
o COMPARECIMENTO DE SUA EXCELÊNCIA O SENHOR DOUTOR NERÊU RAMOS� VICE-PRESIDENTE DA REPOBLICA,
ALÉM DE OUTRAS AUTORIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS, ÀS SOLENIDADES DE INSTALAÇÃO DA QUINTA EXPOSI·
,çÃO DE LAJES E .SEGUNDA REUNIÃO ECONÔMICO-AGRíCOLA VALE POR ATESTADO DE INDISCUTíVEL SUCESSO QUE

AO CERTAME ESTÁ RESERVADO PELA GENTE BARRIGA-VERDE.

Fala a «O Estudo» o dr. Guilherme Renaux, Chefe da Delega
ção Catarinense ao grande certame realizado em São Paulo

A 2Q Reunião Econômico-Agrícola, pro- no do Estado, em procurar solucionar
movida pela Secretaria da Viação, Obras 'tôdas as questões que lhe eram, propos
Públicas e, Agricultura, ora a· realizar-se tas, visando o desenvolvimento e melhoria
no âmago do coração do Hinterland ca- do habitat rural catarinense, nas suas

tarinense, na bela cidade serrana de La- variadas relações. Consequência dêsse

jes, comnitantemente com uma' notável apôio ímpar podemos objetivar a vitorio-

reali.zação da iniciativa privada - "a Va. sa implantação das organizações das as-

XXXV.'(I I florian6polis Doming6 13 de Marto de 1949 I" 10 .• 84 Exposição-Feira" - promovida pela As- sociações de lavradores - associações ru-

J • sociaçâo Rural de Lajes, sob os auspí- rais e cooperativas - espalhadas hoje
............ =� =======__==__====================_===... cios governamentais, é um evento de por todo o Estado bem como no setor-

magnífica oportunidade, na atual situa- da padronização dos produtos catarrnen-

Prímeíra mesa redonda' de con- ·Homoopgoado em 'lo" ção que atravessam os nossos problemas ses a implantação de uma série de me-

ti ti econômicos. didas regulamentando-lhes a execução da
•

Ó 1·
Situação aflitiva que está a exigir de classificação e fiscalização dos processos

do séle fia0 PO IS eminente quantos possuam uma parcela no trato de colheita acondicionamento e ernba-

servaçao da causa pública o �studo acurado aos lagem de armazens, benefíciamento e

odontologl·sta seus fatores para opor-lhes soluções que transporte.
_

facilitem por todos os meios e modos a Como medida reguladora da atuação
A CLASSE ODONTOLóGICA da eclosão do seu potencial de energia fa- mútua dos órgãos federais e estaduais

.nossa c�tal teve grande prazer cultando a obtenção, do máximo do de- nos setorés das associações de lavrado

de assistir durante a semana passa- senvolvimento da economia nacional, poso res e da produção catarrnensa, assinou

da a uma série de conferências e sibilitando-nos o bem estar das nossas S. Excia., como Delegado do Govêrno

demonstrações praticas em cliente populações e -também atender às exígên- do Estado, com o Exmo. Sr. Ministro da

sôbre uma nova tecnica em denta- cias de nossos semelhantes de além Agricultura, os Acôrdos de Cooperativis-
duras, ministradas no SaFio Nobre mar. mo e de Padronização dos produtos e

da Farmácia e Drogaria Catarinen- Os problemas que afetam' à produção matérias primas de origem vegetal e aní

se S. A., pelo eminente Prof. ame
se estendem por vários setores da vida mal. O desenvolvimento da execução

ricano Dr. Frank E Perkins, que se �ural: ,
.. '. . _

dêsses instrumentos tem trazido resulta-

acha em tournee aos Estados Sul.' .a) Prof'ítaxia, hig íerie, salubrrsação, dos da mais alta significação para a vi.

americanos nesta agradavel

missão., etc.,)
do meio. rural; ..

da associativa rural, bem como para a

Aos Drs. Pedro Mendes de Sou. b, garantias de Vida, de salários, de defesa e melhoria da produção agro-pé-

za, Orlando Filomeno Gustavo Sil- b,eneficlOS p�st-1Jortem, etc.; cuária do Estado.

veira, Ivo Monsimann, Otacilio de
c) orgamzaçao de trabalho, compra e Objetivando a série de problemas are-

venda; tos à economia rural procuramos junta-Araujo, Jaime Dorigatti, Hugo Ha-
verroht, Ilse Kreiling e Ed Moenni- d) auxilios financeiros e culturais; mente com o sr. Alcides Abreu, Diretor-

e) transportes e armazenamento da da Diretoria de Economia e Assistênciaeh que assistiram a este curso de produção; ao Cooperativismo, condensar os maisEspecialização foram conferidos pe f) imigração e colonização; importantes pelos. dez itens do temáriolo eminente professor os respecti- g) êxodo rural e outros muitos. aprovado para a Segunda Reunião Eco-
vos Certificados ontem, à noite, e No trato diuturno com inúmeros dêsses nômíco-Agrfcola, contando com as, luzesestes ofereceram então ao ilustre problemas à testa da Chefia da Agência dos nossos colegas e afeiçoadas a essasProfessor- uma modesta festa de do Serviço de Economia Rural do Minis. empolgantes questões afim-de encontrar-
despedida no Restaurante Rosa. tério da Agricultura neste Estado, temos mos os reais caminhos por que devemosS. S. pronunciou-se grande sirnpa- constatado o acentuado desvêlo que' sem- orientar, com melhor e mais rápido protisante da nossa pitoresca cidale e pre demonstrou ao Exmo. Sr. Dr. Leo- veito, o desenvolvimento dos nossos ser
esteve hospedado a convite na resi- berto Leal, M. D. Secretário da Viação, viços para maior beneficio da economia
<lenda do dr. Moennich, à rua dr. Obras Públicas e Agricultura do Govêr- agrária catarinense.
Nereu Ramos, 42.

A econômía cctnrinense '

visla
_

de Lnies
Por Jacques P. Brocá, Chefe da Agência

do Serviço de E. Rural
.

o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA
'ProprIetário e D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS

Diretor de Redação GUSTAVO NEVES
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-

A propósito da Primeira Mesa gadas 68 teses, 12 comunicações e

:redonda de Conservação do Sólo, a 13 indicações, todas da mais alta
que compareceu, chefiando a de- relevancia para o estudo dos pro
Iegação-catarinense. o dr. Guilher- blemas ligados a erosão e seus e
me Renaux gentilmente nos exter- feitos.

Dada a grande afluencia de te
ses e comunicações, foi a Mesa Re
donda dividida em oito secções, de
acordo com o temári-o préviamen
te aprovado.
A DeVegl1çã-o Catarinense foi

integrada na 41 secção, intens 2 e 4,
participando do exame e discussão
dos problemas ligados á conserva

ção do solo ; sua classificaçã-o se

gundo 'a capacidade agrologica co

mo lJase de um programa 'de con

servação do s-olo. Tipos de aduba
Dest'arte, em mesa redonda, ção, Rotação de culturas. Relações

sem os convencionalismos que tan- ecolcgicas. Equilibi-io natural.
ta empanam e dificultam 'a livre Ao Dr. Glauco Olinger foi dis
debate de ideias, reuniram-se em tribuida a tese "Capacidade de
São Paulo, de 20 a 26 de feverei- Uso. da; terra", de autoria elo dr. D8leg�dos da "oml·ssa-o ml·xta Brasl-1 Oro último, as mais rénomadas au- João Abramides N to e ao dr. \Vil-' li U \I ,.,

•

toi'idades em assuntos agr-ícolas B mal' Dia$ a "Classif'icação da terra assistencia gC(lp.?mi')a aos lavra,_1
_ I II visita'ra-o SO'Dta Cata�I·Dainteressados em gei"ª.l 'na solução' como base da conservacão", lÜll'l- .}dort's; á -elahoraçã» I-(l Cuài6'u Ru-l ...., ..

.
do problema de combate á er-osão bérn do me�mo aptor, ql�e é o che-

•

ral � a ?riação de núcleos de aSSis-! O :Ministro do Exteri�;: Dr. Ra{ll ta;�na, para as futuras levas de
e seus danosos efeitos aa econo- fe do Serviço de Conservação do tencia a lavoura. fOI organizada Fernandes, já comunicou ao Gover- imigrantes que estão com destino

Sólo da Secretaria da Agricultura urna excursão ao Instituto Agruno- no de Santa Catarina, a visita em ao nosso pais, tão necessitado do
do Estado de S. Paulo, com séde em mico de Campinas afim de serem

breves dias do sr. Raymond Rodié braço do trabalhador europeu.
. e do Consul Miguel Paranhos do Nessa viagem, os altos funcioná-Campinas, relatoríos esses que fo- ver ificados, nas fazendas. experi- Rio-Branco, Sub-Delegado c Secretá- rios da Comissão Mista Brasil-O.I.

ram unanimente aprovados na Co- mentais e de demonstração manti- rio Geral, respectivamente da Co- R., serão acompanhados pelo sr,
missão e no Plenário. das pelo Instituto, o-s meios mais missão Mista 'Brasil-Organização In- Marques Rebelo, Chefe do Serviço

O dr. Glauco Olinger apresentou pratieos de combata á erosão. ternational de Refugiados, orgarus .. de Documentação e Publicidade da
uma comunicação sobre "Gontri- A visita que' resultou proveito-

mo que tem .a tarefa de dirigir no m�sll1a Comissão.
Brasil a colocação dos. deslocados

mar Dias, Consultor Técnico do huição para o eShJf10 da: erosão 'em sa pela objetivação das medidas de guerra.
Conselho Nacional de Geograf ia Sta. Catarina", acompanhada de gerais po,stas em pratica pelo Ins- Os ilustres visitantes virão obspr
(Diretoria Regi-onal de Sta. Cata.- dois interessantes mapas geológi- tituto, foi completada com duas vaI' pessoalffiente as possibilidades
.rina) e chefiada pelo Dr. Guilher- cos, e orogTáfico, executados pelo palestras .sobre conservaçã-o reali- de trabalho, 00 Estado de Santa Ca·
me Renaux, abalizado agrônomo Departamento de Geofrafia e Car- zadas pelo Dr. Quintiliano Mar-

catal'inense, com ,especialização lografia do Estado, tendo o tra- 'ques de Avelal' e'Abramides Neto,
na Suiça e Estados Unidos, no,üam- ba!.110 despertado grande interesse dois especialistas que conduzem
po da Genética. não só na Comissã-o como .no ple- as experiências realizadas pelo
Ao conclave c·ompareceram, eu- Iiário. Instituto.

tre outras destacadas personalidu- 1'ão grande foi o. interesse des- Estas palestras ver�aram sobre
des do mundo oficÍal, o ·exmo. sr. pel'tado que o dr. Alcides Franco os diferentes meios' de combate
dr. Daniel de Carvaho, Ministro Diretor ela Escola Nacionítl de á erosã-o, tendo o elr. Wilmar Dias
da AGRICULTURA, repres·entando Agr-onomia, impossibilitado de exa-. abordado, em discussão, o comba
() Presidente Dutra; Senador Sá mina-.o �es.sQaJmen:te,\p<irlter que te á erosão em pequenas áreas co-

Tinoco, representando o Senado ausentar-se, pediu o comparecimen- mo é, em geral, o problema da pe- vações feitas p�los técnicos do

