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, linda o afundamento do M,daltmá�,
Rio ,28 (A. X) - O capitão-te- '.'.' \

nente Henrique Eduardo 'V <I ver, forte e grandes vagas' se shccdi';.lm,.•
comandan te do rebocador "Triun- impossibil'itando qualqúer tr�))a
fo" que com outras unidades da lho. Em certa altura, quando conse

�ral:inha Xlcrcante e de Gnerra, pro, guiamos acer-car-nos do "Madule

cedeu ao rcbocamcnto do transa- mi" - prossegue o comandante 'lo

tlantico "Madalena", declarou �l "Triunfo" - avisei, por meio -le

reportagem que foi prevista. com sinais, ao comandantdWaver, da di

bastanTe antecedência a tragédia do ficuldade ambiente e' da impossíbi-
Iuxuoso "Unes", da Mala Beal [11-

glesa c que o seu comandante orde

nou contudo que se, fizesse o rcbo

que para o nosso pôrto. Prosse

guindo na palestra, revelou o c�1J1i:
tão Waver que da forma em qu- Si;

encontrava o "Madalena" não seria

possível qualquer ação de desenca

lhe. em virtude do tempo e das co n,
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CODcluida a venda
da Leopoldina
Londres, 28 (A. N.) - Fon-Ites britânicas bem informadas

dizem que se espera que as ne

gociações com os representan
tes brasileiros para a compra
de estradas de ferro britânicas
no Brasil terminariam esta se

mana. Acrescentam que o ne

gócio da Leopoldina rtailway
está virtualmente fechado.

Quanto ao da Great Western,
está para fechar-se.
O preço combinado para.La

Leopoldina foi de dez milhões
de libras, importância essa

mencionada no curso das ne

gociações, desde princípios do
ano. Fontes autorizadas dizem

que as negociações estão pr�
gredindo "muito bem e consi

deràvelmente sem atritos".

A princesa Marga
reth chegou à Itália.

Napoles, 28 (U. P.) - A I
princêsa Margaret Rose chegou
às 15,34, tendo sido recebida no

aeropôrto pelo embaixador
britânico, sr. Victor Mallet, e

por vários funciúr:ári?S �o Mi
nistério do Exterior Italiano.
A policia proibiu a tôda,s as

pessoas o acesso ao aeroporto,
exceto àquelas com passes es-

peciais.
�

Naturalizações
-

def�ridas
Rio, 28 (A. N.) - o titul�r

da Justiça opinou pelo de�en
mente dos seguintes pedidos
de naturalização: C. h a r I e s

Schwartz de Pernambuco;
Helena S�ifer 'Rosenstock, do
Rio Grande do Sul; Ava Vla

imdirachi", de São Paulo; Ar

mindo da Silva Julião, do Dis
trito FedeTl1;l, Salomão Zeitel,
de São Paulo' e Isaak Fleiss,
do Distrito F�deral; e 'deferiu
os seo'uintes pe<71os de título
declatório de cidadania bra

sileira; assinando as respecti
vas portarias: otto �erveg? .de
Santa Catarina; AlolS t'relsm
ger, de Santa Catarina; Gui
lherme Geske, de Santa Cata

I'ina; Egon Koch, do Rio Gran
de do Sul; e Germano Tiefen
see do Rio Grande do Sul.

, ,

llma comissão
moageiros DO
Catele

de

Rio, 28 (A. K) - o Presidl'nle

da Hepu])lica recebeu em alld;E-1<

da, no Palácio do Catete, um� co

missão de moageiros do lHo Gragde,

Paranó, Santa Catarina, São Pau

Jo, Estado do Rio, Bahia e Pernam

Jmco, acompanhada do Ministre da

AgricuHllrn e dos presidentrs dos

sindicatos da 'industria do trigo (lO

R. de .Janeiro e S. Paulo. A Combsãe

entregou ao Presidente Eurico Du
tra um memorial, no qual é r!rscri
ta a sj[uaçiio da lavoura e dn in

dllstria do trigo no país.

I
I H. 10.470

dicões cm que, sc achava a maré. reboque. Em face das avai-ias veri

Apoiado ,�,ôbre o rochedo, com 11m f'icadas em seu casco, era patente t)

dos tanques perfurados pela VIO- estado de fragilidade do nnvio
Iê ncia do choque, o navio estava quando nos aproximámos da bar

com a proa alagada e com a popa ra. O mar,
-

então redobrou de_agi ta
dependurada o que dificultava t » ção com enormes vagas, aconteceu
talmcnt« a abordagem por parte do, infelizmente, o inevitável: U ar

dos navios em socorro, visto quo as rebentamento da quilha e cons i

úgu::I'S, muito baixas, não <131",1'111 quentcrnentc a divisão, em duas

acesso a realisação de qualquer partes. Nesse inter'im ainda rr.an

operação. As condições rio tempo tínhamos o nosso cabo amarrado ao

c da maré não permitiram as pro- "Madalena" e por um pouco não S0S,

vidências que esses casos rcque- sobramos com êle, Vendo o perigo
rcm, acreditando-se que o desastre em que estavamos, autorizei o coe

teria sido evitado, pois antes de I te imediato do cabo de �ço, pois
quaisquer outras providências rlC-' nada _mais nos. I�estava fazp�-: :�
ver-se-ia procurar o esgotamento atuação do capítão, a ver fí nali
dos conrpnrt'imcntos alagados, hem' zou, foi das mais corajosas. Per

como vedá-los por meio de solda c maneceu até o fim na proa do na-

I Foi eleito e empossado o Diretório Dis
trital do P.8.0., em Santo Amaro

da Imperatriz
Realizou-se cm Santo Amaro da Diniz

Imper-atriz, no dia 23 último cou- 2° Tesoureiro: Leopoldo Brügge-
corrida sessão do Partido Ser-ial mann.

ainda injetar-lhe ar compriuudc.
para garantir que flutuasse. lnf'e liz ,

mente nenhum desses serviços foi

posto em prática pelas razões acr

ma enumeradas. O vento soprava

o MOMENTO

Através da MensageIn

Democrático para li eleição e pos
se do novo Dh-etórto Distt ital,
afluindo à reunião, alem do 51'.

I rcprcscnâante do sr. Celso Rum05,
Presidente da Comissão Exeouti
va Estadual, fI sr. Ivo- Silverra,
Prefeito Municipal e Presidente
do Diretório. e muitos popn lures.

Apurada a votação constatou-se a

eleição seguinte:
Presidente de Honra: Frederico

Secman n

Presidente: :\ lírio Bossl e
1" Vice-Presidente: Felicio Elias

-

2° Vice-Presidente: .10s'é Hi(.;ino I:\Iartins
Tner

FOi til-I
I

TJa�o 1

lidade dc conseguir atingir f) pórto
do Rio de Janeiro, coiu 'o navio 'sé

riamente avariado e sem meios para
um reparo minucioso das suas ava

rias. Entretanto, depois de ter sido
'batido fortemente pelas águas li

"Madalena" veio finalmente a de

senvemvilhar-se por si próprio dos

rochedos, Ai, então, demos inicie r,lI

vio, supervisionando os trabalhos
de socorro, dali se retirando 1-',>r
exigências da of'icial'idade e de
elementos da Companhia a qual
pcrtcrrcé o navio.

Da Mensagem apresentada pelo Governador
José Boabaid à Assembléia Legislativa, por ocasião
da reabertura dos trabalhos desta, salientamos, por
hoje, o que se refere à educação popular. Matéria em

que, desde há longos anqs, se vem aplicando extra
ordinária parcela de energias e recursos administra
Uvas, o ensino público em o nosso Estado tem obtido,
das últimas gestões governamentais, especial aten
cão, de modo a situar-se em índices dos mais expres
sivos dentre os que são apresentados pelas demais
unidades federativas. O Serviço de Estatística do Mi
nistério da Educação, divulgando os dados referentes
ao exercício de 1947, segundo o regista a recente
Mensagem do Executivo estadual, as-segura a Santa
Catarina o primeiro lugar, então, no concêrto dos es-

,

tados, em relação aos respectivos cômputos demográ
ficos. No citado exercido, enquanto se consignava em

Santa Catarina uma escola primária para apenas 436
habitantes, havia no Rio Grande do Sul uma relação
de 522 habitantes por uma escola e no Espírito Santo
para uma unidade escolar primária 700 habitantes.
Essa posição airosa já obtida, desde há alguns anos

até hoje, pelo nosso setor educativo, não será supera
da, ao que se espera, por outros estados, em anos ad-

.

ministrativos subsequentes, tendo-se em vista que o

ritmo do nosso desenvolvimento de expansão a novas

áreas onde o problema de assistência escolar se faz
sentir é acelerado com louvável intenção, no plano
educacional catarinense. •

As 230 unidades de ensino primário acrescenta
das no exercício de 1948 às de 1947 autorizam aquela
confiança na ampliação progressiva da nossa rêde
escolar, testemunhando a continuidade da políeíca
educacional do Govêrno. Nada menos de cinco gru
pos escolares vieram incorporar-se, em 1948, aos 121

que existiam em 1947.
.: '. Através de uma entrevista que o sr. dr. Armando
Sh�one Pereira, ilustre Secretária da Justiça, ..Educa
cão e Saúde, concedeu, há alguns dias, ao "Díário Ca
rioca" - e que tivemos oportunidade de reproduzir
na integra em nossa edição de 19 do fluente, vislum
bramos auspicioso programa da atual administração,
quanto especialmente às instituições escolares espe
cializadas na recuperação dos débeis e retardados, -

objetivo que, ao mesmo tempo depondo a favor de
uma larga visão das modernas conquistas pedagógi
cas, define um nobre ínterêsse por melhor aparelhar
à altura de sua função social-educativa, o ensino pú
blico no Estado.

A Mensagem governamental, nos interessantes
quadros demonstrativos do movimento educacional
dos últimos anos, permite um expressivo confronto,
de que ressalta a evolução nem sàmente quantitativa
da no&sa escola primária, senão também qualitativa,
nas perceTltagens de aproveitamento. Bem acertada
mente e atribue a uma inspeção conscienciosa da
dinâmi:ca escolar um dos fatores principais, se não
o principal, da eficiência do ensino. Fator igualmen
te ponderoso te'l:'á sido, ainda, o conventente preparo
técnico-pedagógico do professorado, que lhe eleva o

nível da capacidade funcional, atTavés dos cursos nor

mal regional, normal secundário e de especialização,
objeto de permanente preocupações do Govêrno e dos.
órgãos educacional-administrativos. Não se deve dei
xar, ademais, de incluir entre as causas mais positi
vas do esplêndido êxito dos setores educacionais em

Santa Catarina - sendo êste um fator de ordem -ma
terial não menos decisivo que os do pessoal - o es

fôrço bem orientado e patriótico dos poderes públic0S
por dotar de condições propícias à atuação dos natu
:rais est;,�mulos pedaglógieos os ambientes :escolares,
em prédios que satisfaçam as condições de melhor
proveito educacional.

