados de Santa Catari

duze-rn carecem de com]'Yrar. Esta� na e Rio Grande ,do Sul para a a

bele-se, assi.m, o ciclo do comér- bertura de lojas que ·se destinam ,a

cio que é em ultima análise a a- venda 'p-o-r ataoado e a varêjo, dos

ceitação do princípio da fraterni· excelentes produtos Ipiranga.
"dade nniversal. O trigo funciona, cj Sr. Seymour 'Harvin pre�edi
na espécie, Clamo ·elemenbo catalí- rá hoje á inaug'uração da Loja Ipi
tico, servindo á aproximação dos ranga que se realizará ás 17 hora·s,
'povos e acenando-lhes ' om a a- à rua Tenente Silveira n. 24, e pa

bastança e a fecundidade, o sur- ra a qual recebemos atencioso te

giment'o ,de melhor.es dias, com legrama-eonvite.
,ares e pensamentos renovados. Acompanham-no para o m.esmo

Sirva aos homens n. lição. Se fim os srs. Romeu Am�al e Má-

unidos devem ser .para assegura- rio AmaI'al, r·épectivamente geren

rém-se a existência material .e fí- te da filial de Pôrto Alegre e da

sica, mais solidamente enlaçados de Curiti'6a.
devem manter-se para sobrevive- Desejamos-lhe feliz estada rí.esta

rem ás dissenções, ás guerras e capital 'e prosperidades á loja que

ás malquerêI}cias. franqueará ao nosso povo.

Segundo um comunicado emí- ja de Gotemburgo. A ,pOlicia deu
tido pelo Partido Conservador, uma busca no quarto em que. se

cnurchü tambem pretende vi- hospedava Gizi, enquanto a moça
sitar Wa&hington, "mas a vísi- jogava, as pai-tidas finais. A ma

ta do sr. Churchil será çle cara- ça confessou,' a policia, entre lá
ter privado e ele não assumirá grímas, que "nunca havia visto

quaisquer outros compromissos I coisas tão formosas" em sua pá-.
formais. Lria, acrescentando que não pode

"iesistir á tentação". Gizi foi pos
ta cm [iberdade depois de ter de
volvido .a peça roubada.

Churchlll vai
aos EE_ UU�
LONDRES, 14 (UP) - Wins

ton Churchil anunciou que em

barcará no dia 12 de março, no

"Queen Elizabeth", numa visi
ta aos E&tados Unidos.

Holandeses par'a
o Canadâ

.

\

Em primoroso . discurso em que
salientou o espírito de solrdar ieda
rle do homenageado, relatando elo

quentes exemplos da vida ccadêmi
ca, ofereceu o ágape o dr. Illli Soa
res, cujas últimas palavras merece

ram calorosa salva de palmas.
Agradecendo o almoço, o dr Cel

so Ramos Filho traduziu a sua en-o

ção por aquele ato de amizade, e

depois de várias considerações fi
nalizou seu discurso afirmando que
rr-cebía a homenagem, que era a

pr'imeir a de sua carreira, para ue
dica-Ia àqueles a quem tudo deviu :

os seus queridos pais.
O distinto conterrâneo, em segui

da, recebeu cumprimentos e, abra
ços dos numerosos amigos e admi-
radores presentes.

.

I

Não resistiu
à tentacêo

ESTOCOL:VIO, 11 m. P.) -A
Policia informou que a belissima
Gizi F'arkas, de 23 anos, campeã
húngara e mundial, de' tcnis de
mesa nas horas depois de ter rece

hido o titulo de vencedora do

Campeonato Mtmdí al ele 'I'enis de
Mesa para Damas, foi detida por
ter roubado um casaco, de urna 10-

Hoje no passadO
15 DE FEVEREIRO

de hoje recorda-nosA data

que:
- em 1.630, os holandeses ata

caram Recife e desembarcaram
em Pau Amarelo, comandados pe
lo General Loncq que iniciou o

ataque com 2 Divisões. compostas
de 17 navios;

- em 1.635, Luiz Barbalho, o

bravo guerrilheiro que se encon

trava com 170 homens no Enge
nho de i4antana de Mu;ibeca, f,oi
atacado por 1.250 holandeses de

Siegemundt von Sehkoppe, con

seguiu retirar-se até se por a sal
'vo em um bosque, perdendo ape
nas 6 mortos e deixando 1 prisio-
neiro; ,

- em 1.641, chegou a Bahia
uma caravela com a naticia da

Revolução Portuguesa de 10 de
Dezembro .do ano anter-ior, .em

que 'o Duque de Bragança fôra
aclamado Rei com o nome de D.

,João IV;
- em 1.6118, em São Luiz, fale

ceu o 5° Governador do Maranhão,
Francisco Coelho de Carvalho;

- em 1.801, em Porto Alegre,
Rio Grande do Sul, nasceu Cân
dido Batista de Oliveir-a, que se

tornou nolavel 'p:ul' "gellE estudoi>
e funções exercid.as, tendo sido

Deputado, Senador e Conselheiro;
- em 1.822, partiram do Rio de

Janeiro com destino a Lisbôa, se

le navios mercantes, e�nduzindo
as tropas 'portuguesas do General

.

A"ilez; Desses transportes, dois,
os "São José Americano" 'e "Tres

\corações" arribaram á Bahia ·e· aí

desembarcaram 381 praças que

reforçaram ãs tropas do General
. Madeira;

- em 1.823, nas linhas avança
,das da Bahia travou-se forte com

bate enLre tropas ibrasileiras do

General Lagatut e pOTtuguesas do

General Madeira, havendo as nos

sas lropas 'se portado com galhar
dia, saindo vitori,osas;

- em 1.8.!p'], faleceu no Rio de

Janeiro o Mar:echal de Campo
Manoel Jacinto Nogueira da Gama,
Marques de Baependi, Conselhei
roo do Estado e Senador do Impé
rio, nas-ci·do em São João deI Rei
a S de Setembro de 1.765;
� em 1.869, chegou enfermo ao·

Rio de JarLeirQ o Marechal Luiz
Alves ele Lima e Silva, Marquês de

Caxias, 'Procedente do -teatro de

operações no Paraguai, onde co

mandava as tropas aliadas desde

18 de Nov.embr,o de 1.866, 00ndu
zindo-a de vitória em vitória, até

Assunção;
- em 1.870, no Rio de Janeiro'�

faleceu Fl'ancisco Gomes Brandão.
Vis00nde de Jequitinhonha, Sena
dor .e Conselheiro

.

,de Estado, -
naseido na Bahia ',em 23 de' Mar

ço de 1.794;
André Nilo Tadas'Co

,

Declarações de
Eisenhower
NOVA YORK, 14 (UP) --- o ss

neral Dwight Eisenhower declarou
hoje ante UIl1 "fôro" pró-dernocra
cia realizado na Universidade cip
Columbia que os Estados Unidos EiS"

tão em perigo de cair ,sob urna di
tadura "devido a uma progressiva.
paralisia elo pensamento" e a cxces

siva centralização elo govêrno. C:OI11-
parecendo pela última vez ante os

estudantes, antes de assumir suas
funções como presidente interino
ela Junta de altos chefes das Iôrças
armadas da Nação, Eisenhower dis
se: "A ditadura sob a qual poderia
mos cair talvez se produza mehan
te uma paralisação progressiva do
iJ('nsamento.

Se permitirmos que continué o

constante desvio para um govêrno
centralizado, haverá uma pc'olHha
ção fie burocralas em tôd::t a ;-O;a
ção". Declarou o president·e rla l'nl
versidade de Cólmy!bia que, <:'omo

resultado disso, os burocratas :;e

apropriariam de tôdas as proprIeda·
des, "produzindo-lhe' uma ditadu·
ra"_

Enforcados
em Tóquio
YOKOHAMA, 14 (U. P.) - Oilo

ex-membros' do exército imperial
japonês, cQndenados por VlO�aç'lO
das leis e costumes da ·guerra, fo
ram ·enforcados em Tóquio, na ))ri
são Sugano, segundo revelam au

toridades norte-americanas.
Dois dêles foram conden'l.dos por

terem tomado parte na "Mllrc.<11l rl3
Morte·", de Bataan, lllll co�ond

.

e

um major. Cinco foram executados
por suas atividades em Tnnan, na

Indochina Francesa, em' abril de
1945 e um oficial médico foi conde
nado .à morte e executado Dor es

p::ncar os prisione'iros e Ilf'gar-lhes
tn,tamento médico.

SERViÇO DE
METEOROLOGIA
Previsão do Tel):lpo, até 111 horaS.

do dia 15.

Tempo: Em geral instav.el.

