
A Câmara Municipal de Florianópolis, na sua reunião de ante-ontem,
solidarizou-se, pelo voto unânime dos vereadores, com a Comissão Per
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município de Iraranguá ao Rio Grand,e do Sul.
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A viagem do governador em
• •

eXerCICIO
Inauguração do Quartel do 5- B. E. em Porto Doião.-Em lales,
�om o ministro da Viação. -Inauguração da Ponte Aderbal �R.

da Silva . ...!..Abertura da Festa da Uva.- Visitas. -Dome
uagens.-Outras

'

Dotas.

Ainda de ayião o senhor Gover

nador, acompanhado do dI'. Leo
bel'Lo Leal dirige-se a Lajes, onde
j'�ram in®ecionadas diV81'S:lS
obras. ::\'esta ci<fade o sr. Governa
dor encontra-se com o sr. Clovis

Jlestana, Ministro da Viação e Obras

PÚblicas, que se fazia acompanhar
dos srs. Saturnino Braga, diretor
do D" N. de Estradas de Rodag;�m
{l Gumer.cindo Penteado, Presid,1U
te do Cons,elho Rodoyiário Naci0-
nal.
No banquete em que tomaram

Parte, alrm das perwnalidade:; y;

sitantes, elementos represenlaliyos
(Ia saciedade Lajeana, falaram o

Comandante do 2° Batalhão RoL!l)-

Viário, CeI. OIhon Dutra Fragoso;
"'),Iilli�tro C10\'is Pestana ,f' o no\'Cl'
lladol' JOS1I Boabaid qLl'3 levalltr)u

MAFRA PROTESTA

Secretaria prestou decisiva' co
operação, contribuindo com "

experiência e o conselho dos
seus técnicos. A seguir, tratou
da publicidade. A Quinta Ex

posição, como a Segunrta Reu
nião Econômico-Agrícola, dis
põe de uma Sub-Comissão, en-,
carregada da propaganda. Ago
ra' quando se aproxima a data
de abertura dos dois certames,
se torna imprescindível uma

atividade mais ampla nêste se

tor, com o fito de se lhes dar a
merecida repercussão e sôbre
êles fazer ocorrer as atenções
de todas as classes econômicas
do Estado. Propunha, em vista
da envergadura da missão, que
se ampliasse a Comissão de Pu
blicidade da Segunda REASC.
nela se incluindo os nomes dos
srs. drs. João Demaria Cavalaz
zi e Eugênio Doin Vieira, com o

fito de mais amiude e em maior
número se distribuirem notí
cias, comentários e observações.
Competiria à Comissão manter
contacto com os Organizadores
da Exposição, dêles receber ma
terial de divulgação e enviá-los
aos jornais e às estações de rá
dia. Em data oportuna se fará
uma irradiação por uma cadeia
de emissoras, cobrindo todo o

Estado, levando, assim, aos con
fins do território catarinense a.

noticia da realização de um

certame que vale por um mar

co decisivo na história da ex

pansão da nossa economia pe
cuária e agricola.
Ficou determinado que as re

partições interessadas requisi
tem espaço no recinto da Expo
sição para a organização de
seus "stands" e cogitem de
atrair técnicos e interessados
à cidade de Lajes, para maior
brilho e êxito da iniciativa.
Comunicou, ainda, o sr. dr.

Leoberto Leal; que os Gover
nadores do Rio Grande do Sul
e do Paraná, serão por êle,
pessoalmente, em nome do Go
vêrno do Estado fi da Comissão
Executiva do Certame convi
dados a assistirem a Quinta
Exposição, estendendo-se, tam
bém, êsse convite, aos Secretá
rios de Agricultura dessas duas
unidades irmãs e vizinhas.
Concluindo, asseverou que

reina, nos municipios que per
correu, o maior entusiasmo pe
lo conclave, significativo índi
ce do que será em verdade, a

Exposição realizada.

Quinta Exposiçào--feira de Lales

Louise StrooB segUiu
para Nova Iorque
Anna Louise Strong, jornalista nor

te-americana expulsa pelos ru�sos

como espiã, deixou esta capital, vi:.'
aérea, com destino a Nova York.

Dia 18 último, .ern aviao da brinde de honra ao exrno, sr, Gal. numental obra que, naquele instan
FAB, acompanhado do Senhor Dr. Presidente da República. O dis- te, se entregava ao trafego, para a

Leoberto Leal, f-\ecretárió da Via- curso do :\Iinistro Clovis Pestana prosperidade e riqueza de toda a

ção, Obras Públicas e Agricultura, foi uma exposição dos importantes r'egião oeste catarinense. _-\0 con

viajou para Pôrto Guião o Gover- Irabalhos que vem efetivando a cluir sua orarão S. Excia. foi viva
nador em exercício, Doutor José Pasta sob sua direção, e, tanLo as mcne eumpiimentadn pelos cir
Boabaid, com o objetivo de at"i�- suas palavras como a cle seu pr.e- cunstantes.
til' à inauguração do Quartel do 5° decessor e as do Governador ca- Em seguida, cahe ao Governador
Batalhão de Engenharia, acantona- Iari nense foram vivamente aplau- em exercício, abrir as comemora

DO naquela cidade. O ato inaugural didas, ções assinaladoras da "Fesla da
foi procr-dido pelo titular da Pasl a

í

So dia seguinte, continuando a Uva".
da Guerr-a, (jelleral Canrohert Pe-J sua vi ag'(' rn, o Govrrnador', sompre Lrua ClllllTa"rnda ])J'ceedp à yi
ren-a da Costa, com a assistõuc ia 1]0 acompunharlo pelo dr. Lcnhe r!o si la que. llf'Jas li l.urns, II ;'.1 i/a :t
t1o,-crnadll: de Santa Catarina e Leal, d irige-se a Curitibunos onde Esí açâo Exper-imental de Videira,
comil iva, do representante do Go- lhe é o l'ercc i do um almoço. T'saru onde se ouviram expressív as pa
vernador do Paraná, do General da palavra, nesla ocasião, o pro- lavras elo dr. Afonso :\f. Cardoso da
Theodure(o Barbosa, Comandante vís ionado '''alter Cavalcanti como Vr-iga.
da 5a Região :\IiIilar, Gal. Inacio inlrrpretr dos horncnageantes, Sessa altm-a das festividades foi
José Ver íssimo, comandante da L respondendo em nome do sr. Go- a Corúítiva do Sr. Governador
D. 5, prefeitos Lauro Müller Soa- veruadox, o doutor Leoherto Leal. acrescida com a chegada dos s1's.,.
res de Pôrlo União e Cleto da Sil- drs, Arruando Simon e Pereira, Se-

EM VIDEIRA '

va, de T'n ião da Vitória, além de cretáiio da Justiça, Educação ,e Saú-
São os Srs. Governadores rIo Es-outras altas personalidades. rle, CE'\lso Ramos ,Presidente da C.

Logo após a solenidade leve 111- tado e Secretário da Vial';io, Obras E. do Partido Social Democrático,
gar uma grande churrascada no

Públicas e Agt-icultura, que repre- Jornalista Jairo Callado, Antônio
sen lava o Governador Aderhal TIa-próprio estabelecimento militar, fa- Almeida e Deputado Orly de :\1a-

lando o Prefeito Lauro Müller 80a- mos da Silva, recepcionados pela gallJães :\lachado.
1'e5, oferecendo a homenagem e população e saudados por um co- Com a presença de crescido nú- i
congratulando-se com o Exército legial, havendo o sr. Governador

mero de cidadãos tem lugar, .em',Nacional pela conclusão da obra re- agradecido as homenagens que ihe
continuação ao programa, a cerí

cem-inaugurada. O senhor Gover- prestava o povo de Videira. mônia do lançamento da pedra
nador José Boabaid saudou, na

A noite, após um lauto banquete fundamental do Grupo Escolar de
pessóa do ilustre visitante, o Exér- de 50 Lalheres, realizou-se um Bai- Videira.
cito Nacional. Em magnífico impro-

te de gala, CO�l. a comp�rencia do Na manhã seguinte dirige-se o :Em avião especial da FAB, che
viso agradeceu o General Ministro alto mundo oficial e SOCIal da Co- Governador e comitiva para Lour- gou, hoje, a esta capital (, em visita
da Guerra as homenagens que lhe

I muna.
des onde são recepcionados, falan- a pessoas de sua familia, o sr. se

eram tributadas, a cooperação das Domingo pela manhã, após a pro- do um professor e um escolar. Á nadar Ivo d'Aquino, ilustre Iider da
edilidades na realização da obra e

cissão e missa campal é procedida chur-rascada, discursaram o Depu- maioria no Senado da República.à inauguração da "Ponte Aderbala presença dos Governadores de tado Or ly Machado, o senha, Ar- S. Excia., que venho acompanha-
Santa Catarina e Para na' .

Ramos da Silva," Durante a soleni- Ll F
.

h" f' d d h I'\, rur orrmg ier i e, por im, o Go- o e sua exma. sen ora, 01 rece-

O brinde de honra ao Exmo. Sr. dade ou"-em-se as orações do Pl'e-
vernador, dizendo da sua satisfa- bido, na Base Aérea, pelo represen

Presidente da República foi le- feiLo Angêlo Ponzoni e do Presi- ção e agTadecendo' as homenag'ens. tante do sr Governador do Esta-
Vantado pelo prefeilo Cleto da Sil-I dente da Câmara Alfredo Taborda Cumprido totalmente o progra- do e pelos srs. dr. Armando Simo-
va, de UnI'a-o d·a VI'Lo'rl'a. Ribas. O Governador José Boabaid, a S G d C ·t· P' S t" d J t'm , o ,r. overna or e omI iva, ne e1'eira, e.cre ano a us Iça,

EM LAJES em magnífico improviso re,ssalta
regressam à Capital, via Lajes. Educação ,e Saúde, dr. João Daví

as qualidades do Governador efe(i-
Ferreira Lima, Secretário da Fa-

vo, dr. Aderbal Ramos da Silva, a Dr. POLIDORO S. THIAGO zenda, dr. LeoberLo Leal, Se,cretá-
cllJ'a compreensão, dinamismo e es- Ausente ate prl'ncl'pl'OS de rio da Viação, Obras Pública e
forco se deve a construção da mo- março. AgriculLura e dr. Othon da Gama Paris, 25 (U. P.), - A escritora

LOibo el'Eça, Seer.etário da Segu
rança Pública, que apresentaram ao

preclaro representante do P. S. D.

Ao sr. Presidente da Comiss.ãn Executiva do P. S. D., nêsie e de Santa Calarina os .cumprimen-
Estado, foi transmitida a seguintf comunicação: tos de boas vindas.