A construção de prédios escolares é intensificada
e, a respeito dê&se movimento de obras novas, desti
nadas a enrtquecer o patrimônio do ensino público, há
uma exposição pormenorizada na Mensagem dI? Go
vernador José Boabaid, ao tratar dos serviços atual
mente a cargo da Dir,etoria de Obras Públicas.

Continuaremos a apreciar, à proporção que se

nos abra ensejo, novos aspectos do importante do
cumento governamental.

10 Secretúr'in: .I osé Lino
weiller

) 2° Secretário: Akebiades
nato Serafim

10 Tesoureiro: C.lementino

MmmHOS:
Antônio Bozzano
Candido Abdon Goulart
Fernandes Marques Trilha
Gaspar Antônio ele Abreu
Evaldo Scemarm
João Wagner Garcia
Francisco da Silva Campos
Manoel Julio Pereira
Arcanjo Vieira
.J osé João Ventura
Evaldo Schmitz
Hodolfo Horãtmann
José Israel de Sousa
Bertoldo Gomes
Alvim Duarte da Silva
:\1arciano Serafim de Sousa Ju
nio1'
Hodolfo SelI
Panlino Pfleger
Francisco Manoel do Carmo

Fibras

,
1

t
L CURITIBA TEUCiOS,UA., PROSEBRAS

de caseína para motores '

de aulomovel
WASHINGTON (uSrS) - A I ra o êxito das pesquisas, diz que

caseína é a proteína branra do a caseína tem muitaS' outras
leite, conhecida mais comu- possibilidades de aproveitamen
munte como o coalho que faz o to_ A fibra de caseína pega l';t

Queijo. Já foi também aproveita- tinta com extrema facilidade,
da para a fabricação de papel tião suja e não tem cheiro. :E fa
de escrever, para papeis impres- dlmente adaptavel a estofos de

'

so's de pa1fede e na fabricação rnoqíliaS', e produtos similares.
de goma e tinta fria. A fibra de caseína está sendo
Recentemente os pesquis�ado- usada também experimental

res e cientistas dos Estaclos Uni- mente como cerda para vários
doS' tentaram processos de fiar l.ipos de escavas. C.
a fibra de caseina. Como resul·
tado obtiveram uma nova fibra,
chamada "filamento eUl'oladj) No a'd",dn m·,II"t!lrde caseína". ti U

Esta fibra está agora sendo argentinoI manufaturada para uso em car-

'

, .1 .

buradores e filtros -de automo" !tio, 28 (A. N.). - O govêrno cta

veis. O filtro - 80% d�,filamen- Hepublic:a Argl-eJntI�aL acabsa ]:lc no

to de caseína e 20% de lã __ re- mear o corone ose eo.n o ,IS _para
move o pó e outras impurezas do �xcrce�' o cal:go de adido l11;lltal'
ar que entra nas câmaras de I JlIllt�

a El11bal.��da daqll�le plW: a(?
combustão do motor. O filtro é BraSIl. Este alICIaI supel'lor, que .I,t

facil de ser substituído quandc se encontra nesta capital, apl'f-sen

gasto e seu consumo minimo. I tOll�se ao Mil1'istr? lla Guerra f' (le-

O Departamento de Agricul-ll�la�s .altas autondades do nosSO'

. tura, que muito. contribuIU pa-' bxcrClto.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
Aqencla Geral para S. Catarma

...� ..a ""....... h_.__ Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
_..,rulO _o ............v o - ..__ -

7 horas. I C. Postal, 69. Tel. «Protetora»
ru�uro-ViaçAo n.ajal - tUja! -.�.-: I' FLORIANOPOLIS

.

Expre.1IO BrulQu_ - J!Jru.IIqu - ...
UI 'boro. •
Expresso Brw!Qu_ - Nov. Traw :

- 16,30 boru. •..lutO-ViaçID Ca�_ - JoI.Javu. •
- I horo. •
..luro-Vlaçio Cat&rlll_ - Curitiba •

- "I haraa. •
RodOYitrla Atul·ar_U - HIrto, ..lltillH. :- II hora..

•Rápido Sul-Brasileira - Jolnvile -

:13 horas. .

Rápido Sul-Braaileíra - Curitiba - •
6 horas. I:TERÇA.FEm..I. ;
..lu�Vlaç.o Catarlnena - Parto 41.::Ir" - 6 hOlMla. '

A.uto-VI,,�.!to Caurln_ - CUrltibl I.
- 15 horu ,.
..luto·V� Catarin_ - JoIa"FUI \- .
-

.:;:,��.o CatU'In_ - Tubado I'
. .

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

;�d:='uo CJ.'Wt6v.o - Lqulla -,AViSO aos
JCm.pl"'êsa GJ6rIA - LquIIa - ,. '"

I
-

••�u.BruQ,** _ It:uqu. _ I el.ores
li 1I0ra.. I10,00 "'·)to-VJ.açlo na,.. - lUja! - 1. Ilo-

_

45,00 r.. PRC-3 - RADIO GUANA-
25,00 13R;t,_��� Sul·Brasileira Joinvile -

BARA, do Rio de Janeíro _

9,00 Rápido Sul-Brasileira Curitiba - 1.360 quílocíclos, oferece valío-
6 horas. A •

Ih tNúmero avulso .. Cr$ 0,50 QU.A.RTA.·J"IllU. so premio a quem e reme er a

No Interior _ ..l;��8�0 Catarlnente CW:'WbII história, a notícia ou o fato
Ano ••••........ Cr$ 100,00 ..luro-Viaçlo ÜW'tn.n.. JolnvU. mais orígínal e curioso observa-

- • horas.
d t

.- O'Semestre .•...... Cr$ 80,00 '..luOO-ViaçAo CaW''_ LAcun. O nes a reglao. programa
Cr$ 35,00 • 1- R.� heras.

.. "Copacabana Bluce" e "0 ns-
Cr$ 0,60

J
6 ������ Sul-Brasfleíra - Curitiba -

tado" darão o resultado dêsse
Rápíco Sul.Br'asj leira - Joínvíle -

concurso mensal.
,

113
horas.

E 'do GAnúncioa lllediante contráto. .Expresso Silo Orltttovao - Lacwn. - screvam para a Ra 1') ua-
7 horas. b Avenid T dExpreSlO BrulQuenn _ &ru.qu. _ .na ara - venl a reze e

Os on,lluda. mesmo não 16 horas. Maio, n. 23 - 25° andar - Rio
..lutll-V!açto tUJaS - ItajaJ - 1. bo- I d J' t dpublicados, não serão raa. e aneiro, con an o o que sa-

devolvidos. .Expresso BrulQueJlH - NaYa Trento bem de trágico de enzracado
- 16,30 horas. " '"

. __o

>

Rod9viAr!a Sul BrH1l - P«to 41" O!l fora do comum, e candída-
- a tiM.&.

QUINTA·FEIRA. tem-se a um valioso prêmio que
Al:;t;>-Viar���tarln.enM P6rto aquela

A

emissora
.

remeterá a

Autu-Vlaçllo Cuarlnenn Cur1Uba quem for contemplado,
- II horas. "C ba C' b " dAuto-Vlaçllo Catarln_ JoInYil. opaca na lU e - e
- • horu. SeguJ1da à sexta-feira, das l·j,;!ij
..lut?·Viaçlo C&tarlnellH - Tubario às 15 30 horas' e aos sábados

- 8 nora8. ",

À1Jto-VlaçAo CatarlnellR - I..quna das 13,30 às 15 horas.
-E�es�ra�o Crlstodo _ � _ Diretor do programa: Carlos
7 ::�88 Glória _ LquIla _ • 1/2

PaUut. -:J-e-S-e-S-F-S-F-3-ê-"'@--"r3êêr#Jr§l@r'#Ir'#If#lr'#Jr#Jr#:
• �8�r�i-uIQUenH - Bru«llle - EMPRÉ�Á' 'SÜL' 'BRASILEIRA C 1 1- C h e' s18A���iaçAO ltaJaJ - IUjaJ - 1. � DE ELETRICIDADE S. A.

.

ra.

13�gi:. Sul-Brasileira - JoinviJe -

- EMPRESUL _
Rápido Sul·Brasileira - Curitiba -

6 horas.
ampresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - ..

- • hora..
.

SEXTA·FEIRA
RodoY1Arla SUl BruU - P� 41ecn

- 3 horas.
..luto·Vlação Clatll!rtnen.. Curitiba

- 6"horaa .

..luro-V!.çlo Catariu.n.. ,_ Jol.D'f1l•
- I' hora.
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Viação Aérea
Horário
Segunda,.feira

'TAL" - 13,06 - Lajes
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - fO,'&O - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul /
CRUZEIRO DO SUL - 13,1& �

Morte •

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - t8,5�

Ifarte

Domingo
PANAIR - iO,ol0 - Ni>rte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO

t e�Am .f.8,5_Q � iJ�::�

.

Curitiba -

Jolnvile

\

Datilógrafa,
diplomada

Oferece seus serviços.
Cartes a Maria Inês

Ferreira,

Caixa PostaL 55.

Serviços de energia elétrica
em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Ti·
jucas, Rio Negro e Lapa .

Material elétrico para insta
lações - Motores - Dinam-os
- Bombas - Lustres - Fer·
ros 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.

CONCUR�O DO DASP

, ferça-fetr. �
"TAL" - 8,00 - Joinville _

C�ritiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

•
\ IR 10,40 - Norte

H IIZKIRO 00 SUL - tI.OO - Auto.VlaçAo CltU'lnen.. _ t.a«tlD&
Iforte

- S.M hor.. ,

I
Expresso Slo CrllltovAo - r...cuna -

VARIU - t 2.30 - �ul 7 horas.

PANAIR _ 1.3,50 _ Sul r.::uto.V18.çAo 1�ja1 - IUJa! - II Ilo-

Qu...".t�Jei- Expres80 Bl'UJIquenae - Br'laQu. -... ....., .u
... UI horas.

"TAL" - 13,00 - Lajes Rápido Sul·Brasilelra JoinviJe _

m �. N
. l3 horas.