Federal, Deputado Federais Euu- to do dr. João SetzeJ;', figura conhe- quena propriedade em Sta. Cat.a- Instituto Agr-onomico de CampinaJ,
ardo Duvivier ,e Euvaldo 'Lodi, es- cida not meios cientificos do pais, rina, muÍt-o diversa do caso pau!i.s- mostrou-se comprovadamente re

te representando a Con:'t:G.era��ãl) afim de melhor discutir_ certos ta, onde as fazendas de grande sistente á :bacteriose, doença' qufl
Nacional das Industrias'; Dr. A; Ri- detalhes do mapa. áre�, têm condições t�pográficl!.s causava. ao·s mandiocais catarinen-
beiro de Oliveira. MOtfd Filho, Che- Integrado na Comissão discu tiu e economicas 'que facilitam mais a ses prejuizos incalêulaveis.
fe da Divisão de Forn·3nl.o da 1'['0·'

.

o dr. Setzer, juntamente com os drs. solução do problema. A observa- A nova variedade foi encaminha

dliÇão Vegetal dq. Ministério da José Emilio de Araujo, Renato Az- ção f.oi largamente debatida, de vez da as instituições cientificas norte

AgTicultura; Secretario, de Agri- zi e o dr. Queirós de Andrade, os que as experiencias d-o Instituto american.as para os nece..ssario.s es

cultura dos Estados de S._ P,lUlo, vários pr,oblemas despertados pela até agora feitas limitaram-se uni- tudos e multiplicação.
Minas Gerais, .Paraná, Goias, Es- contribuição, tendo a delegação ca- camente a. grandes fazendas e não É com particular agrado que fa

tado do Rio, Espirito Santo, Per- tarinense prestado valisos esclare- a pequenas propriedades. É indis- zemo.s, nestas colunas, o merecido

nambuco, Maranhão; Delegados cimentos. pensavel que e�periencias sejam registro de fato tão auspicioso e

especiais dos Estados do Rio Grande A comunicação, pela sua oportu- feitas em pequenas áreas, afim de lisongeiro para os meios teónicos
do Sul, Santa Catarina,' Ceará e nidade e relevância, mereceu a a- se conhecerem as possibilidades ,e e agrícolas catarinenses.

Sergipe; d�legaçõ.es dos Insti:'l1- provaçã-o unanime da Comissão os resultados praticos obtidos. Folgamos também em registrai'
tos Nacional do Pinho e do Açucal' quanto ás suas conclusões tendo a Em Campinas teve a Delegação os esforç.os e a iniciativa do Dr.

e Alcool; representante do Prcsi- mesma, pelo fato dé tratar-se .de catarinense a satisfação dé verifi- Leoberto Leal, DD. Secretario da

dente .do. Banco do B.rasil; socieda ..

, t.Tabalho es.pe.cializado
e de grande cal' que as experiencias conduzi- Agricultura que, impossibilitado MIAMI BEACH, 12 (UP) - Cal:'

d I d P e tam teve a cuIa-se que dinheiro e J'óias num to..e NaClonal e AgrICultura;' ns.. lmportancIa, recomendado o seu das ha anos pelo nosso Delegado e com arecer ao c r e,
d R tal de 26.000 dólares, foram rOLlba4tituto Paulista de Economia alem envio á 2a reunião Brasileira de Dr. Guilherme Renaux, em cola- ideia de convidar o r. enaux pa- das do "Swank Embassy Hotel" às

de 'outros enLidadas represenLati-1 Ciencia dos Solos, a ser realizada boração com o dr. Armando Davi ra chefiar a delegação catarinense. primeiras horas de hoje, por quatro
Vas dos nossos meios culturais e no proximo mês de .Julho, na ci- Ferreir.a Lima quanto á criação As 00nclusões a que chegou 'to mercadores, após terem amarrado
economicos. dade de Campinas. de uma variedade de mandioca re- : Mesa Redonda �erão breve�e�te um hospede, o chefe da portaria e

d d h t do P bl C um !taroto de recados e forçando-osOs trab_alhos, que decorreram em Alem das discussões e plenários sistente a bacteriose foram coroa- a as a con eClmen o u I o �

, a se deitarem no saguão. Os assal�
llJeio a grande entusiasmo e paLrio-, onde foram amplamenLe debatidos das de exi�o. através memorial que será envia-

tantes "trabalharam" calmamente
tismo, s'e prolongaram por seis os mais momentosos problemas A variedade "Vassollrinha Br:ln- do aos Orgãos Legislativos Fede- -rlurante uma hora', durante a qual!
dias ,tendo sido examinadas e jul- ligiados á erosão e seu combate; á I ca de Brusque", segundo as obser-

,

rais para atransformação em lei- colheram o produto do. assalto.

nou as suas impressões nos se

guintes têrmos :

«Atendendo ao apelo emanado
do. Presidente Eurico Gaspar D1.l
tra., no. famoso discurso de Itape
runa, houve por bem a Sociedade
Rural Brasileira, a cuja frente se

acha a figura, notavel do Dr. Raul
da Rocha Medeiros, convocar os

agricultores e �cnicos nacionais
para uma discussão ampla do ma

gno problema da conservação do
solo.

mia naciona I.
Convidado, fez-se o Governo do

Estado representar por uma de

legação integrada peloss Eng?
Agrónomo Glauco Olinger, agrôno
mo do Acôrdo Unico existente en

tre o Estado e a União e dr. \Vil-

Visitará o ual. Dutra,
o fábri�a atômica

Faleceu Albino
Forjaz Sampaio
LISBOA, 12 (UP) - Faleceu aos

sessellta e cinco anos o escritor e
acadêmico Albino Forjaz Sampaio.

NESHVILLE, Tennessee. 12 (UP»)
,_; O governador do Tennesse�•.

Gordon Browing, informado da pró..
xima visita do presidente Dutra, dOI
Brasil, aos Estados Unidos, decla
rou que o' convidará, formalmente,
a visitar o Estado,
Entre os pontos que o presidell"

te Dutra deverá visitar p.stão as
obras do Vale do Tennessee (TVA),
a fábrica ,atômica de Oak Ridge e a
Universi.dade Vanderbilt.

As águas do mar não constituem
perigo para a conservação dos Mo·
tores JOHNSON Sea Horse pois' to
do.s êles, antes de sair da fábrica,.
são tratados pOF um processo espe"l
cial, idealizado e executado par�

proteger as partes metálicas conl!rm'
o.s efeitos corrosivos da água salga.
da. • Distribuidores Comércio �
Transportes C. Ramos S. A. - João.,
Pinto, 9.

Roubo espetacular
em Miami

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Doenças nervosas e mentais
Direção: Prof.

.

Otavio da Silveira
Dr. Arnaldo Gilberti

Clinica: Dr. Lacerda Manna
Dr. Laufran Vilfanueva
Dr. Severo de Almeida Netto

CASA DE SAÚDE N. S. DA GLóRIA

'fratamento pelos mais modernos metódos Europeus e Norte-Amerrea
JlOS. Choques elétricos, pelo Cardiasol, pela Insulina, pela Pícrotoxina,
l\falarioterapia. Febre artificial. Desintoxicações - Alcoolismo. Insufla

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

ABRAÇA AOS SNRS MÉDICOS EXTERNOS
;Amplo parque arborisado. Completa separação de sexos. Pavilhão iso

l�do para doentes agitados e de vigilância continua. Enfermagem es

pecializada. Plantão médico permanente à cargo de especialistas.
"

Transporte de doentes.
ELETRICIDADE MÉDICA

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

Tratamento das Ciáticas e nevralgi·a.s. Raios Ultra Violeta
e Infra Vermelho

AVENIDA DR. MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - BACACHERI
FONE 3055

!ENDEREÇO TELEGRÁFICO "PSIQUIAATRA" - CUR1TIBA - PARANÁ.

,
.

A
'

m'ocidade' que
�-;��� fazer perguntas, sôbre o assunto.

Comemorando a festa de seu pa- Conforme lhe é peculiar, a moei
trono, o imortal teólogo Santo To- dade católica multiplicou as per
maz de Aquino, - o Departamento guntas .. .
de Cultura da Juventude CaLólica Sua Revma, o, presidente da �e
realizou 'ante-ontem, dia 7, uma soa, Pe. Quinto solicitou, então, o

sessão comemorativa á data, no concurso. do Revmo Pe. Dr. Ita-
'Seeretar,iado Arq,uidiocesano de mar, formado em Teologia pela

\ A. C. Universidade Gregor-iana, de Roma.

Especialmente convidados, de- A propósito de uma pergunta foi
ram um brilho todo especial áque- explicada, claramente, a distin
la tertúlia cultural, o Revmo Pe, ção entre" a filosofia tomi.sta e 'a

Dr. Itamar Luiz da Cósta o Revmo molinista, nos seus pontos essen

Pe, Quinto David Baldesar, respec- ciais ..
t.ivamente Vigário e coadjutor des- Muitas outras questões foram
ta Paróquia. apresentadas sôbre a filosofia to-
Além dos ilustres sacerdotes a- mista, sendo os dois ilustres sacer

cima mencionados, estiveram pre- dotes, incansáveis em atender a

sentes, não só membros do Depar- todos" de uma maneira acessivel e

tamento de Cultura e da Juventu- interessante, àqueles que .nunca
de Catolica, con\o também;\ outros pisaram o dificil terreno da filo-

jovens de nossa sociedade; ,sofia e da teologia .. ,

Distinguida pela direção do D. Prosseguindo OIS trabalhos, foi
C. C., para presidir a sessão, o Rev- pelo presidente da mesa, dada a

mo Pe. Dr. Itamar passou-a ao posse ao. novo presidente do D. C.
Revmo Pe. Quinto, cuja atuação no C., acadêmíco de Direito, Hélio Cal
dir-igir os trabalhos, muito agra- lado Caldeira, cujo nome constí-
dou á seleta assistência. tue uma das vigorosas expressões
Constituiu nota de relevo no da íntelecfúalídade barriga-verde.

programa, a brilhante profunda e O presidente recem-empossado
natahilissima conferência' do Rev- agradeceu o comparecimento de
mo Pe. Quinto, sóbre o grânde To- todos, a indicação. de seu nome pa
maz de Aquino; conferência, que ra 00 elevado cargo de presidente
:publicaremos numa de nossas pró- e disse da finalidade do D€.;larta•.
ximas edições: mente de "Cultura, mormente, nos

A seguir, Sua Revma, dado o di- tempos atuais.
fieil do tema apresentado, amável- Encerrou este serão cultural, o

mente se dirigiu aos assistentes,' Hino do Papa, entusiásticamente

perguntando se alguém) desejar'ia cantado por' todos.

•

vive

roda

.

O miné·rio que forja � progresso

para as fundições
pneus Ti resrene

Cargas -gigantescas de 30 a 40 toneladas de minério rodam' da
mina à estrada de ferro � daí às Iundicões em pneus Fírestone,
Há um pneu Firestone cientificamente desenhado e fabricado pu.-e
cada exigência de transporte. Adote pneus Firestone para-ter mais

. ../
lucros com menos despesa! ..

·'ãre$tone
.INDÚS'TRIA BRASILEIRA

F loríenõpoüe
São Franéilco

o M E L H O R � O r E • •• A I N D A M E li. H o B' A,M A N H Ã
".IU

em

,
ADti-derrcipante cientificamente de
_nhado para mais segurança e

proteção às cargas.