Sr. Celso Ramos, Presidente ia C. E. do P. S. D. _ Flo- Também compareceu, entre ou-

rianópolis. De Mafra S. C. - 82 71 2,1 15/45. tros muitos amigos e admiradores, Nomeado m'·DI·stro63. Tenho o prazer de comunicar-lhe que a Câmara Mu- ao desembarque do sr. senador Ivo
\

nicipal dêste município, numa bela nonstração de amôr pelo d'Aquino, o sr. dr. Agripa Castro

Torrão Catarinense, apl'ovoU em sessao ordinária, ontem reali- Faria, Secret ária Geral da Comis

zada, .moção de protesto que foi COI gnada em ata, contra os são Executi\va do P. S. D. neste Es

vereadores udenistas do Município > Ar.:Jranguá a anexação tado, que êumprimentou o eminen-

daquela comuna ao Rio Grande do .' . Pelo Ato anto que te coesLaduano.
O Município de Mafra está disposto a! c mgrt'gar-sf' c n as de- Ao sr. senador IYo d'Aquino, bem inclui os ministérios da Gnerr3 e

mais unidades catarinenses para assegurar 4< nossa tegrida- como à sua dignissima consorte, da Mar'inha e SecreU.riado da Ae

te territorial e econômica. Saudações. PedI:� Ku"iS L 'sidente fazemo svotos de feliz permanên- ronáutica e tem função coordrra.
do Diretório Municipal. .I cia nesta cal,jfaI. ldor,a das forcas armadas.

Retornando ontem de viagem
aos municípios de Porto União
e Lajes, o Senhor Secretário da

Agricultura, reuniu hoje pela
manhã, em seu pabinete, a Co
missão Organizadora da Segun
da Reunião Econômico-Agríco
la, para transmitir aos seus

membros o que lhe fôra dado

observar, com respeito a Quin-
I ta Exposição-Feira Agro-Pecuá
ria de Lajes. Inicialmente, fez

ligeiro histórico das atividades
iniciais e das gestões feitas
junto ao Governador Aderbal
R. da Silva, que culminaram
com a já próxima efetivação do
certame. Abordando o proble
ma da construção de um con

junto permanente para expo
sição na cidade de Lajes, salien
tou as dificuldades tínanceiras

para a objetivação de empreen
dimento de tamanho vulto,
problema já em parte solr-cíc
nado, graças ao Acôrdo único
vigente entre os Govêrnos do

Estado e da União, pela Secre
taria e pelo Ministério da Ac;ri
cultura. Nêste particular e,
em todas as fases de +,:'abalho
da Comissão Organizadora, a

SeoadQr Iln d'Aquino

Buenos Aires, 25 (U .P.) - O ge
neral Sosa Molina, ministro "a

Guerra, foi nomeado chefe do novo

Ministério do. Defesa Nacional, flue'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Escritório TécDico
Cid Rocha Amar.1
ENGENHEIRO CIVIL

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

E&tados Unidos ,da América do Nor
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro.
cha Amaral reabrirá seu e&critório
(Rua Presidente Coutinhr. n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, _espe-

Domi1l(/o i 0�1' rando continuar a merecer as ""spu.PANAIR - fO,40 - Norte
. -"" .. "

ciais ,atençi'ies de seus amigos e
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»ANAIR - 13,50 Sul. I Pedro Medeiros, Auxiliar
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Na Capital

Ano ,............ Cr$ 90,00
Semestre .. ,..... Cr$ 45,00
Trimestre ......• Cr$ 25,00
Mês Cr$ 9,00
Número avulso .. Cr$ 0,;>0

No Interior
Ano .• • . . . . . . . .. Cr$ 100,00
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Trimestre Cr$ 35,00
Número avulso .. Cr$ 0,60
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Viação Aérea
Horário
Segundar-feira

"'TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - .13,55

"orte
Terça-feira

"TAL" - 8,00 - Joinville
Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

( \).-\�alR - 10,40 - Noite
CRUZEIRO DO SUL - f.2,OO -

�rte
VARIG - 12,30 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

Quarta.-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR k.. 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SlJiL - B.OO

Morte
VARIG - H."O - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,"0 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

.orte
CRUZEIRO DO SUL - 1fi,30

lul
Sexta-feira

"TAL" - 13,00 - Lojes.
CRUZEIRO DO SUJ,. - 7,20

.orte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - H,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sábado
"TAL" - 8,00 - JoinviJIe

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL 13,55

"orle

o sr. Altino de Oliveira, presidente da A. P. E. T. P. S. C.,
recebeu do sr. dr. Júlio Havelange, presidente da Federação
das Emprêsas de Transportes Rodoviários do Sul do Brasil o

seguinte ofício:
'

7 ��i:SSO 81.0 Olstóvlo - lAaUD& São Paulo, 7 de fevereiro de 1949. Ofício n. 32/49 - Se-

Auto-Viaçlo ltajal - lÚlja1 - II » nhor presidente:
ru�uo BruIIclutIIM _ � _

Em nome desta Federação, congratulo-me, cordialmente,
le�BO BruaqUeIlB _ NOYa Trato

com Vossa Senhoria, pela feliz iniciativa tomada por Vossa
_ l6�O h<>ru.. Senhoria, em nome da "Associação Profissional de Transportes
...�u��!!�o catarin_ - JoiD...u.. de Passageiros de Santa Catarina", de que é presidente, trans
,Auto-vtaçIo CatarInenM _ CIJr1Uba formando-a, em sindicato da classe.

- �!:r� Sul.BtuU _ Mrto .Al�
De efeito,\.mer�ce 1�)U�ores tão só" os empreendimentos

_ 3 horu. encetados na diretriz objetiva de se agrupar em entidades re-
Rapldo Sul·Brasllelro - J� - hecí d

�

d t
�.

ia li e 14 horu. c�m le�I as as empres!ls e ransportes de todo genero que

,Auto-v.iaçAo-r:gt��... P6rtO .AI. smt�tIzam, pela sua �orça e expressão: um potencial máxímd
I" - 6 hOll'a.. na grandeza e magmtude de nossa Pátria. Como a índústríà
...A;t�� Catarm_ ... CUritiba e o _comércio, cumpre, também, ao transporte, a sua represen

_ ....u��:.� Catarln_ - JolIw1le taç�f condign� n� amplo cenário dos grandes debates dos

A
\I
Via " Cs._..c_-- _ '

_ 0 pro emas nacIOnaIs.
Ul.o· ç..o ................. .. �

S'
, I

_ 6 horas. omente, apos uma estruturação forte firmada com ele-
Expresso SIlo Crl8t.6'Ylo ...� _. d

-

t I d
'

-

., horlts.
va a!..compreensao e en re aça a de norte a sul, poderao as

E6,�rêh8ft Glória... IACUDA - .,� empresas de transportes em geral, reinvidicar para si o lugar
e .,. oru. di d

�
,

Expresso BruBqu_ ... BrwIqu. - que Izem e ocupar no conserto das grandes representações
18 horas econô

. ..

d ídi d ôbÁ'lto-Viaçao ltaja4 _ Itaja1 _ 1. )ao- m�cas e SOCIaIS, eCI in o so re os-palpitantes problemas
ra;Upido Sul BtaeUeI4'o ... Jo1n'Yll. _... que_as mteressa:n e que ,a �las, somente a elas, cumpre a indi-

5 e 14 hOll'as. caçao dar soluçoes possrveis.

,Auto-Viaçl�u�1'!tn:r: ... Cur1üba
Esta Federação, abranger:_do em sua base territorial os

_ li horas. Est,ados do Sul, a contar de Sao Paulo, rejubila-se pelo acon-

.:�u��!:�o Catarln_ - Jotn'Yu. tecímento expressivo de ver constituir-se em Florianópolis,
,Auio-ViaçAo Cata4'1DeDM ... lAp.IIa sob os melhores auspícios, uma nova entidade sindical que

"r-�g�oh':':'BtUIlelro - Jottl'Wl. - .. por ,cert.o, co� as prerrogativas que a lei lhe confere, não tar�
5 e 14 horu. dara a integrá-Ia, tambem formando com as entidades con-

!
Expresso Silo Ortsto...ao ... Lacuna - .

� . - .' . ,

., horas. generes a representaçao condigna dos transportes rodoviários

1
Expres.o Bl"usqu_ - BrueQu. - no sul do Brasil

16 horas.
.

AUJto.Viação 1ta,!al ... I� ... li )ao- Ao endereçar na pessoas de Vossa Senhorinha, os cumpri-
r r8sExpresso Bruaquenae - Nova "l'Nnto menta e aplausos ?esta Federação, aos dignos transportado

� ...�':�i�::-a:i:tl BrH1l _ POrto .AleI" re� de S�nt� Catarma, pelo empreendimento auspicioso, apro-
_ 21 hora8. veíto, príncipalmente, para oferecer à nóvel entidade, todos

Auto-Viaçã�ung�= _ Parto os préstimos desta Federação, sobretudo, si necessário, o seu

Al��Vtl1oç�ohOll'�tarlnenH Curitiba
concurso para a efetivação rápida do reconhecimento do Sin-

'_ li horas. dic�to que ,o�a v�m de ser constituido e que, por certo' terá a

... �u��:�o Ca,tuln_ ... Joln'Ylle maior sígníficação para os dignos patricios.
Auto.Vi&ção catarlnenae _ Tubario

. .Q,ue esta primeira me�s�gem de saudação merecida seja

I- Ã�t��:Ç10 C'atartneJl8e _ L-.una
o mICIO de uma grande amizade que bem consolidará definidos

_ 6,30 horas. e elevados anceios e:n pról, sempre e mais, da expressão e re-

., ��:a.sso São Cr1sto'Ylo - t.-guna -

levo, da representaçao dos transportes no Brasil.
Emprêsa GMria - LaguntI - • 112

. Co� os protestos do meu aprêço e da minha maior con-
• ., 1/2 horas. �

Expresso BruSQuellH ... BrueQu. - sIderaçao, subscrevo-me Atenciosamente. Dr. Júlió Havelang,
le,A���'IaÇAO ltajal _ naJat- 18 hO- presidente.
nw. '

------------------------------------------------

�ido Sui Brasileiro - JoIn'Yll.... li
I e 14 horas,
Empresa Sul Oeste Ltda ... Xapee{) - Ih

- • horas.
SEXTA-li'EIR.A

RodonAri& Sul BrasU - Ptn1.o .AI..,re
... 3 h�as,
Auto-Viação CatulnenH

... Ii�horas.
Auto-Vlaçflo Catar!nenH

... II horas.