Temperatura Estavel.
Venlos - Variav'eis, frescos�

TemperaLuras extremas de hoje:
'Maxima 26,2 minima 21,8.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EscritóriO Técnico
Cid Rocha Aml,.1
ENGENHEIRO CIVIL

�viso aos srs, interessados que,
tendo regressado de sua viajem aOIl

Estados Unidos da América do Nor
te e países visínhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu escrítóríe
(Rua Presidente Coutínhc D. 22),
tIl0S primeiras dias de 'agôsto, .espe
rando continuar a merecer as espe
ciais atenções de seus amigos e

clíentes,
'Pedro Medei�os.' Aoxiliat

o ISTADO-Terc.-•••,. '5 de ':ev.relro .. tM9

,

. . . . . . .. .. � .

mas •••
[:�m penteado!

.-! cci);�
TRIUOFERO
DE BARRY,
FIXÀ o CA.BÊLO

.... .
'

.

.c.mi.... Gravata., Pifame I
.

Meia. :d•• melhoreli�,pelo." ,me
DOrel preçol 16' D.,�C:ASAidMIS
CELANEA ..J. RaaU. Mafr. I
••••••••••••••• � •

? •. � ••••••••••••• ,

I'rU'\ VOLUNTARIOS.OA PÁ,TR'" N...ee . '.0 ANOAA

"(; .. ,);,. POSTAl, 6tl3 . IE�EI'OIoIC: 111140 . fHE!õõliA.U. ""IQf!CfOlt..

Agencia Geral para S.!Calarlna
Rua Fefipe : Scbmidt. 22--Sob.
c. Postal, 69· Tel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS
.. ,

';'tM' '�'E· :Óiscü�i',····'····
�1Il 'minha casa só se bebe o delicios� CAFlt

MIMI, ainda mais, agora que está distribuindo
c.mo brinde, valiosas BATF;RIAS DF; AI,U.

,
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o Ford 1949 tem uma no

va e mais resistente cor

rosserla .. , 59% mais sólida.
Um centro de gravidade
mais baixo proporciona
maior segurança na

Marcha m rcic, com os ossantos bern.rror-rnaio do

corro, nõc sôbre os eixos. Há moia: molas espi
rais Hvc ro-Cotl, na frente, e molas Pcrc-Flex-c+rós,
Que dispensam lubrificação,

Um novo e possante motor V.S,
de 100 covolos, com a famosa
eco no rn lo Ford, Planejado e

construido para um funciona
mento suave e eficiente - no

tráfego urbano ou nas estradas.

Admire sues linhas ex

ternes, VEia que harmo

nio, .qus beleza! Por

dentro, é outra rnorovi

lha: Novo esto'famento,
novo painel de ins+ru
mentos - nova cporêncic. Silhueta mais baixa,
conservando a mesma distância do solo •

•.!iI'mi1 Grcçcs ao' '0'0' slstarncs do

resfriamento, lubrificação e com

pressão, o novo Ford 1949 economiza até

10% a mais de gasolina, Nova transmissão

suplementar (opcional a custo extra)
ecnnomiza até 25% a mais de ga�olilla.

Um carro mais baixo,

conservando

I
I'
I

, .' ,

a mesma, distância. do solo

FORD MOTOR COMPANY

IPASE
Serviço ,de Seguros de Vida

f,omunlcaç@o
.

Missal
A Agência do I: P. A. S. E. solicita aos senhores segurados

'que no corrente mês façam o pagamento de seus prêmios de

seguros diretamente na Agência local, tendo em vista que (J1

sr, Cid .Ardígo deixou o cargo de cobrador a partir do dia 3.

I A Gerência

A 'vENDA NAS MELHINIES FARMAcIAS'

VENDE-SE' por motivo de mudança
Grande ,área de terreno ià cultivada

'

,(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-BarreiroS'
A rea de 14? metros de frente por 1,850 de fundos, incluindo

c � o 6 casas de madeira é uma de material.
"

,

,
. ,

TRATAR:

Florianópolis - nesta redação ou Escritorio L, de A L. Alves�
Barreiros - com 'o proprietário Mathias Iha.

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

l

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r./ ,-GR�NPjb'SA� NOITADAS CARNAVALESCAS DIAS 26, SABADO, 28, SEGUNDA-FEIRA, DE FEVEREIRO Elo DE MARÇO, TERÇA-FEIRA, AS 22 HOARS. DIA 27,
. DqMIN<;O, MATIÉ[ INFANTIL ÁS 16 HORAS. VEN,DA DE MESAS DIA 12 SÁBADO, ÁS 14 HORAS, NA SEDE DO CLUBE. QUARTA-FEIRA, DIA 9, AS 20 HORAS

._REl!.NIÃ�DOS BLOCOS ESTANDO CONVIDADOS PAR-A A MESMA SENHORITAS E CAVALHEIROS. .

' J

. �.� ;(
-, Indústrra e Comércío

Bonini, Renaux

ReaJizavel
Madeiras

. .

Almoxarifado . .

�ev,edol'es em C/C . .

ítulos a Receber . :.. . .

Títulos em Cobrança .:.... . .

Títulos em Caução . .

Segl!rO� a _Receber � .

Capitalização .... _. . " . . . .. . ..
'

.

Partjcipações .,..... . _.'

Madeiras em Reserva
a menina CIcia 'I'erezinha, Devedores por Endoss�··.·.·.·.. :::·:·.·.·.·.·.·. �

filha do SI'. Manoel Alfredo Bar- ;I
.

bosa; o sr. Vitor Klapott, funcio- .

Contas de res�Itado pendente fi'

-uarlO federal'
PreJUíZOS ,a Amortizar

, .

, .

'

.. "

Contas de compensação .

o memno Carlos, filho do ·sr. Os- 1 itnlos Endossados _. ,

, -car Pinto. Ações em Caução'
,

::: :':
"

, .

..

vJtRsXRI{,)S
�R. QSW�:;PQ BUL'CAO VIANA

): Ani.vers.àfi:a-se hoje o sr. dr. Os

��:Walçlo, BüJp�lo Viana, advogado e

'J:e.pr_�s:enL�111)e da U: D. N., na As

���rriblê'ia �islativa. Presidente,
;)a .anosj.... ;

.�. ira 'I'enis Clube, o

: 'L1'listinJO'; ersariante é grande-
. ����en'�!��� o, pelo que receberá

�boje;;':'iIiü .
as homenagens.�-

: '���:��:�:;�
.

'é·�: --
'.�RA. '_(}-SCAR RAMOS

.' Festeja. boJe SUa data nataliciá a
. .exma. ::si'a: Ceci Lobato Ramos di
,.$na cons'ôrte '>(10 sr' dr: Oscar de
Oliveira Ramos, ensenhetro resi
:dente em Pôrto-Alegee.
\:;

DR. ElVIIL IO THOUSEM'
Ocorrente hoje o aníversár-ío -na

lalicio' do sr: dr. Emílio Thousem,
.:'abalisado clinico residente na Ca
pital Federal.

FAZEM
-o-
ANOS HOJE:

a exma. sra. Ondina Vieira Car
<doso, esposa do 'sr. Acelino Asso
nipo Cardoso, 20 sargento do 14
B. C; a exma. sra Marieta Cardoso
Busch, esposa do sr. Arnoldo�uch,funcionário estadual;
.Busch, esposa do sr. Arnoldo Buch,
cha, filha do sr. Sarg. Avelino Ro
cha:

, o o o ••••••
-

••• " ••••••••••••••

AGRADECIMENTO

Venho por este meio externar

:.a publico o grato dever com os

�mais vivos e sinceroS! agradeci
mentos ao Dr. Mario Ramos
Wendhausen M.D. Diretor do'

Hospital Nereu Ramos, ao Dr.
Wilson Mendonça e as bóndosas
e abnegadas Irmãs Heinrich e

Dóra respectivamente Diretora
€ enfermeira do referido Hos

pital pela maneira dectlcada e
.

zelósa que foi tratado nosso fi

,lho Silvio Carlos não medindo

esforços para que ele pudesse,
voltar curado para junto aoS'

seus paes.

:: A todos pois:
ra gratidão.
Florianópolis

1949.

nossa imorredo-

7 de Fevereiro

Euclyq.es Antonio. Ricardo

Ar'Celinâ
.

Silveira Ricardo

VEND,E-SE
Vende-se 2 lotes de 10 metro,>. de

'Jrente por 30 de fundos a Rua An-
, tania Ma�tos Are�as no Estreito
'próximo ao ponto de onibus, t.ratar
"com Artur Hartoog na Cia. Telefô
nica Catarinense.
• 0 •••••••• 0 o o o 4 •••••

BO,\:S NEGóCIOS DE IMóVEIS?
Só ror intermédio do Escritório Imo

biJiár'r A. L. Alves.
Rua Deoeloro 35.