Transporte. regulares dopôrto de

sIo FRANCISCO DO SUL para NOVA fORIl
Informaçõe. cornos Agente.
- Carlos HoepckeSjA - CI- Teletone 1.212

do Sul � Carlos Hoepcke S/A -eI - 'r�\�loQe fi (En i. t eleg.
MO()�a:ilffACg

"

.,

Carcassa r�lorçada 'que previne 6s
estouros provocados pelo' aqueci·
me.uto das longas marchas.

�_ ..... - __ -_-_

... e. para maior ·resistência. mais
durabilidade - a melhor borracha
do mundo - a bra&ileira 1

'

- � -- - - _'_ - -

Evite as baldeações que prejudicam o

produto-mande as suas cargas de porta
Cl portCL usando o transporte rodoviário.
Para o bem da economia nacional e das
.suas mercadorias-Envie por caminhão!
- estimule o Plano Ro.dDviário NacionaL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"judar a campanha do Promin, da Estreptomicina e da
Estudante é contribuir para o progresso de nossa

/

Casa
terra.

'Vida eoeial
ANIVERSÁRIOS:
MENINA rvONE

D. EUGÊNIA BRUGGMAM
'Faz anos hoje a veneranda se

nhora d. Eugênia Bruggm.am, ge
nitora dos 81'S. Alberto, Teodoro,
José e Henrique, Á ilustre senho
ra, os nossos' cumprimentos respei
tosas.

Completa hoje mais uma prr
'mavera a inteligente menina Ivo

" 1I1e Oliveira, dileta filhinha do nos-

· '80 prezado amigo sr. Jonas Oli
veira" dedicado funcionário da Di

,,"ret-oria de Obras Públicas e de sua
· .exma, espôsa d. Olga Oliveira. MENINO MURILO

Assinala o dia de hoje o aniver
sário natalício do inteligente me

nino Murilo, filhinho do nosso

distinto conterrâneo sr. Tupi Sil
veira, residente em Curitiba.

D. LIMA CABRAL MACHADO
Faz anos hoje a exma. sra. d.

.Lirna Cabral Machado, digna espô
-sa do sr. Nelson d'Almeida Macha
.do,

/I'

SR. JOSÉ PESSOA MENINO CAMPOLINO
O sr. José Pessoa, estimado ar- Comemora hoje mais um anl-

· .quivista da secretaria da Fazenda, versár io natalício o galante e tra-
.zmiversaria-se nesta data. vêsso menino Campolino José AI-

SR. ZENON PEREIRA LEITE ves, enlevo e graça do lar do nosso
Deflui hoje o aniversário nata- prezado amigo sr. Campolino Ja-

.Jícío do nosso distinto conterrâ- 'cinto Alves, bancário aposentado e

.neo sr. Zenon Pereira Leite, mui- de sua exma. espósa d. Antônia L.
10 estimado Inspetor da Alfãnde- Alves.
:ga de Põrto Alegre. Os amiguinhos de Campal ino

irão á residência de seus pais, on

de lhes será oferecida uma f'esti-SR. MANOEL XAVIER
Transcorre �Oje C\ aniversário nha intima.

natalício do sr. 1WUOb.
.

�avier,
:funcionário da firma Carlos hOtp- FAZEM ANOS HOJE:
.nke S. A. -'Comércio e Indústria. - o sr. Osny Meira, bancário re-

I
sideni,e em Curitiba. (

S�. JOÃO DI�S �RASCHER - o sr. Heitor, Souza, prof'es-
Ve passar hoje mais uma data

I soro.aníversátia o nosso distinto patrí-I - o sr. Agenor Povoas Neto, fi
.cío sr. João Dias Brascher, .pessoa Ilha' do sr,'

Agenor Povoa� Júnior;
muito conceituada nos meios so- telegr-afista.
.cíaís e comerciais da cidade de - a srta. Zélia da Luz, filho do
Lajes, onde reside. I 81'. Jacinto Avila da Luz.

Seu decisivo prestígio pesso�l - a srta. �andira .

Delamhert,
-valeu-lhe' lógar m'i"lIêsfaque po "bl- , ,- o sr. Guiomar PIres.
retorto do Partido Social Demo-! - a sr ta. Celina Gonçalves,
.crático daquele importante muni- I - a sra. Maria L. da Rosa, pro-
oípío serrano e a admiração de Iessora em São José.
muitos amigos que, por certo, ho-I - o sr, Manoel Henrique Simon.
je o farão alvo de manifestação de', _

simpatia e apreço. ! SRA. PAULO FONTES
"O EilTADO" lhe deseja perenes' A efeméride de amanhã regista

felicid:tdes. i o aniversário natalício da exma.

r si-a. d. Ada Filomena Fontes, d�-SRTA. LEDA MARIA LUZ I gna espôsa db analisado conterrã-
Faz anos hoje a gentil senhorita neo dr. Paulo Fontes.

Leda Maria Luz, aluna do Institu- i 'A ilustre dama que é muito ben
to Coração de Jesus e dileta filha quisia na sociedade local por seus

do nosso amigo sr. Artur Luz e de nobres sentimentos e bondade de
sua exma sra. d. Roselinda 'I'eive coração, receberá de suas inúme
Luz. ' I ras relações sociais, os cumpri-
Ás muitas homenagens 'que lhe mentes a que' faz jus.

prestarão nesta data, com" prazer,
/

. juntamos as nossas.

I
SR. FLORISMUNDO GARCIA
O sr. Florismundo Garcia, dili-

SR. AIR PEREIRA gente operário, faz anos amanhã.
O nosso distinto patrício sr. O aniversárianle é pessoa larga

Air Pereira, alto funcionário da mente relacionada no sub-dístri
Ford, onde chefia importante sec- Lo do Estreito, onde por seu pres
ção, comemora hoje o transcurso

. tígio desfruta destacada posiçao
de seu natalício. i no Diretório do Partido Social De-

O aniversariante que é muito mocrático.
benqui.sto nesta cidade, por certo, "O ESTADO" o cumprimenta,
será cumprimentado por seu nu-

efu�ivamente.
'lUero círculo de relações de amiza-:

, de. MENINA SUELY-IZABEL
Comemora mais uma data nata-

D. WALDA ORTIGA FEDRIGO ÜCia, amanhã a encantadora me-
Decorre hoje o aniversário na- nina Suelyllzabel, alegria e encan

talício da exma. sra. d_ Walda Fe- lo do lar do sr. José Gonçalves
drigo, viuva do sr. João Fedrigo, Franco e de sua exma. espõsa d.
do comércio desta praça e de Car- Nair Gonçalves Franco.
los Fedrigo, aplicadO aluno do ÁS sua amiguinhas Regina-Stel-Colégio Catarinense. lia ofere.cerá umà farta mesa de do-

ce� e hql1ldos. ,SR. JOÃO ALFREDO MEDEIRO
I

VIEIRA MENINA REGINA STELLA
A efeméride de hoje assinala o I Decorre amanhã o dia natalício

'aniversário natalício do nosso bri-
da encantadora menina Reg'ina Stel-1hante confrade sr. João Alfredo
la, filhi'-a do nosso conterrâneoMedeiros Vieira; redator do "Bole-
sr. Sílvio Ferrara e de sua dignatim Qomercial" que se edita nesta
espôsa d. Maria B. Ferrara.

clclade.
O aniversariante que conta com FRANCISCO SALES REIS

nluiLa� relações de amizade, rece- nllllmnb!II'?fI''''''l'H''. <, '.,�'�'
terá os cumprimentos de seus ami- "'az anos amanhã o Jovem con-

,
gos lJC,Io d,eCOrrel' de tão grato a-I tel'ràneo.:I!:rancisco Sales Re�s,. mui-cünlpcimcnlo. to apreCIado nas rodas SO,ClaIS.

SR. ANTóNIO ELISEU DA SILVA

CREDITO MUTUO PR'EDIALTranscorre amanhã o aniversá-
rio natalício do nosso distinto e es-

timado conterrâneo sr. Antônio
RESULTADO DO 200 SORTEIO DO PLANO "B", REAI.IZADO

Eliseu da Silva (Pipa) sócio-tesou- tf
NO DIA 9 DE �ARÇO DE _ 1949

reiro dos Estabelecimento José CADERNETA N0 29.625
Daux S. A. - Comercial. O ilustre

Prêmio maior em mercadorias, no valor de -Cr$ 6.000,00
,natalieiante que é cavalheiro mui-

APROXIMAÇõES SUPERIOflliS APRÚXlMA:ÇÕ�S INFEHiORES
to benquisto nos nossos meios so- Em mercadorias no valor de Em mercadorias no valor de
ciais e comerciais, por seus predi- Cr$ 1.000,00 cada uma Cr$ 500,00 cada uma

cados-de espír-ito e bondade de co

ração, . será homenageado por seu

vasto circulo de amigos, entre os

quais, prazerosamente, nos conta
mos.

Caderneta n. 29.626
Caderneta n. 1.358
Caderneta n. 39.710
Caderneta n. 25.122
Caderneta n. 37.968
AVISO: O próximo

",.

Caderneta n. 29.624
Caderneta n. 1.356
Caderneta n. 39.708
Caderneta n. 25.120
Caderneta n. 37. 966

,

sorteio realizar-se-á no dia 30 de março.
X-X-X-X

.

RUI PEREIRA LOBO
Aniversaria-se amanhã o jovem

conterrâneo Rui Pereira Lobo,
competente funcionário da secção
de máquinas da firma Carlos Hoep
cke S. A. - Comércio é Indústria.

Desejamos-lhe francas prospe
ridades.

o resultado acima é do sorteio do mês de Fevereiro, extraido dos
cinco prêmios da primeira extração da Loteria Federal, realizada no di..

9 de Março· de 1949.
Florianópolis, 10 de Março de 19t9.

YISTO: Hélio Milton Pereira - Insp. Aux. de CL. de Sorteios
P. P. J. MOREIRA & CIA

'Domingos F. de Aquino - Superintendente Geral

PROFESSORA ALAIDE SARDÁ DE
AMORIM

Transcorre amanhã o aniversá- Snra. Viúva Laura Rodrigues Corrêa, filhos, pai, irm�; s(,gr�,
ril' natalício da exma. sra, d. Alai- cunhados e mais parentes, profundamente abalados com o desapaeecl
de Sardá de Amorim, professora menta do seu inesquecível Orlando, agradecem a todas pessôas arulgas
do Grupo Escolar Dias Celha e es- que o acompanharam em seu leito de dor e ao de des�n�o eterno, e �npôsa do nosso amigo Egídio Amo- tecipam agradecimentos a todas que comparecerem a Missa em sttl�.a
rim, alto funcionário da Caixa Eco- gio de sua alma que será realizada ásá. 7 horas do dia 14, segunda feira,
nõmica Federal. na Catedral Metropolitanà.