Curitiba

Jotn'Yll.

Auto-Viação CaltaillnenH - t.acuna
-' 8,30 hOTas.
Expresso Sio Ortstovllo - lA«UIWl -

., horas.
Auto-Viação litajal - Itajat ... li ho

ras.

Expr�sBO Brusquells.
16 horas.
Rápido Sul Brasileiro

b li e 14 horas.
BABAI)('
CatulnenaAuto-Vla.çlo

- 5 horas.
Rãpido Sul Bras1lel.ro - Jol.u1'1l. -

às II e 19 horu.
- .. horaÍl.
Auto-Viaclo Catar1nense - Jo1nY1le.

.... e horas.
Auto-VlaçAo Catarlinen.. - Tub&rl.o

- 6 horas.
Exorp,sso 81.0 Cristo'Ylo - I..q'\Ina -

7 horas.
ExpreSl!O Brusqu_ - BruoIqu. ...

14 horas, '

Autc,Viação naJal - ltajat ... 1. »
raso

Expresso Brusqu_ - NOft Trato
- 9,30 horas.
Expresso Glória - Latruna - • III

• 7 1/2 hOO'••

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qw.alquer irre
gularidade na entrega
de seus ;ornaes.

MOEDAS ANTIGAS
Continuo e continuarei a comprar a minha coleção moedas ue

Ouro e Prata conforme preço marcado em meu Catalogo.
As moedas de niqueI de Cr$ 10,00 para cima, também compro.
José Claudino da NobJ'ega

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INCf:NDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944
CAPITAL E RESERVAS _......... Cr$
Responsabildades .....• Cr$
Receita ................• Cr$
Ative........ ....•.. Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades ........• Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

\ 67.053,245,30
142.176.603,80
98.687.816,30

76.736.401.306.20
Diretores:

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

___-_-_-_-_-_-_-_-_M_-_-__",._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- -_-_-_-_-_-_-_-_- -_-.-_-_-_-_-_-_-_-. __

Relojoaria Progre'iSO
de jUGEND 8F FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague
.ómente quando receber.

N. 31 cr$ 100.00 N. 9 cr$ 260.00

Deapertador de bol.o
ilumina a noite

Suisso de qualidade

Uma maquina fotogrcdica
americana de foeil

manejo

No.sos relogios são, aaompa:nhodo. do. re.pectivo. oertificados
de garanti0.

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba - Praça Tiradente•• 260 -- Paraná

Quando algu6m. taI_ 0__
lbeu-c da ilWltraQllO ....un.. ..._.
lhe. em """avel g8IItc, am ...uo. de
excelente aperitlvo !tIfO'!'. J.D....
_ v. Sia. de _tar,80 .........
oe. " geDà1_:ESTE,ÉTm-
BF'I'1 o I1EU APERITIVO

I'I1ElJlLETtJ!

1
Vtf soooora DA ,f/10fIA,IHD. (M. r 1E6l1RIJI

_______ IT��.í _A

'FABRICA DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maquinãrio Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.()(){},oo
Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende-se tb. só maquinãrio
Informações com A. Webmutli ....

Brusque - Santa Catarina".
................................. ;

.. . . . .

Cami••• , Gravata., Pitamel
Meial d.l· melboreli pelol me

nores preçoI IÓ n. CASAdMIS
CELANEA - RuaC. Mdra i
.. . . . . . . . .. .. .. . .. .. .. .. ..

,

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crlm. e ci"e1

Conltltulçã.o d. Socl.dad.
NATURALIZAÇÕES
Titulo. D.alarat6rlos

Elcrit6rio .. Residoncia
Ruo Tiradent... 41.

�ONE .� 1468

EMPRESA SUL BRAS'ILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A,

- EMPRESUL-
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 - DinamOS
- 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. Catarins
- Brasil.

Tom!!ndo BUte�'
4guia puro

Nãto terá indisgestão
....

'

��"·�·j,"FÁEL G.·C�ÜZ·ÚMJ
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pitl10

n.O 18 _. Florianópolis
.. '

e. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.

(asa ReceIO·
consfruida
DESOCUPAD.A

RUA FELIPE J\iEVeS
6xl0 metros, toda de

material. �
TRATAR NESTA REDA(.

S

l'
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"R'fADO Sábado 26 a. J::ev.,reiro CItt '9.9 3

-LIRA TENIS 'CLUBE CONCURSO DA, RAINHA DO CARNAVAL DE 1949 -- PRÊMIOS ÀS VENCEDORAS: I RÁJ)IO MAR..

CA "EMERSON" -- 1 RICO E FINO BRINDE OFERECIDO PELA CASA "MODAS CUPPER" I FINO ESTOJO DE PER
FUME OFERECIDO PELA DROGARIA E FARMÁCIA CATARINENSE S. A.

RÁPIDO SUL-BRASILEIRO
Micro-ônibus

L-I ..
-

.
, À PRAÇA

,. -egls a.lvd Comunicamos que, como os Srs, Fiuza Líma &Ir�aos
Presidente: Sr. Lopes V'iei ra -llnão desejam continuar como no�sso� Ag�nt�s, resolvem�s ms;:\liguel Büchele, dedicado Iuncio- P. S. D� talar, em Florianópolis, uma Agencia propna, que funcionará

nário da casa "A Capital", e pes- Membros: Cid Loures Ribas. A_r- a partir de 10 de Março próximo, à rua Deodoro, esq. da ruaSE:.\HORA EDUARDO LVZ soa muilo benquista nos nossos mando Caili Bulas e Magalhâas Ii Tenente Silveira.
._

.'A data de hoje assinala o ani- meios sociais. Machado _ P. S. D., Bulcão Viana • Cumpre-nos declarar que a firma Fiuza �Ima & Irma�os,-versarío da exma. sra. d. Hilda ')\0 jovem Miguel, os cumprimen- e Paulo Fontes _ U. D. N. e Braz além de nos prestar valiosos serviços na qualldade, �e Agen-Luz, elignissima espõsa do sr: pro- los nossos.
Alves _ P .. T. B. cia durante quasi ano e meio, sempre obser�ou a maxima COf-lesso!' Eduardo Luz, .lente do Ins-
Aberta a sessão, por ter havido recção nas suas transações, �az_endo-se.assim merecedora dotituto de Educação desta Capital. f;RA. MARrA COMELI LEMOS número regimental, foi lida e apro- maior conceito e de uma gratidão especial por parte de nossaA distinta aniversariante, que é; Aniversaria-se hoje a exma sra. vada a ata da anterior. O expedren- Emprêsa.dama grandemenle relacionada na d. Maria. Çomeli Lemos, funcioná- te constou da leitura de oficios, te- Joinvile, 24 de fevereiro de 1949..socíedade local, será, por aquele ria do Grupo Arquidiocesano "São legramas, fonogramas, cabogramas,.motivo, muito homenageada,. José ".

cartas e memoriais."O Estado", respeitosamente, se
.associa a essas homenagens.

Vidaeocial

A encantadora menina Heloisa Faz mais um aniver-sário hoje a

-da Silva Hoeschel completa nesta graciosa menina Regina Glór ia, di-
-data mais um aniversário natalí- leta filha do sr. Adalberto A. Atai-
cio. Êste é o seu quarto aniversá- de e de sua exma. sra, d. Laudeli
frio. Seus felizes progenitores, o na P. Ala ide.
distinto casal dr. Arno Pedro H o-

. eschel e sua sra. d. Hilda da Silva
Hoeschel recepcionarão em sua re

'
..sidência as amiguinhas da gracio
sa e inteligente Heloisa, oferecen

. .do-Ihes uma festinha intima.
"O Estado" se associa às mani

festações de simpatia e deseja à na

taliciante uma existência sempre
florida para felicidade sua e de

Buenos Aire.. , 25 (U. P.) - A

Argentina restabelecerá o raciona
mento de gasolina, a 3 de I111rço.
A Argentina 'importa anualmente .de
55% de suas necessidades de petró
leo e a escassez de dólares parali
sou os embarques das áreas de mne-

CASAMENTO: da dura desde dezembro. Sauc-se

Realiza-se hoje, à ma Rafael Ban- 'q\le a Argentina espera contornar

deira n. 11, residência do nosso a escassez de dólares com a obi.�Il·
distinto conterrâneo sr. Alvim Cle- ção de grande quantidade dr pc
mente ele Sousa, o enlace.matrimo- tróleo da Grã-Bretanha, �oh ,.

nial de sua graciosa filha srta. acôrdo I'{ue agora está sendo l1egG
Ely Sousa, fino ornamento da nos- ciado aqu'i.
sa sociedade, com o sr. Henrique

SRA, Vva. OLGA PIAZEflA DE de Arruda Ramos, compelente Ins-
OLIVEIRA petor de Fazenda do Estado, em viagem dr núpcias.

O dia de hoje l�egista o aniversá- Paraninfarão o ato civil, às 9,00 NASCIMENTO:
l'io natalício da exma sra. "iuya. horas, por parte da. noiva, os seus MENINA MARíLIA
.olga Piazera de Oliveira, dediGaela pais sr. Alvim Clemente de Sousa O lar do nosso distinto coesta-
fucionária do Departamento de e exma, sra. d. Ernestina de Sou- eluano sr. Mano.el Fiuza Lima, perSaúde Pública, f> prog'enitora do sa; por parte do noivo, o sr. dr. tencente à firma Fiuza Lima & Ir-

Fonseca com 129 votos, figurandosr, Otávio Montenegro ele Oliveira, Rubens de Arruda Ramos e sua mãos e de sua. exma. sra, d. Helena
tem segundo lugar o Dr. Prutlenti,'diretor do Expediente e Pessoal da ..exma: sra. d. Gessen Cos a Ramos. Fiuza Lima, desde o dia 22, acha-P t José de Morais com 97 votos; !lararefeitura de Joa\:aba. Servirão ele paraninfos, no ato se enriquecido com o na.scimento,

Vice-Presidente o Marechal Floda·religioso, 'que Se realizará às 9,30 ocorrido na Maternidade Carlos
.

no Peixoto com 153 votos, send'J vo-horas, o sr. Alfredo MOUSlmann e COl'rêa, de uma robusla.e encanta-
-

tados os Almirante Eduardo War-sua exma. sra. d. Sônia Mousimann, dora menina que, na pia balismal,
por partI" da noiva; pelo noivo o Ile chamal'á Marília. dewJr.olk, Dr. Prudente de Mora'is,
sr. Danúbio Melo e sua exma. sra. AGRAHECIMENTO: Corc>nel Piragipe, General.Alrrieida
el. Rute Ramos Melo. Do nosso distin'lo conterrâneo Barl'eto e outros mais;

O acontecimento social levará à sr. dr. Joã·o Ricardo Mayr, aeala- _ em 1903, em FlorÍanópolís, foi
]'e�idência do dislinto ('a�al sr. Al- do Delegado elo I. A. P. 1., nesta ca- distribu'ido o primeiro número �\)
vim Clemenle de Sousa e exma. sra. piLaI, recebemos alencioso cartão órgão de propaganda anti-cleríral
el. Ernestina de Sousa, grande nú- de agr.adecimento pelo registo que "Verdade". Já no ano anterim' ha
mrro ele pessoas das l'elações dos fizemos de seu aniversário natalí- via circulado. "A Verdade" �endú
jovens nubentes, destacaelas figu- cio um dos redatores o Padre Manfre-
ras cta nossa alia �ociedacte. Gratos à gentileza d.o carlijo 1'e- do Leite.'
Após o ato, o ilustre par seguirá j metido.