I Do sr. Tito Santos, secretar+o da

I RELATóRIO DA DIRETORIA Sociedade Beneficiente Nossa Se-
Senhores acionistas: I nhora da Imaculada Conceição, de
Em obediencia a disposiçãr, legais e estatutarías, vimos submeter á Nova-Trento, recebemos a segufn-

vossa crrtertosa apreciação, o Balanço Geral, Demonstração da conta
"Lucros e Perdas" e demais documentos referentes ao exercício ete

te carla:

1948,_ os quai� já mereceram aprovação do Conselho Fiscal e cujo nare-

ceI' ora publicamos.
..

. ,�sperando sejam igualmente aprovadas pela Assembléia Geral 01'
dinária, o -refer'ido .bal�nço e demais contas . daquele ano, esta Diretol'ia

�e coloca a vossa ínteíra disposição para prestar-vos quaisquer outros
informes que porventura necessitardes.

Rio do Sul, 3 de fevereiro de 1949.
Ernesto Guilherme Hoffmann, diretor-prcsidents
Victorio Fornerolli, diretor-gerente

BALANÇO GERAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZE:.\IBRO DF HHS
ATIVO

-

Imobilizado I'" •

Imóveis .e Bemfeitorias . � ..

Edificios e Dependenc'ias . _

'

.

Instalações . : .

Obras e Melhoramentos . : .

Estável
Móveis e Utensílios ..

Máquinas e Acessórios _ . . .. . .

Veículos
. _ .

Ferramentas . .. :..
.

.

Rio do Sul, 31 de dezelllbro de 1948
--------

E�nest.o Guilherme Hoffmann,. dir,etor-preSidellte
Vlcto�lO ForneroJIi, diretor-gerente
HenrIque Hoffmann, guarda-livros reG' 19991)

DE:\10NSTRAÇXO DA CONTA LUCROS E PERDAS EM 3ic DE DEI-
ZEMBRO DE 1948

' r
.

A Diretoria do Clube Doze de Agôsto avisa aos seus asso·

4 O( �
ciados que só serão reservadas mesas para o Governador. do

. j .832,60
3.89 .229.70 Estaêlo, Diretoria do Clube; Rádio Guarujá, que irá irradiar

--=-:?71.74_�,30 os bailes e uma mesa para Imprensa .

9.734.1107,60
- Afóra essas mesas, todos, sem exceção, estão sujeitos às

------ regulamentações já distribuídas entre os associados.
_

8.ó95.0�3,3u

I
A Diretoria

71S.0(j(},"!(' '.-.<) {) () () ()._.()....()....{).....(l.....().....(l�()�(Q

9��::;; I' -

.11" IA/. %.
.

'1_-','Rio tIo Sul, 31 de dezembro de 1948 /�_
E�nest? Guilherme Hoffinan n dir,etor-presidente
VlctÓ�lO Fornerolli, diretor-ge'rente . , I
�e:R���RH�fÕmêo�S�l�ht'l-�;�-ciLreg. 192!)(l ,o T ti' L· -, d

01
O Conselho Fiscal_desta Sociedade, depois de 'estudar detidanicnte ranspor es· Jlereos III a a ,

°t J?alandco, D.emdonstra,çato da Conta Lucros e Perdas, relatório da Dire- ,e 01'
ona e el1laIS oeumen os refel"entes ao exei'cíc'l'O de 1948 d ' t ,t· t d

.

f
.

.

e .e cons a-

f
ar. �m �1 o a mais �er eIta ordem e exatIdão, é de parecer que os re- o 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Paranaguá _ Cuntiba
ene os oCll�mentos ed��m8 ser aprovados pela Assembléia Geral Urdi- I :_ Joinvile - Florianópolis e LaJ·es.

o'

nária a rea Izar-se no la de .Março p. vindouro. ,Paul() Baller o
3as. 5as. e sábados: Lajes -- Florianópolis -- Joinvile

1

Genesio M. Lins * Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio. o

Fridolin Porath ,\ ,
___ .__ . __ .. __ ._

o Opera com A viões Douglas DC3 de 21 lagares. 1

� Agentes: Fiuza Lilpa & Irmãos i'
I Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565 i:
�. Q
....()«{--().....O....()..-.()..-.()�)....()�(L.-<)�()....()....()�

Disponível
Caixa . .

Bancos . ••••••• A ••••••

..

----

---------------�------------------

de !\ladeiras
S.A.

Rebatendo falsidades

3

os

Não exigível
Capital .. _ _. . .

Fundo de Reserva Legal . : ..
Fundo de Reserva Especial ,.. . .

Fundo de Depreciações . .

Fundo Devedores_ Duvidosos .

EXigível '

Títulos a Pagar .... .

Bancos Credores
. . ..

.

,

Comissões a Venc��:'"
, .

Arrecadação p/c de T�l:��i�-�� :
-

-

Credores em C/C
' .

Contas a Pagar .. ::::....
. .

. . . . . . . . . . � . . . . . . .

,
.

Contas de compens�ção
Endossos para Descontos
Caução da Diretoria .

. "
.

........... • •••• 4 •• o

sua cidade natal e que nunca fez

parte da reí'er ida sociedade.

Sobejos motivos teriam

612.008,40
483.333,80
102.680,00
298.751,40

poderes publicos para recriminar'

o proeedimento, de um cidadão

que pretende ser muita coisa e

Senhor Diretor : nunca tomou parte na Sociedade

A edição do "Diário da Tarde"

I
mais beneficente do seu Mun.ici

de 2 do corrente, publicou um ar- pio, a qual exije apenas a contri
ligo assinado por Walter F. Piaz- buição anual de CR$ 12,00 e não

za, intitulado "Nova Trento Exis- a ele o direito ele reclamar con

Le 9" Quis o autor atacar os chefes tra quem, tão expontaneamente
dos poderes públicos, por falta de contribue, para beneficio da po·

assistência ao Municipio de Nova pulaçâo ncotrentina.

'I'rento e em particular ao "Hos- Desejaria que todos os leitores

pital Nossa Senliora da Imaculada de O Estado soubessem que o 'povo

Conceição", desta Cidade. de Nova Trento e em particular a

Não desejo, referir-me à parte Diretoria da Sociedade do Hospi
referenle ao Municipio, mas sim á tal, reconhecem a grande óbra be

correlata, com o Hospital da Socie- nemérita prestada 1&0 Municipio
dade Benefic-ente Nossa Senhora pelos poderes públicos, a quem

da Imaculada Conceição, em cuja devem gratidão.
Dir-etor-la exerço .-0 cargo de secre- 'Outro absurdo irnperdoavel co-

tário. meteu o aulor do citado artigo ao
Em primeiro lugar desejo escla� perguntar o motivo 'Porque o ser

reoer, a bem da verdade, que o viço Nacional de MaJária extirí

Hospital desta Sociedade, sempre guiu o Posto de Medicação na Ci

tem sido subvencionado peln (+0- dade de Nova Trento. Qualquer
verno Estadual e Municipal 'e em criancinha do Município sabe que

importâncias satisfatórias (se fôr o Posto que funcionou na Pref'ei

necessário indícareí as irnportan- tura Municipal, não foi extinto mas

cias anuais recebidas). sim aumentado para 32 postos, que
A Legião Brasileira de /Assis- funcionam ininterruptamente, jun

tencia tem auxiliado o Hospital to ás escolas estaduais municipais
com a importância superior a.... e ao GI'UPO Escolar.

CR$ 90.000,00. Ainda em Janeiro A verdade não pode ficar oculta

de 1946, forneceu ao mesmo : uma e quem acreditou nas mentiras do

geladeir-a, uma mesa cirurgica mo- "Diàrío da 'Tarde" em "Nova 'I'ren

dei-na: um Iaboratótio comp lelo; to existe", procure, aqui em Nova

um. aparelho de ondas cur+ns, etc. Trento, sahcr .o quaruÇ!_anda enga-

Os poderes públicos federais por nado.
intermédio cio fundo de Assisten- Antecipo sinceros agradecimen
cia Hospitalar, concederam ao Hos- tos a V. S. pela punlicação da pre

pilai, em 19/18, o auxilio de .. . . .. sente carta, em defesa da verda

CH5i; 20.568,80, e ainda incluíram de, e valendo-me da oportunidade
no Ol\lament.o do corrente exerci- ,apresento-lhe as minhas.

cio, '0 aux-i1io eSí)ecial ele Cordiais Saudações.
CR$ 20.000,00. Tito Santos SECRETARIO DA

Está pois mal informado o neo- SOCIEDADE BENEFICENTE N.

tl'en�ino quP até onLpm viveu em S. IMAQULADA CONCEIÇÃO.

