
mNTRA A TRAIÇÃO DE ALGUNS ELEMENTOS EM ARABANGUA ELEITOS PELA WN., PROTESTOS �ERAIS E UNA1
NIMES ESTÃO UNINDO TODOS OS CATARINENSES, SEM DISTINÇÕES PARTIDÁRIAS, EM TôRNO DA

INTEG�IDAD'!TERRITORIAL, ECONôMICA E POLíTICA DA GLORIpSA, GLEBA_ BARRIGA-VERDE.
,

Quinta· "Exposição de Lajes:
. \

d"d' 1'" f" I
Repercute em todo o Estado, Ia-

-

I o apoio - que a las nunca ai

voravel'men te, a .próxima realiza- tau - as forças dos' componentes
ção da Quinta Exposição-Feira da Segunda Reunião Econômico! I

Agro-Peouáría de Lajes. Movirnen- Agrícola. A Secretária- da Agriculi'll
tam-se os circulas administrati- tura - que patrocina e

OrganiZ� I
vos e produtores para darem ao esta ultima e 'que emprestara a ,

cel'tame 'Uma f'eição de marco de- 'quéla .d.ecisiva· parcela de solida ',.
cisivo na história da nossa econo- riedade, acaba de determinar Oh
mia pecuár-ia e agt'icola. lançamento de uma' campanha d�'
Aos esforços .da Comissão Orga- públicidade em grau de

atrair�"I'n izadora sornam-se agora, 'em deci- para Lajes, as

aten.
ções de todo 0,1,

Estado.
.

,

--------------�----------- . �
.

Junta-se, ainda, a estas duas..

P·lano· adml·HI·stratl·Y'O ��c����;::is����er:�����m�e��;'
mantidos na Capital Federal o Sr�',
Leoberto Leal, Secretárlo da Agrt-

'

cultura em nome do govêrno, con- I

seguiu que 'o Serviço de Informa-
'

ção �I!?;r.ícola do Ministério
-

da

Agricultura destacasse técnicos pa
ra a organização da referida Se-

o sr, Wenceslau Borini, digno Prefeito do Rio do Sul, submeteu
à aprovação da Câmàra daquele Municipio� um vasto

, plano administrativo

Rio do Sul, 27 - O Snr. Prefeito I Municipal .da abertura, ni�elame,n
Municipal enviou à Câmara de

ve-I
to, e calçamento da Avenida Aris

readores um vasto plano adrninis- tiliano Ramos, aquisição de maquí
trativo no qual se íncluíram obras nária moderna para a construção
e melhoramentos que deverão ser

realizados em base 'de um finan

-ciamento, por emprestimo, B que
ascenderá à ,mporLânci,a de ,." ..

c-s 3,H5.000,00.
No plano em apreço, são deta

lhadas obras cuja necessidade e

utilidade são de valor e oportuni-
dade indiscutíveis. rem- o nosso desenvolvimento eco-

Assim é que 'estão previstas a O pouto Ias reparti nômico em dois de seus báSICOS :se-

construçâo do Prédio da Pr.ef.eitura

.

,.
tores: a pecuáría e 'a .agr-ioultura,

�ões públicas Se, pelo conlrárro, acreditas no

Nr
A. \I desenvolvimento do teu Estado,a ..,amara Ri ?5 (A N) 'A s tari d 'ainda assim,' vai a Lajes para for-o, _ . 1. - ecre ana !l

Uunicipal Presidência da República, por 01'-, mular sug-estões e soluções me-
r"" dem do chefe do govêrrio, comnní- lhores aos problemas, que distin-
APROVADO O PROJETO DE LEI gues imp d' d irnentcou aos ministros de Estados, e (li- u '1, I , e III o um crescimento

QUE AUTORIZA A- AQUISIÇÃO DE
r'igentes dos órgãos subordinados à maior. A Seg-unda Reunião Econô

UM JiOTOR DE ENERGIA PARA O Presidência da República e a autar- .míco-Agrfcola conta com a tua ex-
MERCADO PUBLTCO. �- ESTRADA

quis o seguinte: pcrréncia e espera as luzes do teu
CACUPÉ d" ,

- "De ordem do senhor presi- 1:'CI')'lumenLo.
Presidiu os trabalhos de ante-

dente da República, comunico a v. Jlas, "e achas que tudo está bem
ontem o "r. Batista Per.en-a, sondo há unu terc 'a

-

,

('x, ia .. que o expediente nas rep-tr-
'

. a err razao para que
secreurios OS srs. Ja iro Ca)lado c n:-10 deix e-, de 'r' a Lajes E tr 12.içucs federais. orgãos autônomo- ., -" I. . n e

(1:":1' lig;.· lU d mal
.Ós: t

e entidades autárquicas, durante (I
e

.

o e "ço. próximo eremos a

Apt'u\ada a ala foi lido o expe
.

P' ." R I' t d
dipnle.

'
.

-

Carnaval. será o mesmo do ano
- J'!T1J('lra ,', emana ura IS a °

passado, isto é, das 9 ás 12 nos dias Estado, com aulas, aemonstrações
26 e 28 do corrente ponto faculta-

e preleções, feitas por técnicos do
Ministério da Ag-riculLura.tivo no dia 10 de março e no dia

2 será iniciado ao meio-dia. Sauda- Qualquer qUe seja o teu pensa

ções (a) José' Pereir,a Lira, secrc-
menlo, h,ás de concordar em que
- muito lucrarás se f-ores a Latário da Presidência da RepúbUca", jes, por qualquer dos Lrês moti-

lerDo convidados os srs. Jobin e LDPlon'Yastoe os Secretários de Agricultora
o Dr. Leoberto Leal, Secr,etári.o I

seus Secretários da Agricultura a
. da Viação, Obras Púhlioas e Agr i- comparecer-em a quinta 'exposição
cultura, recebeu do Sr. Armando feira Agro-Pecuária de Lajes e 'e6-

Ramos, Presl'del}te da Comissão timaria levasse vossa excelencia ao

Organizadora da V Exposíção-Peí- senhor Governador José Boabaid o
Ta Ageo-Peouárlo de Lajes, o se- apelo no sentido de serem pelo seu

guln te telegrama: Governo recomendados esses con-

"Solicito fineza de sua Secretá- vites e encareoido o quanto ho'nra
ria ser interprete esta comissao rá a presença dessas ilustres per
celencías os senhores Governado- sana li dades a Lajes, a sua Exposí
celencías o ssenhores Governado- cão .e ao nosso Estado. Atenciosas
res dos Estados irmãos e vistnhos saudações".
do Rio Grande dei Súl e Paraná e Armando Ramos c- Presidente.

-Ararangua,� protesta
Os vereadores

I

do PSD profligam traição udenistaa

Telegrama rec-ebido pelo sr. Cel- que o Diário de, Notícias de Perto
so Ramos, Presidente Comissão E-! Alegre, publicou um teleg-rama em

xecuLiva P. S. D, nome desta Casa onde se acham 'as-

"ARARANGUA - 'renho o pra- sinados além da mesa desta Cãma
zer comunicar seguinte protesto ra mais tres vereadores, e dirigida
nossa bancada Câmara Municípal : à Assembléia Estadual do Rio
Ilmo. sr .. Presidente da. Câmara de Grande do S111, pedindo a inferven
Vereadores de Araranguá. Os verea- ,ção daquela Casa de Congresso no

dores abaixo firmados, competentes senl idn de anexar este municipio
da bancada do Partido Social De- ao viztnho Estudo do Rio .Pn:nde
ruocrátíco, tendo eonbecnnenío de rio Sul, r como tal Rlitwlf' ,'sti'a-

-----,--........�--- .- ..

T... ·Ib'"" d
j] "r s, ..''; (' lJI'j"s do WI�S() glu-

reI" I oes e rij)�o Estadô, ,só poderá l)l'OdllZir

dOSR"UP3'dos
' '()I'IIJ ,10 n famma al'al'l.il1guaense

V \I e prejuizo paJ'a o nosso município,
Washington, 26 (U, P,) .:.___ Té- v�m com a máxima energia lançar

enicos governamentais altámente o seu protesto contra lal disparate
autorizados c�lcularam o montante I que,

em ,últ�ma análise, significa
-do desemprego, nos EE. UU." uma of.ensa a memOrIa dos no'ssos

atualmente, em aproximadamente a,nLepassados. Requerem tambem os

4.000.000 de trabalhado!'e(�s, ��:10 mesmo.'; que esLa assinam, fique
-obstante êsses técnicos se mO'j,,'mll consignado em ata e seja comuni-
otimistas porque êsses desemprego cado este fato ao Exmo. sr. Gover
não parece perten�er ao "tIpo pe- nadar Estado e à cOÚnda Assem
rigoso em cadeias", quando a� dis- bléia. Estadual de Santa Catarina.
pensas de trabalhadorees numa Sala ds sessões dà Cámara l\1ul1ici
industria acarretam idêntka medi- paI de Ararang-uá ,em 15 de Jeve
da em outro!> setôres correlatos da reiro de� 949. Assinados: Francis
prodtição. Além disso, dizem êles co Ferreira Sobrinho, Artur Ber
breve 'chegará a primavera e, com toncini, Manóel Amaro Pereira,
ehi, o aumento habitual da procu- Luiz PelegrÚü, Hercílio Tomaz de
ra de mão de obra. Sousa e Luiz Marag'u01

Na ordem do dia a matéria t.ra
tada foi a ."eg'uinte: o ,sr. Gercino
Silva requereu urg'ência para a dis
cussão do projeto de lei nr. '1, que
.autoriza ao Executivo a a,dquirir
um motor gerador de energia elé
trica para o frigorífico do Mercado

Público-; o sr. João Claudino da

Rosa, reclamou a reconstrução de

pontilhões da estrada de Cacupé' e
o sr. Mano'el Donato da Luz, a COl1-

servaçã-o da estrada 'de Campec)1C,
Piram aprovados, em ia dis

cussão: Projeto de lei nr, 5, que
i.senta de impostos o Cóleg'io Bar

riga-Verde, nr. 4, q\le dispõe, so

bre a ereção de um monumento à

Praça Getúlio Varg-as, a'os oficiais
e praças da Polícia Milit:ar que
morrer,am em campanha e nr. 1,
que autoriza a compra de um gera
dor de e'lYergia elétrica para 'Ü Mer
CUido Público.Armazens metálicos paral Catarina

.
, Exgotada a matéria foi a sessão

A Secretaria da Viaçã'o, Obras Públicas e Agl'icll]tura, através de encerrada e outra oonvocada para
seus órgãos técnicos competentes, tem pleiteado, junto aos poderes fe-

a próxima quinta-feira.derais, a construção, em nosso Estado, de silos ou armazens gerai,s que
permitam aos seus colonos conservar suas mercadorias por tempo re- C é der to Olativamente maior, sem riscos de deterioração. Com referência ao as- omo I eren V
sunto, o Dr. Armando David Ferreira Lima, Agrônomo Fitossanitarista carnaval 0m Portog.a,1recebeu do senhor Direto]," do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal c V
telegrama seguinte: LISBÔA, 26 CU. P.) � Os por-

R�O D. F. 25.20:16 h. tuguêses não poderão sair fanta-
, "Ainda referência' vosso cinquenta quatro informo éncomenoa- siadoS' à rua, jogar água uns aos

mos dois annazens metálicos que serão iFhportados. Estados Unidos", outros, espalhar pimenta' do
Diretor AgrideTesa, . Reino em pó, vestir-se como sa�

! cerdotes, policiais, ofiCiais de

Marinha, legionários ou bom

beiros, durante o Carnav::J.l.
O governador civil de Lisbôa

acaba de publicar um edital res�
tringindo tôdas as fe5tas do
Carnaval a recintos 'fechados e

proindo qualquer perturbação
da paz pública.

'

, ,Licença especiais' devem ser

obtidas para danças e festêjos
públicos, incorrendo em pesadas
multas os transgressores.

Concórdia A

unanltne
•

Ao 'sr. Celso Ramos, PlIesidente
do Partido Social Democrático, foi
endereçado o seguinte telegrama:

CONCmtDIA, Levo conhecimento
'sessão hontem Câmara Municipal
Concordia .aprovou unanimidade
seus membros vg .fiação prote�to
conLra aLi�ude tomada Vereadores

Udenisías Araranguá pedindo ane

xação aqu�le municipio ao estado
do Rio Grande do Sul. 'Ressalto ban-
.cada udenista deu s.eu incondicio
nal apoio â moção .apr,esentada pe
lo leader nosso Partido Saudações.
Estivalet Pi1'es - Presidente Di

retorio P."S. D.

,

r

mana.

Lajes viverá, por conseguinte,
dias memo.raveis. Além de hospe
dar altas autor-idades da Repúbli
ca. que aIí comparecerão para:
inaugurar os certames, eeceberâ

dezenas de agrônomos, engenhei
ros e técnicos, além de um enorme

contingente de pecuáristas, lavra
dores e interessados, todos com a

alta finalidade de verem e senti-

e conservação de estradas e outros

empreendimentos de importância,
O 'espírito, democrático do Snr.

Prefeito Municipal deseja que so

bre o assunto seja aberto um am

plo debate público em que as ideias
e sugestões sejam larga e livremen
te discutidas,

vos.

Lajes ser�, por conseg-uinte
teu programa do mês de março.