PANA _. 10,�O - orte Rápido Sul·Brasileira

CRUZEIRO DO SUL - t{,OO
fi horas.

BABA.DO
Iforte ..luto-Vla�o Catarlnen.. - CU!1t1be

- 5 horas..

VARIG -.- U,.O:- Norte Rápido Sul·Brasileira
R 3 ltJI • 1 13 horas,PANAI - 1 ,.,., - oU Rápido Sul·Brasileira _ Curitiba _

n.'inta-fefl'lI 6 horas_
V"

_ • bora•.
"TAL" - 8,00 - Joinville ..luto·VI.clo C..tarln,�nse _ .lol.DY1le.

Curitiba ._ Paranaguá
. - • horU.

Auto·VlaçAo· ca,tarloUeaM -. Tubarlo
- Santo!! e Rio. - II horas.

PANAlR _ 10,40 _ Norte 7 ��8110 810 orllwv.o - IAI'UJIa -

PANAIR - 13,50 - Sul .ExpreSllO Bru*lufllM - .Bru.Iqu. -
H ooras.

VARIG - 12,30 - Sul ..lu-t<:-VlaçAo Itajal - Xtaja,l - 1. -.

CRUZEIRO 00 SUL 18,ISI ra�xpreslÓ Bru*luenk - !'lm Trftto
" rt - 9,30 har...o e Expresso Glória _ Lacuna _ • III
CRUZEIRO DO SUL l6,30 • 7 1/2 hor.. ,

'

. DO:anNGOluJ Rápido Sul·Brasileira -. Curitiba _

Sellta-feira 6 horas.

"TAL" - 13,00' - Lo�es.
CRUZEIRO DO SUL - 7.20

J.orte
PANAIR iO,40 - Norte
VARIG - 11,.&0 -- Norte
PANAIR - i3,50 - Sul

Sábado
"TAL" - 8,00 - Jo�nville

\ Escritório Téenwo
Cid Roch, Amara,'
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs.. interessados que
tendo regressado de sua viajem ao!
E5tados Unidos .da América do Nor.
te e países visinhos, o Dr. Cid Ro.
cha Amaral reabrirá seu es-crítório
(Rua Presidente Coutinhn n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, .espe.
rando continuar a merecer as E'Sp(:.
ciais atenç(ies de seus amigos e

clienteSl.
Pedro Medeiros, Auxiliar

•.. reune som ... acabamento ••

solidez... nl) piano perfeito!
Além de várl.oil modélos para
pronta entrega ... êste maraVi

lhoso piano pode ser seu ho.�e
mesmo, através do plano de

pagament? 'a longo prazo!

l�ncontra·se aberta até o dia () de Maio próximo, a inscrlçâo para.

o concurso de escrivão de coletoria do Ministério da Fazenda,
.

As fichas de inscrição, bem
f
como as instruções respectivas- serão

entregues pelo sr. Mário Helcodoro Ferreira, na Escola Industrial, si->

tuada à Rua Almirante Alvim n. 19, diúriamente, das ·9 ás 12 horas.
--------...----.........------...__....-------------------------.

SchwartzmaOD
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A

FACULDADE DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA

CONVITE
·0 Diretório Acadêmico "XXII de Janeiro" tem a subita honra de'

convidar os srs. sócios do Lira Tcnis Clube, Clube XII de Agôsto e

Acadêmicos em geral, para a "Soirée do Colouro" que fará realizar'
nos salões do "Lira Tenis Clube" j ;;-0111 inicio ás _21 horas do dia i de
Maio próximo vindouro.

Reserva de mesas na Faculdade. Rua Esteves Junior 11. L

J'� indispensável a apresentação do Recibo de Abril ..
A COMISS.m

ex. 134 - Tel. KNOT
Florianópolis

AGRADECIMENTO
Completamente restabelecido do grave mal que fui atacado, inter

nado' que estive durante. quasi um mês no modelar estabelecimento
que é o Hospital Nerêu Ramos, grandiosa obra realizada p�lo'maior
dos governantes catarlncnses, venho, de publico, agradecer o trata
mento que me foi dispensado pelo ilustre Diretor Dr Mário Ramos
Wendhausen, a Revma. Irmã Superiora, Sr. Adão Miranda digno Ad
ministrador e a todos quanto lá, abnegadamente, empregam suas ali"; ..

vidades,
Florianópolis, 25 de Abril de 1949.

JOSÉ AMORIM

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

LIRA TENIS CLUBE
AVTS()

\ Diretoria do Lira Tenis Clube leva ao conhecimento, de seus;.'.

dignos Associados, que vetará a entrada de pessoas, quer do sexo fe

minino ou masculino, acompanhadas de sócios, que não estejam muni
das <lo respectivo ingresso, Fornecido pela Secretaria.

Em hipótese alguma scrú fornecido convite a pessoas residentes.

nesta Cidade, mesmo para festas rcalisadas por agrcmíções anexas ao;,

Lira.
E para que não haja ouvida em torno da presente resolução é Oe,.

presente publicado em todos os jornais locais e fixado na portaria do

Clube.
Os ingrcssns para pessoas cm trausito, solicitados unicamente por"

sócio maior, serão fornecidos até ás 18 horas, do dia da rcalisação da'

festa. Sómcntc o sr. Secretário·Geral está autor-izado a expedir convi .. ·

tes podendo ser procurado na Secretaria do Clube_
,

Florianópolis, 26 de Abdl de 1949.
A DlRETOIUA

Para todos os fins!!!
CLICHERJ,A PRóPRIA

Desenhista especializado em propaganda
Atendemos pedi40s do Interior

Velox Propagadora '

Publicidade e111 Rádio - Jornais - Revistas, - Folhetos
Dr. MURICf, 1.009 - Ca'ixa Postal, 775 - CURITIBA

,;

Moedas antigas 8U modernas
Tem alguma moeda antiga em sua casa;? ·Conferindo a data pod6"

valer até 50 contos!... Si V. S. não tiver meedas; seu visinho terá.

Compre um CATÁLAGO DE MOEDiAS ANTIGAS DO BRASIL

jogue diàriamente na loteria sem comprall bilhetes.

O próprio autor compra moedas pele preço' marcado em catálag"",.de"
Cr$ 10,00 para cima.

Obra raríssima e de grande utilidade.

À venda em todas as Livrarias da Cidade.

PREÇO: Cr$ 20,00

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

DR.

A" DAMASCENO 'DA SILVA
ADVOGAD'O,

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro. 22 - 2° ando

(Edifício Pérola)

I
Fones: 1.324 e 1.388

F)orianópoli� - Santa CatariJ)a •

:
.....................................................'

.

BOM NEGOCIO
I para quem possue de Cr$ 10.000:00 até Cr$ .100.000,00 re.ndtr.
I
certa de 10'/. ao ano com receblmento de' 1uras m81lSaUJ.

. Inform,ações nesta redação

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLU
-

z To
DIA 30. SÁBADO. GRANDE SOIRÉE DE ENCERRAMENTO DO MÊS. INíCIO ÀS 21 HORAS. PARA MAIOR CONVENIÊNCIA
DOS SRS. ASSOCIADOS� AS :MESAS SE·RÃO RESERVADAS A CR$ 20,00. RESER-VAS DE MESAS, NA SECRETARIA DO
CLUBE, NO SEGUINTE HORARIO: DAS 9 ÁS 10, DAS 14 ÁS 16 E DAS 13 ÁS 19 HORAS.
�����==�====������==���==��������-======�,-=--�-��--�--�--�=�,�- .--��,-�-�

1t.�oJe DO paSSadO,' CI E AS Segundo Recital Artístico premo ...

"

29!;í DE ABRIL � OD�ON, hoje ás 7J�0 horas vrd '�,',� pela J1!1!Vt"i��U ie CatólicaA data de hoje recorda-nos que: Ultima Exibiçâo i). I'
.

w; U �l1lllMU
CEL. CID GONZAGA

-- em 1.539, nasceu em Per-
'IRONIA DO DESTINO d ri � , i� s-

Transcorre, nesta data, o aniver- nambuco, Jorge de Albuquerque CO:}!: Rex Harrison _ i.nu Pal- e lt J.Oflanopo !�

,; sário natali cio do nosso prezado Coelho, filho do Donatário da 111er
O Grêmio D, Vital, anexo i;, Ju c) Concêrto n. 1 - Tschaikowsky

C C G mesma Capitania Foi um dos No programa: 1) A Marcha da rr "I t.conterraneo sr. el. .id ionvaga, .
,

vcntudc Católica de Florianópolis, d ) Marcha urca - 1>' ozur. ,

h' t
.

d d I Vida - Nacional. 2) Pescando noproprietário e diretor do jornal"A I primeiros IS oria or�s as u-
Colorado _ Short prosseguindo o desenvolvimento 3a parte _ Carlos Alberto da Silva

Imprensa" quc se edita em c:;-ça-I tas travadas no Brasjl ; Preços: Cr$ 5,00 3,20 (lo programa de formação artis-' a) Quando a saudade chega
.·dor.

- em 1.640, a esquadra do'Al- Censura até 14 anos. lica de seus membros, setores mas- Franz Lehar
.Jornalista muito estimado e apre-Imirante holandes Lic�thardt ,......... . , .. " .. , .. ,.....

culino e Ieminino, fará realizar, no b) Ay, Ay Ay - Perez Frcise ,

I chegou ao porto da Bahia con IMPERIAL, hoje ás 7,30 hor-as
d C t P

"

..dado em todo o Oeste catarincnse, .

,-
Ultima Exihicão próximo dia 2 de maio, com inicio 4a parte -- Lacy a os a eret-

.onde desfruta merecido destaque, o I' ct.uzmdo
2.500 homens ao mando

A ORQUIDTA BRANCA ás 20 horas. nos salões do Clube ra e Carlos Alberto da Silva em:

nosso hrí lhante colega, por certo, Mae �o�lrldon'N en�arregadod por cox. Barbara Stanwyck _" Dnvirt Doze de Agôsto o seu Segundo Re- a) Canção indu - Rudolf Friml.
.receberá em o dia de hoje, pelu de-

t aurIC: e assau para evas- Niven - Richard Conte cita l. em que serão apresentados ao A fim de tornar acessivel a todos
"correr de sua efeméride natalicia,

ar o econcavo; No programa: 1) Noticias da Se, publico, três grandes expoentes ar ..

, a participaç.ão nessa n,oite artística,
.