'Srta. MARIA TEREZL'iHA DOS _ a SI'a. Nedola Nab\lco de Frei-
SANTOS LIVRAME:\"Tp las Lima, ,espôsa do sr. Edison

Transcone nesta data o ani"er- Mar]Jadü Lima, oficial do Exél'ci
�ário natalício ela graciosa senho- lo.
Tita Maria T.erezinha dos Sanlos

Livramento, aluna elo Insli I \llo

Coração de Jesus, que, por ('ste

mot.ivo, será muito homenageaela
hoje.
"O Eslado", a cutnprimenla, de

'sejando-Ihe fartas messes de feli
�idades.

A:\"IYERSARIOS:

MENINO JAIME
Completa hoje seu 1° aniversário

I.(} interessante garoto Jaime, filhi
nho do nosso prezado amigo sr.

. José Baião, cartógrafo do Depar
tamento de G.eografia e Geologia,
,,e de sua exma, sra, d. Norma Bra
.sil Baião.

MENINA HELOISA

.seus pais.

MENINO IVO RAUL
Aniversaria-se nesta data o inle

Iigenta menino Ivo Raul d'Aquino
Silveira, filhinho do sr, Rodolfo
.Silveira e de .sua exma. sra. d. Ed i
-1h d'Aquino Silveira.

Ao inter.essante Ivo Raul, os pa
:rabens de "O Estado".

MENINO CLÁUDIO
Faz anos hoje o inteligente ga

roto Cláudio Taranto, aplicado a

iuno do Grupo Escolar "Silveira
·de Sousa", e·stremoso filhinho
.do nosso distinto conlerrâneo Sr,
Antônio Taranto e de sua exma.

:sra. d. Tereza Taranto.

SRTA. NORMA S. RAMOS
Festiva é a data ele' hoje para as

amigui.nhas e admiradoras da gl'a
eiosa senhorita Norma Silva Ra
mos, compelente funcionária da
Texaco & Cia., nesta capital.
Ás amiguinhas que irão à sua 1'1"

sidência cumprimentá-la, a senho
rita l\"orma lhes oferecerá farta me
sa de doce;:; e finos líquidos.

�IIGl'EL fli'CHELE
Faz anos hoje o ta lenLoso jovem

Na Assembléia

Após outras considerações, s. excia.
aprcsen lou projeto de lei, suhscrí
lo por todos os Vereadores, isen
lanelo ele impostos o Colégio "Barri
ga-Yerde", requerenelo, ainda, dis
pensa de parecer das Comissões e

que Iõsse o mesmo discutido e vo

tado nessa sessão, o que foi apro
vado.
SOLIDARIEDADE Á COMISSÃO

PERMA:\"ENTE

A DIRETORIA

CRÉDITO MUTUO PREDIAL
_ Com a palavra o sr. Magalbães

Machado ofereceu parecer à con

sulta n. 19/49 da Câmara Municipal
de Itajaí. Pediu vistas e lhe foi con
cedida pelo sr. presidente, o sr.

Bulcão Viana.
-Biase Faraeo - P. S. D. -

Abaixo-assinado 22/49, respeito ii
criação do distrito Pedrinho Silva,
no Município de Rodeio. A foste
abaixo assinado, a 17-2-1949 foi of'c
rec'ido o seguinte parecer: "Muito
embora a respeitabilidade dos
dignos signatários do presente me

morial, somos do parecer que, pre
liminarmente, a Câmara Municipal
de Hddeio, interessada no assunto
se manifeste sôbre os itens 1. 2, 3,

ME;'o;I:'\O ARjIANDO Aviso /

O Crédito Mutuo Predial avisa aos seus associados que o

sorteio referente ao mês de fevereiro, que se realizaria a 2 de
marco fica transferido para o dia 9 de março, em virtude de
não h�ver extração na data supra citada.

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1949.

Domingos Fernandes de Aquino, Superintendente geraL

O interessante menino Armando,
estrernoso filhinho elo nosso pre
zado amigo sr, Reinalelo Filomeno,
comerciante nesta praça e de sua

exma. sra. d. Maria Melo Fí lorneno,
faz anos hoje .

Seus amiguinhos o homenagea-
rão pelo decorrer de tão grato
acontecimento.

l\IE;'o;INA HEGrl\A GLóRIA

Municipal
ISENCÃO DE IMPOSTO PARA O não haver expediente a ser lido.
COLéGIO "BARRIGA-VERDE". _J ISENÇÃO DE IMPOSTOS PARA O
SOLIDARIEDADE À COMISSÃO COLEGIO "BARRIGA-VERDE"
PERMANENTE DA ASSEMBLÉIA o primeiro orador foi o sr. 05-
FACE AO MANIFESTO À ASSEM- waldo Machado, da bancada majo
BLI::IA DO RTO GRANDE DO SUL ritária. S. excia. ressaltou a. im-

co.m a presença de 13 srs. Ve rea- J' porlância da fundação, nesta

dores e sob a presidência do sr. Capital do Colégio "Barriga-Ver
Batista Pereira, realizou-se, ante- de", sociedade civil, com personali
ontem, mais uma sessão ordinária dade jurídica, constituída por 301-
da Câmara Municipal. tos comerciantes, professores advo

Aprovada a ata, foi comunicado gados e pessóas de evidência em

nossa sociedade, que, .em assim

Na Câmara

HERl\ANI PRAZERES 4 e 5, aqui expostos,
A efeméride de hoje assinala o Assinaram êste parecer os srs,

an iversúi-io nalalício do jovem con- Lopes Vie'ira, Presidente da. Comis
ter i-ânco Hernan i Prazeres, filho I são Perma-nente; Cid Loures Ribl1�.
do sr. Francisco Prazeres e de sua Armando Calil Bulas, Biase Fara
exma. sra. d. Ofélia Prazeres. co, Paulo Fontes, Bulcão Viana c

Braz Alves.

Outro a falar foi o sr. Armando

Hoje no p;Hssado
, A data de hoje recorda-nos que :

- em 1(j34, surgiu diante da Pa
raiha a esquadra holandesa de

Lichthardt, com tropas de de,e!T'

harque comandadas por von Sr-h

koppe ;
- cm 1676, faleceu em Lishôa, o

escritor carioca Diogo Gomes Car

neiro, que foi cronista-mór dos Es-(As.) Biase Agnesino Faraco _

Faz anos hoje o sr. Tenente 'ror-
Relator .

tados do Brasil;
t '·r l I ima oficial reforma om 1717, por patente-ré-riu.q ua o ,'o a"

.

-

unánimidade. Nada mais ha vendo .1elo do Exército Nacional.
tratar, o Sr, Presidente encei 1"'11 a

foi nomeado D. Pedro de Almeida
Conde de Assumar, para o cargosessão marcando outra para f(lIi II
de Governador da Capitania de S. A

.

lid di t eO parecer supra foi aprovado po" SSlS, I er pesse IS a, que requ -

Paulo c Minas Gerais; re u, após uma longa série de con-
- em 1726, em Lisbôa, faleceu siderações, voto de solidal'iedade,

Sebastião de Castro Caldas, que foi satisfação e regosijo com a Comis
Governador c Capitão-general do

I
são Permanenle da Assembléia Le

Ria de Janeiro e de Pernambueo; g-islativa do Estado, faee ao mani
- em 1808, continuando viagem festa à Assembléia do Rio Grande

para o Rio de Janeiro, partiram da elo Sul encaminhando, -com parecer
Bahia a Rainha D. Maria I e o Prin- contrário, o 1)rotesto dos vereado
cipe Regente D. João, depOIS D. rei; udenistas de Araranguá plei
João VI, a bordo da frota portllg�lê- teiando, Iiuma manifest.ação impa
sa que ali chegara no dia 22; triótiea, a anexação daquela. comu
- em 1826, a esquadra argrüillu na àquele visinho Estado. Declarou

do Almirante Brown atacou a Co- o sr. Armando Assis que a mensa

lonia do Sacramento, defendida pe- gem do noss(j Legislativo Estadual
lo General Manuel Jorge Rodrigues. é uma "erdadeira página rica de
mais tarde Barão de Taquarí; sentimentos de amôr a Santa Ca

- em 1883, o Coronel Manoel tarina·e que, aqui, obteve voto unâ
Pinto de Lemos, Vice-Presidente 0.a nime de todOll os r.epresentantes
Provincia de Santa Catarina, eu:. do Povo barrÍJla,.....rerde, fato que

exercicio, convidou todas as ante.- vem mais uma vez reafirmar 'os

ridades para recepcionarem, no nossos sentimentos puros de cata.
dia imediato, o novo Presidenti), Dr rinenses.

Teodureto Carlos de Faria Souto: Em votação essa moção, o Iider
_ em 1891, o Congresso N-lcio. uelenista apoiou-a, frizando que o

nal elegeu Presidente da Repúh!i- fazia como ealarinense, mas que

ca o Marechal Manoel Deodoro da protestava ·contra o d.esmembra
menta do município de Araranguá.
sendo, afinal, aprovada unânime
mente a proposição do sr. Arman
elo Assis.

Finalmente, falou o sr. M;moel
D. da Luz, udenista, que prosseguiu
na campanha contra a administra
ção Tolentino de Carvalho. feilo o

que foi aprovada a materia ela or

dem do dia.
Em seguida Jôram os trabalhos

enc.errados e convocada outra ses

são para o dia seguinte.

agi nela, vem dotar a nossa terra de
um estabelecimento que virá con

correr para a elevação do nivel de
cultura de nossa mocidade de hoje.