()

o Plano Marshall
deve contiuuar

Encontram-se atualmente em uso;,
em todos os recantos d'O mundo�
centenas de milhares de Motores

Washington, 25 (U. �,) - O pre- de popa JOHNSON, proporcionandu
sidente Tr�n�ap: dis&�f' que o PlanG' aos seus possuidores. ano após ano,
Marshall deve c"Õ!iiffíuar, até que a. um St:RV1ÇO SEGURO. Distribui.

reconstrução da Europa estejà as- dores: Comércio & Transportes C.

segurada. Ramos S. Ao - João Pinto. 9.
O .presidente fêz tal comentário,

em l entrevista concedida à lmpren- 'Iarmado O armelstl·"I
e

A
sa" quando alguns jornalistas lhe \I U
disseralJl que havia noticias de que RHODES, 25 (U. P,) - O Egito,
a Grã-Bretanha se achava a Cf'- firmou o açôrdo de armisticio I�om

minha da reconstrução. o Estado- de I�rael e os demais Es-
Truman não mencionou qualquer tados árabés deverão fazer o mes-·

periodo de tempo especifico ,para mo, dentro em breve. Assinaram em

a continuação do auxilio à Europa. nome do Egito o ceI. Mohamed:
O govêrno ,está p�di'ndo ao' Congi'e,�- Ibraim Seif Eddin e o ceI. Rahma
so verbas' para continuá-lo até 1° ni. Pelo �stado de Israel, assina
de julho de 1950. ram o imp6rtante dócumento o dou-
Ao ser perguntado sôbre se péU- tor V!lJte.... Eyane Elias Sasoon do,

sava' que "era sábio continuar, sob Ministério do 'Exter;:�r e o ceI. Yigal
o Plano Marshall, a concessã'o de Yadin, chefe do Estado-Maior. 4s.,
dinheiro à Grã-Bretanha", em VlS- sim que foi anunciado, ontem, Uli'';
ta do melhoramento da situação ero- o Egito havia decidido assinar o'

nômica daquele paí� o presiclente acôrdo, revelou-se' também que o'

respondeu que o auxilio devia cnn- lrak decid'ira aprovar
I

quaisquer
tinuar .até que a re"construção da

,.e�tendimento alca�ç�dos pelos" ':v!:'
Europl.\ estivesse assegurada, Nova· zlinhos (da ipa�e!rtma '. Estes VH;l

mente interrogado, agora sôbre se nhos são - Egito"Siria, Libano e'

o auxilio devia continuar pelo� 4 Transjordania. A Saudi Arabia
anos origináriamente estipulados, anunciou que não considera n�

Truman respondeu: "Se fôr n.ece�- cessário um armísticio formal, uma
sário, o auxilio deve, continuar dn-' vez que não tàmou parte ativa em

rante -4 anos, Todavia, se fiear pro- nenhlmla' ofensiva contra' o' Estado.

vada a melhoria da situação eco- de Israel. O Libano já entrou em

nomica da Grã-Bretanha, o auxilil) negociações prelim'inares: c.om ()

não pode durar todo aquele tempo" Estaclo Israelista.

.. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r; 'fI'QTAno-Oollllnlo 27 de Fevereiro d......

CtlTIS
CANSADA

.

m
esernvlço

; ,.,.
i As pérfidas ru-

.

gas na testa e ao

redor dos olhos,
.

as sardas, man
chasrcravos e es

pinhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem'
estas imperfeições, lançando nu

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

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme ern

belezador, usádo todas as noites
em suaves massagens no rosto,

pescoço, e todos os dias como

base do "npquillage", remove as

impurezas que se -acurnularn nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi

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

Rugol a sua cutis poderá ficar ma

cia, limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

, CREME

ltUGOL
1

Alvim & Freitas, ltda.·C.P.1G79·S. Paulo

Aumentou o preço
da g'asolina :
lUo;:"_ {A. N.) - Conforme deli- :

beração do Conselho, diante du au-
,

'

mento do custo F. O. B. e aumento

da comissão de revendedores de ga

solina, foram fixados novos preços ,

para o referido combustivel Iiqní
do que' entrarão em vigor na data

,

de' sua publicação no Diário Ofi�:ia1.
Nos principais portos, <;>s novos

preços de gasolina serão os seguiu- ,

tes:

Belém _ Cr$ 1.84
Recife ., .. ,

,
Cr$ 1,82

Salvador : _ Cr$ 1,86
Rio . _ . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 1,83
Santos . . . . . . . . . . .. Cr$ 1.83
Pôrto Alegre Cr$ 2,05
Por outro lado; houve nova bai-

xa no óleo combustível, cujos pre

ços serão os seguintes:
Cidade Por tonelada

Belém . . . . . . . . .. Cr$ '157,00
Recife .... _ . . . .. Cr$ 458,00
Salvador . . . . . . .. Cr$ 488,00
Rio Cr$ 477,00
Santos . . . . . . . . .. Cr$ 503,00
Pôrto Alegre Cr$ 646,00
Sairá também nova tabela para

o querosene.
.

Os preços fixados nos principais
portos são os seguintes:
Belém _ .. Cr$ 1,27

. Recife __ . __ . Cr$ ,1,2&
Salvador __ _ _ Cr$' 1 28
Rio _ .. . . Cr$ 1.26
Santos . . . . . . . .

.
.. Çr$ 1,2&

. Pôrto Alegre ." �. .. Cr$ 1,45
Junta Assessora da sRelações Exte-

. Larga-me..'. -..

Deixa-me 'grilar!

,

XAROPE .

S•. -tOAO)
Combate a tosse, _ ,0

bronquite e os resfria
dos. Jqão O Xarope S.
éeficaz no ·tratramento
d'as afecções gri;ais. e

das vias respiratórias.
O Xcirope São João
aolta o catarro e faz.
expector,ar fàcilmentt>

1..
,

� !

j�

:
,

,

,r-
,.

e lembre-se: o estabeleciment.o' Ford é o lar de seu Ford!
'NO REVENDEDOR FORO VJcÊ ENCONTRARÁ:

MECÂNICOS FORD
ESPECIALIZADOS

Vo'CE G'QIA BE:M. E seu Ford é um carro de confiança.
Mas o bom motorista não está livre dos imprudentes.
E o bom carro exige, também, cuidados. Portanto, não
negligencie sua segurança. Lembre-se de que é melhor

prevenir do que remediar. Leve, periodicamente, o seu

Ford par� uma vistoria, em um �evendedor Ford,
onde será terificado o perfeito ajustamento dos,breques,
dos faróis, do mecanismo da direção, assim corno as

condições dos pneus e de outros elementos importantes
para sua garantia e tranqüilidade. Ninguém. conhece
melhor o seu Ford que o revendedor Ford.
...E guie sempre com prudência.

PEÇAS FORD
LEGíTIMAS

• • • • • • • • • • • • • • •

Revendedores nesta Capita,r:
-

IRMAOS· ,ANI·N
ii

o Perú negou um pedido de salvo con
duto' da embaixada calombiana'

Bogotá, ),: (U. P.) - A Chanre-Ique se -não se trata de um prohle
Iaria confirmou que recebeu

um21ma
[urídico mas sim de uma ques

resposta negativa do govêrrio pe- tão de ética internacional. Abriga
ruano sôbre a concessão de um sal ..

'

mos a esperança de que os atuais
vo-conduto ao líder aprista Haya governantes do Perú acabarão por
De La Torre, que se refugiou . nu' entender o erro que estão cometeu
Embaixada da Colombia em Lima, do e que precipitará sôbre suas ca
durante o recente golpe militar. A heças a condenação de todos os

pesar da Chancelaria não ter ft>ito paises da América".
.

comentários sabe-se que o govêrno Outros órgãos mostraram sur
colombiano .apresentou o caso 'lflS preza com a atitude inseperada do
ministros do Exterior dos outros Perú e afirmam: "Mesmo admítín
paises americanos para consulta. do que o Congresso do Perú

'

não
Possivelmente será convocada uma tenha ratificado· a Convenção de
Junta Assessera das Relações Ext»- Direito de Astlo, assinada em Mon
riores. 011 "jornais locais, na sua tevidéu, existe o Tratado de Direi:
maioria, censuram a atitude perua- to Penal Internacional, firmado pé.
na. O "EI Tiempo " diz, em seu "di- los países americanos em 1889. O
torial : "Es"tamos seguros de que o Perú igualmente ratificou a COIl.
govêrrio da. Colombía tratará este verição da Sexta Conferência In
caso com oportunidade, energia 'le- ternacional de Havana, de 1938. sô-
Lrenídade e firmeza para salvaguar- bre o p'roblema de asilo.
dar o direito de asilo, tradição 1110- No texto da nota 'peruana consta
ral e juridica da nossa pátria". Este que não será concedido salvo-con
jornal propõe-se ainda a mostrar duto a De La Torre porque o mes

que os: argumentos peruanos são 1110 é um delinquente comum,
juridicamente rebativeis m a s Abordado êste tópico o próprio "El
a<;:tescenta: "a verdade, porém, é 'I'iernpo" pergunta: "O que ocor-

I
"

....

. ,

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS - CóLICAS
SEDANTOL

DISMENORRÊAS E PERTURBAÇõES DA MENOPAUSA

,
l'i \.

,
.

CóLICAS

Usando o SEDANTOL, regulador e tônico, indicado no trata
mento das regras dolorosas, cólicas, máu estar e perturhaçõea,-.
são evitadas as complicações e as senhoras sentem-se bem ven- .

do desaparecer os seus sofrimentos.
SEDANTOL TONIFICA E REGU1l..ARISA

O TORNICARJ)IUM VIGORISA O CORAÇÃO

BOM NEGOCIO

--------------------------'----------------------------------------,

TONICARDIUM
TôNICO JWl C:ORAÇAO

O TONICARDIUM é uma medicação cardiotônica, indicada no

enfraquecimento do músculo caediaco, fraqueza. geral, curso de
molestias agudas, astenias, perturbações na circulação do : san- ..

gue, cansaço, falta de ar, edemas, congestões viscerais e palpi
ta;ões. Os componentes

.

do TONICARDIUM exercem eficaz

ação diuretica, em virtude do seu 'efeito benefico sobre os rms;..
eliminando o acido urico, combatendo a� nef'rites ,e o reumatis
mo.

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 rendlfl
certa de 10'/. ao ano com recebimento de juros mensais.

Informações nesta redação I

reria rias repuhlicas americatras

I,ganças
pessoais' chégariamos per"

sem a existência do direito de a:s;. 'r��ões,dériridoles' estritamente �
lo? A que grau de horror e de' vm-

.
lítica? I

. ._ ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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gearão desejando-lhe perenes feli
cidades.

Sra. Jorge Daux
,

Vê passar amanhã mais uma data
natalícia a exm� sra.,�: Doris

ANIvERSÁRIOS: D. Cecí Campos de Farias, Daux, 'digna espôsa do nosso preza-
Menina Míriam Lia A efeméride de depois-de-amanhã' do amigo sr. Jorge Daux, diretor da

, Faz 'anos hoje a inteligente 'meni- assinala o aniversário natalício da' firma "Estabelecimento José Daux

'na Míriam Lia da Costa, querida ,fi- exma, sra. d. Ceci Campos de Fa- S. A. Comercial".
.Ihinha do nosso distinto amigo sr, rias, digna consorte do nosso con-- : Dama virtuosissíma, solicita :J

Lauro da Costa Filho, estimado SUG- tterrâneo sr. José Augusto de Fa- tôdas as iniciativas meritórias e cris
.tenente da Policia Militar do Estado , rias, farmacêutico proprietário da tãs, receberá, 1P0r 'certo, amanhã,
,e de sua- exma. sra. d. Leontina Farmácia Santo Agostinho. as felicitações de suas numerosas

-Costa. Sr. Arybaldo Povoas, relações, ás quais nos associamos,
Airton Gescy da Silva

.

Fará anos no

.

dia 2 de março. respeitosamente.
_

'-

:Vê transcorrer hoje mais um ani- "quarta-feira próxima, o nosso dís- Menino Antônio Rogério
, O

'

t I' t "A
A

'R Preços: Cr$ 3,00 2,00.versário natalício o estimado [ovem t,.into coleza e desportista sr. Arv- m .e igen e memno ntôrno o ..

�, "Livre" - Creanças maiores
Airton Gescy da Silva, ativo f'un- baldo Povoas, redator da "Gazeta gério, filhinho do sr, Àntônio Evan-

I'· d
.' 5 anos poderão entrar. Preços: 4 hs - 6,0-0 - 3,00. 6,3"cionário do Banco de Crédito Pc- �sportiva" de São Paulo, onde, com ge ísta, o comercio local, faz anos

]pular e Agrícola de Santa Catasina. jmparcialidade e justeza de conceí- amanhã, Ao o

travesso garoto e a
.. "" . . . . . . . . .. hs. 6,00 (uníco) , 8,30 hs. - 6,00
Ás 2 horas - Matínée do Baru- 3 60O natajícíante de hoje, que é pes- tos, redige a Página Catarinense, seus progenitor-es os cumprimentos ' . \

,

de "O Estado".
'

ll�o. 1) - Cinelandia �ornal,- Na- "Livre'� _ Creanças maiores

dl'"
"soa muito relacionada, quer nos . propagando, lá fora, ° nçme ' ,de �l cional _ 2), - MarUJO Atribulado 5 anos :poderão entrar as 5 hs.meios bancários, quer nos sociais, Santa Catarlna. Arybaldô Po�,�a3 João José Borba. '.

será, por certo, muito cumprímen- exerce, ainda, importante carzo na Aniversaría -se amanhã o distín-
- Desenho - 3) - Dor de Dente

é

• • •• •••• •••• •••• ••••••••••••

�� é coisa Ruim, Gasparim - Dese- 'ÜDEON •_tado. repartição do�' F'.' T lé to e estimado [ovem João Jose' Bor-.I"",;�" " ,-,orreIOS e e egra- nho colorldo - 4) - Ferias de Ás 2 hs. - 110 minutos de gar-] 'ID. Angela Pizani fos, gozando da simpatia de todos os ba, filho do nosso conterrâneo sr. Inverno _ Desenho colorido _ 5) galhadas!
'

IA efeméride de hoje assinala o' 'colegas, que; pelo decorrer de lfi,f> dr., José Cândido Bnrba.
_ MULHERES EM ,DEMASIA CANTIFLAS _ o maior cômico

'natalício da exma. sra, d, Ângela grato, acontecimento, o homenageá- D. Antonieta Preyeslebers Moritz Comedia Sintética. da 'atualidade.
Pizani, digna espôsa do nosso eon- -rão festivamente. A efeméride de amanhã regista () CRIME INUTIL BANDIDO A MUQUE
terrâneo sr. Clodomiro Pizani, chc- "O Estado" que tem rtô brilhante .natal'icio da exma: sra..d. Antonieta COM: BILL ELLIOTT no seu COM: Emília GUIU.
fe de Linhas e Instalações dos Coro, cronista um bom amigo, o cumpri- Freyesleben Moritz, digna consorte melhor "western", BOBBY Blake. No programa: _ 1) _ O Hospi-
reios e Telégrafos. menta, desejando-lhe votos de fe- do .sr, João Moritz, comerciante Lutas l- Sensaçôes! tal de Caridade de Florianópolis. I

A ilustre dama receberá hoje as Iícidades, Il?ui�o conceituado nesta praça. O VINGADOR :OA� TREVAS _ Recente Reportagem.
-marúfestações- de simpatia e 'de Paulo Prodossimí ' D. Rosa de Faria Paiva COM: CHARLES STARRET o Preço: ----' Cr$ 3,00 (uníco) .