::�:i'�:;2Y:i:��::�:",:�:E;1 ·Ou-'·lol"a'-Ex-po-s·l-ção-d-eL-ai'esvo, alvo das melhores e maiores

Programa
Dia 12 - Sabado

10 h - Inauguração da sede da Associação Rural.
11 1,1 Inauguração do Forum

,12 h - Churrasco oferecido pela Comissão Executiva da Ex-

AGRADECIMENTO E MISSA

homenagens,

SÁ LUZD. DULCE
A efeméride de amanhã regista

o aniversário natalício da exma

sra. d. Dulce Sá Luz, digna espôsa

I
do sr. Arnol�o �uz, benquisto ta
helião em Joinvílle.

e •

FAZEM ANOS AMANHÃ:
- a sra. Malvina Freyesleben,

espõsa do sn, Hugo Freyesleben.
- a sra. Lucy B. Wagner, espô

sa do sr. Laudelino Wagner, co-

posição.
14 h - Inauguração do certame

22 h - Baile de gala do Clube 14 de junho
Dia 13 - Domingo

11 h - Inauguração do Busto de Thiago de Castro
A seguir, solenidades diversas da Exposição.

Dia 14 -Segunda-feira
14 h -' Encerramento do certame, com desfile e entrega de

prêmios.
merciante.

-a-

O Sr. �O�:�:�:���mor Aguiar PRECEITO DO DIA
Borges, brilhante oficial da: nossa NEM OITO, NEM OITENTA
Policia Militar e adido ao Gabi- Os sapatos

_

de salt? a.lto de- obr.iga6'ãonele do Governador, acaba de ma- formam os pes e prejudicam a 'Y
tr icular-se na Faculdade de Direi- saúde. No ent�nto, a passag�m A mulher tem obrigação de se.l'\to, �otivo por que os seus co.legas ,pa�a sa�t�s �alxos,. com o. flm.1 bonita. Hoje em dia só é feio queme amigos lhe prestaram signif'ica- de corngIr. esses íncoveníentes

quer. Essa é a verdade. Os cremestiva homenagem, com voto. de deve. ser feIt.a aOS pouc�s, ?ara protetores para a pele se aperfeí-êxito nos seu estudos superrosos. que o organismo, e principal-
m dia a dia

'

- .

t çoa I •mente os pés, nao se ressin am
Agora já temos o creme de alfa-

com a mudança.
ce "Brilhante" ultra-concentrado

•
Procure acos tu rr:a'ri.-se aos

que se caracteriza por sua ação ra
sapatos de s�ltos baixos, rr:a� ta- pida para embranquecer, afinar
ca-o gmdat'lvamentc, tiiminu- refrescar a cutis.
indo aos poucos o tamanho dos

Depois de aplicar este creme, ob..
saltos.. -SNES. I

serve como a sua cutis ganha um

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

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

tempo que evita os panos, as man..

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

- A reunião cC1r.rrooada pelo co-
va e sadia vo�ta a imperar com o

modoro da Federação de Vela e
uso do Crem. de Alface "Brilhan-

Motor de Santa C1atarina, para. o

ante-o'ntem, no Clube 12 de Agõsto,
deixou de realizar-se por falta de

I

A beleza

número.

VIAJANTES:

�R. VIRGíL[Ü DIAS
Procedente de Blumenau, acha

se entre nós, o estimado cidadão
sr. Virgílio Dias, pessoa de desta

que nos meios comerciais. Augu
ramos-lhe feliz estada nesta capi
tal. segundo já nos disseram, pretende

estar á rua no Sábado de Aleluia.
Cá estamos para aplaudir e in

centivar áqueles que prE(tendem
ressuscitar o Carnaval dos carros

alegóricos e críticos, que, com tan
ta arte, idealizavam os artistas

daqueles tempos.

te". Experimeate-o.
É um produto dos Laboratório.

Alvim & Freitas. S.IA.

REUNIõES:
Os velhos foliões Luiz Mello e

Arnaldo OliveÍra já convocaram
para o próximo sábado ,dia 19, uma
reunião no Clube 12 de Agõst-o,
p'ara o ressurgim'ento do antigo
Carnaval da Ilha tão saudosamen
te evocado hoje pelos verdadeil'os
e leais súditos de momo.

Naquela data, ás 20 horas, no

clube da rua João Pinto, se trata
rá da fundação da Sociedade Car

navalesca Filhos do PlaneLa que,

PARA 'FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
E SP I N H A 5 f E TC.NUNCR EXISTIU IGURl

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. �.,/?.u()4fIÇ/1c "s sOP"'S HEL:�\a
.. �vf" o PREP ...R"R le Õ 1\",0

e

coM ••opa,
\un

250 cc.) u",a
plolo d lel'eodo (

paTO um
chó de áQuo I

• dêste produto
ch',coro de

e sopa bem cheiO

colher das d
d na fervura por mais

('25 O''·), del,ao
o

ror todo o p-acot. utilll.
5 MINUTOS, Para prepa ,

9 chícaras das de �guo fervendo, ou seja, 11-'l- litro.

AS SOPAS PRONTAS

sAO

,

A SERVIÇO DA SUA COSINHA
ENCONTRADAS NOS EMPÓRIOS, MERCEARIAS, t rc,

SOPAS PRONTAS

MAlTEMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA $. A.
Rua José pãulino. 717 - Tel, 51-7277 • São Paulo

..

Ouçam diariamente, das 9 àsv13 e das 17 às 122 horas

. RaDIO TUBA' ZYO 9
1�30 kilocielos ondas; médias de 196 metros

TUBARÃO . S. CATARINA

VENDE-SE' por motivo de mudança
Grande área de terreno ià cultivad'8

(Distante cerca de seis quilometros da capitol-Beirro-Barreiros
• Area, de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

_6 casas' de madeira e uma de material.
TRATAR:

COMO APRENDER A DANÇAR
�

�
AGORA EM 3.' EDIÇÃO

.' �
.

Ampliada, com os últimos passos de Bolero,
'loIt'írrJt Swing e ,Samba, contendo 94 gráficos e 254

� r passos, facilitando a senhoritas e cavalhel-
r._L.

. ros aprenderem em suas próprias casas em
>Uf11A,U. 10 dias apenas, no principio sem companheí-
.�L-. ro ou companheira. Método de ritmos mo-
JlUVUIU demos pelo Prof, Gino Fornaciari, pro-

l)diro�
fessor do Club Militar da Força Pública de

1\. �.
S. Paulo. PREÇO CR $ 41,00.

4Jê ........-;--. .

*
.�. -411 Pedidos p.lo R.embolso Postal, com o outor:

t
Caixa Pastai; 649 _ SÃO PAULO

·Guia do Paraná
.

Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende
eeeos,

Cada guia e vendido aco-nnanhado de um mapa rodoviário do
Paraná e Santa Oatartna,

Redação: Rua Prudente de Moraes, D. 626. - Curitiba.
- ._- --- ---------------

BOM NEGOCIO
.para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
iCerta de 10·/. ao ano pom recebimento de juros mensais.

Informações nesta redação I

IEm grande atividade
(Granadeiros

os

da Ilha»
Eleitas as comissões de, Beda- I VOTO DE LOUVOR AO "DEMO-

ção dos Estatutos, Trabalhos e CRATA CLUBE':
Finanças e orçamento - Grandes A.. Soe. Carnavalêsca "Granadei-
colaboradores f.azem suas doações ros da Ilha "fez constar em sua se-
- Notas. gunda ala; um voto de louvor ao

• • • • • Democrata Clube e. aos seus dir-i-
Conforme fôra amplamente divul

gado, real izou-se quinta feira ulti

ma, na séde social do Democrata

Clube, a segunda reunião de ÀS
sembléia geral da Sociedade Car-

I
navalêsca "Granadeiros da Ilha" -

presidida pelo jornalista - verea

dor Jairo Callado.

COMISSÃO DE FINANÇAS E

ORÇAMENTOS
O Presidente Jairo Callado pro

pôs," em seguida, que, a Sociedade
tivésse lima Comissão de Finanças
e Orçamento-s, indicando seis no

mes que foram aprovados pela As

sembléia. A referida Comissão fi':'
cou assim constítuida :

Elias Mansur Elias
Miguel Daux
Eduardo Rosa

Astrogildo Machado
Raulino Horn Ferro
Lauro Mendes

gentes, pela maneira gentil com que
atenderam aos desejos de se fazer
realizar as sessões, em sua séde so

cial.

CUTIS
e sem ViÇO

.rt?-'- ':: As pérfidas ruo

.' . gas na testa e ao

11ft . redor dos 'olhos.
as sardas, mano

chasjcravos e es

pinhas. são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições. lançando' nu
vens sobre a sua felicidade. con-:
fie nas virtudes do Creme Rugol.
Rugol corrige rapidamente as cau
sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

beíezador , usado todas as noites
em suaves massagens no rosto,
pescoço, e todos os dias como

base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos. dá vi

gor e mocidade à pele. Com ape
nas urna 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

5

Florianópolis - nesta redação ou Escritório 1. de A L. Al'l:es. . ......•••.•.••••... r •• �

Barreiros - com o proprietário Mathias Iha. OS P):UMEIROOS COLABORADO-
Blumenau - com o sr. Chrístíano Knoll, no Hotel Cruzeiro. RES

A Sociedade Carnavalêsca "Gra
nadeir-os da Ilha" - por seu Pre

sidente, Jairo Callado, vem de re

ceber as seguintes doações:
Charles Edgar Moritz - Terreno

'para a construção do galpão.
Orlando Scarpelli - Pedras pa

ra, os alicérces
Dr. José Boabaid - Cr$ 3.000,00
Prefeitura Municipal - .

Cr$2.000,OO
Miguel Daux - 15 dúzias de ta

boas
Paulo Mendonça e

Tancredo Host.erno - 1.000 tê
lhas.

Celso Ramos - 20 duzias de tá

boas
Dr. Henrique Batista - 500 te

lhas

Osny Ortlga - 500 telhas
Dr. Cid Amaral - 500 telhas.

........... \
.

COMISSÃO DE REDAÇÃO,' DOS
ESTATUTOS

Foi aprovada a indicação da co

missão que redigirá ps Estatutos da

Sociedade, ticaudo a mesma, assim
consttuida:

.

Dr. Rubens de Arruda Ramos

Acy Cabral Teive
Clernentino Fausto B. de Brito
Heitor W. dos Sant-os
Thiago Vieira de Castro
Clito de Souza Dias

Astrogildo Machado
Essa comissão deverá reunir-se

no proximo domingo, no mesmo

local, as 10 horas da manhã, afim
de proceder a leição do

preSiden-1te e a do secretario,

COMISSÃO DE TRABALHOS
Foram apresentados mais os se·

guintes nomes para a formação da
Comissão de Trabalhos, junto ao

Galpão da Sociedade: Eugenio Wi-

.. chétti, Victor Espindola, Aristides
de Oliveira, Izidro Costa, João Ser

ratíni, Raul Silva, Paulo Silva, Do
ralécio Soares, Mario Dias e Jonas
Carioni.
••••••• OI • .. • .. • .. .. .

. . - � .

NOVA REUNIÃO ,QUINTA FEIRA
Ficou marcada uma nova teuniâo

da diretoria e Comissão de Traba

�oo, para a proxima quinta feira,
no mesmo local e horario.

Agenca· 6er.a1 para Sta� Catarna
,

�ua Felipe Schmldt. 22�Sob;
Caixa Postal. 69 Tel. "Protectora" PLORJANOPOLIS,

de amar, .. e ser amada.

CREME

RUGdL
Alvir:n & Freitas,L1da.-C.P _ 1379·5_Paulo

�I".."••"

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
�ularidade na entre�a
de seus iornaee.