Agosto

1.496. 7 1;�,60

36.554,90
1.949.540,50
,1.220.642,90

10.312,00 3.217.U;)0,30

33.292,10
286,10 :�3.578,20

446.043,90
. 92.195,90

\1.728.761,20
431.052,30
160.000,00

1.016.591,20
782.700,00
196.317,20
10.000,00

1.587.500,00
112.253,20 13.563.414,90

5.523.1 W,1D
. '27.4-94-,50
40.000,00 �7.4!)4,50,

------

.16.90!.7;IO,90
----- ...........

5.000.000,00
60.619,50
1.21.238,90
928.244,50
31.038,50 (i:141.Hl,40

2.785.373,80
4.487.007,60

25.327,00
3.038,50

3.340.030,80
52.317,30 10.6H3.09ií,oo

27.494,50
40.000,00 H7.494,50

_._---

16.901.7::IU,90

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS
.

Curso de Inglês
Levo ao conhecimento dos senhores associados que o Cur

so de Inglês deverá ter início em o próximo dia 4 de março e

ol>edecerá à orientação do Prof. Waldemiro Cascais.
Todas as informações serão prestadas por esta Secret�

ria, todos os dias úteis das 18 às 21 horas.

Florianópolis, 15 de fevereiro de 1949.
Erasto Macedo, presidente ..

Clube Doze
A V I S O

de

CRÉDITO
Madeiras _ _ .' ..
Rendas Diversas .

.

Pr'ejuizo a AmOI'jizar
. : .. :

.

• 4 ••••••••••

DÉBIT.O
Despesas Diversas _ .. .

.

Gastos de Fabricaçã'O . _
.

Fundo de Depreciações . __ .

HERGILIO POLLI e OLIVIA POLLI e VIUVA MARIA JOS�
B_ORGES, participam aos seus parentes e pessoas de suas relaçoes o contrato de casamento de seus filhos

PAULO e DULCINÉA
Florianópolis, 10 de fevereiro de 1949.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o B TAflf\ - rerca"elr"! 15 cse FevereIro Cfe '9.9
.'

A

VOCE

fomcsc .ostro do "Repu
bl;c Pictures, que aoo
rece em 'IPrrmovero
na Se r rc" .

I -

-

.... . ,
.

Relojoaria Progre1so
de jUGEND 8P FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DÊ
hEEMBOLSO POSTAL

Faça seu peuido por carta ou
.

telegroma.e pague
sómente quando receber,

N. 9 cr$ 260.00N. 31 cr$ 100,00

Despertador de baIlo
ilum�nQ a noite

Sui..o de qualidade

Uma maquinp. foto.grafica
americana de focU

manejo

Nouo. ,elogiai lao acompanhado. dOI re�pectivol oertificado.
de

_ garantia.
'

.
-

fEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

',Curitiba - Praça Tiradeat.. , 260 - Poraná
..·..·...

··êÕMPANHÍA-··�AíiANç:r··íiA···BÂÍÍiA;;.·
...�--

Fundada em 1870- Sêde: BAHIA'
INC:flNDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944
.

CAPITAL E RESERVAS . _ 1......... Cr$
Responsabildades Cr$
Receita .:.... . :....... Cr$
Ative . :... Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Gr$

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

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245.30
142.176.603,80
98.687.816,030

76.736.401.306.20

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

I·Coqueiros Proío Clube
AVISO

De ordem do sr. Presidente dêste Clube, baixo o presente
aviso, na conformidade do que ficou resolvido pelo Conselho
Deliberativo, em data de 29 último, que as quotas de proprie
dade foram elevadas para Cr$ 5.000,00 (cincomil cruzeiros) a

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

Coqueiros, 31 de janeiro de 1949.
Raulino Horn Ferro, Secretário:

..........................
· '

•
•
•
•
•

:
•

: Oferece seus serviços.
•
•
•
•
•
•

! Caixa Postal 55.

.............0............
-

Datilógrafa
I

diplomada
\

Cartas a Maria Inês
Ferreira.

FERIDA.3 REUMATISMO �
PLACAS SiFILITICAS

,Elixir. de Nogueira
Medicação auxiliar no tratamento

A SIFILIS ATACA
-

TODO O ORCANISMO da ,siflli.
O figado, o baço. o coração: o e.tamago, o. pulmões. a pele, I·�-----'----------

produz dores de cabaça, darei no. OSlO., reumatismo. . SENHOR!TA! '

cegueira, queda do' cabelo anemia é aborto.. IConlulte () medico e tome o popular depurativo ELIXIR 914. I A ultima creação em reiri-

Aprovado pelo Do N. S._P. como medicação auxiliar no trata- 'I gerante é O Guaraná KNOT
mento da Sífilis e Reumatismo -da me_ma origem, ,

\
EM GARRAFAS GRANDES

Inofénsivo 00 organi.mo. agradaval come> licor I, Preterindo-o está

.1 ,_.. .,. ��:�:-.. _�-�_
.. _ ..

__
...

-==-_=._
..--._---- acompanhando a moda.

. Representações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HA LONGOS ANOS, E QUE DiSPÕE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇ0ES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

,RESPOSTAS A ÇAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO. Quando alguém., tal�G"""

Iherro da ilustracl!.o a.-oun...�
lhe. em ..nuI.vel gesto,. 11m aâlice cio
excelente ..peritlvo KNOT. lemb�

De pessoas têm usado

com bem resuUado o

pQpular depurativo

I
I
I
'I I' J

i/I'f »aoooro DA raors». 1/,.0••(0/1. eU6VROS
_______�TÂdA. �

I

ee v. Sia.. de acrescentar, ao a.�
oe. a gentileza:ESíE.i rk�.
BF'10 NEY APEi?JTiVO

pnEDi!.El(J!
.

�""

I
I
i

I '

I

� � .. �"""""""""" .. """"

PASTA nENTAL
ROBINSON

Transportes "rgulores de cargos dopôrto ae

slo FRANCISCO DO SUL para NOV4 10RI
Informações comos Agente.

I

FJ�rien6po III - Carlos HoepckeS/A - C{ - Teletooe 10212 ( &0 i. t eleg.

�ão Franchco doBul - Carlos Hoepcke S/A -CI - Telelone 6 MOO � ��AC1C

Casas Pré-Fabricadas 'I·
Desde CR$ 30'0,00 a CR$ �OO.,OO' o

metro quadrado
Consulte·.'lOS 8@m ccmpromisso

Reinis,ch· Sjft·-_ Rua João· Pinto, 44
Teldg.rama REI' I,se; ��� . Ptor-tanúpults

i ,
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5o ESTA')' - Terca felr. 1S ele Fevereiro G. '.49 '

,. Combata
o Reumatismo
fnquanfo Dorme

Se V. sofre de dores agud'as,' se suas

:articulações estão -inçhadas, isso prova,
que .V. está se intoxicando porque. seus

I rins não trabalham bem. Outros sin
tomas de desordens nos rins são: fre
qüent,es ·levantadas noturnas, dores nas

costas, lumbago. dores nas pernas, ner- ,

vosismo, tonteiras, enxaquecas, torno
zelos inchados, olhos ernpapuçados, falta
de energia I perda de apeti te, etc. V. deve
eliminar os germes que estão arruinando
sue saúde. Cystex combate êsses
transtôrnos removendo .sua causa. Peça
cystex em qualquer farmácia sob
nossa garantia de q4�.'b aliviará rapida
mente. Em 24 horas V. se sentirá melhor
:e completamente bem em uma semana.

Compre Cystex hoje mesmo. Nossa
garantia é sua maior proteção.

Cystex no tratam�to de:
-

CISTITES, PIELITES E URICEMIA

"FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICARi

Vende-se

'Maqainário Cr$ 250.000,00
-f'rédio, Imoveis Cr$ 90.0(){},oo
-Sitnada em Campo Alegre - S. C
-Vende-�e th. só maquinário
informações com A. Wehmuth
Brusque - Santa Catarina"
.......... " .

Vende-se'
Uma Garapeira nova' com

carretinha e latão.
Tratar com Joâo Duarte, à

rua Capitão Augusto Vidal 127
. Palhoça .

.DR. RAFAEL G CRUZ. LIMA
, e

DR. CARLOS 'LOUREIRO
DA L.UZ .

ADVOGADOS
Escritório:

n.O 18 -

Rua
.

João Pin to
Florianópolis

',••••••• o" o' 0:. ••••• 0 .

na Praia
Casal sem filhos procura

quarto com pensão na praia.
Cartas para esta' redação ende
reçada a

.

C. M. P.

Costureira
Possuidora de grande prática,

aceita tôdas as encomendas'

que se apresentarem.
Roupas de crianças e senho

. raso

Preços módicos.