.aprêço de suas nume�osas rela- Am�n�ã .completa mais 'um' ano f "cow-booy" dos musculos de aço, "Livre" _ Creanças maiores
",_ções. de existência da exma. sra. d. Rosa SMILER BARNETT.

J

5 anos poderão entrar,'

Menina Cezária Jorgelina 'de: Faria Paiva, espôsá do sr'. João Emoções! Torcidas! .. , ',' .

Aniversaria-se nesta, data a 'gra- Orlstóstomo Paiva, funoinoário pu- INICIO do melhor seriado de RITZ
,.ciosa menina Cezária Jorgelina Mou - r blico aposentado. aventuras nas selvas: Ás 2 horas - Vesperal das Mo-
ra, dileta filhinha .do nos,so prezado I'

Dr .. Valér ip Ko�der O FALCÃO DA FLÓRÉSTA .

ças.
,

.. .amigo sr, José Moura. \ Faz anos' amanhã o nosso disrin- COM: HERMAN BRIX - O novo LAGRIMAS D'ALMA
, w, to patricio sr. Valéria Konder, aba,' "TARZAN" COM: Nona FREEMAN Willian

Walter Curdo lísado clinico na capital da Repúblí- 1 ,e 2° Eps. (5 partes). MARSHALL; James DUNN.
O estimado jovem 'Walter Curcio ca. Preços: Cr$ 4,00,- 3,00 1) - A Marcha da Vida - Nac.

_-faz anos hoje. Sr. Nagib Daux "Irnp. 10 (DEZ) an,\>s". Preço: - Cr$ 3,00 (uníco) .

Seus amigos, pelo decorrer; de Transcorre depois-de-amanhã ° ,.,.' , .. ,......... "Livre" - Creanças maiores' de
-,.tão auspiciosa data, o cumprlmen- aniversário natalicio do nosso dis- Ás 2 11-1'. - Matínée Colosso 5 anos poderão .entrar.
',1arão, desejando-lhe felicidades tint6 conterrâneo sr, Nagib 'D:mx 1) - Cine Jornal - Nac. - 2) -

\

I· sócio da importante firma "Esta Cadetes G�,ninos _ Short Esporti- A beleza éMenina Glaucimir-Maria belecimento José Daux S. A. ComerA' vo

--

Vidaeocial
1) _ O Esporte -em Marcha

Nacional. 2) - Marujo Atribulado.
Desenho. 3) _ Atualidades War
ner Pathé Jornal. 4) - Dôr de
Dente é coisa Ruim, Gaspar irn, De
senho Colorido. 5) - Cadetes Cani

nos, Short Esportivo. 6) - Ferias
de Inverno; De'senho Colorido. 7)
- Uma gostosíssima e desopilante
comedia! I

MULHERES EM DEMASIA

CINEMAS
ÁS 10 hr. Colossal Matinada.

Rir ... Rir ... Rir, ..

O verdã,àeil'o grito de carnavaL..
Um tiro na tristeza! ... ,

A maior sensação' dos ultimos
.tempos! - Desde o BAILE do BO
la-PRETA ao BAILE DO MUNICI-

Transcorre hoje mais um aniver· da]" .

,;sár'io natalicio da interessante me-, O Hustre natalkiante, por t�$;;':
hina Glal�cimir Maria 1Heil', filhi- motivo, será muito cmnprimentadi)'
,oha do sr. prbanQ Heil, funcioná- por seus numerosos amOigos, aàllli-
Tio do Departamento de Saúde PÚ-

TI' ,,' �., '�adores de su(Q, inteireza de- carater'

" , . ranscorre lOJe Q ...;nlVersarJO,
.bhca e de sua cxma. sra. d. GUlO'·

1 d t
A e de seu cava1heirismo. "O Esta.

1(0 nosso preza o con erraneo, SI'.
mar Silva Hei! "

. ,
' do" o felicita, auspiciosamente.-

. ,
'

.

. .. Paulo ProsdossIl.m, competente aí-
Glall(:�llmr-tMal'la of�recel:�. as'

moxarife da Imprensa Oficial do
Dr. Jorge Edgar Ritzmann

.,amiguinhas uma festlllha mt;::na, 'Éstado. Comemora depois-de-amanhã mai�
, -festejando a feliz data.

Dono de um bonissimo coraçZto,
um natalício o sr. dr. Jorge P;<,ig:.l'

o distinto nataliciante, desfruta de Ritzmann, provecto advogado na ci
!lade de Brusque e pessoa muito es

timada nos circulos juridicos e",).
I'iais (lo Estado.

Mil e uma sensações no "far
w,esL" repleto de sequencias eJ.e

ÜizanLes:
CRIME INUTIL

COM: BILL ELLIOTT
O VINGADOR DAS TREVAS
COM: CHARLES STARRET

"cow-booy" dos musculos .de aço,
Lutas! Sensações!
INICIO do melhor seriado

Srta. Dalva Machado
Completa hoje mais uma prima

. "vera a graciosa senhorita Dalva Ma
,

",chado, dileta filha do sr. Ast1'Ogil
"do Machado e de sua digna espôsa
. ,.d. Maria ,d,?s Anjos Machado.

FAZEM AN'OS DIA 28:

aventuras nas selvas:
O FALCÃO DA .FLORESTA '

COM: HERMAN :mYX' - o novo

"TARZAN"
,

'

:I' ,e 2° Eps. (5 parles).
Preços: ,Cr$ 4,00 - 3,00
"Imp. 10 (DEZ) anos" .

Simultaneamente

amizades no seio das pessoas dr;
suas relações.
, Muito benquisto no seio 'dos se OIS.

chefes e colegas, o aniversariante, Lajes;terá ensêjo de na data de hOje, rc·'
- a srta. Sânitas Fl'eitas ','ceber inúmeras felicitações.

.

f
- a srta, Marília Schutel,'

,

ASSInalando tão grata e e,mél'idc,
o prezado conterrâneo, oferecerá :I

, Srta. Iraní de Oliveira
Decorre hoje a data natalícia da

seus amigos- e colegas, uma cerv('- - o menino Rui Hermes, filho da
, .gentilissima senhorita Iraní: de Oli- I

, jada no bar e confeitaria Chiquinho. exma. viúva Elzi Li,!wcki da SI'Ivel-veira, funcionária da Farmácia Rau- �

O "E�tado" envia ao Paril(), a�
, liveira, e filha do sr. Arlindo Oli-

. sna!! sinceras felicitações.
vera e de sua digna espôsa, d. Zlllei- FAZEM ANOS HOJE:

d 'OI' . '" I
r:ma e IveIra.. _ a sra. Zenifa Campelo Coelho,

Menina Almna 1 À

.

•

. .

'

'. esposa do sr. dr. LUlZ Coelho de
Festeja hoje maIS um amversarlO'

S,

AI'
ousa;

. natalício a graciosa memna illIrl1, .

G'lb t dOI'
.

-

- o memno '1 er o e Ivelra;

I
.,querida filhi�ha do sr. dr

..
A
.. I_>a- - '_ a srta. Silvia Gouvea, filha do

,i masceno da Slva, consulto I' Jundlco
sr. João Valério Gouvea;

._ d� �ecretaria da Viação e i,Obras _ a srta, lone da Costa Melín,
..
Públicas. ll1\if1tl! t!uncionária do Ministério da Fa-
A inteligente ,n�alidante será

muito cumprimentada por suas

; amiguinhas, que afluirão à residên
'" ,cia--de 'seus feliz-es proge,nitores, on

de lhes será oferecida uma farta
'mêsa de doces e finos liquidos.

. "O Estad.�" a abraça, desejanrlo-.
lhe muitas felicidades,

ODEON - ROXY - IMPERIAL
Ás 4*, 6 30, 8� hs. 7 11-s. 7,30
Sessões Carnavalesca,s

ra;
-, o sr. Alcides Coelho de Itajai;
- a' sra. Alzira A. Coelho, espê.,

sa do. sr. Manoel F. Coelho, �OmN
ciante;
- a exma. sra. viúva d. Hilda Sil-

va Spoganicz; /

- a sra. Dorvalil1a C. de Olivei·
ra, espôsa do sr. Ernesto Albert!)
de Oliveira;

Sr. Milton dos Santos Garcia

PAL, com escalas no BOT1\FOGO
DE FUTE,!30L E REGATAS e HI
GH-LITE!

, ENREDO, .. ALEGRIA,.. GRA
ÇA ... MUSICA ...

De,seile ,das MULHERES MAIS
BONITAS DO RIO DE JANEIRO,
INCLUSIVE A "RAINHA DAS SE
REIAS" !
SURPREZA ... tais eomo:, A Ex

pulsão da MULHER SERPENTE
DO MUNICIPAL!
Tudo isto e muito mais, em ..•

FOLIAS CARIOCAS
COM: Emilinha Borba - Dirci

nha Batista � Nelson Gonçalves -

Gilberto Alves - Dercy Gonçalves
� Zilá Fons.eca _ Aimée - Daisy
(A Rainha das Sereias) - Jorge
Veiga - Pedro Cel·estino - Silva
Filho - Lauro Borges (Da PRK-
30) -e muitos outros.

Os mais sensacionais programas
de radio·: - Hora do Pato - Se
quencia G. 3 - Manoel Ba,rcclos;

No Programa: - 1) _ A Marcha
da, Vida - Ma-c. _ ,2) - Foz Air
plan News 31 x 12 - Atuali.dad'es.
Precos: - ODEON - Cr� 6,00

3,00 ás 6,30 hs. Cr$ 6,00 (unieo).
ROXY e IMPERIAL - Cr$ 4,80
"Livre" - Creanças maiores de

5 .anos podera·o entrar na sessão

- a srta. Enúlia Boas;
.;__ a srta. Inês Faraco.
FAZEM ANOS DIA ló:

zenda;
. ,

- a sra. Maria Benoni Lenzi, re
si'dente em Ttajaí;
- o menino Antônio Carlos Es

píndola de Oliveira;
'- a professora Ni]ce Lopes oe

Almeida;
, - a sra. Maria de Lourdes l\:ki ..

., o menino Clovis Lepoldino de
Sousa, filho do casal João e lIma
Leopoldino de Sousa;
- o jovem, Edison Vilela, dileto

filho do sr. Haroldo Vilela e de sua

expôsa d. Carmem Lentz Vilela; ,

- a sra. Ena Pereira Thietne, re,
sidente em ltajaí;
- o sr, Oscar Sclnnidt;

-

- o sr. Raul Espindola residen-
em Itajaí;

,"
I

- a, interessante menina Terezi
nha Borgonovo, filha do sr. .Tosi'
Borgonovo, comerciante em Nov�
Trento. I

ra, espôsa do sr. José Meira, geL'en
Transcorre nesta data o aniver- te do Moinho Rio Grandense,' en:

sário natalicio do sr. Milton dos
:" Santos Garcia, do comércio Joc�l.

o Aperitivo completo

*

Florianópolis;
_ o sr. João Vieira Sobrinho), de

Menina Alai.de
Srta. Maurici Hoog

A_ efeméride de amanhã regi"ta o

� aniversário natalício da gentil sc

nhorita Manriei Hoog, fino orna

cada funciónária do Banco de Cré
mento da nossa sociedade, e dêsat
dito Popular e Agrícola de Santa
Catarina.
Às inequivocas ,.demonstraçõe'; de

simpatia que receberá pelo' trans
curso de seu natalicio, de suas "!�_

,

.merosas amiguinhas, nós nos asso
< damos) com prazer.

Faz anos amanhã a interessante
Alaide Aparecida de Carvalho,

aplicada aluna do Instituto "Cora
çã'O de Jesus" e filha do sargento �a
Polida Militar Luiz Gomes de Car
valho e de sua espôsa d, Mari::l de
Lourdes Gomes de Carvaho.

Sr. Osnild.O Sousa
Transcorre :amanhã o anIversá

rio natalicio do nosso distinto !?OIi

terrâneo Sr. Osnildo Sousa, compe
tente fundonário da I. O. E Por
êsse motivo seus amigos o homena-

Ao tomar aperitivo

Peça Bitter
Aguia puro

RITZ - Ás 4, 6,30 e 8,30 h

I Sessões Elegantes - Mais

incorriparavel lançamento!
Unidos por um grande amôr

Separados por uma grande a

ção!
UMA MULHER AMBICIOSA I

COM: GEORGE RAFT 'e SILV II ,

SIDNEY. .