•.. reune som._. acabamento ..
solidez ... no piano perfeito!
Além de vários modêlos para
pronta entrega ... êste maravi
lhoso piano pode ser' seu hoje
mesmo, através do plano da
pagamento. a longo prazo!

SuhlVartzmaOD
_ RE�ESENTANTE

Catarina

S/A
para Santa

KNOT
Cx. 134 - Tel. KNOT

FlorianQpolis

Larga-me...
Deixa·me grilar!

FRAQVEZAS EM GERAI.
:vINHQ CREOSOTADO
"SILVEIRA"

",# I'
,

"

;>. I

,

XAROPE
S•. JOiO.,

Combate a tosse� a

bronquite e oa reefria
dos. João O Xarope S.
éeficaz no tratramento
das afecçõ..p. gripais e

dos �ias respiratórios.
O Xarope São João
eQlta o càtarro e faZ:

expectorar fàcilmente·

•..••........•.................• �

QUARTO PROCURA·SE

Estudante .de Direito pro
cura Quarto

.

Mobiliado; com

ou sem refeições, em ambien .. ·

te de sossêgo,
Permutam-se referências.
Cartas para ARFON nste

jornal.

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ,

ADVOGADOS
Escritório: Rue João Pinto

,n.O 18 -- Florianópolis

.Represenínnte-.�io
Representante' especialigado em artigos texteis, otimamen

te introdvzido no comércio a1(icadista, aceita representação de
fábrica de tecidos, artefatos de tecidos e dõs demais artigos
similares, rendas, etc., para a praça do Rio de Janeiro. Aceita
tambem representação de artigos de outros ramos. Cartas para
Werncl: .MandeI, Rua Laranjeiras 210,s./ 806, Rio de Janeiro.

SÉoe SOCIAL:

PORlO ALEGRE
_---------

RUA VOLlJNTÁR.IOS DA PÁTRIA N.· 68 - I.· ANDAR

ClI''(A POSTAL, 583· TELEFONE 6f;4.� � TELEGRAMAS: .poO-rE(.':T'ro '�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Imigração de técnícos
\

IDforma�õbs do estrangeiro
"O Brasil, para conquistar o futuro a que tem direito, só

tem um caminho a trilhar, um programa a cu�prir, uma pol í

trea em que se inspire: Produzir".

I
I

,
I

/

Os pedidos de locação de seus serviços, bem como quaisquer outras ü"Ü"·.,I·,

ções sõbre o assunto, deverão ser dirigidos ao Serviço de Imigração' de. T(G ricos,
.no enderêço abaixo.

Recebem-se, com agrado, sugestões que visem o aperfeiçoamento dos métodos
concernentes à imigração dirigida".

GRUPOS - FÁBRICAS

Ref. Ramo de Atividade

<6 653 Engenheiro eletrotécnico, especializado em técnica aeronáutica, diretor dn

firma alemã "Focke Wulf Flugzenbau" de Bremen, propõe a transferência
de um grupo de técnicos especializados em aviões, a fim' de instalar no Bra
sil um serviço. de pesquisas .aeronáuticas adaptados às necessidades do pais,
proporcionar o desenvolvimento construtivo de aviões e mecanismos propul
sores, e organizar uma indústria, para a construção de aviões e propulsores
a jato e a foguete.

·6 177 ortcína mecànica de automóveis, (reparação e

técnicos, a maior parte dos quais mecãntcos de

bém alguns engenheiros, eletricistas, todos de

tendo trabalhado para a UNRRA.

revista), compreendendo 28

automóveis, ��cluindo tarn
nacionalidade ucraniana, e

,6 164 Oficina mecânica especíatízada na fã,bricação de peças para motores. de IX
plosão e compressão. Pode trazer, aparelhagem completa, assim .como a maio

,

ria do pessoal, todo composto de italianos.
� 173 -Grupo de construtores lituanos,' de 200 técnicos, entre os' quais construtores,

engenheiros, arquitetos, técnicos em construções de madeira. 'Especial1zados
no planejamento e construção de casas, sanatórios, teatros, escolas, bibl1o

tecas, museus, estradas de rodagem, estradas de ferro, pontes, indústria da

madeira, móveis, etc. Oferecem a quantia de 200.000 marcos para garantia
do transporte,

� 056 Emprêsa de construções, �specializada na produção do vidro "Simpix",
composição de vidro, aço, e cimento, servindo para superficies construídas

segundo os princípios de concreto., e que poderão servir para a passagem de

pessoas e de veículos; usado para clarabóias, telhas, muros e paredes. O gru

po é composto de 4 técnicos especíaltzados : um gerente, um engenheiro, um

contra-mestre e um feitor.

6 172 Grupo de construtores poloneses em número de 300, especía.Ilzados na cons

trução de casas e edifícios.
6 174 Grupo de 60 técnicos construtores poloneses,

prlo, deseja junta;r-se, com seu capital, à firma

6 175 Grupo de 50 técnicos construtores, rumenos,
construções de casas e edificios.

{; 167 Emprêsa belga de construções de címerito armado, especializada em porrtes.:
construções civis. Possuí aparelhagem própria ,e 150 operáríos qualificados,

,fj 519 Engenheiro civil, chere de urna firma de construtores belgas, deseja vender
todo seu material, e transferir-se para o Brasil, a fim de montar aqui uma

fábrica de cimento, caso lhe seja possível encontrar em nosso país uma em

prêsa dotada de capital disponivel e interessada nessa iniciativa.

possuindo equipamento pró
de construções no BrasiL

especíaltzados em pontes e

6 185

.'6 136

.6 654

6 102
-6 191

·6652

4194

'Alemães

Ref. Profissão

,6 665
-6655

·6746

6 760

Engenheiro.
Técnico em rádio, especialista em alta frequência, ser
víços técnicos de vácuo.
Engenheiro de minas, diplomado pela academia de Mi
nas, em Freiberg.
Técnico textil especializado em tintura de lãs e outras
fibras; estudo e longa prática em diversos estabeleci
mentos da Alemanha e Tchecoslováquia.

Austríacos
Engenheiro especialista em cimento armado pontes e
possuidor de várias patentes.

"

Engenheiro especializado em construções de .aço : pon
tes grandes; até 1944 construtor-chefe da Usina Krupp;
possuidor de várias patentes.
Engenhei�o especializadO em Usinas hidráulicas, possut
dor de varras patentes.
Engenheiro especializado na construção de estradas Cie
rodagem e auto-estradas. Foi chefe e di�,igente das
.Estradas Autovíártas na Áustria. Muito compet enue em
terraplanagem e ccnstruções de estradas e terrenos 0-
ticeis.

. ,

Arquiteto construtor, chefiou as construções de prédios
para vários Ministérios, em Madrid. Construções de
cidade e prédios monumentais, usinas tndustríats: re
cente da Alta Escola Técnica de Graz.
Engenheiro especializado em tudo que se relaciona com
a Eletrotécnica, trens elétricos. Possuidor de várias pa
tentes.
Engenehlro geólogo, tornou-se conhecido como dcsco
bridor de minas de carvão' e ferro.

.6 731

6 732.

.6 733

.6 736

-6 737

6 73&

Búlgaro
·6 653 Engenheiro mecânico, diplomado pelo Renseelaer f'oly

tecnnic Institute.
Canadenses

6 661
,6 660
.6 659
,6 747
6 657

6 658

Engenheiro
Engenheiro
Engenheiro
Engenheiro
Engenheiro
papel.
Engenheiro

civil.
mecânico e industrial
de minas.
de minas.
mecânico, especíaltzacto na raortcação do

químico,

,6 656 Técnico em calçados.

·6 749

Espanhóis

6 695
6 748

Franceses
Pilôto de bombardeiro da RAF. Atualmente Supervisor
do Serviço de Aviação da Sociedade de Tunis do Pe-
tróleo Standard,

.

Engenheiro.
Engenheiro eletricista mecânico, diplomado pela EscoL,
de ,Eletricidade e d.e meqânica industrial de Paris.
Atualmente engenheIro no Serviço de Eletricidade da
Direção dos Trabalhos Públicos da Tunisia,
Torneiro mec'ãnico, soldas elétricas - automóveis.
Agente dos Serviços de Contrôle das Companhias Fer
roviárias da Direção dos Trabalhos Públicos de Tunis.

Húngaros

·6 654
6 750

•

6 751 Técnico Textil.

6 662 Engenheiro.
6 663 Engenheiro.
6 656. Engenheira.
6 664 Chefe de oficina mecânica.

Inglêses

idade Esta- De-
do civil pen-

at!:. dentes40

24

Solto

34

25 Caso

Caso 4

24 Solt ..
�

31 Caso 2
34 Caso ;2

28 Solt,

56 Caso
31 Caso
22 Solto
29 Caso

\CINEMAS
ODEON - ÁS 10 hs,

Grandiosa matinada
No programa:

1) - O Esporte em marcha Nac.
2) - Pathé o museu Short
3) - A horta da Vitoria Desenho
colorido.
4) _ Em plena selva Africana Short .

5) - O mata ovos Desenho colori- Esmolas
do

•

ô) - Uma gozadissima comedia:
CAVADOR DE FUROS

Rir ... Rir ... Rir ...
Continuação do sensacional seri

ado:
O FALCÁO DA FLOREST A

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE
FLORIANóPOLIS

Movimento do mês de fevereiro próximo findo
Mensalidades recebidas . . . . . . . . . . . 5.751,00>
Idem de um anônimo........ . 2,00
Subvenção Municipal 20 semestre de 1948 .. ,...... 6.000,00-

com

Herman BRIX
O Novo Tarzan

'3/40 Episódios
Preços:

Cr- 3,00 e 2,00
LIVRE crianças maiores
poderão entrar.

de 5 anos

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

dústria, as ofertas de té'cnicos e especialistas europeus e de outras procedências de

1nterêsse, que desejam emigrar para o Brasil.

O emprêgo dêsses elementos na indústria brasileira muito contribuirá lHra' o
desenvolvimento de nossa economia.

I�IPÊiúAi·:..:..,· Ás"i 'h�:"""
Matinée do barulho

1) Noticias da Semana Nac.
2) - A horta da vitoria Desenho
colorido.
3) - Em plena Selva Africana Short
4) - O mata ovos Desenho colori
do
5) - Gozadissima comedia:

CAVADOR DE 'FUJWS
AS AVENTURAS DE RUS'l'Y
Ted Donaldsoq Ânn . Doran e

o cão RUSTY
RUAS DO. PERIGO

Cr$ 11.753,00

distribuidas à 239 mdígêntes .

Movimento do Albergue
ENTRADAS

Adultos:
Homens
]dulheres .

Crianças:
Homens .

Mulheres .

PERNOITES

12.620,00

33.
12

190
63

S
5

19
la

com

Robert LOWERY
.Jane Withers.

Continuação do sensacional serl
ado:

O FALCÁO DA FLORESTA
com

Herrgan BRIX
O "Novo Tarzan

5160 Episodios
2/30 Eps, do seriado:

TERROR DAS MONTANHAS
com

RaJlPh BIRD
Preços:

Cr$ 4,00 e 3,00 Imp .>10 anos

ROXY
.

.:..:.X 2' i;s:
, .

Mati-née Colosso
1) Cinelandia Jornal Nar-.
2) - Pathé o museu ShOl'Í

AS AVENTURAS DE RUSTY
Ted Donaldsorí Ann Doran

') cão RUSTY
.