SR. TOMÉ COELHO Na sessão de ôntem, a êste mesmo
Transcorre hoje o aniversário abaixo-assinado, o sr. Biase A. Fa

na talícío do sr. Tomé Coelho, mú- raco ofereceu o seguinte parecer:
sico da Policia Mililal; e ativo S.('- "Em vista das informações presta
cl'etál�io da. S. B. C. S. daquela cor-I das pela Câmara Municipal- de Ro
poraçao. . deio, somos de parecer que o nre-
Cumprimentamo-lo • auspiciosa- sente processo deve sre ar-quivado.

mente pela data que lhe é grata. S� S), da Comissão Permanente,
em 25-2-49_

Tte. TORQPATO LnTA

FAZEM ANOS HOJE:
- o sr. T'rogil io Melo, major re ta-feira p. V., hora regimenlll!fOl'mado da Polícia Mililar.
_ a sL'la. Marília BoileLlx Piazza,

filha elo sr. Luiz'Boitellx Piazza. Gasolina racionada_ a seta. Maria Tereza Praum,
I'.esidcnle em Itajaí.
� a srta. Jacil'a Maria de Paula.

•

Se ricos quereis ficar
De modo tacil etegalj
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo PrediaAndré Ni)l.o Tadasco
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Transportes Tenesnes
.

Trênsportes Maritimos '

·

. Acidentes PessoaiS
AutomoveiS

Incendio
(ascos • •

Sucursal .de Santa · Catarina
Praça 15 de Novembro, 22 -- 2° andar

.
.

I

.
.

Telegramas: PROSEBRAS
I •

Caixa Postal 139

TELEFONES 1388 -- 1324

· Aceita ·Age11tes . no Inferior .

a.-------------..;._--.....--.---- ._-...-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o t STADO" Sátado 26 ae �ev,,(relro ". 1949 5

tRANDIOSAS NOITADAS CARNAVALESCAS DIAS 26, SÁBADO, 28, SEGUNDA-FEIRA, DE I\EVEREIRO E Ir DE MARÇO, 'TERÇA-FEIRA,.AS 22 HOARS. DIA 27,
DOMINGO, MATIf;E INFANTIL ÁS 16 HORAS. VENDA DE MESAS DIA 12 SÁBADO, .AS 14 HORAS, NA SEDE DO CLUBE. QUARTA-FEIRA, DIA 9,.AS 20 HORAS
REUNIÃO DOS BLOCOS ESTANDO CONVIDADOS PARA A MESMA SENHORITAS E CAVALHEIROS.

LIRA TENIS CLUBE - ELEIÇÃO DA RAINÀA DO CAR,NAVAL DE 1949 BRINDES AS VENCEDORAS

.,._ - ••_._ ..,. _••-_-.-••••_- ...--w-.ww-.-•••-.-_••••-.-••••••..'\1 ••-.-•••••••••••-.-.-.-,.,..-._.-.-.-..-.-•••••..........-.-••••••_-.•••••_-_-.._._ _._._-.-_._-_._••-.-_._-_-_•••_-_-_._-.-_- _-_-.••• • ...,.

TA8A.
Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.
Rua 'São José, 63. - 10 andar. Telefone 42·4989 - Rio de

Janeiro

Viagens aéreas em "Catalínas"
PASSAGEIROS - CARGAS - ENCOMENDAS E CORREIO

Para o Sul: Laguna Araranguá e, Porto Alegre: Todas as
terças e sextas-feiras as 13 horas.

Para o Nortes Todas as quarta-feiras e sabados ás 8 ho
ras, com escalas em:Itajaí - São Francisco do Sul - Para
naguá - Santos - Parati e Rio (as escalas de Cananeia e
Iguape são facultativas).

.

Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner & Cia.
Rua Alvaro de Carvalho n. 1.
Telefone 1402. - End. Te!.: "Steiner".

(JO,f�'\�fo�!Hl�� [!l [ROS CO�lRA:
f-ª'.�- ,ACCIDENTES DO TRABALHO -

POl){lO AlF::GRE
-_._------- -- - - ----

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • 1.. ANpAR

Leia, Divulgue e Assine

"Jornal de Joinvile"
8 mais

Y. S. viaja 1
v. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas

Antigas do Brasil e enriqueça depressa.
Pera em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,00. Pelo

Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General
'Bittencourt, 91, sob - Florianópolis.

Reside no Interior

Transportes r':gularea de cargos dopôl'to de

SÃO FRANCISCO DO SUL
I

para NOVA fORI
Infol'magõe. como. Agent••

Flcrien6polll - Carlos HoepckeS/A - CI- Teletone 1.212 ( En!., te eg

São Frenei.co do Sul - C.rloa Hoepcke S/A -CI - Tel,etone I) MOO � � � \0 lt

'Rep resentaçoes
FIRMA IDÓNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HA LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

INTERNATO SÃO LUDGERO

Situado em ótimo. clima a I)
kls. de Braço do Norte, neste f�s
tado.
ACEITA alunos, ainda para o

corrente ano letivo, para os Cur

sos PRI�IO e COMPLEMEN
TAR.

PENSÃO ANUAL: - De ;10 a 3°

anos Primários

c-s 2.500,00.
40 ano Primário e Curso Comple

mentar Cr$ 3.000,00.
PEÇAM 'PROSPÉTOS ao Colégío

"Coração de Jesus", nesta Capital,

I.-.<).-.<)...().-.<)...().-.O...().-.<)...(�()...O...()...(O

! IAgeDCa�u!e�!. '��d,.S2\a_'SO�atarOa! � Âi %. i
Caixa Postal. 69 - Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS � c

! ,LIVRARIA ROSA,. �

(RUA DEODORO, N. 33) �: Transportes Aéreos Limitada I
ACE ITA ENCOMENDAS ! 2aS-. 4as. e 6as: Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba i

DE SERVICOS TIPOGRAFICOS �,- -Joinvile - Florianópolis e Lajes. ce3as.' 5as. e sábados: Lajes -- Florianópolis -- Joinvile

APRESENTAdo IMPECÁVEL •• ENTREGA i
Curitiba -- Puratuiquâ -- Santo' e Rio.

iRAPIDA c Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 logares.
c

II 4g!!!��;el!;���fr�I�� �1.����!S I
� a
__()�()�o...()...()...o....()...()...o...()...()...()...()..

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e

profícua ,

completo Orgam de Om veiculo de grande ut���:d�ae ���e� a�cance lhe é oferecido pela

S t C t
- RADIO DIFUSORA DE LAGUNA

au a a BriDa - 970 kilociclos - 309 metros -

.. e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

Guia' do Paraná SfJhwartzmauo
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus enue- i DR. . REPRESENTANTE

eeecs.
do .: A. DAMASCENO 'DA SILVA PKaraNsOanTta Csatla"i�aCada guia e vendido aco-noannado de um mapa rodoviário

BParaná e Santa Catarina. A D V O G A D O
Redação: Rua Prudente de-Moraes, n. 626. - Curitiba. : Cx. 134 - Tel. KNOT

A' Mocidade Catarinense I Py�:õ�:d:I:::m:'�:RC::d. i Com��!�i�;':!�'AJ.
ooNVIT EJ I

(Edifício Pérola)

I
�:;:e���d��:��� ��nh�O���;:�

A Diretoria da Congregação da Imaculada Conceição, tem Fones: 1.324 e 1.388 I para o mar. Carta e condições
'o grato prazer de convidar a distinta amiga para assistir às con- . , . . para Caixa Postal 237 - Nesta

'ferêncías, que serão re�lizadas por il�s�rado Sacer�o�e nos di�s i
Plortanépolis - Santa Catarma

Não se aceita intermediario.
27, 28 do corrente e 1 de março proximo no ColeglO Coraçao

__

.
.

-de Jesus. FÉRIDAS, REUl'fATISMO ":

Agradecendo o acolhimento que der a êste convite, apresen- V T � (-)
PLACAS EtlFILITICAS

ta cordial SALVE MARIA. f,\ � II·I·II-r de Noguel·raFlorianópolis, 23 de fevereiro de 1949:
�, "T" O Delegado do Instituto de Aposen�adori3: e Pensões dos

Medicação Cluxilier no trCltamento

Comerciários no Estado de Santa Catarma, avisa aos srs. em- da lliflli.

pregadores q�e, no corrente mês, as co�trnmições dévi.das .ao �............................ ,.
- .•

Instituto deverão ser pagas na Tesourarta da Delegacia, sita COMPRADO:::R��: CASAS E

à rua Felipe Schmidt, n. 37, em virtude de �e encontrar em go- o Escritório Imobiliário A. L. Alves,
zo de férias o servidor encarregado do serviço de cobrança. sempre tem comprad_ores para casas e

Florianópolis, 9 de fevereiro de 1949. terrenos,

Oswal Pereira Baixo, delegado. Rua DeoJoro 35.

•..reune som... acabamento.••
solidez... no piano perfeito!

Além de vários mod@los para
pronta entrega ... êste maravi
lhoso piano pode ser seu hoie
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rádio Guarujá

CLUBE DOZE o E AGOSTO
DIA 26, SÁBADO. BAILE DE CARNAVAL. DIA 27, DOMINGO, BAILE DE CARNAVAL DIA 28. z- FEIRA. SOIRÊE IN-

FANTIL. COM INíCIO ÁS 16 HORAS. DIA 1°, TERÇA-FERA GORDA. BAILE DE CARNAVAL
.

OS BAILES DE CARNAVAL TERÃO INICIO ÁS 22 HORAS

•

Preparados para os folguedos carnava

lescos os clubes d� Capítal
o SR. ELIAS MANSUR ELIAS, PROPRIETÁRIO DA CASA PARAISO, IRÁ PREMIAR O MELHOR

J &O�
,

Para o concurso de blocos de rua, o sr. Elias Mansur Elias instituiu para o 10 colocado
como prêmio, uma taça e duas caixas de cervejas.

Os blocos carnavalescos desfilarão defronte do Bar Rosa, onde uma Comissão Julgadora
0$ classificará no grande concurso tão anciosamente esperado pelos foliões.

cio às 21 horas. Amanhã das 15 para uma festiva homenagem a

às 19 horas, será realizado um I Momo.b'l'
.

aI e Infantil que promete ser . '. , .

"do abafa". NO CLUBE 5 DE NOVEMBRO

PREPARADOS PARA OS FOL
GUEDOS CARNAVALESCOS OS

CLUBES DA CAPITAL
Os bailes carnavalescos nos

clube da Capital, a jugar pelos
grandes preparativos que se NO CLUBE 15 DE OUTUBRO
vem fazendo, irão constituir es
te ano um verdadeiro êxito.