�IPode uma mulher ambiciosa
influencia na vida de um home

!Procurem conhecer a respos
�.

as.sistindo este grande filme.
No Programa: EXCEPCIONAL

Flor-ianópolis - A Ilha Verde

(Conheca S. Catarina n? 1) - R

rportagem atualidades etc. '2)
de 'Metro Jornal. -

obrigação
A mulher tem obrigação de sel'!

bonita. Hoje em dia só é. feio quem

quer. Essa é a verdade. Os cremes

protetores para a pele se aperfei-
o çoam dia a ,dia.

Agora já temos o creme de alfa

ce "Brilhante" uItra-con-centrado

de que se caracteriza por sua ação ra

pida para embrancroecer, afinar
refrescar a cutis.

;

Depois de aplicar este creme, ob
serve como a sua cutis ganha um

ar de nat'll:.ralidade, encantador •

vista.
A pele que não respira, resseca

e torna-se _ borrivelmente escura. O
Creme de Alface "Brilhante1' per

míte á pele respirar, ao mesmo

tempo que evita os panos, as man·

chas e asperezas e a tendência P'"

ra pigmentação.
O viço, o brilho de uma pele vi

va e sadia v-olta a imperar com o

uso do Crem.' de Alfaée '"Brilhan-
te". Experimellte-o. ,

É um produto dos �aboratória.
Alvim li Freitas. 8./A.

Atenção, por,'
obsequio
o sr. André Carmo Moreira,

ontem, no trajeto da rua Conse
lheiro Mafra à rua CUritibanos,
perdeu um sapato, e pede, agora,
à pessoa que o encontrou, trazer
a esta redação, ou levá - lo à rua;

Lajes n. 138, sua residência

As águas do mar não constituem

perigo para a conservação dos Mo

tores JOHNSON Sea Horse pois to

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

cial, idealizado e executado para

proteger as partes metálicas conk'a

os efeitos corrosivos da água salga
da. Distribuidores Comércio -t

Transportes C. Ramos S. A. - João

Pinto, 9.
. .

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.
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'

Clube i Datilógrafa i

: diplomada
:
• Oferece seus serviços.
••

: Cartas a Mari� Inês

II : Ferreira.

: Caixu_Postal 55.

I' ,

pessoais, conce-
.

Carros para o interior do "Estado I
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é 0 seguinte: ,

RÁPIDO SUL BRASILEIRO -
Diariamente -.Curitiba

RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile

EXPRESSO BRUSQUENSE
Diariamente - Brusque

,

cf excessão de sábaqo

EXPRESSO BRLJSQUENSE - 2a., 4a• e 6a• feiras
I Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - sa. e 6a. feiras

6 horas

is horas

16 horas

14 'horas

16,SO horas

12,10 horas

Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

onsuItorio: RUa Tenente

'eira, 29
Iorárío de consultas: 9 ás 11

Dr. Guerreiro da
FODseca

lábados: 14 ás 17 hs.

'fi
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de

Flori e Pomicultura

H. J. Cipper.
Corupá. .

Mun. de Jaraguá Estado de Santa Catarina.

Peçam catalago gratuitamente.

QUER
I
VESTIR-SE COM CONFORTI E ELEGAMCIA'

PROCURE A

Alfaiataria . MelloEspecialista

Médico - Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hospitai
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
, Horário: D::.s 14 ás 17 horas.

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral _- Doenças de Senho

ras - Proctologia

Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.S07

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 lá a venda, são:
, SULFAGUANIDINA: Tubos de II) e vidros de 100 comprimidos de

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

tOú cms.

SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cmâ.

VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3. e frascos

-------,

-------

Milton Simone
Pereíra Veterinarios

Rua Felip"e Schmidt 48

Produtos
Clinica Cirurgíca

Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
)8 Serviços das Professores Bene

cto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)

Consultas: Das 14 ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Consultas: Ás 11,SO horas e à tar-

I
de das 15 horas em diante

liretor da Maternidade. e médico do
Residência: Rua Vidal Ramos n.

Hospital de Caridade

CI.JNICA DE SENHORAS _ CI-' 65 - Telefone 1.422.

RURGIA PARTOS

"

de 100 cmS.

VACINA ANTI-RÁBICA: Ampolas de 5 emS e de 10 cmS e

'de 100 cmâ, I,

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 necessarro

ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecídoa com abso

luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Ternedna (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 sôhre as doenças

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 s'olicitante.

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-rarteiro

-Doenças internas de Adultos e

Crianças

Altá Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos ..:.

Vias Urinárias I _ Rins - Coração

_ 'PulinÕes - Estomago .l... Fígado
Tratamento da Tuberculose

Raios X - Eletrocardiografia

Praça Pereira e Oliveira,(atráz do

'I'ribunal) Rua Santos Dumont, n, 8-

Consultas das 9 ás 12 e das S ás 6

__
Fone 841. P'LORIAN0POI.JS

frascos

)iagnóstico, controle- .e tratamento

Mpecializado da gravidês. Distur

bios da adolescência e da menopau

la. Pertubações menstruais, ;:t�'\.

mações e tumores do aparelho geui

tal feminino.

Operações do utero, ováríos,' trom

pas, apendíce, hérnias, varizes,
etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru

turas)
:ASSISTENCIA AO PARTO E 01:E-

RAÇõES OBSTETRICAS

DoenÇ.as glandolares,' tiroide, ová

rios, hipopise, etc.)
IU:Bturbios nervosos - Estertllnade

- Regimes.
Consnltório R. João Pinto, 7 '_ TeJ.

1.461

Resid, R. 7 de Setembro - Edíf,

Cruz e Souza - Te!. 846. Arvores frutiferas·
Dr. Roldão CODSOnl

CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo

RURGA - MOL�STIAS DE SE

NHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medi·

ema da Universidade de São Paulo.

onde foi assistente por vários ano! �o
Serviço Cirúrgico do Prof. Allplo

Corrêia Netc

Cirurgia do estômago e vias ciTC:ul�·
res intestinos delgado e grosso, ttroí

de. rins, próstata, bexiga, ute�o.
avários e trompas. Varicocele, bidre

ceIe varizes e hernas.

Consultas: 'Da. 3 ás 5 boras, • rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa

Paraíso), Telef. 1.598

Residência: Rua Esteve. Junior. 170;

Telef. M. 764

DR. POLYDORO ERNANI DE S

THIAGO

Médico e parteiF.Q

Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da

Maternidade

Do
./

Doenças dos órgãos internos, esoe

clalmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían

duIas internas

Clinlea e cirurgia de senhoras _

Partos

FISIOTERAPIA _ ELECTROCAR-lDIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

BOIURIO DE CONSULTAS:

"Pela manhã das 10M ,ia .11
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles 11. 18

Fone manual 1�702

RESIDENCIA:
A,venida Trompowski 82

.

Fone manual 766

Dr. Paalo Fonte.
Clinico e operador

em..ultório: Rua Vitor Meirele.. 26.

Telefone: 1,405

Consultas da. 10 4. 12 e da. 14 i.

IS hrs. Residência: Rua BIUlllelUl1l.

22. - Telefone: 1.620

Coqueiros, Praia
AVI SO

O encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que

continua fornecendo refeições e bebidas geladas.Dr. M. S. Cu.leutl
Clínica exclusivamente de criançu

Rua Saldanha Marinho. 10

Telefcine M. 73:1

p;di;;;·-;��·"-�:;:;;·d'isii;;t:""i;i;-;;;::-·�·-;;b;é;·-d:-;�;:Cb�;

-

·0

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim,de completarmos

quanto antes, o nosso Cadastro Social.

Nome

.

Rua ............•... Est. Civil ...........••.
D. Nasc. .

.

" C A P I T A L A 'RDR. A. SANTAELA
(Ponnado pela Faculdade Naclo·

nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên

cia a Psicopatas do Distrito

Federal

h·lnterno de. Hospital P�lqulá
trlco e ManlcOmlo Judiciaria

da Capital Federal
1Ix-lntcmo da Santa Casa de W

serlcórdla do Rio de Janeiro

OLtNICA Ml!:DICA _ DOElNÇAS
NERVOSAS

OonsulmI"ló: EdIfício Amélia

Reto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

"'alho. 70.
Das 15 19 18 horas

Telefone:
Oonsultórlo - 1.208.
Residência - 1.395.

S�ciedade de sorteios e seguros contra acidentes

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

Sorteios mensais, mediante
mensalidade de Cr$ 20,00 além da lóia

inicial de Cr$ 111,00 apenas.

-'Parti�ipaçio "IIOS -tauOll

Dr. Mário We.dha.....
CIlniea médica de adulto., e .

criançu
Consultório - Rua João Pinto. 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 A. 6 boru

1&eaidência: Felipe Scbmidt .. li.
Telef. 81:1

REEMBOLSO POSTAL'
Mãe

Para casemíras, linhos, b�ins, etc. precisa-se, representante.

Ofertas dando fontes de referencias a "TE'CIDOS'" Guarda-se sigilo.

I:laixa Postal, 539 _ S. Paulo _ Capital.

Pai .

.......•...•.......
'

.

Emprego ou Cargo .

.'...........
.

.

Cargo do Pai (mãe)
......•.....

.
.

Observo

..

/

·Dr. Lindolfo 4.6.
Pereira

Advo.do-Contabilista ,

Civel -- Comercial

ColUltituiçõe. de .ociedacie.

e ••rviçOll corel":ltOll, em geral.
�OrgonizOçõe. contabei•.

Regiatro. e mal'cae, di.pon'do,
• no Rio, de corr"P9nd.hte.

Eaerit6rio: Ruo Alvoro de
Carvalho n, 43,

Da. 8 Q'. 12 hora••

TeleEozae 1-494

. . . . .. .

'

-

Bom binóculo
Grunde visá..

Visão maior e mais perfeita

que a de um bom bin6culo

alcança quem tem s6lida

instrução.

Bons livros, sobre todoa a.

assuntos:

LlVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Florian6poli.

.

'M�ii� f�Íi;id�des' ��io' ���;l;';"a"
to de seu filhinho!

Mas não esqueça,· que «) melá..
•

prese�te 'para o seu
"PIMPOLHO"

é .
uma 'caderneta do· CRI!:DITQ

MUTUO PREDIAL.

SEU RELOGIO PRECISA DE
REVISAO?

NOSSA OFICINA t: ESPECIALIZADA

Nossos concertos são
garantidos 100%'

ÓTICA MOD�LO

JOAO PINTO, 25 (Frente ao Tesouro'

do Estado)

SENHORITA!

A ultima creação em retri

gerante é o Guaraná KNOT

EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o está

acompanhando a moda.

Fabrloant•• di.tribuidore. da. afamada.
con

. feoçõ.s -DISTINTA- • RIVET. Po••u. um gJ'an.

d. sortimento de cQllemiral. rS.oado. .
brins

bona e barato., olgodões, mo.·ins '. a.tam.nto.

pa2'a alfalat.., que recebe dir.tament. da.

fdbrioa... A 0080 ·A CAPITAL- aha.ma a ,Cltlllngfto doa Snrlile Come"alflD.tlt& do lnt.:riol' no ••ntldo d. Ih. faser.m 'Ime

vlottc antdllJ d. ofetuoram sua. compila.: MATRIZ. 11m Flol'lolribPOU.. _ FILIAIS om
. Blum.nau • Laje•.

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

..

I
I
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DL'2ENTOS MILHõES DE CRU---------...·---

ZEIROS SERÃO INVESTIDOS
NA EXPANSÃO DA GENERAL

MOTORS DO BRASIL
Mais de, trinta mil metros qua�

drados terá a nova oficina de mon

tagens - !J{aqninário especial pa
ra ap1'oveitamento de materias na

cionais - Prevê-se para este se
mestre a inauguração.
Ainda neste semestre pretende

a General Molors do Brasi l inau-

gurar sua nova fábrica em São

Caetano, representando uma in-

versão ,de capital de Ifuzentos mi

lhões de cruzeiros. Com as pro

porções que adquirirá nessa nova

fase - informa-se - a General

Motors dotará nosso pais de um

dos maiores e mais modernos esta

belecimentos do gênero em todo o

mundo. Calcula-se que' as novas

instalações poderão, futuramente,
acolher cena do dobro dos empre

gados hoje em função na fábrica,
Ao mesmo tempo, a mais ampla
produção de veiculas e outros

produtos perrnltirá estender, pelo
Brasil todo, mais eficientes insjru-
mentes de trabalho, proporcionan
do padrão de trabalho superior
nos transportes, na indústria, no

comércio e na agricultura brasi

I e irps.
É posta em destaque outra de

terminação assumida pela compa

nhia, no presente plano de desen

volvimento, que é a de aumentar

progr,essivmente a proporção da

matéria prima e manufaturas na

cionais, em suas atividades. Para

esse fim, na fábrica a ser dentro

em breve inaugurada, estão sendo Faixa de corte temperada só

instaladas numerosas prensas e de 11m lado. Peça prospetos e pre

ferramenLàs 'especialmente destí- fiOS aos unicos Iabrlcantes : ME-

nadas a preparar, para emprego TALURGICA NEW-ZAR LTDA. R.
LI ,oRro ALEGRE
d terí 1 'I'erez ina, 685. - São Paulo -

na empresa, to o ma ena que pos- ,OUA VOCUNTAR'OS OA PÁTR" N,·.& ' ','ANq""
�

sa ser nproveriado, produzido em PASTA DENTAL ''''''W''''�'re.u.", ..""",..,,,,,,, ....,,c.,,�

nossas fábricas ou provenientes das ROBINSON Agencia Geral para S.:Catarína
nossas í'orrtés de produção primá- Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
ria. ro de caminhões Chevrolet monta- C. Postal, 69 - Tel. «Protetora»
Verifica-Se, pelos dados existen- dos no Brasil e que estão rodando FLORIANOPOLIS

tes, que a nova oficina principal, em todas as estradas e ,cidades do ,.. . ................•

de dois pavimentos, medirá 190 x país, servindo ao comércio, 'á in-"-
-

- •
-

-

1 :l,0 metros, e será dotada de duas dusl.ria e á produção rural. O fa- rR·�O'$"D.eb in.linhas de montagem, sendo uma to de serem montados no Brasil . ,Ç,II\Y·· •

para caminhões, veículos comer- significa muito para nós, consíde-

"ít,'�::'"ldos· Pr'ovocam'ciais e .par a carros de passeio Che- rando-se que, por exemplo, no ca- ' ....W
vrolet, e outra para carros Buick, I so dos Onibus Chevrolet de car- -