RUAS DO �ERIGO
com

Robert LOWERY
Jane Withers.

Contrnuação do sensacional seri
ado:

O FALCÃO DA FLORESTA
com

Herman BRIX
O Novo Tarzan

2/3°' Eps, do seriado:
TERROR DAS MONTANilAS

com

Ralph BIRD
Preços:

Cr$ .4,00 c 3,00 Imp.. 10 anos

OIiÉoN' � 'Á�'2 'l��:"""'"
Matinée ,das moças
Colossal programa:

OS PALHAÇOS
C0111

Alida VALLI
Beniarmino GIGLI

CASA DE BONECAS

. Adultos:.
Homens: .

Mulheres .

Crianças:
Homens .

.Mulheres .

'

.....

REEMBOLSO POSTAL'

Procuram-se, em todas as cidades, Agentes exclusivos, para
a venda lPelo reembolso postal, de tecidos de linhos 'e lãs, para ho ..

-

mens e senhoras, de nossa importação e produção propria. Ótima
comissão.

Oferta a Caixa Postal, 5427 _ São Paulo.

FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE
Recebemos e agradecemos o se

guinte oficio:
Florianópolis 11 de março de 194.9
lImo. sr. Pedro Paulo Machado

Diretor do "O Estado Esportivo".
De ordem do sr, presidente cum

pro o dever de comunicar a V. S.
que em reunião do Conselho Deli
berati vo dêste Clube, realizada no

dia 5 do corrente mês, foram csco

lhidos os srs. Irajá Gornide e Antô
nio Pascoa] Apostolol, para exer

cer o cargo de presidente e vice
presidente, respectivamente dêste
Clube, em virtude da renúncia dos
srs, dr. Raul Schaefer e Antônio
Pascoal Apóstolo.

'

Em vista disso, o presidente elei
to, nomeou os demais membros da
Diretoria, para o biênio de

.'

::'148'
e 1950, que ficou assim constituída:

Presidente de' honra - Dr. Raul
Schaefer
Presidente - Irajá Gornide -

Vice-presidente - Antônio Pa3Cr,·
aI Apóstolo
Secretário-Geral _ Waldir de

Oliveira Santos.'
10 Secretário - Walter Dauer
10 Tesoureiro - Dr. Nestor Car

neiro
2° Tesoureiro - Hartwtg Beck
Diretor Geral de Esportes Ter

restres - Izidro Costa
Diretor de Futebol Profissional-

Hercilio Poli
'

Diretor Social - Wilson Abr.aham
Diretor de Propaganda Anto-

nio Fleurv Barbosa
Diretor' do Patrimônio

lio Zomer
Orador _:_ Dr. Orty Magalhães

Machado.
Na certeza de que os novos diri

gentes continuarão a merecer o
mesmo apôio e simpatia recebidos
por seus antecessores aoroveito o

ensêjo para a�Jresent�r·lhes as se
gurancas da minha estima e consi
der-ação.

Waldir

Gctú-

de' Oliveira Santos
Secretário-Geral

Grupo de especialistas experimentados na construção de usinas hidráulicas e

em eletrificações, compreende arquitetos, engenheiros eletricistas, mecânicos,
assistentes técnicos e operárros qualificados. Os engenheiros constantes cio

grupo, �m número de 20, estão aptos a elaborar projetos, planos, evecu ;Ô'ilS,
etc.

Fábrica de rádios receptores, composta de técnicos e mecânicos italianos, e

possuindO também tôda a aparelhagem e material necessários.

GruP9 de técnicos alemães, especíahzados em cinema, acústica, fotogra.fia,
rádio e discos. Aparelhagem própria e completa.
"Soclété des Editions Algap". Firma de editores franceses de revistas de luxo.

Conjunto orquestral, composto de 5 pessoas: violino, acordeon, piano, gui
tarra e baixo; possuem guarda-roupa próprio, instrumentos de primeira or

.dem, microfone, jogos de luz, artigos de palco e repertório internacional,
grande expertêncías em bars, hotéis e rádio. '. '

Fábrica químico-farmacêutica, composta de 24 operários qualificados, baltas.
Firma estabelecida desde 1921 em Riga. Manufatura de vários produtos quí
micos, e manufatu� de produtos farmacêuticos. No pessoal técnico inclui
também engenheíros-químícos, químicos, etc.
Fábrica de meias e artigos de tricô, de Wuppertal. 300 .técnicos e 200 máquinas.

com

Délia GARCES
Jorge RIGAUD
No programa:

1) - A marcha da vida Nac.
Preços:

Cr$ 4,00 e 3,00
LIV-fl-E Crianças maiores de 5 anos 2) - O Mata ovos Desenho colori-
poderão entrar do I

IMPEHIAL - ÁS 7,30. hs. Preços:
Gi�,...tt;SCO programa duplo Cr$ 4,80 (Unico) Imp 14 anos

O BANDIDO
. RITZ ODEON

com ÁS 4, 6,30 e 8,30 hs. Ás 7,30 .h's.
Amedeo Naziari Sessões Elegantes
Ànna Magnani - Uma historia absorvente!
CASA DE BONECAS - Tão cedo não esquecereis a

com l gradiosidade emocional da historia
Délia GAHCES

I deste filme!
Jorge RIGAUD S. M. O LEÃO
No programa: C O.R P o. E.

-r- 1) - Noticias da Semana Nac. com

2) Fox Airplan News 31 x 16, alua- Jonh GARFIELD - Lilly PALMER
Iidades -Hazel BROOKIS Anne REVERE

Preços: -Canada LEE
.

Cr$ 4,80 (Unico) - O filme que empolgo apropria
"Rigorosamente proibido até 18 anos .Hollywood!

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

- A Academia de Hollywood c
ROXY _ ÁS 7,30 hs. considerou a melhor historia do ano!

Colossal programa Uma verdadeira Obra-prima!
CASA DE BONECAS No programa:

com 1) - A mar<;ha da vida �ac.
Délia GARCES 2) - Metro Jornal Atualidades
Jorge' RIGAUD Preços:

I
OS PALHAÇOS RITZ

, com Ás 4hs. Cr$ 6,00 e 3,00
Alida VALLI Ás 6,30hs. Cr$6,00(unico) -C,UOll-
Beniarmino GIGLr

,.
\ nico.

No programa: ':Ás 8,30 hs. Cr$ 6,00 e 3,60.
1) Cine Jôrnal Nacional Imp. 1� (DEZ) anos.

apresenta:
ALMA

'ODEON

Rádio Guarujá
PROGRAMA PARA HOJE

Bonr9,00 _ ABERTURA
dia para voce ...

9,30 _ Arco Iris musical

9,45 ___.:. Carlos di'Sarli e

orquestra
10,00 _ Musicas

em gravações
10,30 _ MUZAK
11,00 _, Informativo Ouarujá
11,05 '_ Pedro Vargas
11,15 Déo

11,30 _ Variedades em gra
vações
12,00 _ A Vóz Evangélica
12,15 _ Oferecimentos musf

cais
15,30 _ Tarde Esportiva (Pal-

meiras X Paula Ramos)
17,30 Variedades

18,00 _ PeÇa o que quizer
19,00 _ Só los de piano
19,30 _ Noticiarío da Agen

cia Nacional
20,00 Musicas variadas
.20,30 _ Ema Sack
20,4:5 _ Francisco Alves e:

orquestra
21,00 _ Colar de tangos
21,30 Ultima melodias
22,00 _ Bôa noite ENCER

RAMENTO.

sua

brasileiras:

PASTA DENTAL
ROBINSON·

•

uaodo alguém, taI_ 6 .......
Iheir-o da illlBtraqllO a.cima, cnw
lhe. em ama.v,!l gesto. QJIl cé.Jioe do
excelente aperitivo KN01'. lame.r.
oe V. Sia. de acrescentar. ao�
oe... gentileza:EITE,É rAl1.
BEl'? O NEY APEí?lTIVO

PI1ED/LET(J!

lft!8j�"�[\ll:
r (//'1

Pf)OlJUro 'lA 1f110rU./lIlJ.;COIr, �U6VIlOS
'

.•"•.• _

ITA.JAI ........
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Nunca despreze
O VALOR DA

BOA APARÊNCIA!

•

1
I
\ bem barbeado ...

�egócio fechado.l
É m a i s econômico

preferir o melhor.

Fabricada com aço

superior, da mais fina

têmpera, a lâmina

GilletteAzul custame

nos porque dura mais.

GilletteAZUL'

Cabelos Broncos! .

•

Sinal de velhice·
A Loção B"ilhq,nte faz vol

tar a Cal' natural primitiva
(ca.tanha; leura, doirad� ou

negra) em pou.o templ!I. Não
, tintura. Nãomancha It. não
.uj�. O ·.eu ueo é lIMpo,
facU e agradeivel.
A Loção BrUhan ttl!l extingue

0:•.ca.pa•• o prurído, a .ebor
rhéa e tadae a. afecções pa
raeitária. do cabelo, a••im
como combate a calvicle, re

.itclizando a. raize. capila-
11'8•• Fôi aprovada pelo Depar
tamento Nacioqal de Saúde
Pública.

��mr�41F
Se ricos quereis ficar
De modo tacil etegat
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predia

I

I

Departamento de Saúde Ne-rvc)s- D.ebin:
Mês de março.-PIalitões tados·Provocam

Iheir�3Maf��mingo - Farmácia S. Agostinho - R�a co�e- .ii Neura.sthenia
19 - Sábado ..:_ Farmácia Esperança - Rua Conselheira '

Mafra. .'.
. 20 - Domingo - .Farmácía Esperança - Rua Conselheíro
..

Mafra.
.

26 - Sábado - Farmácia da Fé - Rua Felipe schmídt,
27 - Domingo - Farmácia da Fé - Rua Felipe.�chmidt.

_
O serviço noturno será efetuado pelas FarmacIas Santo

Antônio e Noturna, sitas às ruas João Pinto e Trajano �'. 17.
A presente tabela não poderá ser alterada sem previa au-

torização dêste Departamento. . .

Departamento de Saúde Pública, em 24 .de revereíro de
1949.

Luiz Oswaldo d'Acâmpora, farmacêutico-fiscal.

Há dez anos

p�ssados
MOSCOU, 11 (U. P.) - O "Prav

da" citou um descurso do primeiro
ministro Stalin,' pronunciado há
dez anos, como a base da atual poli
tica externa soviética. O órgão
of'icí ..l comunista declarou que
Stahn, naquela época, anunciou a

seguinte pol itica : 1) - execução
incessante de uma politica de paz
e fortalecimento dos laços comer

ciais com todos os países; 2)
Não se deixar arrastar a uma

.guerra pelos provocadores acostu
-mados a fazer com que outros po
vos tirem' suas castanhas do fôgo;
3) - Fortalecer a fôrça armada
soviética; 4) - Fortalecer os la

ços de amizade com os trabalhado
res de tõdas as nacionalidades.
De acôrdo com o "Pravda"

"êS-1tes' sábios principios stali�istas
eram e continuam a ser as bases da
Politica externa da URSS"; Salien
tou o ",Pravda", em editorial pu
blicado na primeira página, que o'
ultimo Congresso do Partido Co
munista da União Soviética, no

qual foi pronunciado 00 referido
discurso de Stalin, realizou-se pre
cisamente hã dez anos, Um arti

go de quatro colunas, na segunda
página, fC!i dedicado ao Congres
so Comunista.