- em 1.754, os Guaranís das mana - Nacional f b C '"'os cumprimentos e as homenagens "JI" - •

ití d tisticos de nossa Terra: o Grêmio D. Vital ara co r ar ,l\p
, . , . mIssoes J esui icas comanda os Preços: Cr':> 5.00 3,20 d 1.a que faz JlIS por seus sentimentos

S
'.

t
'

.,." t 'd Censura até 14 anos, a pianista Suelv Veiga; 5.00 por ingresso, reverten o () 11-
,

, ,lPor epe, a acaram o .ror e o .-,

C' dnobres e 1)01' seu belo caratet
o soprano Lacy da Costa Por-ei ,'3 " cro apurado, em prol da .aixu tl

,

""
.'
", I

Rio Pardo mas foram repelidos
."....... ."

,... ..

O Estado abraça-o cordialrucn,
pelo Coronél Tomaz Luiz Osório

HITZ, hoje ás 7,30 bor3':�'
.... , . "

c o tenor Carlos Alberto da SiJva. Serviço Assistencial da Juventude
1:e.

I com a sua brava guarnição, com- COM: Ala� ta�dG���t'!)niea La-
va. Católica, que, como é sabido, tom

I
posta de Infantaria do Rio de ke Estão programados para êssc SE'- a seu cargo. a assistência social do

.sRTA. DOHIS TEREZINHA DE
Janeiro, dragões do Rio Grande No programa: 1) Cínclandía Jor- gundo Recital da Juventude C:üó- Morro do Mocotó,

ALiVIEIDA
. e aventureiros de São Paulo e

nal - Naciona I. 2) Noticiário Uni- l'ica, os seguintes numeras: Fazemos um insistente apelo para

.

'Completa, hoje, mais uma prrma- ! Santa Catarina'
ver-sal - Atualidades ] a parte _ Lacv da Costa Pereira que o publico eatarinense, cuia fi-

-'ver� a graciosa s,enhor.ita Do.ris T�r� 1_ em 1.833, os' presos politicos �;:�1��1��� C�'t�; 5i�Oa��'l�:o a) Estrelita - Canção mexica- dalguia de coração é conhecida em

.rezinha de Almeida, dileta filha (I",
que se haviam revoltado no For- na - :II. M. Pence todo o Território Nacional, nos de

.rsr. Celso Almeida, Inspetor de Fa- : te do Mar, na Bahia, após treis

.

'iú:)X\;: ilOj�' Á�
.

7.30' i;����
.. , . . . .

b) Guitarra Romana - Tungo seu apôio, procurando adquirir'
;:zenda no Estado. I dias de resistência renderam- Reabertura canção - Di Lazzaro I seus ingressos, que estarão à venda,
Doris Tere:inha que. eur.sa, com

se. Haviam eles arvorado uma
(Inaugurnção de suas Novas c CON_ 2,a parte - Suelv Veiga à Rua Felipe Schmidt n. 4-1.

-raro br ilhantismo, o Cientifico do bandeira azul com banda dia- FOnTAVETS POLTRONAS).. a) Nocturnc op, 90. 2 - Chopin Antecipando agradecimento-,
J " A espetacular película (Ia ''\'".1'· C,.· 1\'1' Od t m' i SecI'e','ll';'"Instituto "Coração de esus, rccc- gonal branca, dando vivas a Re- ner Bras

- b) Valse op 70 n. 1 - nopm 1Y. aria e e r.erxe �a, i.; _"

berá, hoje, pelo transcurso de sua publica Federal; As luzes se apagam ... nm imenso
;efeméride natalícia, os cumpr iruen- _ em 1.836, o Almirante Barro- rlari'ío atravessa as grades d:l pri
-tos de suas numerosas amiguinhas. so, quando ainda 10 Tenente, sii'o,.. gritos de pavor 11:'1 ea Iada

daquela noite tempestuosa .. , natomou Iguarapé-Mirim no Pará; céla um prisioneiro é fulminnrlo 1)0,SHTA. CÉLIA OHTIGA COUTO _:_ em 1.843, nasceu na Paraiba um I'aio
•

Faz anos, hoje, a senhorita (:élia a mais alta glória da pintura Sensação e SUSDense nas ,�err'lên-
,()rtiga Couto, aplicada aluna do Co_ brasileira Pedro América de Fi. ('ias eletrizantes de:

légio Coração de Jesus, e filh<1 do gueiredo e Melo, Dotado de O CRIME DO PRESIDIO
nosso estimado conterraneo sr. I grande talento� menino ainda, COM: Van Johnson - F:we Epl('r-

san - Georgé l\Ieeker
-

.Érico Couto, funcionário f�cleral, e I com apenas 7 anos, depois de trm bando sinistro que nilli;;a o-
,<le sua exma. espôsa d. Norma 01'-1 haver aprendido musica, pinta- interior de Hill nresidio pnra saciar
,tiga Couto.,

I
va retratos que mal lhe podiam a. sua sêde dr vingança.

__ ser atribuídos; Um romanee de alllor rmm am-
hiente de ódio (;' destruiçi10SONIA INEZ -- em 1.859, em Desterro (hoje No programa: 1) Cine JomnJ

Transcorre hoje o seu 10 ani- 'Florianópolis) faleceu o advoga- NncionaJ. 2) E a Loura Ficou _

'-versano natalicio a galante do catarinense Caetano de Comédia.
menina So:pia Inez, filha do Araujo Figueredo Mendonça Preços: Cr� 4,20 e 3,20
Sargento musico Nilo Cordei- Furtado, deputado Pl"ovincial; Censura até 14 anos.

1'0 Dutra e sua esposa Luiza - em 1.864,. arribou a barra
..

.r\;l�;�hã � 'iÚTZ"
.. , , ', .. , .. "

_..Andrade Dutra, norte de Florianópolis, ainda A RUA DO DELFIM VERD1�
Desterro, a Fragata "Amazo- . , , ..

nas" qU,e conduzia em missão
.••.•.•• ..•• • . . • .• • .••••••••.•••

- o sr. Henrique Jaques Boitellx, especial ao Rio da Prata o Con-
.-alto funcionário federal. selheiro Antonio Saraiva e o Dr,

Aureliano C. Tavares Bastos;
- em 1.869, forçou a passagem

Ernestina Bonsf.icld
I
de Guaraio, etp. Manduvirá, no

Paraguai, a Divisão de Monito
res, sob o comando do então Ca
pitão-tenente Jeronimo Francis
co Gonçalves;

Vê passar na data de hoje, __ em 1.870, terminada ague'!.'.
.seu 5° aniversario natalício o

ra do Paraguai. chegou ao Rio
galante menino Washington, ,ii- ele Janeiro o 'Marechal Conde
leto filhinho do sr. Eulalio J. d'Eu'

" 'homaz, funcionaria da Inspe- ,_ e� 1.870 nasceu em Vasso�l
toria

..

Regional de .Estatistit:a Iras, Rio d� Janeiro, Joaquim
Mumclpal e nosso assIduo leI-, Osório Duque Estrada, falecen.
toro do em 6 de Fevereiro de 1.927.

, I"FOi o consagrado autor da le-
HEUNlõES: tra de nosso belíssimo e empolo

. A. "BARIUGA-VEHDE" A, gante Hino Nacional;
.

Continuando sua série de atr:len-I_ em 1.874, foi mandado comi-
tes serões Iiterosoeiais, a simpMica truír, por Aviso do Ministério da �
AssoC'lação AtlHiea "Barriga-Verde" IMarinha, no terreno do antigo I MAN. ZANJevou a rfe'ito, ante-ontem, quarta- ,forte de Santa Barbara em FlO-1 -

feira, como soe fazer, mais uma Iloi, rianópolis, um prédio para ins-, PARA HEMORROIDES
, tada artistica. Com a presença :ie talação da Capitania do Porto, I l1 DI prod u to De W i tt

-des�aeadas prssoas do nosso l1ltllldl) onde hoje ainda se encontra; I .i. a_
socJal e de talenLosos cantores. Jl1lt- -- em 1.890, foi nomeado Chefe' • -."

sicistas, dcclanladores c hUlTIOrlstnS,. de PolicIa deste Estado de San- .----"�.-

a reunião se prolongoll até Ú', '23 ta Catarina, o Dr. Candido Va- SERVIÇO DE METE0-
llOI'a<;, agrariando, plenamente, a to- Ileriano da Silva Freire, que mais, ROLOGIA�os os que lú comparecerall1, Di,(za! tade veiu a ser Juiz Federal.
Dutra e Waldir Brasil. se destaC'ar:iI1l ! André Nilo Tadasco Previsão do Tempo. até H hO!olS

no:; Gemais. atraindo sôbre s'; <JS I ... . . . . . . . . . . . - ' ... " .... , - .. '" do dia 29:

�Pl�l1S0S gerais, Para () dia 7 de I CAS;';S E 'rERRE2'l'OS I Tcmpo: Bom;
�nUlo. os diretores do "Barriga" pl'e-l Possue V. S. casas ou terrenos para

I Temperatura: Es[úvel;
param um variadissjmo progr:\il1.1 I vender? Ventos: De Sueste a Nordeste,
<!IH', 11'ais uma vez, levul'ú à sn�, <;"_

1 !'!"o encontra comprador? frrscos;..>' (: ',. '

••
I Fn;r�que ao Escritório Imobiliário

''r, ,d yelBela llt'l'ClllO Luz. os ;11Ir('_ I
A. L, AII'es.

< tat]Ol'U de seus serões Sem[lUHlS. I Rua Deodoro 35.

FAZK\I ANOS HOJE:

- a sra. d. Eglantina Firmo de

:Dliveira Cruz.
- a sra, d.

(;Iáudio.

MENINO WASHINGTON
THOMAZ

HEMORROIDES
'tfh �4 ntt4is
éSTi 65P�(/rtC() TRAZ,
ALIVIO IM61JIATol

Rf�qllerime�tos de�u�chad�s
.João :.'I'lachado Pacheco JUI'I!1l'; 'dos Passos l\'Iartms; :\hguel So'ka;

Maria Pereira S.i.mas; Luiz CoutiJ\110 Custódio FranCisco de Campos;
ele Azevedo; Antônio Modesto; r,alll Miiton Lehmkuhl; NIârio Noeetti;
B:Jslos; Leupoldo Bat'k; Alb!'i'to Hélio Bl'liggemann da Luz; Odilon

Leopoldo B�rk; Alcibiades Valét'j,) Bartolomeu Vieira; 'Macharlc &

Silveira de Sousa; Al.lelina Tav�:U't�>; Cia,; Hygino Luiz Gonzaga; Lau

Castulio de Amaral; Jacob José, rindo Gonçalves Pinhe'iro; .João �Ia ..