•

Oldsmobil.c, Pontiac. e Catlillac. rosser ia metálica, apena_� dezoito f§ ;Neurastheo.-IITerá capacidade para montar por cento do seu valor sao expor- � ,
,,'

,

quinze veículos completos por ho- tados, ficando no pais nao só o .'-'....
ra, ou seja um cada 'quatro minu- carro, mas oitenta e dois ,por cen-

,�""'" .Hio DEiXE QUE O EX-

·j:····
••••..••• •

DR , tos. A nova oficina de montagem, to do seu_valor monetário.

nl'
� "

CESSO DE TRABALHO'
portanto, acrescentar� á aluai um A �tuaçflo da General Mo:ors do'

'II'
DEBILITE O ,sEU OR- I

I total de mais de tr inta mil me- Brasll ern nosso mercado rnterno, -s GANISMO, PORQUE 0-,
,

A DAMASCENO DA SILVA " tros quadradas. para cujo fortalecimento concorre. ,__

CANSAÇC PHYSICO'i

je
� I Divulga-se, ainda, que � presen- com ,a quaulí dade de veículos pro- , '

" E INTELLECTUAL 01A D V O G ADO: te expansão de ..J.ll::Stalaçoes, pro- porcionados nos nossos tra-nspor- - LEVARA', fATALMEN-1
• grama e investimentos no Brasil, tes, se acentua com as suas vulto- TE, A' NEURASTHENIA

:: AÇõES CíVEIS E �OMERCIAIS I ora empreendida pela General Mo- sas compras de produtos nossos,

: :�I
: tors, à apenas um passo para trl- quais seja tecidos, plásticos, ma-

Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando
• terior impulso no mesmo sentido. deiras, couros etc., mais ressalta

: Tanto que - informa-se - Já es- especialm.enLe quando se nota' que

: tão adquiridos pela General Mo- a General Motors é um dos majores

•• tors do Brasil" mais de quarenta e consumidores fie chapa de aço de

• três mil metros quadrados de ter- Volta Redonda. E é seu p�opósito,
•

:' renas siLuados do lado oposto da como, já foi mencionado, incretnen'-'

': Florianópolis - Santa Cataritia • ferrovia Santos-Jundiaí, frontei- -tar quanto mais o consumo de tais

-e : às i stalações atua�s. suprimentos; á medida em que- ex-
...................................................... r�� pro;ósitos de expansão. da Ge-, panda a' produção de suas fábricas

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher onerai M-otors, no Brasil v�m sendo ,e oficinas.

'COupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de ,completarmos interpretados como prova de con- Ao lado da significação indus

';quanto antes, o nosso Cadastro Social. fiança do -capital exterior, no fu- trial do plano de ,expanção da G.e-

Luro de nosso país. neral Motors do Brasil, põe-se em

Instalada ha quase um quarto de destaque sua contribuição para o

século - no ano vind.ouro come- desenvolvimento do plano rodoviá

morará a Gen.eral Motors do 25° rio nac.ional e, finalmente, dá-se

a'tüversário do seu estabelecimen- ênfase no fato de que, com tais

to no Ipiranga," onde iniciou ati-I empr.eendimentos, está desde ago

vidades em Outubro de 1925 -' ra a General MoLors do Brasil col

conseguiu nesse Iapeso de t.empo locando-se etÍ1 situaç.ão de propor
'()bserv. . . . . . . . . . . .. ...••

fazer de uma das marcas de seus danar ao país quall to ele possa

'" .. , . . . . .. .. . '. . . . . . . . .. . !. carros, Chevrol.et, a mais yendida dela esperar em todas as fases fu-

Aqradeceriamos, também, a gentileza de notícias ,de nascim.entos, I no ierrílorio nacional., CalCLl;a-se turas do selJ poderoso desenvolvi-

"casamentos e outras, de pareBtes ou de pessoas amigas. hoje em mais de cem ml! o 11ume- mcnto.

I

FERRAMENTAS
Estoque permanente de:

BITS - BROCAS - SERRAS - TRAFILAS VIDIAS - LIMAS -

MACHOS - COSSINETES ALARGADORES
Fabricação americana

JOÃO KELLER, importador
Estabelecimento Suiço Brasileiro

SÃO PAULO, Av. São João, 1.276
Caixa Postal 3.283 - Ena. Telegráfico JOKE

RÁPIDO SUL-BRASILEIRO
Micro-ônibus
À PRAÇA

Comunicamos que, como os Srs. Fiuza Lima &Irmãos
-não desejam continuar como nossos Agentes, resolvemos ins
talar, em Florianópolis, uma Agência própria, que funcionará
a partir de 10 de Março próximo, à rua Deodoro, esq. da rua

Tenente Silveira.
Cumpre-nos declarar que a firma Fiuza Lima & Irmãos,

.além de nos prestar valiosos serviços na qualidade de Agên
cia durante quasi ano e meio, sempre observou a máxima cor

,Tecção nas suas transações, fazendo-se assim merecedora do
maior conceito e de uma gratidão especial por parte de nossa

:Emprêsa.
�

Joinvile, 24 de fevereiro de 1949.
A DIRETORIA

CRÉDITO MUTUO PREDIAL
Aviso

O Crédito Mut.uo Predial avisa aos seus associados que o

.sorteío referente ao mês de fevereiro, que se realizaria a 2 de
março, fica transferido para o dia 9 de março, em virtude de
.não haver extração na data supra citada.

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1949.
Domingos Fernandes de Aquino, Superintendente geral.

E
-

t:.. M

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxíma rapidez e garantia para transporte de auas mercadoria •

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEP':KE S. A

ORIENTE racionalmente sua publicidade" tornando-a intensa e

proficua \

Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe .é oferecido pela
onda da ZYH - 6

RÁDIO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kilociclos - 309 metros -

e pelas páginas do Jornal "Sul do, Estado"

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388

Nome r •••••••••••••••••••••••••• , .

'Rua Est. Civil
'

I? Nasc ..

'Mãe ............••.................•.........................

"Pai . ..

'Emprego ou Cargo . .

Cargo do Pai (mãe) . .

o GINÁSIO EM UM OU :DOIS ANOS De<. Lei"��,�:'4,d. 19"
SECÇÃO ESPECIALIZADA POR CORRESPONDÊNCIA

Peça. sem compromisso, proapetoa e a última Portaria
Ministerial contendo os pontos para 08 exames de

madueeae- (Art. 91) • Preparatório por Correspondência,

Pontos estritamente de acõrdo com o programa' of icial,
87 % de aprovações n09 ólcimos exames .. Estamos
iniciando novas turmas, .. Mensalidade: C[ $ 8 O, O o.

PREPARATÓRIO POR CORRESPONDÊN
CIA A ESCOLA TÉCNICA DE AVIAÇAO
EM 3 ME&ES APENAS PECI INFORMIICÕES Praça da �é n.? 28· C. p, n,o 6374 - São Paulo

Programa integral com
'

sôbre o Colégio em 1 ano _

I
Dlr.tor: Prol. AntonIo R. Rollo

• DumerOSOS exercícios Clássico ou Cienlifico., T••our.Jra, 'Prola. Gilda Rodrlgue.

Temllls livros especialmente editados para o curso de Madureza contendo tõda a matéria de exame.

Descontos especiais para livrarias e cursos.

CURSO DE MIIDUREIIl "JOSÉ 8DNIFí�IO"
•

Farmaciasl�e Pl80tãpCabelos Brancos 7 27 Domingo - Farmacia sto.
Antônio - Rua João Pinto.
O serviço noturno será efe

tuado pelas Farmácias sto.
Antônio e Noturna sitas ás ruas

João Pinto e Trajano nO 17
A presente tabela não poderá'

ser alterada sem prévia auto

rização deste Departamento

de velhiceSinal fRAQUEZAS EM &ERAL
VINHO CREOSOTADO
" S I L V E I R A �,

A Loção B,.ilhante faz vol.
tal' a cal' natural primitiva
{caatanha i leara. doirada ou

negra' em POU80 tempo. Não
, tintura. Nãomancha,! não
•uja. O .eu ueó • lftnpo,
facil e all1'Cldável.
A LoVão Brilhante extingue

a. ca.pa_. o prurido, a .ebor- •

rhéa e t8da. a,_ afecçõe. pa
ratlitária_ do cabelo, atI_im
como combate a calvicie, re

.italiza�do a. raizes capila-
r... Foi aprovada pelo Depar
tamento Nacional de Saúde
Pública.

�w�0n'.;;{��-rJ��.

o VA.LE De ITA.1AJ .

Proeuem na A.rt.ela
,

Pro�slO,
LIVRARIA 43, Ll'VRMlU

ROSA
.............................................'" ..........

� ....

INTERNATO SÃO LOOGERO
Situado em ótimo clima a 6

kls. de Braço do Norte, neste E��
tado.

'

ACE1TA alunos, ainda para o

corrente ano letivo, para os Cur
sos PRI�IO e COMPLEME��
TAR.
PENSÃO ANUAL: - De 10 a 3°ENXADAS

anos Primários
Cr$ 2.500,00.
4° ano Primário, e Curso Comple

mental' Cr$ 3.000,00.
PEçAM PROSPÉTOS ao Colégio

"Coração de Jesus", nesta Capital.
..............................................................

"
I

Os !primeiros \ymptomas da
Ileurasthenia, são geralmente a

'

insomn,ia, .pesadelos, irritabili·
t dade, dôres de cabeça e ner

'yosismo, .(\0 sentir quaesquet
destas manifestações previna
se contra as suas consequen
cias. Trate-se immediatamen.
'te, com um.remedio de' effeito
lPositivo e immediato. Não
\tomê Grogas perigosas. Vigonat
é o remedio indicado parai
rqualql1er caso de neurasthenia. :
'Vigonal revigor« o organismo,

Irestituindo ao fraco as forças.
iPerdi!ias e a energia da juv,en- i'
�u.de ,ás ,pessõas exbauricles.

'FO-RTlFIC�A ;E ,DÁ SAÚDE.\
L�� S....Paul...1
__::_::::"'t-e-ett..n"g"••'MI*'>W'�.�'
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CURTUME BRUSQUENSE S. A. '.HoJ·e no p,assadoRELATóRIO DA DIRETORIA

Senhores acionistas: A data de hoje recorda-nos que:
A diretoria do Curtume Brusquense S/A., dando cumprimento as exi ; -:-- 'em 1.630, os holandeses ini-

gências legais e estatutárias, submete a vossa apreciação o balanço ge- cíaram o ataque ao forte de Sã€>

ral, demonstração. da conta Lucros e .Perdas, acompanhados do parecer Jorg.e, d�ois de assediarem as ba
do Conselho Fiscal, referente ao ano social findo em 31 de Dezembro terias;

,

•
BATISTA DIRIGIRA JOGOS

.

O titulo honroso de campeão

de 1948. Para outros esclarecimentos. que' se tornarem necessários, rcfe-
I

_ em 1.747, na capitania de São DO PRÓXIMO CAMPEONATO classista catarinense, obtido pe-

rente ao balanço abaixo especificado, colocamo-nos à inteira disposi- Pedro do Sul, nasceu Manuel Mar-
DA CIl::>ADE lo grêmio dos gráficos no ano

ção dos senhores acionistas. ques de Sousa falecendo em 22 passado, deve-se ao' espirito in-

Brusque, 18 de Fevereiro de 1949. de Abril de 1.822 no posto de 'I'e-
O sr. Carlos José Batista, um teligente do sr. Osnildo Sousa

Luiz Strecker, diretor-presidente nente-general. Pai do Marquês' de
dos melhores colaboradores que que não poupou esforços em tor-

Joaquim José Kormann, diretor-gerente Porto Alegre, que tinha o mesmo
possue a F. C. D., tão logo foi .nar realidade uma velha aspira-

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE nome;
empossado no . cargo de diretor ção de quantos trabalham na

DE DEZEMBRO DE 1948 � em 1.776, às tropas brasilei-
do Departamento de Arbitros Imprensa Oficial do Estado.

A TI V O ras iniciaram o sitio do forte de ��cla:o.u.a noss� reportagex_n .que "O Estado Esportivo" se asso.,

Imobilizado: Santa Tecla, ocupado pelos hespa-
Ira dírigir partId�5' do proxlmo, cia com prazer às homenagens .

.Bens' de Raiz ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925.188,30 nhóis. Os brasileiros estavam co-
campeonato da CIdade, estando que amanhã serão tributadas ao

.1.117;183,60 mandos pelos Sargento-mór Rafael
no momento empenhado na ter- presado nataliciante pelos as-

40.671,00' Pinto Bandeira, o legendário la- mação de um ótimo quadro de sociados do. clube rubro - negro.

17 9'59
- gunense ;

juizes de futebol. Profundo co- , ..