Quasi todos já deram o "Grito
de Carnaval" e se encontram
nas melhores condições para
oferecer aos seus associados os

maiores momentos de alegria,
homenageado condígnamente
Sua Magestade Momo Primeiro
e único, Soberano da Folia. Os

salões de todos os clubes estão

artisticamente ornamentados à . .

espera de serem invadidos pelos
seus associados que irão se di

vertir a valer, ao som das mais

ruidosas musicas populares. Du
rante os três dias dedicados ao

rei da alegria não haverá lugar
para tristeza. Pelas principais
arterias da ilha desfilam blocos

e cordões, atraindo a atenção de

todos. "Os Bororós", que tanto

sucesso alcançaram há alguns
anos atrás, estão de volta e pa-
rece que vão tomar conta do

.......................•

Carnaval. "Aí vem a Marinha", NO CLUBE RECREATIVO
"Brinca Quem Póde", "Dião e LIMOENSE
sua Escola de Samba" e outros Hoje com início à 21 horas;
vem alcançando estrondoso su- amanhã das 15 às 17 horas (in
cesso, o que revela o apuro com fantil) e das 18 às 24 horas e

que foram organizados e ensaia- terça-feira, com inicio às 17 ho ,

dos. Estarão todos em ação nos
ras, sugestivos bailes carnava

dias festivos de Carnaval para lescos que o clube de Saco dos
delícia da população ilhõa. Limões fará realizar em seus
.......... elegantes salões, comemorando
NOaCLUBE DOZE DE AGOSTO o Carnaval de 1949. A banda de
Como sempre, o tradicional e música de Zequinha estará em

aristocrático clube da rua João ação para abrilhantar as dan
Pinto festejará o reinado de sas.
Momo, realizando atraentes e

.. _. _ .

sugestivas soirées hoje, amanhã NA A. A. BARRIGA VERDE
e terça - feira, sendo que neste Ao que fomos informados,
último dia levará a efeito um também a gloriosa Associação
baile infantil, com in.�cio às 16

I
Atlética Barriga Verde, com séde

horas e para o qual rema entu, provisória á Avenida Mauro Ra
siasma ídescritivel. Com a efe- mos, levará a efeito, na tarde de
tivação dos festejas carnavales- amanhã, tormídâvel, baile de
cos de 49 marcará o mais velho carnaval, para o qual reina
clube da Capital mais um su- 'grande animação entre os seus
... - . . .. .... .... . - .. . ... , numerosos associados.
cesso estrondoso.

NO LIRA TENIS CLUBE '''NÓ'CLÜÉ'E'6 DE'JANEi'Ró'"
O elegante clube da "colina" O querido clube estreitense,

proporcionará aos seus nume- como acontece todos os anos,
rosas associados, em seus suntuo dará aos seus foliões 3 grandio
sos salões, noitadas cheias de sos bailes carnavalescos, hoje e

atrativos hoje, segunda e terça segunda - feira; com início às 22
feira, com iní�io às 22 horas, horas, sendo que nesse último
além de um interessante con- dia haverá uma interessante
curso para eleição da Rainha do baile juvenil, com início às 16
Carnaval de 1949. horas.

. . .. . � .

O simpático grêmio recreativo
de Astrogildo Machado está pre
parado para amanhã e terça
parado para os tradicionaís
folguedos momisticos. Hoje, a

manhã e terça feira, serão rea

lizadas alegres reuniões dan

santes, sendo que neste último
dia, das 15 ás 19 horas, 05' filhos
dos sócios estarão a postos pa
ra um grandioso baile infantil.

NO DEMOCRATA CLUBE,
O Clube da Praça Quinze de

Novembro tem estado bastante
ativo nos seus preparativos pa
ra o reinado da folia. Em seus

amplos salões serão realizados
":soirées".._ carnavalescas' hoje,
amanhã e terça-feira, com [ní.,

NO CORINTHIANS
Contando. já com grande nu

mero de associados e simpati
zantes, o jovem clube de Pan

tanal, resolveu também festejar
ruidosamente o Carnaval. Hoje,
amanhã, segunda e terça-feira
seus salões estarão engalanados

Amanhã - Finalmente -

Amanhã
- Simultaneamente -

ODEON - 41/4 - 6,30 e 8,30
horas

ROXY - Às 7 horas
IMPERIAL - Às 71/4 horas.
- O maior grito de Carna

val , ..

- Um tiro na tristeza!
FOLIAS CARIOCAS

com

Dircinha Batista - Nelson
Realizar-se-à durante os bailes Gonçalves - Emilinha Borba

carnavalescos, do Lira Tenis Clube, - Gilberto Alves - Jorge Vei

um interessante concurso para :: ga - Zilah Fonseca - Pedro

eleição da Rainha do Carnaval de Celestino - Dercy Gonçalves
1949, que terá a seguinte regula- - Silva Filh 0- Lauro Borges
mentação: - PRK-30 - Aimée - Daisy.
a) - O� votos serã�· �istribu:düs I' E mais o�rogramas: HOR_A

na portana, a todo SOClO, na oca- DO PATO SEQUENCIA G 3

sião da entrada, de cada baile; e MANOEL B�RCELOS; .

b) _ Serão feitas três apurações:
- A sensaçao dos últimos

tempos!

Grandiosos bailes fará reali
zar o querido clube do Estreito
nos dias consagrados a sua ma

jestade o rei Momo.

NO 12 DE SETEMBRO
É grande a ansiedade dos fo

liões de Capoeiras pelas gran
diosas soirées carnavalescas que
o clube local realizará hoje,
amanhã e segunda - feira" com

início às 21 horas.

CONCURSO DA RAINHA DO CArL

NAVAL NO LIRA TENIS CLURE

II) - Novamente ... Bill El
liott - o "cow-boy" dos múscu-
los de aco _ em: 9,00 - ABERTURA - Bom dia.

CRIME INUTIL para você ...

com 9,00 - Amo Ir is musical

Bobby Blake. 9,-15 -'- Ch�l�ho Martin.ez.
Perseguições. . . Mortes ... J 10,00 - Muswa� brasileiras em

Vingança! . . .

gTavaçoes

. III) - INICIO do melhor se- 10,00 - MnZAK

riado de aventuras nas selvas: 11,00 - Informativo Guarujá
Herman Brix - o novo Tar- 11,05 - Carnaval que passou

zan - em: 12,00 - Oferecimentos musicais

O ,FALCAO DA FLORESTA 14,00 - Il'iTERVALO

Lutas estarrecedoras em ple-, 16,00
- E�1 temp? de valsa

nas selvas! 16,30 - Cine Revista no Ar

Feras! Emboscadas! Proezas! 17,00 - Informativo Guarujá
_ O melhor seriado dos úl- 17,05 - Minha visita

timos dez anos! 17,30 .. Juventude Estudantil Ca-

10 e 20 episódios (5 partes). tólica

No Programa: 18,00 - Ave Maria

Cínelandia Jornal Nacio- 18,05 - Variedades

nal. 18,30 - O Esperanto em marcha

Preços: 18/15 - Vocalistas Tropicais

Cr$ 4,00 e 3,00. 19,00 - Momento Esportivo

"Imp. 10 (dez) anos". 19,30 - Noticiaria da Agencia
Nacional

20,00 - Brinde musical das Tintas

Ypiranga
20,05 - Em ritmo de carnaval
22,00 - Informativo Guarujá
23,00 -'- Bôa noite - ENCERRA

ME:"lTO.

CINEMAS

Q primeira, sábado; a segunda se

gunda-feira e a final terça-feira;
c) - Haverá premias para :JS

vencedoras das duas primeiras apu

rações e um rico e fino brinde a

vencedora da apuração final, sendo

coroada Rainha do Carnaval de

1949.
Alerta foliões, não deixam de vo ..

tar em suas f'ans, é esta mais uma

das grandes iniciativas, do Clube da
"Colina" que não dispensa esfor

ços para pr(.ij;lorcionar aos seus as

sociados maiores atrativos, e por
falar em atrativos, temos a ressai-

•

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

PROGRAMA PARA HOJE

Farmacias de plantão
26 Sábado - Farmacia Sta.

Antônio - Rua João Pinto
27 Domingo - Farmacia Sto.

Antônio - Rua João Pinto.
O serviço noturno será efe

tuado pelas Farmácias sto�
Antônio e Noturna sitas ás ruas

J'oão Pinto e Trajano nO 17
A presente tabela não poderá

ser alterada sem prévia auto

rízação deste Departamento
A DONA DE CASA

prefere uma BATERIA DE ALUMINIO?

Pode recebe-la ae presente, preferindo o CA

FÉ MIMI. E como é delicioso o café MIMI.

José G. L. Carvalho
e

Cecilia L. Carvalho
com prazer participam aos seus

parentes e amigos o nascimento

do seu filho ALCENOR - LUIZ.

Fpolis, 23-2-49.

Nacional.
2) - Fax Airplan News 31 x

12 - Atualidades.
Preços:

Cr$ 4,80 e 3,00.
"Livre". Creanças maiores de

5 anos poderão entrar na ses

são de 4,30 horas.
.

Octe'o"u'� 'H�j� 'à� '7i;� 'h�f��-
última exibição

BANDIDO A MUQUE
com

CANTINFLAS e Emília Guiú.
No Programa:

1) - Hospital de Caridade
de Florianópolis - Interessan
te Reportagem.
2) - A Voz do Mundo -

Atualidades.
Preços:

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

- Simultaneamente -

ROXY _:_ e - IMPERIAL
- Às 4 e 7,30 horas -

Sessões Colossos
I) - Uma sensacional e ele

trizante aventura, desenrolada
nas campinas verdejantes do·
Oeste!
O VINGADOR DAS TREVAS

com

Starrett e Smiley

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

RITZ - Amanhã.
- Unidos por um grande

amôr . .. separados por uma

desmedida ambição!
George Raft e Sylvia Sidney

-em:

UMA MULHER AMBICIOSA
- Qual a influência de uma

mulher ambiciosa na vi-ta de
um homem?
......... ••••••• .'0' •••••••••••

Ritz - Hoje às 4,30 e 7,30 hs,

Arrojo. .. Romance e

Aventuras ... no filme que con
ta a biografia do aviador que
conquistou os sete mares e to
dos os continentes: - SIR
KINGSFORD SMITH! -

CRUZEIRO DO SUL
com

Ron Randell - Muriel Stein
beck e Nan Taylor.
- Desbravando caminhos aé

reos que ninguém ousou si

quer sonhar! ...
Impressionante!
Espetacular!
Verdadeiro!