Boabaid; Odilon Bartolomeu Yiei· chado Pacheco .J unior; Franri sca

ra: H.cinaltlo de Brito; Antônio, =1Í1'n- ();onçal ves Cabral; Higino Lu iz Con

de� de Sousa; Plácido Sergio A1 \'('S, zaga; Odilon Bartolomeu Vic:ira;
Moalür Tomé de OliveIra; Rcilia1- SiJvio Ney SonciJú; João José D'A

:10 de Brito; Acrlo1! Pacheco ela vila; Osvaldo Carioni; Virginia
Costa; Eugenio Luiz Beirão; Patl'tl- Bonfield de Lima; Edgard Tasso

c'.inio Laurindo; Jordelino Herrr,j· Schneider; Darcy Xavier Fortt'na

ni.o Albanó; :\Iaria Adelaide Sacla de to; Hoberto Soares de Oli\'e:r<1;
Carvalho; �ranoel Laurinda Soare:>; Leopoldo Back; Alberto Leopt:ldo
Agel10r Higino Vieira; Edio Ol'llgn 8aC'k; Castulio do Amaral; .To�{:

Fedrigo; As�,ociação Irmão JO:lqu;!lI; Francisco de Amorim; Euelidia Ma•

Sociedade Cultural 'dr Humaniola- ,
ria Gomes; Luiz da Gama P'l.l'ente;

de; SoC'iedade Beneficente Caixa I Ernesto :Martinho Wojcikiewicz;
clo� Empregados 110 Comércio; Clu- Paulo Valente Ferreira; Odilon Bar�

be Hec.reativo Amigos da Onça; So- toJomeu Vieira; .I. R Sousa Filho;
ciedaJe de AssistC'neia aos Láz".-r<;s David :Maes; Emilia Moreira dá

e Defesa Contra a LepJ'3; Caixa ,1e Silva; João José Mendonça; Aurea
Esmolas tios Indigentes de Floria· de Oliveira Barbosa;' Maria ria Gló�

núpolis; Clube Hecreativo ü de Ja- ria Oliveira; Euclides Mach::dú;
neiro; Ln'iiío Ber..efieente r RC:-l'ca· Osmar' Pacheco; Plácido Sergio
tiva Operária; Sociedade de CllltU- Alves; Oemon Bartolomeu Vic,jra;
J'a 1íllsical; Clube 12 de A,gôsl'); Ildefonso Linhares; Agenor Higmo
Teatro do Estudante; �rarcos �'l'le� Vieira; José Basilio da Silva; Cmlw

\'ieira; Odilon Bartolomeu Vieira; talicio Sizenando de Andrade; f,-de�
Tosé Severino; Tom T. Wildi; Hp!1'J- 'mar Machado; João Eugêfio Uriar"

,

['ia Flor'iana de Faria; Luiz B:'lllo te; Heinaldo de Brito; Odilon nal'

Sarbi; Campolino Jacinto AIYC's; I tolomeu Vieira; Flamengo E�porte
Milton Espezin� Vieira; J osé Ch�. Cll1b�; �1aria Dolores da Costa \,7]ei_

rem; João BaÍlsta Berreta;
/

Joan ra; Sl]VlO vVoJff da Costa .

A ação beRéfica da Pomada
Man Zan, preparada espe·
.:::almente para todos os ca·

sos de Hetnorroides, � Ime

diata, alivia as dôres e 011

pruridos, acalma e evita a8

complicações infecclo�as das

ulcertt.çiles e ,varizes hemer�
roidals. A venda em todas
a8 Parrnnclas em bisnagaR
com cánula espeCial para

facilitar a apHcação.

Tcmperatl'ras extremas (le hojP;

,. lRd\n ii'
Mo em que também se comemora O

li �n,u:1 g B,raVeSSI8 30 aniversario do inicio dêsses

dn Idtlf,&tmIBi'R nnl!",� vôos, pois a 29 de abril de 1946,
UI li UlihnHJ p'U� foi que o Bandeirante PP-PCP

!Hlfian br!]�UGh'l�., levou a efeito o primeiro vôo sô-

II).! ii nU1 u�il.hjn ..i bre o Atlântico no sentido de oes·
,

.

\.,.�itn:: te para leste, cobrindo a distân�
A data de hoje - 29 de abril -é cia entre o Rio e Londres, em 25

1 de invulgar importância na his- 'h.oras, tendo sido por êsse em·

tória da aviação comercIal bra- preendimento inaugurada, nos

sileira, porquanto nela se come� hangaris da Panair do Brasil,
mora a lOooa travessia do Atlân- no Aeroporto Santos Dumont,
tico realizada por avião brasi- uma placa de bronze comemora�

leiro, isto é, por uma aeronave tiva, ã qual se vê no clichê aci
Constell�tion da frota Bandei- ma, sendo descerrada pela sra.

rante da Panair do BrasiL Êsse Gilda Sampaio, esposa do presi�
acontecimento. entretanto, re- dente dessa organização, duran
veste-se de maIor relevância, por te uma cerimônia cívica ali rea�
cbincidir justamente com o dia lizada.:\iIÚXÜll::l 22,90 minúll(l lG,1.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Transportes Maritimos
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(

... Telegramas: - PROSEB;f{LL\S .....

...

.
Praça 1'5 de Novembro, 22 __ 20 andar

I
,

Caixa- Postal 139
" .... , ,.' TELEFONES' 1388 -- 1324 '

' �

.
'r� '" � .... '�If'" _

, TO'.""C.
.

.
"

.

Aceita Agentes no Inferior
"

.
' ---,..,.

, ,I
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade

• • •

Clillica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
$)08 Serviços dos Professores Bene

rueto Montenegro e Piragihe No
gueira (São Paulo)

Consultas: Das 14 às 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

-_..-_-�- -� ......_...

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
'CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS i
Diagnóstico, controle-e tratamento I
especializado da gravidês, Dístur
bioa da adolescência e da menopau
rFUt. Pertubações menstruais I .i 'l�l,\v

mações e tumores do aparelho geuí
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trom
pas, apendíce, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
taras)
ASSISTENCIA AO PARTO E 01:E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroíde, ová
eíos, hipopíse, etc.)
P!:Itturbios nervosos - Esterilid.ade
.- Regimes.
Consultório R. João Ptnto, 7 _

..Tel,
1.461
Resid. R. 7 de Setembro - EdU.'

eiu:t; e Souza - TeJ. 84ft

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e partei, ..
� Hospital. de Caridade de

FIO-Iríanópolis. Assistente da

Maternidade /

Doenças dos órgãos internos, es re- I

cíalmente do coração e vasos

poenças da til'0ide e demais gtan
dulas 'internas

Qlnl�a e cirurgia de senhoril' -

Partos I
mSIOTERAPTA - ELECTROCAR�I
DIOGRAFIA - METABOLISMO

IBASAL
UORARIO DE CONSULTAS: -

Diàl'iamente das 15 às 19 hc
ras.

CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles n. UJ
Fone manual 1.702

RESrof:NCIA:
AV�Djda Trompowski .sI

Fone manual 766

Dr. Mário WendJJ'....
Otmc:a médica de adultos e criasca.
.Oonsultório - Rua JOão Pinto, 16

T-elef. M. 769
Consulta das 4' áa li bou.

tuidência: Felipe Schmidt ia. •••
-, Telef. 812

Dr. Guerreiro da
Foúseca

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

ras - Proetologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

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

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

65 - Telefone 1.422.

Carros para o interior· do Estado Bom b��::�� visát
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é () seguinte:
.

EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque 16 horas

cf ex�essão de sábado 14 horas

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

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3R• e 6R• feiras 12,10 horas

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E ElEGANCIA 1
PROCURE A

faiataria ello
Rua Felippe Schmidt 48

/

Visão maior e mais perfeit,1I
que II de um bom binóculo

alcaoça quem tem .ólida
instrução.

Bon. livros, sobre todo. 011

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Fl Jrianópoli.
. . . . . . . . . ... � .. .............

Plaina
VENDE�SE uma, de " faces, com

pletamente nova, marca RAIMANN.
com transmissêes, Ver e tratar na

Cia. Florestal de Santa Catarina, DO

Estreito, ou pelo correio, dirigir-se
à Vencedora - Caixa Postal, 22ã -

Florfanépolis
-----

" . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. ..
...

SENHORITA!
A ultima c�eação em retri
g6l'ante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está I

acompanhando a moda.
. ..••....... " ......•.••...•.••..•

(.mi.... Gravata., Pilam••
Meia.' da. melhorei. pelo. , me

nore. pr� 16 oa CASAdMJS
CELANEA - RuaO. M.fr.l

- " .. .............. � .

Dr. Alvaro de Ceryalho 1
Doenças de Crianças !

Consultorio: RUa Tenente

'1Silveira, 29
HOrário de consultas: 9 ás 11

. o',
Especialista

hS. .Medico Efetivo do Hospital de
Caridade

Sábados: 14 ás 17 hs. OUVIDOS - NA.RIZ e GAR-
� ...._- GANTA

Dr II-Iton 8)1'mOR � Tratamento e Operações I.

• ;; Residência: Felipe Schmidt, 99

P
<: Telefone: 1.560

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

Dr. r..le Poat..
Clinico "o�..dor

.

Umlultóri,": Rua Vitor Mctreletl, 26.
TeleEone: 1.40S

�:"n.ult1. da. 10 10 12 e dai 14 t. Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes
,� lira. Residência: Rua BIUJll__ ,

22. - T..Jefone: 1.61N1 'tendo mais outros beneficios de carater assistenoial.
-

--s--ea--,,---AI Representante em Florianópolis:Dr. M. • 'f......
PEDRO NUNES

Clioica �clu.ivll.lUDte de erl&nÇ1UI
ilua �Rldanba 'Marinho, 10 Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

Telefone M. 73:1
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Crl 20,00 além da Jóia'

DR�-"A:-'SANTÁELA Inicial de Cf$ 111,00 apenas.
il"onnado pela f'aculdade Naclo- hrticipa�iC) ao", I.e,."
nal de Med��1l��:U)unlveTsidade __._._.__•.......,.,...........,.._.....__....._........_ .MoO .....w�
I46dlco por concurso da 4ss1at!n-

.

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o
ela a Ps!e�:;al do Distrito

coupon abaixo e remetê�lo ii nossa Redação. afim de completarmos
Il'x·lntP.rno' dr H01!pltal PAlquiá· .