Sabe-se que os russos estão se

preparando para reauzar novo

Congresso do Partido Comunista
da União Soviética. Há vários me

ses já estão se processando as elei

ções internas regionais no parti
do.

O editorial salienta a Importan
cía do discurso de Stalin no ulti
mo Congresso Comunista e co

. menta-o longamente. Aquêle dis-

curso e a oração' de Stalin, em

1946, antes das ultimas eleições
para o "Soviet Supremo", foram

classificados como bases dos pla
nos comunistas. Diz o editorial que
o discurso de Stalin no u ltimo.

Congresso fêz prognósticos acerta

dos sôbre os de.envolvimentos his

tóricos, observando que êsses prog

ca de tensão internacional, agr'es
são militar e colápso do sistema de

tratados de paz do ar.ós-guerra, da·
politica de' apaziguamento e sis- �
temáticas concessões aos agresso
res da parte dos círculos domi

nantes da Inglaterra, França e

Estados Unidos, que Toram uma

criLica ameaça á paz de lodo o

mundo. Sl·alin denunciou os pla
nos dos provocadores de guerra de

Munich e sua politica, que era

isolar a URSS internacional e di

rrgir a agressão de Hitler para

leste, contra a URSS".
-------

MAGNÉSIA 34

SaSURADA
ANTIÁCIDO DIGESTIVO

�,_._----------------

Represent.ações·
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E -QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇêES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAUW.

NAO DEIXE QUE O EX
Cf:SSO DE TRABALHO
DEBILITE O SEU OR
GANISMO, PORQUE 0-
CANSAÇC PHYSICO
E INTELLE.cTUAL O
LEVARA', FATALMEN.
-TE, A' NEURASTHENIA·

IRDOR DE
ESTÔMIIGO?

7/1.,'4' •
Com frequência a causa

é excesso de acidez; isto é,
o estômago contém umc

quantidade de ácido gás-
trico superior à normal e
daí essa sensação . tão in
cômoda de peso após
as refeições e as dores
próprias. da indiges-
tão.MAGNESIA BISURADA
é conhecida como excelen-
teantiácido ecorretivo dadi
gestão normal. MAGNESIA
BISURADA alivia rápida
mente e permite digerir
sem dores nem indisposi-

ções.
Em pó e em comprimidos.

GaNHE DINHEIRO'
em sua própria casa

Aprenda a revelar suas fotografias
e inicie uma profissao rendosa.

Com o nosso jogo de revelação composto
de: 3 banheiras, 1 prensa, 2 pacotes de
revelador, 2 pacotes de fixador, 1 lâmpada
elétrica, 100 folhas de papel fotográfico. 2'

clips e 1 folheto completo de instruções. até

lume criança pode revelar suas fotografias!
ISi não houver luz elétrica; use c de querozene.

. n máquina ,fotogrij·.:
fica do momento.
'. ,

Usa filmes 120 ou 620
Você pode tirar 8 íotoqrofters

de 6x9 cms., ou 16 fotos
de 4,5x6 cms.

Preço c-s 250,00

()s primeiros symptomas da:
meurasthenia são geralmente a;
insomnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e ner-

• vosismo. Ao sentir quaesquer.

destas manifestações previna
-se contra as suas consequen
cias. Trate·se immedíatamen
'te, com um remedio de' eífeito I

,!positivo e immediato. Não
d:omê drogas perigosas, VigonaJ'
tê o· remédio indicado para
qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo,
:restituindo 'ao fraco as forças
perdidas e a energia da juven
tude ás .pe8sÔas e6uride•• I

Recorte � coupon abaixo e envie-nos em carta f�chada selada com 60 cts.

EMPRtSA NACIONÀL DE REEMBÔLSO POSTAL
R. da Liberdade., 413 - ex. P. 1207 - End. Tel. "EMREPOL"- S. Paulo
Queira remeter-me pejo Serviço de Reembôlso Postal:
I Jogo completo de revelação 'de filmes ao preço de Cr$ 220,00
I Máquina fotográfica Belo-Box ao preço de .... _ Cr$ 250,00

(Riscar o objeto que não interessar)
NÃO COBRAMOS DESPESAS DE REMESSA

NOME._ __ ._ .. .. __ ._ _ � _. __ .. _ .. _._._. __ . ,_ .. _

RUA .•.... _ .. ._ _. . .. ._ _ .. _ _ .. � : ..

Correio pora onde devem rem.eter Q encomenda

VjQ'Oi1al�
'ORTI,'IC4 E DÁ SAÚDE
!'_�Q r "Iej,,M'(J.,.a&LTAS *' 5. Paulo

··i·-··-------·-----··-----------------··-----_·---------·_-----·_-----------------------------r-------------
ESTADO _ � __ .. .. _.. __ .. A i

ur me m t t' '.h "e. +__..... _.,.,••

Shaw critica o

, comunismo
LONDRES, 10 (U. P.) - George

Bernard Shaw descreveu-se a si
mesmo um comunista, mas decla
rou, simultaneamente, que o PIa
no Marshall é absolutamente ne

c,essario no momento. Esta obser

vação foi dita em uma carta dirigi
da a 'I'ehn Mahon, candidato COIT:m
nista ao Parlamento, nas eleições
que se realizam, amanhã, no dis
trito londrino de Saint Pancras.
Shaw aconselhou o candidato Ma
hon a repudiar' a orientação do
Cominform sobre o Plano Mars
hall - O cominform tem sempre
recomendado um ataque constan
te a este plano por constituir uma
manobra do imperialismo amerí
cano - e acrescentou: "Em meus

noventa e tres anos il�nho visto
muita coisa. Sou comunista e sem
pre me chamei comunista e quando
digo isto sei porque o faço, o que
não pode ser dito por muitos dos
nossos amigos. O Partido Comunis
ta não conhece mais de eleições do

que um leilão sobre um dia festi
vo. O Partido. Comunista reco-

mendou que na propaganda eleito
ral seja\ colocado em antagonismo a

I iniciativa privada e a estatal, ape
sal' de saber perfeitamente que na

Russia, os negocIos privados flo

rescem mais do 'que nunca. Reco

mendou o combate ao Plano Mars

hall, que no momento é absoluta
mente necessario a transformação
de cada eleitor tem eín um eleitor
contra Sir Stafford Cripss - Sir

Stafford é o ministro do Tesouro-

I
e representa o programa de auste

rid-ade da Grã-Bretan:ha. - Em

face desta inepcia politica como

posso me manifes�r em uma eleí-

ção ?
..... ,. � ..

CASAS E TERRENOS
Possue V. S. casas ou terrenos para'

vender?
Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório

A. L. Alves.
Rua Deodoro 35.

Imobiliário'

S. S. Publicidade

Ii':"'-'��I •

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

Serviço especializado em Doenças. de Senhoras

• •• < • • • • • • • • • •• • ••••••••••••••••

o VALE »e ITAJA.1
Proeurem na .1_.fil&.

Progresso.
LIVRARIA 43, I..IVR.J.llU

ROSA
...............

PASTA DENTAL
ROBINSON

Medernos métodos de tratamento

Residência:Consultório:

Rua Tiradentes. 9 Hotel La Porta

Consultas. diariamente, das 13 às 16 hora!!>
---

I Leia, Divulgue e Assine

"Jornal de Joinvil.(
· o mais completo Orgam de

Santa flatarina
�----------------..--------------....I--..

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e

profícua
Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido pela

onda da ZYH - 6

RADIO DIFUSORA DE LAGUNA·
- 970 kilociclos - 309 metros -

e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

..
"-1 _'._0'
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Hoje no passado Exposição Igro-Pecuária
. de Lajes::

,

13 DE MARÇO
d nos

-

O Concurso de Defesa Sanitária Vegetal
,A data de hoje recor a-
"

que: A Defesa Sanitária Vegetal, não P-aulo, sob a direção do -Dr: Celso»
- em 1531,' Diogo Alves, o podendo deixar de tomar parte em de Souza Meireltes

'

qúe exerce

"Caramurú", foi encontrado na tão imprtante iniciativa, organi- também o Ca\(lgO de Chefe dos Ser->

Bahia de Todos os Santos, onde zou um mostruário que apresentará viços de Clílili�n." da Federação,'
já se encontrava ha 22,anos; aos visitantes daquele certame, com Paulista de Criad<Ô't'es de Bovinos,,,,

- em 1817, foi organizada e a seguinte feição: desejando eontí:iJ:ruir. para o bri--,
d d' 'J nt Revoluciona- Na sua príaaeíra parte procura- lhantismo da Exposição Agro-?e--dução, a capacida e o,s cria- instalada a u a _' _."

O MOMENTO' íb rá mostrar o que fOI' feito pelos cuária.de, Lajes,-ac,abill ..de oferecer:
'

dores e lavradores catarínenses, ria da Para.í a;,

,

para cor,respondere�, à, altu�a _ em 1823, contratado para seus técnicos em colaboração com por intermédío de seu represen--
� -

E d a Brasileira os do Min istér-io da Agr-icultur-a, lante no estado Sr: E.'�f. de Souza" 'de quaisquer emergencias, as comandar a squa r
t I ínsíst os na do nai R' d JaneI'ro Lord no que se 'retere ás tres Campanhas valiosos prêmio' aiO" eEpositor que"

E' na ura que mSIS am necessidades o pais, com a sua chegou ao 10 e io- A'

Iêsse . -

derá
,

contra o Gaf'anhoto em nosso Es- obtiver maior número de premias,significaçao economica ( v quota de realizações pon era- Cockrane;.

t d f'l d S fôrças tíd d I t s 38 d ma de Do- tado, Para isto, apresentará qua- com animais bovinos.:imponen e es 1 e �. 1.' veis 'em quan 1 a e e exce en e
_ em 18 ,o ra

�d t rias que id d
'

é C lves de Ma- dros estatl'stl'cOS sobre o material, O prêmio consiste em �P1a colec--pro u oras agro-pecua ',. v em qualí a e. 'mingos Jos onça
" ,ora se realiza na cidade de La- Não poderia deixar, portanto, galhães, Visconde de Araguaia, as verbas dispendidas por muni- ção completa de produtós de uso"o, ,

t t certame re t tuí tí 1
. . I é" "O Poeta CiPI'O, mapas color-idos de levanta:" veter-inár ío daquele conceituado-[es, ImpOr an e ''';':' H'"

-

de cons i mr mo IVO c e UI'a.c.�a •.Antônio Jos ou
presenta muito ?a capacidade para a gente catariner;se, con-I e a Inquisição" subiu ,a cena menta das posturas nos trés anos, Laboratório.da nossa economia rural, tanto graçada agora em torno �os pela primeira vez, no RIO de Ja- com os materia1s empregados e

_mais digna de realce �uanto o' bravos, promotores daqueJ� I neíro:
,

despesas feitas em cada campaque se recl!ima, nc:_ pa:,�, �omo grande certame, o fato de aSSI-
_ em 1838, travaram-se os .u�. nha efetuada. Completando estaImprescíndível CO�hllb�llçao ac nalar-se O êxito imvulgar da es- tímos combates da guerra CIVIl parte, haverá um mostruário dosequilíbrio de sua VIda e a expa?-- plêndida parada econômica em denominada "Sabinada",' ír-. inseücídas -s máquinas que foram gpr'-J �

.'b'I'·1 d IS
N I ",

_ "O· chefe da 169 C.R.M. conVi--
são de suas pOSSI 1 tua es ex -

decurso na linda cidade serra- rompida na Bahia a 7 de 0- empregados para debe ar a senat l' .."

da os interessados a comparecerem.
tencía.s f' exatamen e uma se 1-

na, vsmbro de 1.837 com o carater praga, Na segunda parte, que se,
nesta repartição, até o dia 15 do ocr-:da e progressista consciência de A êsses 'sentimentos de fun- republicano; refere ao expurgo e armazenagem rente mes, afim de preencherem atprodução. dado orgulho, com que aplaudi-

_ em 1854 a Exma. Sra En- de grãos, serão expostos: uma ma- ficha para concessão. �o. salário-Ia-A 5a Exposiçã0 AgTü-pecuá- mos a corajosa e feliz Iniciativa
grácía Mari� da Costa Ribei.ro quete de "Camara-Paíol", .Planta rríilia em caráter definitivo e apre -

.

d L
.'

f rece a êsse res -

R I dr' Ih d sentarem os comprovantes a,que se-
na e ajes o e , i:)

_'
•

da Assocíação ura (7 _,aJes, Pereira VI'uva do Conse erro de carnaras e expurgo e o's pro- . o 196
I I

_

refere o art. 12 da Portana, n "
peito, um belo exeI?P 0_ c s I�-' cederam também, muito cava-

José Clemente Pereira foi agra- dutos atualmente usados neste
de 6-,12...-1948 e os esclareClmen;tos

'quebrável determmaçao ne lheirescamente, O sr. Nerêu H.�-
ciada com o titulo de Condessa mister.