. ,00

153.960,90 2.254.962,80 - em 1.777, a Ilha de Santa Ca- IdIhecedor das regras do esp�rte MARIO VIANA NA

tarina, sem. resistir com um só ti-
as multidões, o tenente Batista ARBITRAGEM

1'0, foi tomada .pelas. tropas do Ge- será, certo um fator: índíspen- Do Rio informa que o árbitro

58.6eô.60 neral. D. Pedro Cevalo.s. A vergo-
sável ao sucesso de muitos pré- Mário Viana apitará o primeiro

nhosa retirada do Marechal por-
Iíos. Felícitamos a F. C. D. pela ensaio coletivo do Scratch bra

tugues Furtado de Mendonça deu
escolha de. tão util elemento, co- sileíro, a ser realizado hoje em

. motivo aqu-ele extraordinário f'ei- locando-o a frente do seu depar- Poços de Caldas. É grande o in-

tó; . �.. I tamento de juizes, entre teresse dos aficionados pelo trei-

_ em 1.814, o Sargento-mór dê- aplausos gerais dos e5portistas namento da nossa turma, pelo

pois Coronel, Frederico Guilher- da capit�l! ' - .,.-� �\l� serão CObrados íngressos., .,"",

me Varnhagen, foi nomeado para
'" . . �', .?; ,".-:':�. ';", • •• • �-: �"T':-,,-' ,"": .";-;-".": 70-. '-

dirigir .a fabrica de ferro de Ipa-
A ARGENTINA vmÀ bISPU- O SANTOS' CÓN'SEGULU Ã_M:'

nema, em Sorocaha: TAR .0 SUL AM:ER.íCANO PLA Ví'tORtÁ SõBRE O CAM-

4 4�5 O
- em 1.826, o Imperador P. P�_ Eis uma notícia auspíosa para

.

pEÃO GAUCHO
, o .3 0.00 t' bdro I chegou a Bahia, restaurando OI': espor es rastleíros: O presi- Quinta - feira última o Santos

a calma perturbada pela longa dente da C. B. D. recebeu um te- F. C., vice-campeão paulista de

guerra da Independencia, entre legrama do Presidente Peron, futebol de 1948, exibiu-se pela
brasileiros e portugueses; no qual declara que "não pode segunda vez nos gramados da

71.500,00
J

_ em 1.861, em Florianópolis, haver dissídio entre clubes e [o- terra dos pampas, conseguindo
então desterro, faleceu o Coronel gadores quando se trata de ho- derrotar o Internacional, cam

Sabino José da Gama; menagear O Brasil". O 'chefe do peão do Estado 'vizinho, pela.
_ em 1.844, Dia da Iidependen- govêrno argentino assegurou a ampla contagem de 4 x O.

cia da República Dominicana; vinda ao nosso país da seleção ,
..

_ em 1.871, ifaleücLI o Major portenha para disputar o sul INSCRITA A F. A. C., NO C.4.M
Manuel Joaquim de Almeida Coe- americano de futebol, em março PEONATO BRASILEIRO DE

lho, autor da Memória Históri- próximo. BASQUETEBOL
ca da Provincia de Santa Catarina ,... . , .. "........... Embora tenha declarado à

e de outros trabalhos.. É um dos OSNILDO SOUSA nossa reportagem que não iria

Patronos da Academia Catarinense

I
Marca a efeméride de amanhã disputar o Campeonato Brasi

de Letras, que é ocupada por um a pasagem do aniversário nata- Ieiro le Basquetebol, marcado

dos mais notáveis historiadores ca- Iício do sr. Osníldo Sousa, com- para 12 de março, o dr. Osmar

tarinenses, Lucas Alexandre Boi- petente mestre da secção de "oL Cunha, presidente da F. A. C.

teux; set" da Imprensa Oficial do Es- inscreveu-a no grande certame.

5.233.71 !J)Ro -em 1.88.3, assumi u a Presiden- tado e dirigente da agremiação do esporte da cesta, estamos to-

.

I
cia da Província de Santa Catar-i- cl�ssa laboriosa repartição pú- dos em dúvida quanto à, SUa ida

. na, o Dr. 'I'eódureto Carlos de Fa- blíca. . a São Salvador da Bahia.

2.429.713,60 ria Souto, que foi fundador do Li- Colocado à frente dos destinos

5.017,90 2.434.73150 ceu de Artes .e Oficios. da Imprensa Oficial E. C. por
'. André Nilo Ttuiasco unáníme deliberação de seus

companheiros de trabalho, o

distinto aniversariante tem en- PR(JGRAMA PARA HOJE
SOCIEDADE RADIO GUARUJA I,TDll.

vidado os maiores esforço);' no
sentido de faze-la forte e res

peitada no cenarío ruteboltstíco 9,00 - Abertura - Bom dia para;

da cidade.
você .. ,

9.30 - Arco Ires Musical.
Luiz Strecker, diretor-presidente

Joaquim José' Kormann, diretor-gerente
Joaquim José Kormann, guarda-livros, reg. n. 0562

'no CRC de Santa Catarina.
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA I'LUCROS E PERDAS';

EM 31-12-1948

1.259.910,40
.

Brusque, 31 de !)ezembro de 1948.
Luiz Strecker, diretor-presidente

Joaquim José Kormann, diretor-O'erente
Joaq' J

.

K
"

ulm ose ormann, guarda-livros, reg. n. 0'562
no CRC de Santa Catarina

. .

PARECER DO CONSELHO FISCAL
.

Os abaIXO assmados, membros do Consélh F' 1 d C
S/A'

.

o Isca o urtllme Brm-

.qbuI�nse ,.
.'\' .leJ:peclalmen�e. reunidos p/ara tomar 'conhecimento do

a anço e demaIS documentos referente ao ano
.

I f' d
D b d 1

SOCla m o em 31 de
ezem 1'0 e 948 e tendo encontrado tudo e):ll erfei' . -'

recomendam à assembléia' creral ord'
..

P ta OI dem e exattda(,
" lnana a sua aprovação B

18 de Fevereiro de 1949 D J _ .
I I • rus·que,

. r. oao Jose de SOuza Cabr I DE' b
!Walter Bueckmann, Reinoldo Gleich.

a, r. !'1C

,

Maquinísmo , , .

Semoventes e Móveis .

Oficina Mecânica , .

Materiais e Utensílios .

Disponivel:
Caixa ••••••• °.° •• 0 ••••••••••••••••••

.Realizavel a curto e a longo prazo:

Participações .' .

'Contas-Correntes devedoras .

Drogas e Tintas ......

., :
• '"

0,0 ..

Couros
.

Crus .

-Couros Acabados , .

Seção Albumina : ..
�los Capitalização , .

Depósito São Paulo .

Duplicata a Cobrar .

:Estavel:
Animais
Veículos

... 0 •••• 0_0 ••••••• : o'

-Compensação ;

Ações em Caução .

Lucros e -Perdas , .

PASSIVO
Não exigivel:

Capital .

Fundo de Reserva ..........................

. 'Conta Depreciação .

Fundo Devedores Duvidosos .

Fundo de Reserva Legal .

Fundo de Substituição .

Conta Depreciação Móveis , .

. Exigivel a curto e a longo prazo.
Contas Correntes Credores : .......•.
Dividendos ................. 0·0 .

Compensação :
•

Caução da Diretoria ................

Brusque, 3,1 de Dezembro de 1948.

Couros crús
Couros Acabad��"""""'" i

... , ...

••••••••••••••• o •••

Drogas e Tintas • 0 00 •• 00 •••

Seção Albumina ,
'

.

Depósito São Paulo
• • A :

o ..

Oficina Mecânica " s ,

. Juros e Descontos , .

Gastos Gerais . , .

Concertos
, Animais , : : � : : : : .' : .' ..

'

.. :
' .

Materiais e Utensilios
, , .

Veículos
.

Conta Cami�hã�······················......................

Saldo de 1-1-48 ..... , ... " ....•. ' •

Obrigações de Guerra
Conta Depreciação .. : � : : � : : : : : : : : : : :
Depreciação Móveis ...... " "."

Lucros e Pet1das .

Semana ruraltste durante
Exposição de Lajes

ttntas

211.000,00
491.923,10
355.110,40
'26.690,00 ,

1.276.611,40
217.564,90
16Q.155,60

1.131.745,10
584.503,50

1.500,00
70.000,00

. ·Rádio Guarujá
Hesenba de programas do dia 21 .de

f:evereiro de 1949

9,45 - Pedro Vargas.
10.00 - Músicas brasileiras em gra-

vações.
10,3D - Muzak.
11,00 - Boleros Mexicanos.

11,30 - Brinde musical das

Ypiranga.

10.00G,00
828.021,40

7.678.450,80

4.�OOO.000,00
263.900,00
512.223,70
188.691,40
153.695,20
107.075,00
8.134.00

11,35 .- Fantasias.
12.00 - A Voz Evangélica.
12.15 - Oferecimentos musicais .

16.00 - Tarde' dansante (Lira Tenis:

Clube).

MARIO NEVES DE OLIVEIRA E CAR
MEM FERREIRA DE OLIVEIRA'
participam o nascimento l'le seu filho

ROBERTO.

Secretário de Agr íoultura, Via

ção e Obras Publicas desse Es
tado que tOP'.Im conhecimento
com agrado das medidas preli- 20.00 - Em ritmo de carnaval (gra-

minares que estão sendo combí- vações). I

d
22,()0 - Transmissão do Clube 15 de

na as. para o maior êxito deste Outubro .

certame que o S. r. A. cust.eará 02,00 - Encerramento.

não dispensando, porém, o va�
lioso apoio moral desse Govêrno
e O concurso do seu pessoal téc
nico.
Adianto mais a V. Excia., que

já ·tomou conhecimento dessa
iniciativa o ilustr-e catarinense

na.

Sr. Dr. Nereu Ramos; DD. Vi�
•.•........... ,. , ". - , .•

P
. M0CIDADE CATARINENSE

ce- residentje da Repú:b'lica, que
de pronto manifestou a sua 5a-

A Diret{)ria da Congr:eg·aÓão da.

t' f
-' Imaculada ebnceição tem o gratit

!s aç.ao.
.

Comunico, outrossim, a V prazer de convidar ,a distinta ami-

Excia., que precedflndo' a equi-
ga para assistir às conferências.

pe d.e Técnicos do Ministério da
que serão realizadas por ilustrada

Agricultura, irá a es.sa Capital
Sacerdote nos dias 27, 28 do cor

na" primeiros das de março o
rente e 1° de março próximo no

referido Engenheiro Agrônomo Colégio. Coração de Jesus.

Cesal' Seára para. prüm{)ver as
Agradecendo o acolhimento que.

articulações com êsse Govêrno
der a este co.nviLe, {(presenta cor

e com os demais elemenLos Ílue dial SALVE MARIA!

ninuem no êxito da Semana Ru-
Florianópolis, 22 de fevwei\ro

ralisía d.e Lajes.
de 19/19.

Aproveito o ensejo para apre-
••••••••.. , ........•••••••••

l
.

. PARTICIPAÇÃO
sen ar a V. Excia. protestos de João Machado Pacheco Junior e Dilma.

.elevada estima e distinta con- Boro Machado, participam aos parentes:

sideração". e pessoas de suas relações, o nascimento

J. Pinto Lima _ Diretor subs-
de seu filhinho Julio .Cláudio, ocorrida

• dia 1�-2-49.
tituto. , i

(

Extraviou-se
Foi extraviada a Carteira nOo

1.045 .emdtida pena CaIxa Eco

nomica F-ede ra I de Santa. Catazí-

Florianópolis, 16-2-1!149'

10.000.00

/7.678.450,80

Lucros

52.497,50
297.1349,20

.Está dqstinada ao mais brilha.n
te êxito a 51 Exposição-Feira
Agr-Pecuário de Lajes, que será
efetuada ern março vindouro. Para
isto, não lhe tem faltado a colabo
ração e apôio dos órgãos estaduais
c federais.

O Ministério da Agricultura, pa
ra maior brilhe, do certame, con

forme entendimentos pessoais efe
tuados pelo Dr. Leoberto Leal du
rante sua recente viagem à Capi
tal 'da Republica, decidiu 'ef-eh1tlr·
durante a Exposição, uma Sema�
na Ruralista. O Dr. J. Pinto Bi

ma, Diretor �ubstituto do Servi�
ço ode Informação Agricola - ao

qual estará afeta ,a execução da
Semana Ruralista - oficiou, a res

peito, ao �xmo, Sr. Governador do
Estado, nos seguintes termos:

"Exmo. Sr. Dr. JO'sé Boabaid:
Honra-me -comunicar' a V.

E;-wia. que ·0 Serviço de Infórma
ção Agrícola promoverá n.esse

Estado, em Lajes, por ocaSIaO

da V. Exposição-Feira Agro-Pe
cuária, uma Semana Ruralista
nos moldes das mais completas
que tem realizado êste Serviço,
a ser ef.etuada entre 1ft e' 20 de

março próximo.
D S. r. A. por intermédio do

Dr. Cesar Seára e.stabeleü.eu con

tacto com o Dr. LeobeFto ,Leal,

Palhoça, 21-2·49.

Perdas

82.663,40
�.742,90

38.100-,20
7.8IJ5,60

4Q4.857,40
173,877,30
37.509,80

850,00
30.671,10
21.306,30.

43,642,10
363.672,30
1l.169,ilo
111.718,0r.
4.067,00.