No Programa:
1) - Noticias da Semana -

Charles
Burnette.
Lutas ...

das!
sensações. .. torci-

DA ONÇA e finalmente os blocos

das senhoritas que em virtude de

contar com um grande número de

tar a magestosa ornamentação que! garotas, foi sub-divido em bloco')

esta sendo feita, em seus salões, pe- pequenos;

lo artista Acary Margarida. Será na verdade um animado caro

Este ano o carnaval do Lira será naval e do "Clube da Colina". Lá

um dos maiores de toda a tempera- estarão moços e moças, senhores c

da, já pela grande animação de- senhoras esquecidos das tristesas

monstrada em todas as soirees ano da vida c cantando ... Chiquita Ba

teriores, já pelos blocos que vêm cu- cana... Fracassei... Eu vou para

saiando todas as noites, dentre Jacarepaguá ... O circo vem ai ...

êles: Aí VEM A MAIUNHA - BL{)- e outras surpresas virão.

CO DOS ACADEMICOS - AMIGOS Palhaço

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Carros para o interior do Estado I
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

Dr. Guerreiro da
Fonseca

firma 'Fiuza Lima & Irmãos, é 0 seguinte:
6 horasRAPIDO SUL BRASILEIRO -, Diariamente - Curitiba

RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile 13 horas
, EXPRESSO BRUSQUENSE

.

Diariamente - Brusque 16 horas
cf excessão de sábado 14 horas

EXPRESSO BRUSQUENSE _ 28., 48• e 68• feiras 16,30 horas

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - sa. e 6a. feiras 12,10 horas

O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 16S - Florianópolis).
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 19 e vidros de 100 comprimidos de

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

10ú cm3.
SóRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cmâ,
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cmS e frascos

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

de 100 cm3.
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen,

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

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
terinários de grande eficácia, como: Ternerína (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a
Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc•................. '

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

Pelo sistema de reembôIso postal, 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 Carvalho
Doenças de Crianças

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

hs.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560

çonsultas: Pela manhã no Hospital
A tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: D:!s f4 ás 17 horas.

DR. NEWTON d'AVILA
Cirurgia geral '7'- Doenças de Senho

ras - Proctologia
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.

QUER VESTlR·SE COM CONfORTe E ELEGAMCIA'
A

Mello
Dr. Milton Simone

Pereira
Clinica Cirurgíca

Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene
dict0 Montenegro e Piragihe No

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

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle- .e tratamento

Npecializado da gravidês, Distur- •

bi08 da adolescência e da menopau
... Pertubações menstruais, i:J.�l,\"

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem
'pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E OJ:-E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová

rios, hipopise, etc.)
IU1Iturbios nervosos - Esterililtade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Resíd, R. 7 de Setembro - Edif,

Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteil'o
Hospital de Carídade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

00

Doenças dos órgãos internos, es pe
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clínica e cirurgia de senhoras -

, Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR-IDIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,30 áa 11
horas

A tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles fi. 18
Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:,
Avenida Trompowski fl2

Fone manual 766

oro Mário WenclhlllHli
C1lniea médica de adultos : e moça.
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 á. 6 bor:.. .

aeaidência: Felipe Scbmidt lia. li.
Telef. 812

Clinica Médica 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 - Figado

Tratamento da Tuberculose
Raios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atrás do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

__ Fone 841. FLORIAN()POLIS

• Dr. Roldão Comom
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOL1!:STIAS DE SE

,NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade ue Medi·

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

Corrêia Netc
Cirurgia (do estômago e via. ci,",,:u�'
res, intestinos delgado e grosso, tlrOl'

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

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

Felipe Schmidt, 21 (altos da Ca..
Paraíso), Telef. 1.598

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

P�OCURE

Alfaiataria
Rue Felippe Scbmidt 48

Dr. Liudolfo A.8,
Pereira

Advo.d,o-Conlabilisla
Civel -- Comercial

�
ConatitU:içõe. d. .ociedad
••arviçoa cor.lato•••m gara
�Organizaçõ.. contab.l•.

I

Ragiatro. a marcaa, di.ponde
no Rio, da cOl'I'••pond.nta.,
Eu:ritório: Rua Alvaro d"

Carvalho n, 43.
Daa 8 a. 12 hora. I

Tal.foDa 1·494

Produtos Vete,rinarios

Arvores frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

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

Santa Catarina.

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

Bom binóculo
Grunde visã:,

Visão maior e mais perfeita
que 8 de um bom bin6culo

alcança quem tem 16lida
instrução,

Bona livros, sobre todo. OI

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Fbrian6poli.
. . . . . . . . . . . . .. . �

Muitas felicidades pelo nascimea:
to de seu� filhinho!
Mas, nãe., esqueça. que o melh••

presente '

para o seu "PIMPOLH01
é uma caderneta do CREDITO
MUTUO PREDIAL.

, . - -
'

,

Dr. Plillo Fonte.

C
•

PreiClínico e operador l
Conlult6rio: Rua Vitor Meirele.. 26. Oque Iro5 ra I iiTelefone: 1.405 '

CollllUlta. das 10 ás 12 e dai 14 li

A V I S O15 bro_ Residência: Rua Blumenau.
22. - Telefone: 1.620

Clube
O encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que

continua fornecendo refeições e bebidas geladas.
Dr. M. S. Caulelntl

Clínica exclusivamente de crianÇa.
Rua Saldanha l\,i"arinho, 10

(�;T!;!!��.cl� 1/ C A P I T A L·A R 1/

nal de Medicina da Universidade
do Bras!l)

Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex·lnterno de Hospital Psíquíã
trlco e ManlcOmlo JudlciArio

da Capital Federal
Ex·lnterno da Santa Casa de W·
serlcórdla do Rio de Janeiro
OLíNICA Mll:DICA ..,.. DOENÇAS

NERVOSAS
oonsultõrto: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

,.alho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Oonsultório - 1.208.
Residência - 1_305.

REEMBOLSO POSTAL

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

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

pessoais, CODce-

.. • •• •••• •••• ...... ...... � •• II

..........................
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Cartas a Maria Inês: Ferreira.
:

,

• Caixa Postal 55.

i.. �

Datilógrafa
diplomada

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

Inicial de Cr$ 111,00 apenas..

Participação DOS lucroll
�-��,,�,_��������,�_�����,�,�-,�.�"�_�-,.,�_.'_.'a.
Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmo�
quanto antes, o nosso Cadastro Social.

.

Nome ..

Rua ...............• Est. Civil ....•......•.. D e
,
Nasc. . .

Mãe
Pai

.

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

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

Oferece seus se;viços.

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

Para casemíras, Unhos, brins, etc, precisa-se representante. Cargo do Pai (mãe) ...•.....•.. ...•..•..... •........ . ........•..

Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se lIigilo. Observo •••••..........•••..••.•....••..•....•..... ..

Caixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital. . . . . . . . . . . •. .• ....•.•..• . ...••.•.• '. . .• .••.•. • . . • . . • • •• . .....•...

SENHORITA!
A ultima creação em retri
geran te é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

I "A C. ,.z-rAl;.rillriIII
Fabricante e distribuidores da. afamada. cora- II'11 '11 fecçõe. -DISTINTA- e RIVET. Po••u. uI!' grara
de sortimento c;ie coaemiral. I'i.cado.. brira.

I
bonl! e bal'ato•• algodõe., mc�-in. e a"iamerato.
para alfaicte.. que recebe diretament. da.

Im.. l.ho..e. fdorlca.. A Caea -A CAPITAL- ahama a .at.DgaO do. Sl'I.t.. COR1.:t'ollll!l&t•• do interiol' no ••ntido de lhe faserem 11m.

vtlillto antalliJ d••f.tuorem Bua. compl'all� MATRIZ em Flol'laD6paU., """ FILIAIS em Blumenau e Laj...

------------------------------------------------1-------------------------------
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



R A LAJES NO MÊS PRóXIMO E ASSISTI� À QUINTA EXPOSIÇÃO.FEIRA AGRO.PECUÁRIA, É DEVER DE TODOS OS'

QUE ALMEJAM O CRESCIMENTO E O PRESTíGIO DA TERRA CATARINENSE.

----------�------------�H�om-e-D-hg-e-ad-O-O-d�e-p.�P�r-ut-e-st-a--a�C�âm--ar-a�M�u-n�ic-,ípal
Rogério Vieira de ' Concórdia

florl.n6polll. 26 de P;evereíro de '949

o MOMENTO

Catarinense
pujança do solo e das campinas,
vai a Lajes e delicia a tua vista
com os espécimes finos que apre
sentarão os pecuários e com as

primícias que te mostrarão os

agricul tores.

TAPETES •• CONGOLEUNS
TECIDOS l'ARA CORTINAS

CRETONES
NA "A MODELAR"

I

I
I

��
: '

NUNC:� EXISTIU IGURL

,

COLCHAS DE SEDA

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

4 bancada udenista apoia a moçã�
Do sr. Dionísio Alberto Boff, influente procer pessedista

de Concórdia e lider da representação do P. S. D. na Câmara,

Municipal daquêle Município, recebemos o seguinte telegra
ma:

Concórdia 25 - Tenho o prazer de levar ao seu conhe
cimento que � Câmara Municipal de Concórdia, em sessão
realizada ontem, aprovou a moção de protesto contr� a .lt.It�
de dos udenistas da Câmara Municipal de Ararànguá que pei
teiam a anexação daquêle Município ao Estado do Rio Gpmde
do Sul. Os vereadores udenistas imbuidos de alto espírito de
catarinensismo deram apôio à moção apresentada pela ban-
cada pessedista. Saudações.

•

ESPERADO NO DIA 28 O GE]\'F.-

RAL MARK CLARK

Rio, 25 (A. N.) - Está sendo e,

perado segunda-feira, dia 28, pe]Oo'
avião da carreira que precede ó.e

New; Orleans o iten�nte general
Mark Clark ex-combatente do 5°

'

Exército americano durante a cam-

panha na Itália, sob cuja chefiá es-'

teve a Fôrça Expedicionária Bra
sileira. O ilustre militar, que realiza

uma viagem de recreio ao ' nOI?�O'

país, vem acompanhado de sua Iarni

lia, devendo demorar-se entre nós..
por algumas semanas, percorrendo
diversos setores do país. '

Retiro no Carnaval
A Juventude Masculína Calólica

vai realizar durante os dias de car

naval, no Colégio Catartnense, seu

retiro espiritual. Será pregador o

Rvmo. p'adre Zuher S. J. Iniciati
va feliz da qual, por certo, munas
e bons frutos surgírão
A este retiro poderão. l.ambem,

participar moços não pertencentes
as fileiras da Ação Católica.