I constantes do radiograma pubtica-:quantos, confiando su�s atiV'�- mos, preclaro Více-Pr-r+tente
da Piedade; A terceira paNe do "Stand" re- do no item VI, 39 parte, do �oI. Redades e seus recursos fínaneet- da República, e o sr. Aderbal .z: em 1870, regressando do fere-se ás Formigas Cortadeiras, gional n? 11, de 13 de Jalll:Iro ?O'TOS à exploração do sólo e à pe- Ramos da Silva, emíner.te Go-
ParaguaI', onde" tomara parte relacionando aparelhos usados em corrente ano, trans?:i�o no ItemcVRI"

-

d
.

tAl 39 parte do BoI. diár-io desta . -s-
cuária, nao escuram O m eres- vernador do Estado, -- am lOS

na guerra intentada contra, o seu combate, e inseticidas empre- 'no 14 ,:de 1,3-14949,se do aprimoramento dos pro- honrando estirpes de catarínen-
nosso Brasil, chegou ao ReCI!e, gados para destrui-Ias,

I João Pedro Gay.dutos, de que se expõem exem-
ses briosos e leais à sua terra

o 530 Batalhão de 'Voluntários Na, quarta pal:Le, o mostruário.!, Ten: Cel. Chefê da 16a C, R.pla:res, em magnífica e toport�- natal. Vindos diretamente da
da Pátria; relatIVO aos "Bwhos 'de Frutas,na competição, num cer am3 � e Capital da República pdra a
_ em 1917, foi fundado em que tantos prejuizos imprimem1-

,

tamanho significado e de tao Princesa da Serra empresta- Florianópolis, o Instituto, Poli- á nossa fruticultura, ,Nele serão Ber�o .de Jesusextensa repercussão nacior.aI.
, ram êles às celebrações inaugu- técnico; em uma das salas �o expostos quadros ruraIs em cores "VAo louvável eJ?P:eendimento nüs 'da Exposição .)�prestIgio 0e Centro ,Civico, então funclO- 'com métodos de extinção, frascos I

• _

'E "t fun
da nobre Assocmçao Rural ele a "ton �a'"

cat>:a-moscas usados no combate e Essa AssoClaçao Sp'IrI a,. _- sua presença, com C""�. ,l: v
nando na rua Jeronimo Coelho. "

t I
Lajes, que é órgão de exprcs�a,) posta no panorama de ot;mis-

sacos de papel para prüteção das I dada em,1 9t42 dem no�sa �:�: a;,das classes a que se devem as mo realizador que lhes decccr-
f t

'

vem pres an o re eva 'ru as,
, ,. ' ,

, crean
admiráveis conquistas alcança- tinaram as fôrças de produção CASA A quinta parte compõe-se de inestImaveIs serVIços as -

das, -Ultimamente, n� t!ato da� :1gro-pecuária daquela riquís[;i- Compra-se uma de preferên- um mostruário dos mais variados çaS' reconhecidamente pobres;riquezas agro-pe,cuanas;. ,fOI ma e progressista regi.�I), ,cia com fundo para o mar. aparelhos de defesa agricola, tais da Ilha e do Estreito, onde man-adicionar-se o estm�u�o ofICIal, A 5a Exposição Agre-Pecua- Informações nesta redação como pulyerizadores, polvilhadei- tém movimentada filial., O nú-represent�d� na SOllcI�ude dos, ria de Lajes constituirá, pois,
ras e extintores de formiga. mero de crianç'as e parturien-pOderes publlcos federaiS e esta- 'um acontecimento n.J.8.r-::ant,<> DelegaCia Fiscal do Finalizando o mostruário d� De- tes socorridas pelo BERÇO DE:duais, para com ?S .problemas na história da evolução ecur,ô-
fesa Sanitária Vegetal será apre- JESUS, até 'o dia 10 do fluente'contra cujos efeItos se ,�eba- mica contemporânea, cuja �;ig- .

Te'SOBro Nacional sentado uma vasta coleção de bi- é de 1.668, Nêsse periodo foram�t�a:n,. de long� ?�ta? os es!orços nificação sàmente não perce- bligrafia sobre a especialidade, á dístribuidos 50,040 peças de rou-tItam�o� d� m�cla�lva prIvada. bem os que desestim�m o tj��- EDITAL N, 1 par de formulas e trabalhos sobre pas ,inteiramente novas, Cada.A asslstencIa tecmca, quer no balho e o esfôrço coletlvo In�,elI-
combate ás, pragas e doenças dos enxoyal compoe-se de 30 peças"s�Iitido do fome�tQ da produ- gente1p.ente orientado p�7.a, a De ordem do Sr. Delegado
vegetais para distribuição aos in- sendo: fi flaldas, 3 camisas, 3'çao vegetal e ammaI, quer na expansão geral das pos"'lbllluf.t- Fiscal d'o,Tesouro Nacional, nes-
teressados. camísolas, 3 paletós, 3 pares de'sua defesa sanitária, tem-se tor- des da nossa terra. te Estado e para conhecimento

O serviço de Defesa Sanitária sapatinhos, 3 toucas, 6 cintas e''nado cada vez ,mais �tic}ente Já agora, em pleno e culn11- de quem interessar possa, trans- Veg-etal do Estado oferecerá ainda 3 mantas ou pequenos cobere� San�a,Catarma, merce ,_da nante êxito, � idéia que [�va�o. crevo, a seguir, a Circular nO 6
como premio aos vitoriosos da, tores, Como se vê' trata-se de'acordo U�llCO pelo qua� a Umao, rosa Associaçao Rural je Lrl.)es de 22 de fevereiro p, findo do S,P,
Exposiçã,o de Lajes, ires Polvilha- uma Associação de Assistênciaem estreIta colaboraçao ao Es- soube concretizar, em ambiente, do Ministério da Fazenda,
deiras Manuais "ROOT" P2 e va- Social que merece todo o apóio'tado, partiéipa do provimento aliás de bôa compre(msão a "Em 22 de fevereiro de 1949,
rios paootes de inseticidas e fun- dos corações cristãos, tanto maiS;das necel'sidades i,m,edia�as da

que �ão faltou o concurso -Jôs
_ Circular nO 6, O DIRETOR

como é s'abido essa' Associação'1 d E d '

L DO gicidas,
,avour� � a pecuana. ,es, poderes públicQs, equt'lallJ a ,'!in DÓ SEIÜÇO bo PESSOA

Espirita não recébe sUbvençãrynecessano salIentar que, se aos índic� de quanto podemos segu- MINISTÉRIO D A FAZENDA, O Laboratório Químico e Vete- de espécie nem mesm:o da Le-técnicos f�derais muito, .ficam ramente esperar daquêles a atendendo ao solicitado na Car-
';rÍl)/áI'jio' "CALDÁ" Ltda., de São I gião.a, dever, �mda, os SerVIços do quem' as atividades dos cam, ta dirigida a êste S,P" em � deEstado, nao menos de louvar e

pos empolgam à maneira oe fevereiro corrente, pelo Diretorpôr em justo relêvo é a dilígên- uma tarefa de patriotisrri') coo.s- da Divisão de Seleção e Aper-cia e a capac,idade dos d�parta- trutor de paz social e d� propul- feiçoamento do DAPS.. '

mentos tecmcos estaduaIS, que são econômica. RESOLVE levar ao conheci-já vinham, de há muitos anos,
mento d.essa repartição e demaissuperando a natural insuficiên-
dependências, acharem-se aber-cia de meios e não. raro a incom- COMPRADORES PARA CASAS E'
tas, no período de 14-2 a 15-4-49,preensão de muita gente, assis- TERRENOS
nesta cidade e nas CapitaiS' dostindo, com pertinaz desvêlo e o Escritório Imobiliário A, L, Alves,

I sempre tem compradores para casas e Estados, exceto N1iteroí, as ins-compenetração funciona e pro-
tterrenos, crições no concurS'o para con a-fissional, aos interêsses dos pe- Rua DeoJoro 35.

dor do Serviço Público Federalcuaristas e agricultores.
.

P, A 5a Exposição Agro-Pecuá- C.aii•••, Gravat•• , Pitamel G, 218, (as) AmérICO assos
, ria ontem instaladà oficialmen- Meia. d•• ' melhore.; pelol me, Guimarães Filho, Diretor Subs

te em Lajes, além de outras Dore. prece' t6 n. CAS�dMIS tituto.'
, ,

d' t CELANEA _ RuaO. Mafral Segretaria da Delegacia Fis-,consequências maIS lme la as
, , ",. '., cal do Tesouro Nacional, elpou remotas, terá a de haver exi-

bido ao país, em momento de DR. BIASE FARACO Santa Catarina, 11 de março de

geral e insistente apêlo à pro-
!

Ausente até fins de Março. 1949.

,).

FIorI.n6pou,. 13 �e Marco dá '949

LINDOS CHAPÉUS DE PALHA
NORTE-AMERICANO

RECEBEU A "MODELAR"

IELOS E DEMAIS

•

conHA" cupA, 1
QUEDA DOS eA· !

!
,

!1�IRltaIRiii
-, "_ -

. "

16a. C. R.

•

Clube de R.
ASSEMBLEIA GERAL

Ficam convidados todos os socios paTa comparecerem á Assemh!eiai
Geral a realiz;r.se dia 20 do corrente (domingo) ás 9 horas da manhã:
na séde sócial, com a seguinte ordem do. dia:

:}.) Eleição da nova diretoria.
b) Tomada de contas relativas ao exercicio findo.
c) Deliberação sobre a atitude a ser tomada pelo clube em relação �

inatividade da Federação Nautica de Sta. Catarina
d) Outros assuntos de interesse do ,Clube.

Florianópolis; 10 de Fevereiro de 1949
Sidnei Noceti

;; ,

Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