828.021,4�

1.259.910 40

."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Segunda-feira
"TAL" - 13;00 - Lajes

, PANAIR - 1'0,40 _ Norte
. VARIG - 10,40 _:_ Norte
PA-NAIR .;;;._ -1"3;50°_:;'; Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

!forte

Terça.-feira
"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

I ,";:\lR v- 10,40 - 'Nort.
jA I.I�ElRO 00 SUL - 12,00

"orte
VARIG - 12,30 - Sul

PANAIR - t3,50 - Sul

Quarta-feira
"'TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR -- 10,40 - Norte
CRUZEIRO 00 SUL - B,OO' -

Iforte
VARIG - 11.,40 - Norte

PANAIR - t3,50 - Sul

Ouinta-feira
"TAL" - 8,00 - .JQinville

Curitiba - Paranagliá
- Santos e Rio.

PANAIR - 10,40 - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,3(} - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - t3,55

Iforte
CRUZEIRO DO SUL - 15,30

lul
Sezta-feira

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

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

Sábado
"TAL-" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL 13,55

Iforte
Dom:inqo

PANAIR - 10,40 - Norte
'i CRUZEIRO 00 SUL - H,OO
I ,PANAIR - 13,50 Sul. J ...::._:

;
ISEXTA-FEmA

RodoTiárla Sul Br8i8ll _ POn-to .Ale«"
I _ 3 horas.

Aut.o-VWiçAo CatarlnenH
_ lS·horas.

.

Auto-VlaçAo CatarlnenH'_ JoInTil.
- ti horas.

Auto·Vlação Ca(CM'lnenH -' Lacuna
'_ 6,30 horas.
Expresso São Cristovlo _ � -

7 horas.
Auto·Viação It.ajaJ _ IUja! _ II ho

ras.
Expresso Brusquens.

16 horas.
Rãpldo Sul BrIlis!lel1'O

à. IS e 14 horas.
8ÃBMX'
C&tarinen.. - Clm'l.Uba

CUritiba

BruaqU.

· ...

-C;
.....

ÊSTAÕÕ··... Horario das empre
sas rodoviarias ! Transportes Déreos. Limitada i

IEGUNDA-!'l!lIRA • , ,OExpresllO São Otstóvlo - � :.: 2as. Aos. e 6as: Rio - Santos - Paranaguá - Curitioa
7 horas.

•

Auto-Viação ltaja! _ !'taJa,l _ l' bo- , - Joinvile - Floríanópolis e Lajes. ,oI'U�SlIO BruaqufiIlH _ Bruq� _ o
3as. 5as. e sábados: Lajes -- Florianópolis -- Joinvile

16Ex1lora.. B "curitiba
-_ Paranaguá -- 'Santos e Rio. o

presso l'UiIIquenn - NOTa Trento ,_ 16,30 horas. OAuto-Vlação Catarinen. _ Jomvlle o pera com Aviões Douglas DC3 de 21 lagares. '

_ •horas., O

=:��?oSu1:::���c:::: .,0 Agentes: Fiuza Lima & Irmãos !
.

Rapldo Sul·Brasllelro _ JoinTlà -
� Rua Ccmselneiro Mafra 35 - Telefone - 1565

âa IS e 14 horas. _ J

TERÇA·FEIiR.Ã t . .

Auto-V:iaçAo Catarlnen.we _ PÔl'tO .Ale-I"'()�()--O_()_()""t1_'()_()_()_()_()_()_()-4gre _. 6 horas. �
"

.

,

=j:ElE====1 .,·A''a' A'·_ 6 horas.
-

Expresso São CrIF.6TAo _ Laguna - • ,

7 hocas.
.

,

F.mprêsa Glória _ lACIma _ 7� Ie 6IAs hoeas. '

T té A Bandeí t td .

Expresso BrusqUenH _ BruIIqu. _ . ranspor es ereos an elran es L a.
16À?,��iaçAo ltaja! _ Itajai _ 18 ho-I'�

. �ua São José, 63. - 10 andar. Telefone 42'-4989 - Rio de'
ras. ,JaneIrO '

IS ?fld�!�.Brasuetro _ JoInTil. - .. Viagens aéreas em "Catalínas"

Auto-vlaçA�u�1!:tn"= Curlttba PASSA<?,EIROS - CARGAS - EN,COMENDAS E CORREIO
_ IS horas.

. Para o Sul: Laguna Ararangua e Porto Alegre: Todas as

__ A.U��!��O CatarlnenH Jolnv!1e terças e sextas-feiras as 13 horas.
-

Auto-VlaçAo Catarln<eIlH _ L&gun8 Para o Norte: Todas as' quarta-feiras e sabados ás 8 ho-
• _ 6,30 heras: - e c 1 . It

.,

S
-

F
.

d S 1

I Rápido Sul BrasUelro _ JolnvU. - .. ias, com s a as em. ajai -.
ao rancisco o u - Para-

li e 14 horas. naguá - Santos - Parati e Rio (as escalas de Cananeia e

!
Expresso Silo Oristo"'o _ Lacuna _

I
-

f lt tí )7 horas, guape sao acu alvas.

116E:�::s� Brusquen841 _. Bl'wJqu. -

/ Agentes em Florianópolis: Z. L Steiner & Cia.
Anúncios mediante contráto. Auto-Vlação ttajal _ ItajaJ _ 18 ho- Rua Alvaro de Carvalho n. 1.

ra��resso Brusquense � Nov. 'l1rento Telefone 1402. - End. Tel.: "Steiner".
O 'gi'

- I _ 16,30 horas. ..
S on DalS, mesmo nao 1 Rodoviária Sul BrIl8U - POIl'to.ue.,r. -....;:..........-----.--------------------_

publicados
I' �dãO serão - lj horas.

QUINTA·FEIRA LIVRARIA ROSA

I
devo VI os. Auto-Viação Catarínense Pinto

A direção não se respon- Alegre _ 6 horas. (RUA DEODORO N 33)Auto-Vlaçllo Catar'ínense Curitiba
'

. sabiliza pelos conceitos _ IS horas.
., •

emitidos nos artigos
_ 'àn��!�?AO CatarlnenH JoinTile ACE ITA' ENCOMEN OAS

assinados. Auto.VlsçAo Catarlnense - Tubario

I'a" _ _._ _._..

_ Á�t�%�8ÇA., CatarlneIlH _ LquM DE SERV IçOS TlPOGRAFICOS

Viação Aérea ���l:.s�r8-Ão CrtstoTAo _ � - APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL •• ENTREGA'
". Empr�sa Glória _ Lagullla _ ti 112

RA'PIDA.Horarío • 7 1/2 horas.
Expresso Brusql,teIlJllr _ BnlJlIQu. -'

111 hor-as,
Auto-Vlaçllo ltajal - ltajai _ 111 bo-

rlllJ,
.

JU,pldo Sul Brasileiro _ JoInTU. _ ta
S e 14 horas. ' •

Empresa Sul Oeste l,.tda - XapecO _ b
- ,I horas.

Jolnv1l.

Auto·V!a,ção
_ 5 horas,
Rápido Sul Braiilluo _ Jow� _

às & 11 19 horu.
- .. horas. '.

Auto-Vlacllo Catarlnense - JoInTile._'
- & horu.
Auto·VlaçAo Catll1"lnenH - Tub&rt.o

_ 6 horas.
E!XDrp,sso SAo OrlBtoTlo - I..acuna _

7 horas.
ExpreSl!O BruIlQU_ - B1'1aQu. -

14 horas.
Autc,VlaçAo naja! - ltajai _ 11 he

ra·s.

Expresso Brusqu_ - Na.. Trento
_ 9,30 horllB.
Expresso Glória _ Lquna _ • 1/:1

• '1 1 /2 bOO'.".

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na. entrega
de seus ;ornaes.

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
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 Coutinhe. n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, espe.
rando centinuar a merecer as espe.
ciais

�
atenç(ies de se�s amigos' f

- cliente:;.'.
I I Pedro Medeiros, Auxiliar

'

•• 1
•

MOEDAS- ANTIGAS·
Continuo e continuarei a comprar a minha coleção moedas de

Ouro e Prata conforme preço marcado em meu Catalogo.
As moedas de .níquel de Cr$ 10,00 para cima, também compro.

Jos� Claudino da Nóbrega

�.�������- �-�-��� �..� , ,'-� " ,.�����

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

INCÊNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades ..,.... Cr$
Receita Cr$
,AtivC!l ..;... Cr$

.

Sinistros pagos nos últi,mos 10 ànos .' Cr$
Responsabilidades Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.Q53,245,30
142.176.603,80
98.687 816,30

76.736.40Ú06,20
Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Mal!l8orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

Quando alguém, la! oomo o .......
Iheiro da ilustraQllo a-oima,�
lhe. em IlIDII.vel gesto. um oáIice 40
exoelenee a.peritlvo KNOT. lambre
... v. Sia. de acrescentar, ao a.g-rnct.
oe•• gentileza;ESTEÉ 7AI"'1-
SFl'1 O I'fEU APERITIVO

pnEnÜET(J!

.w•••••••••••••••w � � _ -._._ _ _._._("' _._••

Relojoaria Progre1so
de JUGEl_VD � FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta oú telegrama e pague
aómente quando receber.

lfjiIj ��(� I;'
• //1'1 soooaro DA ,rIfOrIA.IIIO. (O!!. �U6VROI
t 'IT��Aí �

'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maquinár-io Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmuth -

Brusque - Santa Catarina". '

. ;,

•• lo. lo

'./ i

Camila., Gravata., Pitamel
Meial da.' melhorei; pelai me

Darei precel 16 na CASAdMIS
CELANEA - RuaC. Marra,
.. . .. . .. . . . . . .. . .. . .. .. . ..

Dr. (L.RNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e civel

Con.tltulção d. Soeledad..
NATURALIZAÇÕES
Titulo. O.alarat6rlo.

N. 31 cr$ 100,00 H. 9 el'$ 260.00

D••pertador de bol.o
nurntna a noite

Sui••o de qualidade

E.crit6ri6 e Re.idencia
Rua Tiradente. 41.

!"ONE .; 1468 I

Uma maquina fotografica
americana d. foeil

manejo

NOII.o••elogio. .ão aClompanhado. dali re.pectivo. eertififlado.
de garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
- JUCEND & -FILHO

Curitiba - Praça Tirad�Dt•• , 260 - Paraná

EMPR�SA SUL BRASILEIR�
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMFRESUL-
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 - Dínamos
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - Lampadas
- Ventiladores - Serviço de
instalações por pessoal técni-
co especialisado. .

Loja e, critório á rua 15 de
Novembro, no. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile Sta. Catarina
- Brasil.

........................ lo·· ............•

,

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto,

n.� 18 _. Florianópolis
• • • • • • •• • • • • • • • • • 00

Casa' Recem
construida
DESOCUPADA

RUA FELIPE lvEVES
6xl0 metros, toda de'

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� QUINTA EXPOSIÇÃO-FEIRA AGRO�PECUÃlUA DE LAJES, A SEGUNDA REUNllO ECONôMICO-AGRíCOLA DE SANT��
CATARINA K A PRIMEIRA SEMANA RURALISTA DO ESTADO SE EFETIVARÃO NA CIDADE DE LAJES" ENTRE OS DIAS'

�2 E 13 DE MARÇO PR6xIMO. A{}S CERTAMES, QUE TEEM O ALTO PATROCíNIO DO GOVÊRNO CATARINENSE, COM-
PARECERÃO ALTAS AUTORIDADES DA REPúBLICA E O MUNDO OF-ICIAL DO ESTADO.

I de fazê-lo em tese, já que o

princípio acatado pp-lo Tribu
nal Regional encontra nrece-
dentes respeitáveis.

.

Ao "Diário da Tarde" pare-
ceu revoltante o ato do Trâou- Cumprindo-lhe pela lei fe-

nal Regional Eleitoral que es-
deral n. 486, de 14 de r.ovem

tabeleceu as bases do COilf'UrSO
bro de 1948, prOV(:I os carzcs

na forma do que tôr i'e'{'_llado
para preenchimento ere+í '10 do '

seu quadro de pessoal adininis- por ele mesmo, que estabelece-

tratívo. Por muito que, porém,
ria as condições e provas dos

se possa discutir o critério que
concursos, o Tríbunal Regtora;

concede inscrição apenas aos
baixou as instruções, que ro-

, ram objeto da Resolução n.
funcionarios interinos, os quais 3.227, de 19 do corrente, contrajá prestam serviços ali, e dêste
modo restringe a faculdade de

as quais o jornal da oposíçao
competição afastando os can- promove agora tamanho ala

dídatos de fora, não seria lícito rido.

a ninguém usar de recursos ex. Entretanto, vejam-se as ins

tra-legaís para, se fôsse o ')1S0, truções do Superior Tribunal

forçar a reconsideração d : de- Militar,. p�,blicadas no "Diário

liberado pelo único órgão com-
da Justiça': de 15 de se�embro

petente para fazê-lo. A notr, do de 1948, pa�a. 'p'reenchImeI?-to
, vespertino oposicionista teve,

dos cargos �mclaIs de carr�l_ra
sem dúvida, a exclusiva rinalí- d\ Secretana daquele Tnbu-

dade de explorar uru ato, em na,,� t 11 '§ 10 P
que o simples bom senso não r

'.
- - ara o

permite se veja a intenção de p.reenchImen�o do car�? mi

"escondero apadrínnamento e c�a�, d� carr�Ira �e Ofícíal .Ju
o filhotismo", ou que dêle se d�cIano, sera feito c?nc}l:r:so
infira contra os íntegros ma- som�nte entre os funCIonar_lOS
gistrados que compõem o 'T'ri- prevI�tos na letr� � no al'·lga

bunal, qualquer "tibieza ante anterior e os dactilógrafos, que
interêsses de afilhados". possuaI?,. pelo _menos, o c,?rso
O gôsto do sensacionalismo, secut;t�ano, nao .send? estes

que nestes últimos, te:rppos vem claSSIficados, abrI�-se-a novo

predominando na orientação cc.mcur�? Rara quaIsquer can-

do jornal da U. D. N. catari-
dIdatos "

._

nense, é o que explica a tenta- Q,:ere!ll. saber quaIS sao os

Uva do escândalo levantado
fUnCIOnarIOS preVIstos na letra

, " " s 1 d
.

r.?
contra uma das instituições

e a que e a u e aClmu.
. .

básicas do regime de represen- T.ra�screvamos o texto elucl-

tação' popular, de modo a atin- da�Ivo. ..'

gí-Ial se tanto fôsse exeqüível .