RUa Duarte Schutel n. 56
� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CASA
Passa-se o contrato de exce

lente casa, com garage, a quem
indenizar as benfeitorias feitas
-na mesma.

"Tratar à Rua Felippe Schmidt,
22, sobrado
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Casa Récem
. cousfrutda
DESOCUPAD�

RUA FELIPE lVEVES
6xl0 raebros, toda de

material .

... .. • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • I" •••••

TRATAR NESTA REnAçÃO
o VALE DG ITA.JJl
Proeurem u ·A.�.é"

.

. ProrreslO,
LIVRARIA 43,�

JlOSA

Veja: a cpinôo do Sr. Antonio
RU:Js, de Sanlos, proprietário do
Rápido· Rodoviário Ruas:

«Subir a serra diàriamente,
caminhão sobrecarregado, é
",alho que mói um pneu•. Por

. prefiro GOODYEAR I»

com o

ira ..

;550

.

Alta Quilometragem

No NORTE ou no Sul, na cidade ou nos campos,
os veteranos que enfrentam trabalhos pesados preferem
sempre Goodyear. Porque êles sabem que seu trabalho

. requer um pneu de confiança da carcaça à
ii' .

banda de rodagem e feito ponto por ponto para
o seu serviço. Equipe, você também,' seu caminhão

� .

com gigantes Goodyear 'especiais para seu trabalho
e obtenha maior rendimento e maior segurança. Os
pneus Goodyear resistem melhor, por mais árduas
que sejam" as tarefas .

UM PNEU PARA CADA SERViÇO•••
e

M�IS SERViÇO' DE CADA PNEU!

I'

Pc re serviços gerais. Desenho es

pecial de desgaste lento/que pro
porciona baixo custo pOt' quilô.
metro perccrrtde e gt'c.nde resis
tênc:a contra cortes e rach,oduros

.

-'.

Para serviços geráis onde é ne.
cessária maior fração. Desenho :.',"antiderrapante. Extraordinária
IIexibifldade, que evita e.lôr�cs
dema.lados da carCQIIG e reduz
o aquecimerito�

o Ilhio·j
\

"VI:R<iEM ESPECIALIDADE"

"

(Marco rea-ls!

l
j

! . (lA WETZEL' rNDUSTRIA.L-JOINVIL�E
TORNA A FOUPA BRANQUISSIMA

.'
!

...
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ai Oa�pe-
ante-untem o Palmeiras, campea- d.,

de 3 a' 1, na peleja' decisiva efetuada em

sagrou-se Bi-Campeão Catarinense

Derrotando
gem �:ua

de

BJumenau,
cancha,
Futebol

pela expressiva conta

Jnlnville, o 'América
t 948.

em

de

A equipe do Paula Ramos, bi- conquistou o titulo de vice-carn- não convenceram, sendo os mais
campeão da cidade, realizou na peão, faltando apenas a peleja fracos da equipe.
tarde de domingo, no "stadium" Plameícas Ipíranga para o en- O lento inaugural da partida _

Compensaçao:da rua Bocaiuva, nesta capital, a cerramento 'do maior e mais sensa- foi conquistado, com um "shoot" Ações caucionadas ..

:
...

sua última partida no certame es- cional certame estadual já reali fraco, mas bem calculado, aos 17
tadual de futebol de 48, enfren- zado. minutos. Aos 41 minutos Chinês
tando o "onze" do Ipiranga, cam- O cotejo de domingo entre 'Cometeu toque dentro da área pe-
peão da Liga Mafrense de Fute- Paula Ramos e Tpiranga teve um rigosa que o juiz puniu com uma

hol, frente a� qual baqueou em Iranscurso regular, terminando pena máxima, cobrando Bastinhos
Cano inhas, no jogo do prírneiro Javorrivel ao quadro de Dirceu que mandou ás redes, igualando
turno, pela expressiva, contagem Gomes, :pela contagem expressiva a contagem. 1° tempo - 1x1.
de 3x1. de três a um .. Justíssima a vitória Aos B minutos da segunda fase,
Embora o clube de Canoinhas do campeão ria ilha, embora jogas- Benteví num esforço desesperado

não estivesse 'Com as credenciais se sem impressionar, decepcionan- apossou-se da "esfera" estendendo
de um advprsário ,ele respeito, do em todos os instantes da movi- a Mandico que muito hem colo
grande foi o público presente á mentada lula, dada a falta de cada 'e livre de marcação atirou
luta, arrecadando as hílneterí as compreensão que exist.iu entre os forte vencendo a per icia de Bóde.
cêrca de 8 mil cruzeiros, jogadores, salvando se apenas três O ú ll-irno. tento da 'Peleja foi
Era a primeira vez que o esqua- elementos, que estiveram sober- conquistado por Benteví, 0001 um

drão de Basíínhos aqui se exibia, hos:. 'I'o.nico, Chinôz e Maudico. pelotaço violentíssimo, quando
daí a do público. para ve-lo preliar Dos médios Chocolate foi o me- faltavam poucos segundos paca o

em nossos gramados: esse mesmo t lhor, embora não tivesse Jeito -uma Lrrmino d a contenda.
clube que conseguiu deter a tr-aje- grande Partida. Nenem fraco no, 'Os. quadros estavam assim for
tória brilhante que vinha tendo o princípio, melhorou no segunda; ma dos :

Paula Ramos, quebrando-lhe a in- poríodo, o mesmo acontecendo Paula Ramos - T'onico, Chi
vencibilidade. com o novato Cazuza: Benteví Ni- nês e Nenem; Cazuza, Chocolate
Na peleja entre paulaínos e ip i- cácio, Lázaro, Fornero lli e Ivau, e Ivan (depois Fornerolli); Láza-

ranguístas iria apontar o virtunl
. pouco J'izerarri, sendo que este úl- .['0, Beriteví (Nicáeio}, Nicácio,

"lanterninha," do certame, pois timo foi expulso, do gramado, aos Fornerolli (Benteví) e Mandico.
a' colocação do quadro visitante 3J minutos ele jogo, quando o Ipiranga _ Bóde, Frederico 'e

era a mais desoladora, separado marcador assinalava 1xO para u Sebastião; Claro e Manteiga; Be-
um ponto apenas do tríeolor, en- seu bando, dr ixan do o quadro re- n ito, Lazinho, Bastinhos, Pavão e

quanto 'Ü América cfeliciava-'SP com duzi do para 10 homens. '1':8rézio.
'Ü primeir-o posto e, o Palmeiras O conjunto visitante não apre- Dirigiu a porfia com ,desempe-
contentava-se com a vice-Iiderau sentou uma grande exibição, mas rtno regular o sr. Newton Mongui
ça. Domingo o América venceu o não decepcionou como o Paula Ra- 111ol.
Palmeiras, sagrando-se bi-campeão mos, pois vezes várias. foi técnica Pieliminarmeute dcf'rontaram
do Estado e o Paula Ramos, levan- e Ttsioament.e/ superior ao tricolor se os quadros do Clube Atlético

e bem' que poderia apresentar um Recreativo Olimpico e do Lira ,T�-do a melhor sôbre o Ip ir-a nga, .

escore melhor, não fosse a falta nis Clube, vencendo .este pelo a-

de chance dos seus dianteiros que pertado escore de f x 1, após es

por diversas vezes puzeram em 'pa- tal' perdendo por 1 x O. Marca-
'nico a cidadela de Tonico. La- rarn para o Lira: Cuca e Julinho

,

zinho foi a figura dominan! e da e 'para <O Olímpico: Sadi. Os (]ua
tarde futebolística. O Jovem meia dros f.üram os 'seguintes: Lira -

direita realizou t1ma partida de Galo,. Carlinhos e Laudares; Dan
gala, demonstrando no gTamado os da, Mafra e Cuca; ValLer, Julinho,
seus grandes predicado,,, técnic'os. "Poli, Hercílio e Diquinho. Olim-
E sem dúvida alguma um ele- pico-H-élio, Pedro e Itamar; Al

mentI) qu,e muito promete._Mais win, TavaT.es ,e Início; Sadí, Arí,
que o público que se deliciou con1 Moacir, Gentil e Did) .. Como' juizes
as suas jog'adas, ficamos nós os mi- serviram os s1's': Manoel Tourinho,
litan te,;; da crônica esportiva, por na primeira· fase, e João Ê. B.erre-
qu"nto Lazinho '(Evelásio Vieira) d... ta, na segun a,

é no,;so coleg'a de imprensa, dirI-
gindo com muita inteligência o

semanário "Barriga-Vel'de Espor- ÚLTIMA HORAtho", que constitui o orgulho dos·
.