'''''anto antes, o nosso Cadastro. Social.trlco- e Manicômio JUdiciaria 'i�

da capital Pederal Nome .. _ . .. . ,. .......• .,..... . _. ,........ • .

lCX-Jnternp da Santa Casa de W-
E C"l D NascsericÓl"dla do RIo <te Janeiro Rua , . . . . . • . . st. IVi • • . • • • • . • • • • • •• • • ••••••••••••

Ol.,tNlCA Mlj?��oSA8DOl!lNQAS Mãe . . . . . • .. •... .....•.• _.. • • . .. • •••••••.• - .. • .. . •..• - .••.•••

P· ,

�
.OonsulUlrlo: i!:diflcio Arn�l1a. aI • ••••• • ..•.••• , •• •••• •••••• •••• •••• • ••. ,. ••••••••

ESCRITóRIO nlOBJLlARIO A. L.!feto - Sala 3. E C .

Res1dência: Rua Alvaro de ORr- mprego OU argo •..........•...••.....• ' ... _... ..,..... ..•.•..•. ALV11lS
..alho. 70. Cargo do Pai (mãe) _........... ..••.•....•. . - •......••. �.. Encar�ega-se, mediante comissão,Das l� 6.s 18 horas

d .. i ..c....
Telefone: Observo compra e ven a ..e muvelS.

!1onS111tórlo - },208,
•••••••••• Rua Deodoro 35.

Residência - 1.305. • - ••••••• - •• •• •••••.•••• •••••••••••••• • •••••••••••••••

Clínica Médiea e Cirúrgica do

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 - Fígado
Tratamento da Tuberculose

Rai()s X - EJetroeal'diografia .

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

TlibunsU) Rua Santos Dumont, n. 8.
COrumltlls das 9 ás 12 e das 3 ás 6

__ Fone 841. FLORIANéPOLIS

Produtos Veterinarios

SEU, RElOGIO- PRECISA 'DE
. •. '. REVISAO?. .'

NOSSA OFIC,NAÉESPECIAllZADA

�O�St������;:··�:�ran�ido�: 10ô%
otlôi�'.'MQD�L()JOAO PINTi:>.: 25, (F;ênt� ao T8sÓ�ro
;·-:;,.".v·"'-.Ydo Estado).

..

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

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

DR. FRA.l�CISCO CAMARA
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto (ia casa "O
Paraíso").. ,

Resídencia: Rua Alvaro de oar-

Il. valho,
..3. 6,

'.

Florianópolis

Dr. Liudolfo LG.
Perel'ra

AlIvotlao-Cofttabillata
ClVfti �- Comet'Cial

Coa,rtltui,Õ8JI da •.,eleeloel..
••Orriç,oe corelotOI. em prcal.
�Ol'9ãnb�õ.. oontolle'ill.

R�tl'o•• marco•• diloponda.
na Ri'o, d. carl'IIIp_ond.nt8.
Elerit6rio: Ruo Alvoro d.

Carvalho n. 43.
Da, fl à. 12 hel'Cla.

T..l.tr;o. 1494

Dr. Roldão CODse.
CIRURGIA GERAL -- ALTA
�URGA - MOLI!:STIAS DE

NHOR_o\S -- PARTOS
l'onnado pela Faculdade de Medi·

.,"" da Unívereldade de S5.o Paulo,
onde foi assistente por ririo••nol �o
SeT't!ço Cirúrgico do Prof. Allpto

Corrê!a Neto
Cirur!1:ia do estômago e viu circ_ula·
res, intestinos delgado e .grosso. tirol·
de rins próstata, bexiga, utero.

oTário! e' trompas. Varicoeele, hidro
cele. varizes e hernas.

, Consultas: Das 3 ã. 5 boras, • til.

'Felipe Sehmidt, Z1 (altos da Cata
Paraise)'. Telef. 1.598

.aesídência: Rua Esteve. Junior. 170;
Telef. M. 164

O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Plortanópofís),
tem '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:
, SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de
0,60 g.

-

VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
10(1 ema.

SóRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 emâ,
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cml e frascos

de 100 cm3.
VACINA ANTI-MBICA: Ampolas.. de 5 cm3 e de 10 cmS e frascos

de 100 cru3.
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden
dCJ, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecido" com abso.
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: 'I'ernezina (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra _

Souba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. ,... .. . ...•.....•

Quaisquer consultas sôbre os' mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
nento de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não eu

contrados na localidade de residência do solicitante.
----------------------------------------------------

LOJa OIS CftSEMIRAS
Espeelalízede em artigos para

homens
VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEI.TAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL --CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC. /

Tudo pelO menor preço d.a praça
Faça uma visita ii sessa Casa e verifique

nossos preços,e ar tigOS

RECEBEU
ClONAIS

CI· MANTEMSl!i-

pesaeais, eouce- '

de

I
I
�
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Barriga Verde,
Vai ser realizado, no próxí

mo domingo, o Primeiro Cam

peonato de Ciclismo da Cida

de, organizado pela Federação
Atlética Catarinense, em ho

menagem ao sr. dr. Raul Cal-

Lira e Ubh·atan em Ivta pela do cic-lismo ilhéu

6

supremacia
das, .delegado regional do

Mi-I Verde,
Lira e Ubiratan, os quais para fazer jús aos ricos prê-

nistério do Trabalho. vêm observando atentamente mias que serão Instituídos,

Segundo informou-nos a

F'I
os treinos dos seus ciclistas. Nota-se pela cidade o maior

A. C., estarão em luta pela su- A noite podemos apreciar os Interesse pelo certame, calcu-

premácia do esporte do pedal treinos dos atletas concorren- I

da cidade os clubes Barrigáttes. Todos estão se eSforçando1I'Ja noite de boje ::li 3ê .. rvdada do

De difícil prognóstico o clássico da cidade Campeouab d� V'ileí to
Dando andamento ao Cam- do Lira Tenis

Concentram-se todas as aten-. dino. peonato Citadino de Voleibol e tes jogos:
ções do público no sensacional O público está mteressado Avai e Figueirense farão ex- Basquetebol, promovido pela Voleibol: Ubiratan E. C. x

"cotejo da rivalidade", em que vivamente no prélio de domín- trear neste emocionante cote- Federação Atlética Catarinen- Clube Atletico.
serão confrotantes os quadros go, quando ambos festejarão a jo os seus novos defensores. se, serão efetuados hoje, com Basquetebol: A. A. Barriga
do Avaí e do Figueirense, os passagem do "Dia do Traba- Os ingressos serão posto a início ás 19 horas, na Cancha Verde x Lira T. C.
eternos rivais do soccer cita- lho"". venda pelos menores preços.

lando-se que um grande públi
co estará domingo na movi

mentada rua Felipe Schmidt,
local, da saida e da chegada.

Bvsqucte
Clube, os ssguin-

TÓNICO CONTINUARA NO
PAULA RAMOS

CAMPEONATO FLORIANO
POLITANO DE CICLISMO

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

.,

Prosseguem animados 9S jogos des-
. .. , .

portlvos unlversltarlOS
DO ba8Q ijete e DO volei os economistas.

14 o «initiumn de futebol
Absolutos

Escritório:.Os motores JOHNSON Sea Hor sr

mente são utilizadas máquinas mo

dernas em precisão e rapidez. O�
são construidos em fábrica modero

-I)� 'sOpl1ZHUpads<l SOpl;lJado .rod

engenheiros da .Tohnson são reputa
dos como os melhores do ramo. Dis

tribuidores: Comércio & Transpor
tes C. Ramos S. A. - João Pinto.

)
l
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o BSTADO-Iexta·'.'r. 29 a. AbrI" ele '949 7

8a4io$ lalle_oo �'aaco
Da Fábrica co consumidor.-- Grande estoque recebeu a firma distribuidora

((Fiuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565 - Fpolis ..

Departamento ·de Saúde Pública :;:�::}ro::��:s Excursione ao Rio da Prata !
Mê, de Maio. �la;ltÕe5 GARGANTA

PARTIDA DE P. ALEGRE DIAS

((Cabeça-Pescoço-Boca) ',10 e 11 de maio
30 -'- Sábado - Farmácia Esperança � Ruà Conselheiro DR. J. ARAUJO 5 de junho em Montevídéo

Mafra. Assistente do Prof. Sanson, 13 dezembro em Buenos Aires
1 - Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro do Rio de Janeiro. Preço por pessoa Quero ividência)

Mafra. Diplomado em Bronco-eso-
7 - Sábado - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt.

fagologia, em Buenos Ayres e
8 - Domingo - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt. Montevidéo pelo Prof. Cheva-
15 - Domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.

Iier Jackson, dos Estados Uni.
14 - Sábado _:_ Farmácia Moderna - Rua João Pinto.
21 - Sábado - Farmácia Santo Antônio .:_ Rua João dos.

Operações de catarata, dos

Pint�2 _ Domingo _ Farmácia Santo Antônio _ Rua João vesgos, receita de oculos etc.

Operação do Bacio (papo),Pinto. do lábio e céu da boca fendidos iI�.E E
28 - sábado - Farmácia Catarinense - Rua Trajano. de nascença. Tratamento clí-
29 - Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano. ,

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Santo nico cirúrgico das amídalas.

Antônio e Noturna, sitas às ruas João Pinto e Trajano n. 17. das sínusítes, das purgações
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia au-

dos ouvidos, da obstrução na-

torização dêste Departamento. sal, etc.

Departamento de Saúde Pública, 25 de abril de 1949.
- Rua Nunes Machado, 20 Fo-

Luiz Osvaldo d'Acampora, farmacêutico-fiscal.
ne 1.447.

Louças _ Yidraria _ A1·tigos de aluminio - A1'tigOS Escolares
................................

Papelaria
'_'()'_'()'_'()'_'()'_'()'_'(I'_'()'_'()'_'()'_'O�)'-'o...(.
�, I

I �,A't. II Transportes Aéreos Limitada Ii I.,0 4as. 4a8. e 6Jas: �liO -

SF�ntos --:- \<:1'anaLgu� - Cuntiba

,�
-, oinv1, e - ioruinopous e ales.

3as. 5as. e sábados: Lajes -- Florianópolis -- Loimnle

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

I�� Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 lagares.
'"

! Agentes: ,Fiuza Lima & Irmãet8 I
I, Rua Conselheiro MafTa, 35 - Telefone 1565 i
i

.'

- ii

I.-<).-.<).....o�).....().....o�).....().....().....()�()._.(,....()..