_-\ oportunidade é das melhores
e por certo de grande valor para
as csph-itos modernos, embrulha
dos na grande confusão do sécu
lo.

se egregio órgão da Justiça
Eleitoral que aprovou normas

para o concurso do seu pessoal
administrativo, o "Diário da
Tarde" não o perderia, quan-

Não podemos deixar ce ceD:- do oportuno lhe era lançar,
surar, como o merece U:1.a (,o,tl- mais uma vez, de público, uma
tude evidentemente ínconside- acusação intencional contra os

rada, a nota que o vespertino íntegros magistrados que com
da U. D. N. local de ante-ontem. põem o Tribunal Regional e
a propósito do ato do Tribunal

que, por unanimidade de vo

Regional Eleitoral que estabe- tos (e não, absolutamente, com
leceu normas para o concurso a excepção "talvez de honroso
ao preenchimento efetivo do cidadão", como diz a leviana
seu quadro de pessoal adminis- folha udenista) aprovaram as
tratívo. Os termos em que o bases do concurso elaborados
"Diário da Tarde" vazou a sua a míssão de que fízepor um co -

Rio, 25 (v. A.) - O deputado Ro-crítica, sem o comedimento de- am parte os honrados magisr -

gério Vieira, da representação ,i,'vida a um órgão sôbre cuj \l ido- trados srs drs Luna Freire NI'" .. ,
-

Catarina, é um dos membros doneidade e insuspeição morais comedes Alves Pedrosa e Hen-
repousam a estabilidade e o todí k Congresso Nacional que mais se

equilibrio do regime de lídima rique sd<?dIect,· I' tem distinguido pela sua operosida-PaI' ISCU rvei, pOIS, que se
drepresentação popular, não po- admita venha a ser o critério e.._ .

_

dem passar em julgado, mes- d t d 1 'I'ríb I Por ocaS130 do recente reajusta-

ba O 3; da pe o
_ rfl U?� 'd qube, menta de vencimentos dos servido-mo a quantos, como seja o D')S- em e e ver nao ugIrIa e o _

." .,

so caso, se abstenham de entrar servar "os r�quisitos que a lei res l>"Phh!Cos federais, esse.parla
na apreciação do critério asr.í- estabelece" para preenchimen- mental' se destacou por diversos

nalado ao concurso, cem as res- to do seu quadro de fun- trabalhos em torno da matéria.

trições que, porventura; des- cionários, o que ressalta da Entre os servidores públicos que

tôem das praxes COm\:,t1" de se- nota deselegante e apaixo- se beneficiaram mais diretamente:

Ieção do pessoal e =proveita- nada do "Diário da Tarde" pelos trabalhos do deputado .R.ngé
menta de funcionários intert- é, todavia, não o intuito de rio Vieira, estão os policias - frs
nos. analisar, com serenidade e cais que, não fora uma emenda de-
O jornal oposicionista, ainda senso de responsabilidades, as fendida por aquele parlamentar, so

em assunto de Incontestável bases do concurso, mas o freriam uma grande injustiça quan
delicadeza, por implicar o pr=s- de abrir vazão a um despeito to ao grupamento das antigas 'c[as
tígio da Justiça Eleitora' e o de tal modo brutal e dominador ses numéricas em classes alfabétí
acatamento a uma deliberação que não permitiu ao articulis- caso

de economia interna do 'I'ribu- ta ver numa Côrte de magistra- Por tal motivo, os policiais-ftscais
nal Regional, achou azado aplí- dos incorruptíveis, como os que' homenagearam, ontem, com um al
car ao caso o seu oposiciontsmo dignamente compõem o nosso l11ÔÇO, o prócer pessedista.
sistemático. Não é esta, aliás, a Tribunal Regional, senão uma

primeira manifestação ostensi- companhia de pusilânimes ser
va e irreverentemente fei 'a vidores do "apadrinhamento e

• pelo udenismo catarinense a do filhotismo" ...
órgãos da Justiça Eleitoral, pre- Vamos, em subsequente edi- Se te aprazes em ver as lrjquesastendendo inquiná-los de faccio- torial, pôr erp foco outros as- da lua terra OLl se tens dúvidas da
sismo I?olítico o� de su.bart�rnj. pectos do assunto. Não deferi
dade interesseira. JUIzes mte- remos para mais tarde, porêm,
gros. como todos os que com- uma referência ao alegado pelo
põem os quadros da inatacá- .

"Diário da Tarde", quanto ao
vel Magistratura eleitoral de respeito ao princípio constítu
Santa Ca.tarina, têr:: sido alvos cional que garante acessíbili
de grosseiras agressoes dos opo- dade a todos os Brasileiros DOS
sicionistas, qu� não se con�or- cargos públicos. 2 hOO téco·ICOS emam com a Ils.ura .dos pleitos É que, velho princípio, vin- .lI

proc�ssado� e físcalízados pela cando por incontestável Iegrtí- especialistasJustiça Eleitoral, desde que lhes midade democrática ::J -lj,'eito
não foi favorável o pronuncia- de todos ao ingresso no funcio- Rio, 25 (A. N.) - O Departamen
menta nas urnas. nalismo e em honra ao qual

to Nacional de Imigração torna pú-
Ainda há um mês, o "Diário sempre se houve por praxe

blico que se encontram na H03!)�
da Tarde" reconhecia, para constitucional a realízacão dos daria de Imigrantes da Ilha das

atribuir ao situacionismo qual- concursos de seleção, "aquele Flores cêrca de 2.500 técnicos c es

quer má-vontade para ':!()F.i. a preceito já �istia na primeira pecilistas europeus, de várias na

Magistratura, que "a politíca Carta Republicana. E tão do... cionalidades, aguardando colocaçào
não pode jogar COIT'. êsses ínte- sos pela sua estrita observân- na 'indústria, no comércio e na agri
gérrimos juízes", o que não ím- cia nos dias de hoje, não o cultura.

pediu nunca que os polítí �JS eram, no entanto, os atuais As firmas ou pessoas interessa

da U. D. N. catarinense. atr i- oposicionistas, quando, em vi- das em colocar êsses trabalhadores,
vés do seu destemperado \ '�s- gor a Constituição liberal de deverão dirigir-se ao Departamen
pertíno, hajam acusado, a ca- 1891, o então presidente Adolfo to Nacional de Imigração, situado
da pleito que se realiza, os Juí- Konder mandava às urtigas, no 10° andar do Ministério do Tr,l
zes e o próprio Tribunal Regio- sem mais apelos, o belo príncí- balho, Indústria e Comércio, que
nal, cujas decisões pretende- pio da igualdade de todos pe- prontamente atenderá ás solicita
riam lhes afagasse as ambições rante a lei. ..'

/
çõcs, que poderão ser feitas' pessoal

e os interêsses. Lembram-se dos concursos mente, por via postal ou telegráfi-
Âgora, dado ensêjo do ato dês- daquêles tempos?

;

ca".

---�----------

FRECHANDO ...

Cidadão Sebastião.
Lages

Jornalista intimador, metido a escrever diària

mente, quando não tem assunto e arranja um pra
tinho gostoso como a sua resposta, vai devagar ao po
te. É corria guri, em mesa de guri, à hora dos doces:
come devagar, poupando, para depois fazer mos�a
aos outros. Foi assim, ridicando, que somente hoje
cheguei ao em tempo da sua missiva do dia 16. Acu- '

sa-me você de me arvorar em árbitro da cultura la

geana. Nada disso. Reservo-me, apenas, o direito de
não concordar com você, com as idéias de seu jornal,
com a gramática que o cidaf'::o inventou, etc. Não é
coisa fixa. Estou dentro, aliás, do espírito da man

chete com que você fêz reaparecer a Região. Den
tro daquêle velho e lapidar conceito de Voltaire, tam
bém usado como slogan pelo Jornal de Debates, sou.

até capaz de falecer em defesa do seu direito de dizer
o que lhe vier à telha. Mas concordar com o. �im dos
seus princípios, não e nunca! Do mesmo Jeito que
concordo com o plano de uma biblioteca municipal,
discordo dos artigos do nosso querido Tezza, sôbre

pintura moderna. Ainda não sei se concordo com es

sa pintura. As razões do Tezza, entretanto, por pa
radoxal que pareça, fazem lembrar as telas infantis
e ingênuas de Dija:r_:ira. A arte contemporâ?ea, . n�
clareza das explicações de Marques Rebelo, e subjetí
va. Para interpretá-la é necessário identidade no mo

mento e nas solícítações espirituais do autor e do
crítico. Wilenski escreveu: ,"Ao contrário do que su

põe muita gente, um artista não é a pe�soa que
aprendeu, pintando e desenhando, a competír com a

câmara fotográfica nem tampouco o indivíduo que
sabe pintar literalmente, corretamente ou agradá
velmente, a natureza e as' coisas, em geral".

Cada uma das correntes marcadas dentro da

pintura moderna teve em mira um fim: os impres
sionistas (Manet, Renoir, Degas, Monet, Pissaro) bus

cavam, com o uso de côres deslumbrantes, simbolizar
a alegria da luz impressa sôbre temas comuns. (),
cubismo gerou em tôrno das concepções exclusiva
mente arquítetônícas - (Cézanne, Braque, Pícassc) ,

Os dadaístas pintaram a confusão dos nossos sonhos
- (Gros e Picabia) - como os surrealistas Sllna-'

ge, Miro, Chirico, etc. Todas, essas es�olas tê!ll �U'1,),
explicações. Sentar�lhes a pua, aos ímpressíonístas,
'e aos expressionistas, aos futuristas de Severini e M�·
rinetti ou aos fauves Gauguin ou Van Gogh, sem

mais aquela, é inaceitável. Dentro dêsse simplismo
crítico, o edifício do Ministério dá Educação, no Rio ..

não existe!
Como você vê; cídadão.. eu não tenho manias:

penso com a minh� cabeça, leio com os !lleu� ?lh?S-'
e compreendo ou nao compreendo com a inteligência
que Deus me deu. E-é por isso que discordo de você,..
do Tezza e ainda do meu ilustre tio que, segundo no

ticia a Região, ao assumir a vereança, na Câmara
daí, prometeu defender a LIBERAL democracia, "he
rança esplêndida que recebemos de nossos antepas
sados", A estas alturas dós acontecimentos prefiro es-

tar com a social democracia. Não por intimação.
pernosticice ou pretensão de cultura, mas apenas por-"
qU€ a :LIBERAL já é falecida. Nós até fomos �o en-

têrro _ .. por sinal entêrro de pobre, sem entusiasmo,
sem corôas, sem flôres e sem discursos.

Cidadão. Até por aÍ, no dia 12. COI)sidere-se afe-
tuosamente abraçado.

GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