·esportistas canoinhnses. Ao Lazi- •

nho os nossos pal'abens pela sua E til Florianópolis oadmirá vel "performance". Secun-'
clando-o apareceu o guardião Bó- rei das plstasde qu e praLieol1 beJi.ssimas defe-

sas, sendo ü .esteio da dr [esa ipi
l'angusta. Os "mig-nons" zaguei
ros Fúdel'ico e SebasLifio, os mé

dios Clar.o, Zibo ·e Manteiga e o

dianteiro Pavão satisfatórios. Bas
tinhas' não l'eedi Lou snas grandes
atuaç-ões: es [orçando-sç sobretudo.
(h exll'l'mas Benito .e Perézio

o Paula· Ramos venceu,· sem convencer.
Baqueou o' Ipirunua. V�mpeão da Liga Mafrense de Futebol.
pelo escore de 3 á l.- �xpulso Ivan CIOS 31 minutos de
jogo.�LaziDbo o melhor dos 22.-N8 preliminar o Lira
superou o .Olímpica por 2 a l. -Os quadros. - O

.

JUiz.

Torcid a conlra .

.

Apesar de lutar em sua cancha,
aqui na Capital, o Paula Ramos,
no· domingo, não contou com as

exortações e o entusiasmo da tor

cida. O Ipiranga, inegavelmente
um competidor leal R, ardoroso,
mas bisonho, foi o preferido 'pa
ra as a'plausos do público.

Que fator psicológico influiria
.sôbre nossa assistência, levando-a
contra ·os locais? Das perguntas
que, a respeito, fizemos a diversos

,esportistas, colhemos qul o gesto
da torcida florianopolitana se

prende ao r·ecurso interposto pe10
Paula Ramos contra o América,
na p'eleja em que este foi o \'cn-

cédo!'.
Aliás, quando a partida esta-

va empat.ada, mui�os assistentes

lembravam, em grilos ehitosos,
que o Ipil'anga, se ganhasse no

campo, dev'E'ria depois ganhar na

lir;(/! I

Do que não resta dúvida é de

que o recurso do Paüla Ramos es

tá nreJndicando a sua antig'a po

vulal'idade.

V ia vérea, chegou ontem a es

ta Capital o catrgoTizado volan
te patricia Francisco Landi. A
União dos Chauffeurs prestará
hoje uma homenagem ao famo
so tri-campeão da Gavea, ofere
cendo-lhé um almoço nc Restau
rante Rosa.

•

Comercial CresciumenseS.I.
-

RELATóRIO DA DIRETORIA
Senhores acionistas:

r

Atendendo ás disl)Osições legais e aos nossos estatutos, temos o pra-
lib -, b 1 aeral e deruais

zer de apresentar para exame e de I eraçao, o a anço '" ..

contas referentes ao exercicio de 1948, com o parecer do conselho tis-

cal.
tI' t e venhais a que-Outrossim para qualquer ou 1'0 esc arec�men o qu

rer- encontramo-nos ao vosso inteiro dispor.
,

Cresciuma, 31 de Janeiro de 1949. .

I' Jorge Frvdbet'g - DIretor Presidente

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 19·18
,

A.T.I.V.O
Imobitizadõ esta-vel'o'u fixo:

EdifíCios . , .

Instalações Comerciais .
.

Moveis & Utensílios . .

243.342,80
21.104,70
38.546,10 302.993,6a

Disponível:
Caixa .

Bancos .

.
. 12.749,10

13.584,90 26.3:14,00

'733.719,10
522.401,70
29.000,00 1.285.120,80

20.00G.,co

1.G34.44�,4i)

700.000,00
17.Ô99,00
6.650,60 72::l.749.eo.

49.523,20
286.228,40
3.829,30

. 1.674,40
539.641,80 880.!Hli,10

:":O/)OO,vo

9.801,70.

1.634.448,40

Realizavel:
Mercador-las .

.

Contas Correntes .
.

Participações . - . . .. . .

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

Total: ..

Não Exigível: .

Capital .
.

Fundo de Reserva .
.

Fundo de Depreciação "�O • • • •• • •••••••

Exigível i
Bancos .

,_ .. ).. .
.

Títulos Descontados . .

I. A. P. C .

Dividendos não procurados .. ,..... . .

Contas Correntes . .

Compensação:
Caução da Diretoria , .

Lucros & Perdas:
Lucros suspensos . .

Total: ...........................

Cresciuma, 31 de Janeiro de 1949
Jorae Frydberg - Drretor-presldente

,'

"Wilson Barata, contador, reg. 0066/- C. R. C.

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS & PERDAS EM 31 DE
f DEZEMBRO DE 1948 .

DÉBITO
Administração . . . . . . .. . .

Dcspezas comerciais . .. . .

Impostos, taxas & seguros . ,... . .

Contribuições de previdência . .

Manutenção de bens . .

Despesas gerais . .

Lucros do exercicio '

, .

H)6.�82>70'
165.52:),00.
67 .8f,;�,4tl
9.5tiS.so
1.281,00
12.n�,8(l
9.eOl,7fr.

4G3695,9o-

\ CRÉDTTO
Rendas diversas . � .

Mercadorias ... ,.... . Y"
'......... • ..••...•••••••

13.035.So
450.6GÜ,lo.

_ . .1._'__

.!i:i3 f95,9o

Cresciurna, 31 de .Janeiro de 1949
Jorge Frydberg - Diretor-presidente
Wilson Barata, contador, reg. 0066 - C. R. C.

PARECER DO CONSELHO FlSCAL .

O conselho'fiscal da Comercial Cresciumense S. A., no exel-cício de
suas funções, tendo examinado atenciosamente tôda a escrituração, fi

inventário, o balallrço e a conta de lucros e perdas referentes ao exer

cie'io de 1948 e sendo-lhes fornecidas tôdas as informações e escl';l'<'d
mentos solicitados, declaram ter encontrado tudo eI]l perfeita ordem e:

correç:ã'o, sendo de parecer que os mesmos devem ser aprovados pela as

sembléia geral.
.

,Cresciuma, 27 de Janeiro de 1949
.

Tarquinio Balsini Junior
Mansueto Costa
José Con!in Portella

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

CURITIBA TCU.CRÃM'A: PROSEBRAS

VIA - s o
o Deleg'ado do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos:

Comerciários, no Estado de Santa Catarina, avisa aos srs. em

pregadores que, no corrente mês, as co�tribuições devi.das .ao
l'hstituto deverão ser pagas na Tesourana da DelegacIa, sIta
à rua Felipe Schmidt, n. 37, em virtude de se encontrar em go
zo de férias o servidor encarregado do serviço de cobrança.

Florianópolis, 9 de fevereiro de 1949�
Oswal Pereira Baixo, delegado. •

I
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-

O' INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).
fem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
'e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos.

Os primeiros já, a venda, são: I

SULFAGUANIDINA: Tubos de 19'e vidros, de 100 comprimidos de
l!,60 g. "

VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de io cm3 e frascos de
'lOú cm3.

SôRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cmâ,
•

VACINA CONTRA BRUCELOSE: 'Ampolas de 20 em3 e frascos
de 100 cm3.

'

Clinica Médica e Cirúrgica do VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos
DR. AUJOR LUZ de 100 cm3.

.\\Iédico-Operador-Parteiro Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen-
Doenças internas de Adultos e te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu-

Crianças
' do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessarro

Alta Cirurgia - Cirurgia Geral - ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com ahso
Doenças de Senhoras - Partos - luta garantia de atividade máxima.
Vias Urinárias - Rins - Coração Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
- Pulmões - Estomago _ Fígado terinár-ios . de grande eficácia, como: Ternezina (Buco-Vacina 'contra

Tratamento da Tuberculose diarréia infecciosa dos bezerros), Stílbestre], e ainda, Vacina Contra a
Raios X - Eletrocardiografia 'Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc••....•....•.•...•
Praça Pereira e Oliveira (atráz do Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
Tribunal) Rup Santos Dumont, n.·8. dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
Consultas das 9 ás 1,.2 e das 3 ás 6 Dento de Veterinária.

- - Fone 841. FLORIANóPOLIS , Pelo sistema de reembôlso postai, o INSTITUTO PINHEIROS aten-
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

contrados na localidade de residência do solicitante.

Dr. Alvaro de ("rvalho
Doenças de Crianças

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

bs.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr..Milton Simone
Pereira

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos- Professores Bene-.

dieto Montenegro e Piragibe No
gueira (São Paulo)

Consultas: Das 14 'ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diret�r da Maternidade

I
e médico do

Hospital de Caridade
CUNICA DE SENHORAS - CI

RURGIA PARTOS
� Diagnóstico, controle-e tratamento
especializado da gravídês. Dísrur
bi08 da adolescência e da menopau
... Pertubações menstruais, �:t�1,\.

mações e tumores do aparelho geuí-
tal feminino.