'Arvores frutiferas
ArVGres Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais na!

melhores qualidades Oferece o grande Estabelecimento de
Flo.ri e Pomicultura

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

Hospital Militar de Florianópolis

Casa Recem
consfrulda
DE S o c UPA DA

RUA FELIPE lvEVES
6xl0 r.netros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

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

cessita de árvores frutriferas e

flores?
Peça catalogo, nesta praça,

com J. Costa à Rua Jerônimo
Coelho nO 2

PASTA OENTAL
ROBINSON

· .. ···1·

Cr$. 4.600.00
PROGRAMAS - INFOR:\,fAOõES - INSCRIÇõES

ou com

EXPRINTER

com

MARIO MOURA - Rua 15 novo nO 28 fel. H31

Representações - Consignações - C/Pl'óprl(l

COi\[ItRCIO POR ATACADO E A VAREJO

Generos Alimenticios Itul.strtalisodos - A1'mal'inhos em geral

LOJA E ESCRITóRIO - Rua 7 de Se lembro, 21-

Caixa postal, 322 - End. Teleg-ráfico "LUFAMA".

Florianópolis - Santa Catarina

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

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádjos e acessarias, outros aporelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.

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

A EL:ÊTRO - TÉCNICA
Rua Tte� Sifv�{í:á: 14

-� -

Caiia Postal 193 - Fone 793.

Vende-se
AUTOMOVEL FORD 49

Vende-se um, em 'estado novo,

com' 5.000quilometros, 4 portas. Vêr
e tratar com Oswaldo Nascimento,
no Hotel LaPorta. I
.... " " " " ... -.' . " " .. " " " " " " " " . " " " " . " "

o YAT..E D. ITU.lt
ProeaNIII •• .lw••ela

Pr(ltrrellO,
,

LIVRARIA 41, :LIV'ILUIU
. -

ROÜ·
'

,. ,

CANETA VERDIDA - Foi perdida.
ontem, sem a tampa, runa caneta "Par-.

ker.", Júnior;frle cí}r marron, qU&, sendo

objeto de valor estimativo, pede-se 8

quem a aeoo a gentileza de restitui-Ja
nesta redação, ou ao sr. Artnr Beek, DC

"Salão Progresso". Hratifica·se.

& Irmõo

Soubrados, 1079 - P. Alegre.
End. 'relego "EXPRINTER

Luiz Faria

Dr. CLARNO G •

GALLETTI
A.DVOGADO

Crime e ci.el
Coaatltulgão de Sookcla-ie.

NATURALIZAÇÕES
'i'itu.1oe Dealarat6rlo.

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE
CARIDADE

ADMISSÃO DE IRMÃOS

Eecrit6rio • R..id. 'lO· (l
Rua Til'Ud.rat.. 47,

�ONE •• 14S3

Para cumprimento da deliberação da Mesa Administrativa, reuni
da em 21 do corrente, torno público, que admissão de Irmãos, em

qualquer casos dos previstos pelo Compromisso, FOI SUSPENSA PE-

I LO PRASO DE CINCO (5) ANOS, a, contar da presente data.

CONSISTóRIO, 21 de Abril de 1949.
------------ LUIZ S.- BEZERRA DA TRINDADE

PREDIOS

Publica relação dos comerciantes e 'industriais 'Com seus anrte-'

reços.
. .••. -.. • .

Cada guia é vendido IlMm1)anhado de um mapa rodoviário di' 'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON.
Paraná e Santa Catarina. TA P. FABRICAR)

Redação: Rua Prudente de Morae., n, 626. - Curitiba.

ALUGA-SE o prédio da rua Ar
tista Bíttencourt, nO 32.'
VENDE-SE o prédio da Avenida

ALMOXARIFADO.- EDITAL DE CONCORRÊNCIA, Mauro Ramos, nO'199.
Declaro para quem interessar possa, que se acham à ven- Ambos a tratar com Sr. José G.

da, como FERRO VELHO, um fogão marca "BERTA" n. 175, L. Carvalho, á Praça 15 de No

bem como outras peças de ferro num peso total aproximado de vembro, 1 - sobrado.

quinhentos (500) quilos. . .... ' ...

NOTA - la - De ordem do sr. major Sergio·'Fontes Ju- <::O!IPRADORES PARA CASAS Iil
TERREN08

níor, Diretor do Hospital, as inscrições dos licitantes serão en- o Escritório ImobiJ1ário A. L. Alves,
cerradas às 10 horas do dia 30 do corrente, mês, devendo as sempre tem compradores. para casas I!

mesmas serem seladas com a apresentação de dois cruzeírose terrenos. "'.

oitenta centavos (Cr$ 2,80) federal e em envelope lacrado. Rua Deo.ínro 35.

2a - As peças acima referidas estão no páteo do Hospital
a disposição dos senhores interessados para qualquer exame ou

CATAL0GO DE MOEDAS DO

informação. BRASIL

Florlanópolis, 23 de abril de 1949. Já se encontra a venda com

Moacir Corrêa, 10 Ten. r. Ex. Almoxarife todos . os preços de moedas de

G d
' Ouro, Prata, NiqueI e Bronze.

UI-,a o Parana Preço 20,00 em todas as livra-
fias da cidade.

-

Pelo correio Cr$ 25,00.

Ouçam diariemen te, das 9 às 13 e das 17 às 22 horas

RDDIO TUBA' . ZYO 9
1530 k.ilocielos ondas: médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CAI[',,�RINA
,�------------------------------------�

,

BROltUITE'
ASMATICA
Durma bem� a noite toda
Aqui está um temédlo caseiro

e econômico que lhe dará. alívio
rápido da tosse e da bronquite
asmática. proporcionando um
sono reparador a noite tôda.
Nada mais' garantido no mun.,

do do que Parmín.' � tornado
duas ou três vêzes ao deítar -
para combater a asma sufocante
e a tosse rebelde da bronquite.
Compre hoje 'mesmo um vidro
de Parmln', nas boas- farmá
cias. Confie em ,Parrnln. que
lhe proporcionará alívio segura
e rápido dêsse esforço asfixia,nte
para respirar.
P·19

Cirurgia-Clínica - Obstetríca
Dr.. Antônio Dib Mussi

CASA MISCELANEA dI.tri·
buidora do. �Rádioe R.:C. A
Victor, Válvula. e Di,cOI"
Rue Conselheiro": M 'lfra

Vende-se

MaQ'uinário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imóveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmutu -

Brusque - Santa Catarma".

Médico efetivo do Hospital de Caridade

Serviço especializado em Doenças de Senhoru
Medernos rné todoe de tratamento

Horários
Das 10 ás 12 horas e das 13,30 ás 14 horas.

Consultório:
Rua Tiradentes. 9

Residência:
Hotel La Porta

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLAVIO DE AQUINO

Cooperaf,ivl:
Tribunal de Justiça, quarta-feira p. Ralph Russel, técnico norte-ame- se trabalho educativo. Outras mun

passada, o sr. Desembargador Se- ricano, depois de se referir a vá- tem 'um corpo de oradores e de'

verino Nocornédes Alves Pedrosa, rios métodos cle educação COO��C1'a- professores em vàr ios .locais de sua.

que exercia, nesta Comarca, o ele- tiva, entre eles os circulos de estu- área de ação, envolvendo assuntos.

vado cargo de Juiz de Menores dos, as assembléias gerais pub licus, gerais simultaneamente com aque-

Á noite o ilustre patr-ício recebeu, as convenções, congressos e In-titu, les que 'interessam ao agric'!�tor
em sua residência, à Avenida Trem, tos, salienta com justeza o papel pessoalmente. Determinada COOl)e-

powski, os amigos que o foram Cli111- educativo das assembléias ordiná- rativa, da região leste dos Est-ados.

pr'imentar', oferecendo-lhes l::l,uta rias das cooperativas locais. Porlcrüo unidos costuma organizar cerca de

mesa de finos doces, frios e bebidas. ela tratar elos negócios internos e 40 reuniões em pontos vários Jen--

A nossa reportagem anotou a aventar assuntos de caráter mais tro dos limites de seu território rlu-'

presença, entre outras pessoas, dos amplo. rante u mperiodo que vai de agôs-'
srs. Des. Urbano Müller Sal- As cooperativas norte-americanas to a fins de dezembro, atraindo"

les Presidente do Tribunal de Jus- frequentemente organizam assem- grupos de associados de diferentes.

tiça, Hercilio Medeiros, Flávio Ta- bléias regionais e locais rios seus as- zonas dessa área de ação. São os

vares, Edgard Pedreira, Ferreira sociados p�a que, tomam mator associados informados a respeito
Bastos, Luna Freire, Juizes Arno contacto com os princípios que es- das atividades e dos planos rb co_o,

Hoeschl e Patrocinio Gallotti, dfl la truturam a doutrina cooper-ativa, operativa, dentro do verdadeiro cs--

o 2a Varas, Dr. Tolentino de Carva- Acentua que, mesmo nas reuruôcs pirito de democracia econômica, tal

lho, Prefeito da Capital, Dr. Abc- da administração c das comissões, o como cooperativas européias na,;

lardo da Silva Gomes, Procurador processo educativo está em ação. lorgahização de comités locais, ccmr

Seccional da Republica, Srs, Celso Outras cooperatí vas convocam o mesmo objetivo de instrumcn tose.

Ramos, Pr-esidente do P. S. D., dr. reuniões de associados com Ims
'

de ação democrática.

Agrípa de Castro Faria, Diretor da puramente educativos, criando pa-
'

Colonia Santana, Dr. Vitor Luna.: ra êsse efeito um corpo de professo-'
Sub-Procurador Geral do Estado, res sob a fiscalização de um diretor,

Dr. Ferreira Lima, Secretario du Outras encarregam empregados .lcs

Fazenda, Deputados Saulo Itames e

Walrlcmar RllPP, Dr. Wandcrl cv IJunior, �dvogado, �eP.lltado Nunes Des lee f�do1.' comVarela, lider da maiorra na Ass -in �
'" ,ll '

bléia Legislativa, Padre .Bert'jldo destino ao Ufa"'1
Braun, Pe. Alfredo Rohr, diretor f�0 . " I, 'T I

1
,

. .

lU

Colégio Catarinense, Irmão Aclçli- RlO, 28 (A� N.) - .NotIClas procu-

no diretor do Abrigo de Menores, dentes de Nupolcs informam que

Irmão Bento, DI's. Wilmar Vias, cerca de cinco mil deslocados. pru

João Bonassis, advogados, Dr. Ru- cedentes em sua maioria <la Alcma-
nlia e Auxtr!a, partiram da It<;lia

bens Ramos, diretor da Pcnitcnciá+]
"

. ,

ria do Estado, Dr. Pcrcv Borba, me- e:)111 de�tlJ1o ao Brasit c Alts_!_r:tlia.
dico, sr, Acarv Silva, gerente do Nove !IHI pessoas -(�eslocadas parti

INCO Srs. Salvio Guilhon G0J1zn-1 ram de portos italianos para difc

za A'ldo Gonzaga Telmo Hib'"iro I rentes destinos, desde o dia pr i-
� , v , ' ,. .