(Art. 10, letra e) - N.a� �a
no que precisamente cons.titui gas rest�ntes da_: .c�a�se. Ih�c�:;tl
a mais sólida garantia da .le- d.a carreIra. �e oÍlcIaIs LudlCla
gitimidade do sufrágio eleito- r�os e. dac�Ilografos serao pro

ral: a integridade moral dos
vIdos mterm�mente, na forma

juizes e a inatacabilidade da
de decreto-leI n. 1.713, de 28

Justiça Eleitoral. d� o,u�ubro de. �939, por. fun-
Nem a escusa de haver, por- clOnano� a�mItIdos del?OlS d�

ventura, gasalhado direitos reorgam�8:çao d? Supeno� ,!n-
.

preteridos justificaria o desco-
bunal MIlItar, Ílcando ,�uJeIto�

medimento da nota editorial,
a concur_:_sos, d� provas, .

que ressuma despeito e ódio, .

Mas nao e soo Tambe� o Re

numa flagrante ausência' do gImento Interno do T:Ih?��l
sentido das responsabilidades, �ederal de �e��rsos (ve. Dl.a

quando acusa de subalternida-
no da JustIça, de 30, de se�

de a interêsses de eventuais te�bro de 1947), estabelec.(,l�.
afilhados o Tribunal Regional, . .Art. 299 - �s car!o�. j,I.ll-
atribuindo-lhe, ademais, des- CIaI� .�a� carreIr�� d, ,OÍlc�al

. conceito por parte do Povo Ca- JU�ICIan� e Aux�llar de"s.:cr;-
tarinense.

tana serao prOVIdos medJ.dILe

A existir alguém, tão funda-
concurso.

mente vinculado aos milindres § 1° - Para preenchimento tes da carreira de Escriturár�o;
do "Diário da Tarde" e que se d9 cargo inicial da t:!�rrêjra de não havendo concorrentes' ou
considerasse prejudicad0 no Oficial Judiciário será feito não sendo êstes classifkados;
caso, não lhe fôra' vedado, de- concurso somente ..r.tr� os Au- abrir-se-á novo concurso para
certo,. qualquer recurso le<!.al, xiliares da Secretaria; não ha.. quaisquer candidatos".
antes do apêlo sensacionalista vendo concorrentes ou não Trata-se, portanto, como se
e iITêverente à publicidade nos sendo êstes classificados, '1brir- vê, dum principio; cuja aplica
têrmos em que, aliás, menos se-á novo, para quai"tll'er ean- ção ou cujo conteúdo legal
fala à inteligência que ao 1118- didatos".·, podem discutir�se.
tinto de vingança. Não bastam êsses exemplos? Nunca, porém, caberia, a

-

Conhecemos, de-resto, as Temo-los ainda, vindos rI') fri.., quem quer que fôsse, ao fazê
pondero&as razões em que se bunal Superior do Trabalho. lo em tese, atacar a idoneida
fundou o critério no Tr!bunaol As instruções para o provimen- de pessoal -dos magistrados ou

Regional Eleitoral ele Santa to de cargos <1.0 seu pessoal, levantar suspeição em tôrfio
Catarina e, dêsse jeito, se tor- publicadas no "Diário da Jus- de uma Côrte de Justiça, tan
na imperativo eximi-lo das re.s- tiça", de 3 de novembro de to mais nos têrmos em que o

ponsabilidades de uma jnicia- 1948, preceituam, n6 parágra- fêz o "Diário da Tarde", refe
tiva própria e peculiar. Qüem fo 4°, do artigo 10: rindo-se diretamente ao egré
quisesse entrar, pois, na a1)re- "§ 4° - Para o preenchi- gio Tribunal Regional 'Eleito
ciação daquele critério, i.11e8- mento do cargo inicial de Ofi- ral de Santa Catarina, para
mo do ponto-de-vista de sua cial Judiciário será feito con- acusá-lo de "apádrinhamento
solidez, legal ou, jurídiea t.eria curso somente entre os ocupan- e filhotismo"

.lorlan6polb, 21 (le �evereiro de 1949

o MOMENTO

Palestra do sr. Charles Edgard Moritz, Presidente da Federação
._ do Comércio de Santa Catarina, no Rotary Clube.

,

Palestra do snr, Charles Edgar I uma crise sem paralelo na vida-:c
Mor itz, Presidente da Federação brasileira. A Argentina não nos

do Comércio de Sta. Catarina, no 'fornecia o trigo .necessár io, fu-
Rotary Clube.

.'

gindo a óompromíssos e a convê--l

A palestra de hoje relaciona-se nios de fornecírnento dêste produ->
com a momentosa questão do Ir i- to tão impr.escindivel à nossa ali

go. mentação. Mlinha missao áquela.
Ao retornar a Santa Catarina, na zona roí coroada de êxito, pois" i

semana passada, comprei no Rio, consegui dos moageiros racínha,

o Diário de Notícias, onde deparei em quantidade suficiente que per-'
com urna noticia deveras alarmante mitiu ao povo de nossa "terra um

para todo aquele que não 'está ao abastecimento regular.
'

par do assunto. Em títulos de sen- Nossc Estado, graças á sua pro-

sação, 'salientava aquele jornal, dução que, naquela época não ha-·

cuja nota partia de uma alta au[o- via atingido a atual safra, poude
r idade federal, a grave ameaça que se auto-abastecer, o que não ocor":o
paira sobre o trigo nacional em reu noutsos Estados. De pequenos-

P ê
.

�

do Fo t virtude da sabotagem dos moinhos ,)rodjiutores que éramos,
-

,eg!VamOiS'
r mlos meu o em não quererem adquir-ir- este, hoje prOduzindo 120 mil toneladas"

A "1
" produto. Familiarizado 'Bom o as- de ótimo trigo, cuja farinha nada.'

gritO a sunto estranhei e me revoltei com deixa a desejar 'em qualidade e nu-e-

Comunica-nos o dr. Affonso M. a -inf'orrnação. tríção a qualquer outra de .pro--

Cardoso da Veiga, que ,a Secção Dias antes, tratando dos. "in te- cedência .estrangeira.
do Fomento Agrícola no Estado por resses relacionados justamente so- O incentivo, do govêrno e a ml�

,ele .dirigida, destinou como prê- bre o trigo, c-o-m o diretor da Car- dativa particular muito tem con-o.

mios' 'aos expositores da Quinta leira de Exportação e Importação tribuido para que a nossa produ-o
Exposição-Ferca de Lajes, um to- do Banco do Brasil, chegamos am-

I

ção cada vez seja .maior, porérru..'
tal de doze arados tipo RUD SACK. bos à conclusão de' que uma vez saliento que, graças' á boa acolhi-

Depreende-se do ofereoimento, o I garantida � transporte suficiente, da .dos pequenos e grandes mo i=

significativo Intuito do Fomento estaria a safra do trigo. nacional nhos, 'Ü nosso agricultor semeia.

Agríc-ola, em 'prestigâar um certa- rompletamente adquirida pelos com confiança e -certeza· de que-

me por todos os título� digno de moageíros até o mês de Abril. seu produto tem comprador,
se apreci,ado. Em visitas simultâneas feitas aos Eis porque me insurjo contra ,3

moinhos Guanabara, Inglez le da acertiva daquela autoridade er

Luz, todos me informaram que es- rendo aqui, meu justo entusiasmo

tavam adquirindo trigo de produ- ao agricultor é moageiro, pelo he

ção nacional, sendo' que o diretor neficie que estão 'realizando ao-'

deste último moinho, me -comuJili- 13rasil, tanto na parte alimentar

cou ter fechado· negócio, naquele como na economIea.

dia, -com 50.000 saBas da' safra 'do Estou "erto, pQ.is, que com a'

Rio Grande do Sul. I atual 'orientação báe:ca e segura,,-

É deve�as' desCjoncertante que estar.emas n�m :-uturo bem próxi
uma pessôa de responsabilidade I

mo lIbertos de qualquer ameaça na..

faça deolaraçõés -que venham con- falta de tão precioso alimento, po-

fundir ainda mais o meio' ,ewno- dendo todo brasileiro se orgulhar
mi-co-soci»l :br-asileir-o. Acresce ain- de ter O· pão nosso de cada dia, ()o

da que '{; pr·eço aquisitivo já é su- verdadeiro pão nHlcionaL

perior ao mínimo estipulado pelo
Min. da Agricultura. BONS NEf'.ó'CIOS DE IMóVEIS?

T'Úmei eontato eom 'Ü oeste cata-
Só por intermédio do Escritório 1ID'l--

biliário Ao L. Alves.
.

rinenf:e quando atravessávaI)1os Rua Deodoro 35.

'Aviões em Vídei'ra
Dia 23 do corrente, agitou-se a

população da cidade de Videira
com a chegada de 2 aviões com 10-

tacão de 4 passageiros, os quais
re�lizar�m' aterr isagem feliz e se

gura no. campo local, decolando,
após, também com tôda segurança.

O sr. Angelo Ponzoni, Prefeito

Municipal daquela comuna, tele

grafou ao dr. Leoberto Leal, Se
cretário da Viação, Obras Públicas
e Agricultura, comunicando o

evento, inédito naquela .cornuna :

"Com prazer comunico dia 23

chegaram esta cidade «lois aviões

lotação. 4 p'assageiros com otíma

aterr-isagem decolando também to

da. segurança pt Respts. Sda".
Angelo. Ponsoni - Prefeito Mu

nicipal.

Madrinha do maior
avião do Inundo .�
Atendendo a um convite que lhe

f.oi dirigido pelo sr. Juan T. Trip
pe, presidente da Pan' American
World Airways, a srta.' Margaref
Truman, filha do presidente dos

Estados Unidos, sr. Harry Truman,
assentiu 'em ser a madrinha do

primeiro "Stratocruisel-", de dois

andares, que foi entregue, recen

temente, pela Boeing Aircraft Co.,
ãquela ·emprêsa internacional de

transport.e aéreo.
A cerimônia de batismo, .que te

rá lug�ar em vV,ashington a. 5 de

março vindouro, marcará um signi
fieativo passo na história da avia

ção come·rcial, pois a aeronave a

ser batizada -o Oliper America - é
Bonsider.ado o maior avião do mun

do a ser ,empr·eg.ado no transporte
de passageiros.

.Atenção
Compm-se, I dínhe!íro à vista,

um ,éaminhão usado, e� boas con

dições. Os inter,essados ,dirijam-se
ao Snr. Wils-on Andriani - Com

panhia Florestal, no Estreito.

POR PREÇ�S QUE CORRESPO�DEM APENAS AO FEITIO
TAILLEURS IDE. UNHO

ROUPAS SPORT E PRAIA
-

NA "A :I\(IODELAR"
l

a momentosa questão 'd'o trigo
I

FRECHANDO •••

Esta secção, ao que parece, virou posta-restante.
E só carta e mais carta. A que vai abaixo, foi encontra
<;la na rua, sem envelope. E, por isso, o meio de o seu

conteúdo ser conhecido pelos interessados é publicá- .

la� I

Fpolis., 20-2-49.
Meu caro Barreto Primo.

I Tijucas.
O assunto desta ainda é o daquela, nossa conversa '

de oútro dia. O tesouro da ilha encantada, de Pôrto- .

Belo, é uma realidade. Aquelas aJusões mais ou menos: �.

vágas que a respeito dêle fêz o saudoso Crispim Mira,
foram motivo para os donos do roteiro amoit'ar3m_
Com muito geito eu e o Gustavo Büchele conseguimos'
localizar êsse precioso mapa. Está em Brusque,. com'
determinada pessoa. Essa pessoa está em contacto co- -

nosco e a meada parece deci{rável. O' Deolindo Costa.
nosso comum amigo, examinando o' roteiro apresentou.
magníficas sugestões. Diante- de tudo isso resolvemos
dar uma'batida em ·pôrto-Belo. Sairemos daquÍ pelas:

.

11 horas' da noite do dia 26 - sábado de carnaval.

Ninguém suspeitará de nada: Diremos que1vamos pas-
o'

sar a folia, da qual não gostamos, na praia de Cambo- o

riú. E quando ehegarmos a Itapema quebraremos à.
direita, aí pelas 3 da madrugada. Peço que nos espere
uma hora antes, junto ao muro do cemitério de Tiju- :

caso Levamos tudo quanto possa ser'útil, como pás, pi
caretes, perfuradores, etc. Perto da Casa _Branca, em

.

Biguaçu, já está escondida uma caixeta com dinamite.
Não quís guardá-la aquí por· causa dàs dúvidas. Se a
Polícia pega vai pensar que estou metidó em revolução.
Levamos até um escafandro, que o Pàntàleão nos em- .

prestou. Iremos de caminhão, -para levar essa bagagem
,tóda; E, estou certo, a emprê'sa,vai dar resultado. Vol
taremos ricos, abençoand;o os piratas' que esconde-'
ram para nós, o nosso tesouro. Estamos aí,

-

estamos

aquí. estamos ricos. .. multi-milionáflos. E -o Beirão,
que andou interessap.o nêsse tesouro, quando souber'
que chegamos o na frente, vai ficar louco de raiva..

Rasgue esta carta.
Al'iilio Mafra"·

GUILHERME -T'AC- o

\
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