'

Operações' do utero, ovários; trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E Ol"'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS

Doen�as glandulares, .. tiroide, ová
rios, hipopíse, etc.)
�hrturbios lIlervoOsos - Esterrlídade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 _: Tel..
1.461

•

Resi,d. R. 7 de Setembro Eill!.
Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORü ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteíze-
1>0 Hospital de Caridade de Flo-

,

rianópo!is. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es oe- icialmente do coração e vasos

'Doenças da tiroide e demais gían-:
duIas internas,

Clínica e cirurgia de senhora, -
, , Partos

IFISIOTERAPIA - ELECTROCAR-
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
,

HORÁRIO DE CONSULTAS:
"Pela manhã das 10.30 u UI

.

horas
Á tarde das 15 ás 19 horas"

,

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles D. 1.8

Fone manual 1.702
RESII)ÉNCIA:

Avenida Trompowski G2
Fone manual 766

Dr. Mário WeDcD.....
"Iaiea médica de 'l.dulto., e criuca.
Consultório - Rua João Pinto, 16

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

aeiidência: Felipe Sebmidt :ii. '1.
Telef. 812

Dr. Guerreiro da
Fonseca
ESpecialista

Médico' -' Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GÀR.
GANTA

Tràtamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
çonsultas,: Pela manhã no Hospital
A tarde: Rua VIsconde de 0U\'0
Preto n. 2.
Horário: .Das 14 ás 17 horas.

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

ras - Proetologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vito� Meireles n.
28 - Telefone 1.307
Cpnsultas: ÁS 11,30 horas e à tar

de das 15 horas' em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

Dr. Roldão Coasoai
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
RURGA

.

- MOL1!:STIAS DE; SE
NHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade lÍe Medi·
eína da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vârioll ano� do

Serviço Cirúrgico do Prof. AlIpio
Corrêia Neto ;,

Cirurgia do estômago e via.' circ:uII!'!res, intestinos delgado e grosso, tirOl'

de, rins, próstata, bexiga, utero,
ovários e trompas. Varicocele, hidro

ceIe, varizes e hernas.
Consultas: Das. 3 ás 5 horas, • rua

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

Residência: Rua Esteves Junior, 170;
Telef. M. 764

Dr. Paulo FODte.
Clínico e operador

em.aultório: 'Rua Vitor Meirele.. 26,
, Telefone: 1.405
Consultas das 10 'ás 12 e dao 14 la
15 bra. Residência: Rua Blumenaa.

22. ,- Telefone: 1.620

Dr. -M. S. CanlcaDtI
Clíniea exclusivamente de crilUlçu

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 733

\ '

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

do Brasil)
Médico por concurso da Asslstên·
ela a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-Interno de Hospital Pslquiá·
trico e Manicômio Judicfário

da Capital Federal
I!:x-Intemo da Santa Ca-sa de MI
sericórdia do Rio de Janeiro
OLíNICA MÉDI.CA - DOENÇAS '

NERVOSAS
Oonsult15rlo: Edifício Amélia

!feto - Sala 3,
Residência: Rua Alvaro de oar

'falho. 70:
Das 15 is 18 horas

Telefone:
Oonsultórlo - 1.208.
Residência _. 1.305.

REEMBOLSO POSTAL

CarrDS .arit t ilttermr da EsladolBom b�cnlo · �
.

o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada tlruode VISDO
firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RÁPIDO SUL BRASILEIRO -. Diariamente - Curitiba

RA.VIDO· SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf 'excessão de sábado

ElPRESSO BRUSQUENSE - 28., 4a. e 68• feiras
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANI'];APOLIS - 38• e 68• feiras

6 horas
13 horas
16 ho-ras
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

Visão maior e mais perfeitll
que a de um bom binôcule

alcança quem tem. sólida
instrução,

Bona livros, sobre" todo. 011

assuntos:
LIVRARIA ROSA

.Rua Deodoro. 33 - Florianópolil
•••• � ••••••• c4

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"
..................-o. ..

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de. seus iornees,

Representa�ões
00 Pracista,
Oferece-se para Laguna e Sul do

Estado, ofertas com detalhes ,
Caixa Postal nO. 109

\

Laguna - .Sta. Catarína

Pracistas
Escritório recém organizado,

precisa de "pracistas" para traba
lharem nesta cidade e no interior,
com artigos de fácil venda, e com

boa margem de, lucro.
Informações á Praça 15 de No

vembro 22, 20 andar, das 8 ás 11

Coqueiros Praia
-,

A V I SO

CASA MISCELANEA diatri·

C IUbe'
buídora dOI :Rádiol R.:C. A
Victorõ Válvula. e DilCOlil
Rua Conselheiro Mafra

Muitas felicidades pelo nascim..
O encarrpgado tem o prazer de avisar aos senhores 'associados que to de seu filhinho I

continua fornecendo. refeições e -bebídas geladas, Mas, não esqueça, que o mella••
presente para o seu "PJMPOLHO'"

II é uma caderneta do CRl:DITQ
arrrco PREDIAL.

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce
dendo mais outros beneficios de carater assist'encial.

Representante em Florianópolis:
,PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$" 20,00 além da ,Jóia Você poderá ganhar. de Cr$

Inicial de Cr$ 111,00 apenas. 50,00 à Cr$ 100,00 diários, vendeu-
.Participação 1108 lucros do artigos de consumo domestico.

"'••_."" .,. 01" .:0 ...,. .,.............. Informações jna Praça 1 de No-
Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

vembro n. 22 _ 20, andar.
coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
quanto antes, o nosso Cadastro Social.
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Para easemíras, Iínhos, brib.:s, etc. precisa-se representante. Cargo do Pai (mãe) .......•.•.. •........... . .. ,..... ..,
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Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDbs". Guarda-se si�lo. Observo ...•............•••..•. ••..'... •...... : .. '.. . .
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R'u'P'e!ippe' Schmidt 48

Produtos Veterinarios

Arvores . fruliferas
,Arvores iTrutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de'
Flori e Pomicultura

H. 'J. Cipper.
,

Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa
Peçam catalago gratuitamente.

.

Catarina.

Mãe
Pai
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Florianópolis, 15 t.le J=.evereíro de 1949
,
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o MOMENTO
Num dos nossos mais recen

tes tópicos desta coluna, para
.corroborarmos o nosso assêrto
de que o aumento de venci
mentos do funcionalismo es

tadual tivera sempre em seu

favor' o apôío do Govêrno do

Estado, recordávamos que, por
ocasião de solicitar à ,Assem
bléia Legislativa a, prorroga
cão da sessão Iegfslatíva de

i948, o Executívo entre outras

l'azões .que justificavam a dila

tacão das atividades legislati
va; incluíra a necessidade de

-revisão do 'quadro dos venci

mentos dos servidores públi
cos, E acrescentávamos que,
opondo-se desde logo à pror
rogação dos trabalhos, a ban

cada udenista já visára impe
dir aquela providência que fa

voreceria o funcionalismo; e

mais, cedendo depois à prorro

gação, condicionou-a a que �
Assembléia se ocupasse restri

tamente da matéria de proce
dência do Executivo, mas que

já tivesse entrado na Casa, -�

o que, ainda, incidia do mesmo

propósito de evitar que qual
quer projeto versando a me

lhoria de vencimentos dos fun

cionário lograsse incluir-se en

tre a matéria a ser considera
da pelo Legislativo no período
da prorrogação.

O que dissemos é de fácil

comprovação, até mesmo pela
leitura dos anais da Assem.

bléia. Mas o vespertino ude
nísta desta eapítal tnão gostou
da verdade, como soe aconte
cer sempre, e ontem, contra
põe à nossa assertiva a _yersã?
de que com a prorrogaçao VI

sára-se apenas a divisão dos

municípios udenistas. Também
é fácil destruir a hipótese ten

denciosa. Antes de mais nada,
como já se tem repetido,' os
municípios que cederam terri
tório para a composição de ou

tras unidades administrativas
autônomas não se 'contam so
mente entre os de govêrno ude
msta. Todavia, de parte esta
circunstância, arrazoemos com

tôda a meridiana clareza dos
acontecimentos.
A bancada udenísta, insur

gindo-se contra a prorrogação
.

dos trabalhos legislativos, ape
gou-se ao argumento de que,
nos. casos de prorrogação, não

poderia justificá-la qualquer
projeto do Executivo que não
estivesse na Casa.
Ficou de pé, em tudo isso, a

insofismável verdade: a U. D.
N., 'pelos que a representavam
na Assembléia Legislativa, não
faria questão de que tivesse
andamento e solução final o

caso da divisão de municípios.
Contràriamente ao que dizem
agora os seus "escrfbas, a bano
cada udenísta permitiu que,

,
na prorrogação dos' trabalhos

I legislativos do ano passado, se

debatesse e deliberasse sôbre

aquela matéria; o mesmo não
.eonsentlu que se fizesse' com a

revisão das tabelas do, funcio
nalismo, opondo-se ao recebi
mento do respectivo projete>
pela Casa.
Mediante a capciosa fórmu

la da dispensa do jeton, que
tão bem calhou no espírito de

desprendimento dos deputados
do P. S. D. que unânimemen
te a apanharam no ar, tôda a

matéria que transitava pelas
comissões' foi a plenário, dis
cutida e votada, -- inclusive o

projeto da nova divisão do Es
tado.
Assim é que se conta a his

tória,' na sua verídica expres
são, e nunca ao sabôr de subal
ternas intenções de, desvir
tuando os acontecimentos e

deformando. as atitudes, explo
rar uma classe honesta e luci
damente advertida de seus di
reitos e obrigações, mas sufi
cientemente culta para subor
dinar as suas aspirações aos

imperativos !inafastáveis que
se não dissimulam e muito me

nos se acomodam a conveniên
cias facciosas ...