José Bricio Guilhon, .laime Guiltro n, I
melro de abnl, devendo outra leva

Jo"o Borba Osmar HigÜ.eira FWJi-1
de quatorze mil partir antes do

de; Jorge (;a Cunha, Arno S�h��:iclt, fim cio mês de maio.

Alcides Abreu, Valter Novogrnod,
Nelson Abreu, Hélio Caldeira, r:avi

Mendonça, Silvio Pirajá, Dr. Manei
ra Neves, funcionários do Juiz» d«

Menores, senhorinhas e senhora" da

nossa sociedade.
O ilustre patrício, além das pr s

soas que o cumprimentaram em

sua residên.cia, pela sua pro1110çiio
ao elevado cargo da nossa ali a Sor

te de Justiça, recebeu inUJ11el'O� te

le-gramas e cartões de seu vasto

circulo de amizade, expressanrl(J fe ..

licitações e C'lllllprimentos_

educativa da

'torlan6polI" 29 Cle Abril de '949

Movimento arHstico

Um museq_ em Florianópolis

y

Roberto
-

Morifz Assembléia Geral Extra01"dinária

Ao anoitecer de ontem uma tris- De ordem do senhor Presidente do' Conselho Diretor e

te noticia abalou nossa', cidade: fa- de a,côrdo com o �rtigo 131 dos Estatutos em vigor, convoco,'

lecêra, subitamente, o \')osso e,sti- os senhOl�es a.ssocIados a comparecerem à Asg.emb�éia Geral

mado C'onterrâneo, sr. Roqerto :Mo- ExtraordinárJa para a reforma geral dos Estatutos, a reáli

ritz, de(licado Sub-Diretor, do' De-
zar-se em data de 21 de maio do corrente ano às 14 horas na.

partamento de Educação do Esta- séde social, a rua Trajano.
"

d
Não havendo quorum em primeira convocacão realizar-'

°A·l·n,da ]1a' t
se-à a segunda, meia hora após. ,

' ,

l)OUCO, ao en rar e11,'

vigor a lei que aos fl111CÍoD2.rins Florianópolis, 26 de abril de 1949.

concede licença-pr·emio, o inditoso João Teixeira da -Rosa Júnior; Secretário do Conselho..

MISSA DE 70 DIA
extinto fôra o prülleiro a rec�t'r

Viuva Lizete Santana Rocha, convida aos seus parentes e a�uela concessão --:- o que evjdeí�
pessoas amigas, para assistir à missa de 70 dia, que manda re-

Cla o se�l zelo funCiOnal e rea!�:a.o \
zar pela alma,de seu espôso, segunda-feira, 2 de maio às 7 ho- seu amor ao setor em que servia '\ Franklin de OU�eira, nos Sete dias de O Cru-'

ras, na Igreja de São I Francisco. Desde já agradece a todas às I sua terra.
,

._

\f5eiro de 23 do corr'ente? escreve que é dramática a si- ,

pessoas que comparecer à êste ato, Adoentado ultimamente, a sua Ft.lação dos doentes mentaiS da Bahia do sr. Otávio,l
,

_

saude inspirava sérias apreensões MàlqgaJbeira. E informa:

O O
.

N V I ,....-, E
e severo cuidado, apesar dos Ctu:1Ís """�á um projeto para a construção de uma colô- '

'l 1 veio a �ucumbir inesperadameIife. nia màç.êlo que está 'paJrado por f,alta de verba -:- es-

A MOD:gLAR convida a.·digna população de FIo- ASSOCIando-nos ao pezar coktivo pera-se que o Plano Salte forneça os elementos ne-

rianópolis para uma visita ao seu estabelecimento, qUl' pelo seu passamento e ao de sva cessáríos 'para que a colônia saia do pa;pel e seja um

acaba de receber as últimas novidades para o inverno exma. família,' a esta apresentamos centro de \recuperação de centenas de brasilei,ros, re-

por preços que constituirão a sensaçã.o da época.
'

as nossas sentidas condolências cuperáveis -se o 'govêrno socoTrê�los com a urgência e'
Trajano 7 _ Fone 1.151.

�
dedicação e \os recursos de que hoje dispõem a psi-
quiatria e a _neurologia"'.

'

Enquarto\ isso, por aqui'; ainda há quem ata-

que o sr. Nerêü Ramos por que, em algumas das.de
zenas de grandies obras assistenciais que construiu.
teve o prestfgio\ sufidente para receber auxílto fe-·
der.a!. Para esses\ o que lhes interessa ·não são os be
nefIcios das obrz.� realizadas, mas o empenho em di
minuir o seu.,tealizador. Convenhamos que isso é,
muito pouco � absolutamente não int;eressa ao povo.
Talv:ez s�rva,.\exdusivamente, c}Jmo atestado hilStó-'
rico da oposiÇldo construtiva. , .

\ Guilherme Tal., :'"

o govêrno de Santa Catarina, por meio de um decreto
acaba: de oficializar o Museu de Arte Moderna de Florianó�
polis, tomando, assim, uma atitude louvável em favor das
artes plásticas, o primeiro a prestigiar um Museu de arte

contemporânea no Brasil. E' um títuloque honra ao gover
nador em exercício, sr. José Boabaíd e ao secretário da Edu-
cação, sr. Armarido Simone.

'

Partiu o primeiro impulso do escritor Marquês Rebêlo.
Marquês Rebêlo tem levado quadros, realizado confe

rências, arranjando doações e procurando difundir a cultura
e o bom gôsto em cidades até então virgens para a arte dos,
110SS0S dias. Cidades qU8 só haviam tido conhecimento do
movimento moderno através de revistas que publicavam em

péssimas reproduções péssimas obras, com o título de "a
pretensa arte moderna". Havia desconfiança, zombaria
quando não, aberta hostilidade. Ria-se, quando não se taxa�
va dle comunista e anarquista. Recusava-se .sem conhecer,
sem cempreender. Repudiava-se e volta-se depois à morna

sanolê!l<:ia provinciana. Despertava-se, às vêzes, quando o pin
to�- ?fIClal da terra expunha. P�blicava-se, então, larga dos
elogios pelos jornais, talava-se nas tradições de cultura, cha
m�v�-no de "laureado", "consagrado", "festejado" e a

mrssao cultural estava cumprida. Sem estímulo constante e

sem público, em breve o "festejado" artista dissolvia-se no

meio ambiente, desencorajava-se e tratava de arranjar um

emprego de escriturário.
Em �an,!a Catarina a obra cultural começou há tempos,

com a cnaçao de centenas de escolas-modêlo espalhadas pe
los municípios. Com isso elevou-se o nível mental, preparou
se o terreno indispensável para novas e fecundas realizações.

Marquês Rebêlo achou, assim, o clima necessário e em
oito meses nascia o primeiro Museu de Arte Moderna ofi
cial, existente em nosso pais. Chegou, portanto, no mOl�ento
azado e prosseguiu, com o auxílio governamental, a obra
pdos antecessores, '

,

,

Em setembro de 1948, quando ali levou uma exposição de
setenta telas, realizou três conferências e um concurso de de
senho infantil, gostou da cidade, da ajuda do grupo da revís
ia "Sul", da maneira com que foi aceita a iniciativa e pô� tô
da a sua atividade :nervosa e incansável na criação dêste Mu
seu.

,

No grupo Dias Velho reuniu quatorze telas. Pancetti
Djanira, Santa Rosa e outros foram os primeiros. Dentro eu{
breve outras telas virão pois Mar,quês Rebêlo põe todos na

dança. Pede, agita, escreve, promove exposições, vai e volta
fi Santa Catarina, .arranja verbas, doações. O governador de
São Paulo, sr. Ademar de Barros, doou nove quadros, o sr.

Francisco Matarazzo dois, e mais outros já estão na lista.
Vai, assim, esp.alhando cultura pel() interior do paí,s, crian

do novos interêsses, novas disc11fssões, novos problemas. Sim
bolos de vitalidade da arte contemporânea. Já levou eXlposi
ções a São Salvador, Belo-Horizonte, Pôrto Alegre, Florianó
polis, Lajes, BlumenaJU, pretende levá-las à Curitiba; Recife,
Catag�aze� aonde, enfim, houver algum interêsse, um pouco
de apOlO e gente que goste de ver obras de Portinari, Pancetti.'
Djanira, Segall, Sa:pta Rosa, Derain, Chirico, Metzinger, em
resumo, arte moderna.

E' necessário que outras cidades sigam o exemplo. Cidade
do interior do Brasil sem Museus, sem obms de arte, sem
,cursos de desenho,' sem estimulo, cujo públi:co tem pelo pintor
8. me&m� at:nção que se dá �os loucos, às crianças e aos poe
tas romantIcos, - um SOl'1'lS0 condescendente de homem
adulto e sã:O e umas palmadinhas nas costas de quem, embO-
ra interessante, não regula muito bem. '

(Do Suplemento Literário, do Diário de Noticias, de
24-4-49) .

Fino cromo PRE TO f' MARRON

..
SOLADO DE BORRACHA

i,Je 37 a 44 - Cril 145,-

----------

o PRECEITO DO DIA
CUIDADO Cm1 AS L'NHAS

As unhas, prtncipahuento quau
do crescidas e mal tratadas, contem
micróbios' que podem penetrar no

organism oquando os dedos são Je-
\'ados aos olhos, ouvidos, nariz e

boca, determinando as mais varia- I
das infecções.

Traga semp,re as unhas eott-

venientcmente aparadas
limpas. - SNES.

e OFERTA ESPECIAL DA

----- '

8�u�ry
F lO;-rdflópollS ru.a TrRAOENTES,i9

1 ,.
AGE�TES NO INTE�IOR

Preciso �m tôdas as �idades do

Brasil. Negócio fácil, para aIT,bos

os sexos, mesmo nas horas vagas.

Escrever a 'Çaixa Postal, .3,717
- São Paulo.

FRAQUE7.AS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Clube dos funcionários
civis de Santa

públicos
Catarina

FRECHANDO•••
\

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS.
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,

'li

f R J E I R A S,

ESP�HA�!"�:) "

NUNCI=I EXISTIU IGU'::'l

I
,I!
f .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