Telegramas
rendes
Florianópolis, ;1 í de fevereiro

de 1949.

Por deficiência ele endereço,
acham-se relidos, no Departamen
to dos Correios' e Telégrafos, tele�
gramas para:
Newton Rubens
cordía

Osni Heleodoro

CouLinho Con-

Silva
Altair Pires
Perossa Hirama
Dr. Waldemar Dias

Orlando Jacques
Mario Conceição
Analde Depatin
Petíta Corr-êa
José Marianl.e
Ivo Costese

�'Iaria Silveira
Carlos Bastos Gomes
Eunice Gomes
Lucia Domingos Carvalho
Cesar Martorano
J,oão Dias GaIvão
Mohica Botierus
Olinda Colvet
Escrivão Damo
José Jacinto
Abdon Foes
Mauer Souza Ivan
Carlos Esperança
Arão Bonifacio Sena
Carlos Leopoldo Mozeíziernez
Florinda Medeiros
Dora Altenberg
Ernilío Gentil
José Cunha
Antônio Cesta
Antônio Carneiro
Timoteo José Mariano
Atina Ramos
João Freitas.

A Maternidade Florianópolisde

Vista .aérea ,
finsda Maternidade,. tirada do ano pass2doem

Prédio de dois pavimentos com

2,227 1112 de área' coberta e 3.676

vimento: Hal de entrada; entrada

'p'a1'a ambulância; esoada prinei-
paI e elevador para macas; esea-·

ela de serviço; secrelaria; di

retoria; arquivo: sala 'para médi

cos; farmácia; laboratório; matrí

cula; admissão de gestantes; con

sultas ; raio X e câmara escura;
sala de curativos; 'sala para o mé-

-'- Simultaneamente -- dica de plantão; sala de partos;'
RITZ -- ODEON - ROXY sala para enfermeira; herçár ie ;
Às 5 e 7 % - às 7 Y2' - às 7% higiene do bebê e copa de leite;

.

Horas três enfermarias com 9 leitos ca--

-- Sessões das Moças - da uma, com separações; almoxa-

9/15 _ Dick Farney _:_ Um maravilhoso e sedu- rifado; rouparia; dois -dorrnitó-
10,00 _ Músicas brasileiras em tor romance que atrai e seduz; rios para serventes; depósito de-

I
.
-- Podem começar a rir des- mercadorias: refeitório; copa cã-

de já, pois esta é a grande .::0- maru fr igor-ífica: cozínha: depó-'
11,00 _ Informativo Guarujá média do ano: silo de lenha; dispensa; câmaras.

11�05 _ Anjos do Infern-o CHAMPANHE PABA DOIS para esterilização; lavanderia; ga-
com rage. Isolamento _' com quatro

R�y Milla�d -- Olivia ct:�

I quartos;
sala para enfermeiras;

Havilland e Sonny Tults. sala de partos e copa. Abrigo de
-- Uma deliciosa comédia gestantes com 9 leitos com separa- .

romantica e repleta de surpre- ções. Necrotério.
musicais zas! No segundo pavimento: Hall ;

.Amôr ... Alegria.,. Comi- gabinete; electroterapia; capela;
cidade irresistível... uma enfermaria com 9 leitos; uma'

No programa: enfermaria com 4 leitos; duas sa- .

'1) -- IX Jogós Olímpicos las de curativos; quarto para mé-
Universitários -- Nac. dico de plantão; sala para en-·

2) -- Melodia da mocidade fermeira; dormitório para irmãs;
- Short Musical. refeitório para irmãs, com peque-

Preços: na copa; seis apartamentos; dez'
Sras. e srítas .. .'.... Cf:;;; 1,20 quartos; ;berçário; copa de leite;
Cavalheíros .. CrS 3,00 higiene do bebê; copa geral.
Estudantes .. Cr$ 2,00 'Centro cirúrgico: sala de p-ar-·
"LIVRE". Crea�ças maiores, tos; duas salas de operação; sala

de de � anos poderao entrar na I ,de preparo; lavabos; sala de es-"

sessao de 5 horas. terilização; arsenal.

Capacidade para 49 leitos de

enfermaria 6 apartamen tos, 10

quartos e 1 quartos no isolamento.

O prédio possue as seguintes
dependências: No primeiro pa-

m2 de área desenvolvida.

Rádio Guarujã
CINEMASPROGRAMA PARA HOJE

RESE\THA DE PROGRAJL� DO
rirA 15 DE FEVEREIRO DE 1949

9,00 _ ABERTURA - Bom dia

para voce ...

9,30 _ A'rco Iris rn usical

gravações
10,30 _ MUZAK

11,15 _ Gregrnio Barrios

1;1,30 _ Brinde Musical ,das l.in
las YPIRANGA

11,35 _ Variedades em grava-

ções .

12,00 _ Of�ecimenlos
INTERVALO

16,00 Em tempo de valsa
16,30 Música deliciosa

17,00 _ Informativo Guarujá
17,05 _ Trio de Ouro

17,15 _ Beniamino Gigli
17,30 _ Um programa para vo-

ce ....

18,00 _ Ave Maria

18,05 _ Carta Sonóra
18,15 _ Nuno Roland
18,30 _ Juventude Espirita

Fpolis.
18,1,5 _ Dilermarido Reis 'em só

lo de violão
19,00 _ Momento Esportivo
19,30 _ Noticlauío da Agencia,

Naciorial

20,00 _ Brinde musical das Un-
tas YP'IRANGA

20,05 _ Em ritmo de carnaval
22,00 - Informativo -Guarujá
22,05 _ Joan Salon
22,1� _ Orquestra Vienense Bo

hemia

22,30 _ Últimas melodias
23,00 _ Bôa noite _ ENCERRA

..ME;'o.ITO.

As águas do mar. não constituem

perigo para a conservação dos Mo
tores JOHNSON Sea Horse pois to>

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

eial, idealizado e executado para"

proteger as partes metálicas contra '

os efeitos corrosivos da água salga
da. Distribuidores Comércio �

Transportes C. Ramos S. A. - João

Pinto, 9.

IMPERIAL - Hoje às 7Y2 hs.

O CONDENADO
com

James Mason -- Robert New
ton e Kathlenn Ryan.

No programa:
1) -- O Esporte em Marcha

- Nacional.
.

2) -- Metro Jornal - Atua
lidades.

Preços:
Cr$ 4,80 e 3,00.
"Imp. 14 anos".

CASAS E TERRENÓS
Possue V. S. casas ou terrenos para /

•
vender?
Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório

A L. Alves.

Imobiliário •.............

BLUSõES .; MAILLOTS
CAMISAS SPORT E JEAN SABLON

\

NA "MODEL.ÃR"",.'.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
C O C E I R A '5,
FRIE'IRAS ,

E 5 P I N H A 5 I ,E TC.NUNC� EXISTIU IGUi=iL

, . RITZ -,- Amanhã:
FIDELIDADE Rua. Deodoro 35,

FRECHANDO...

Um meu vele amigo, operarro competentissimo, mas sem

maiores conhecimentos sôbr%>,o significado de certas palavras,
indagou-me no sábado:

_ Provecto é nome feio?
_ Que eu saiba não! Quer dizer experimentado, culto, sa-

bedor! Porque, hein?
_ Porque o Diário, de sábado, disse que o sr. era provectoI
Duvida! Fui ler o Diário.
.Era verdade! Encabulei.
A linha, entretanto, não na perdi. Tirei de mim' o que em

'

mim havia de falsa modestia e expliquei :
_ Bondade dos colegas! Bondade, apenas .. 5

GUILHERME TAL'

I
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