
O SR. DR. NERÊU RAMOS, INSIGNE VICE-PRESIDENTE
\

A i.�EPúkLlCA, FINALIZANDO SEU
�

,

MEMORÁVEL DISCURSO NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇ40 Qb EDIFlClO DO FORUM DA

CIDADE DE LAJES, DISSE: "É COM A MAIS VIVA EMoçÃO QUE ERGO MElfAGRADECIMENTO
A ,DEUS POR PERMITIR QUE, RESTABELECiDO DE SUA SAUDE, POSSA, DENTRO EM BREVE,

REASSUMIR O CARGO QUE LHE CONFERIU O POVO CATARINENSE, O' GOVERNADOR pR.
,./

ADERBAL RAMOS DA SILVA".

*
O SR. DR. ADERBAL RAMOS DA SILVA, GOVERNADOR DO ESTADO, AGRADECENDO AS HO-

MENAGENS DE QUE FOI ALVO POR OCASiÃO DA QUINTA EXPOSIÇÃO AGRO-PECUÁRIA DE

LAJES, TERMINOU SEU BRILHANTE I>ISCURSO COM ÀS SEGUINTES PALAVRAS: "QUIS DEUS

QUE ME SOBRASSEM ENERGIAS PARA AINDATER A SATISFAÇÃO DE VOLTAR E DAR AO

MEU ESTADO, SENÃO O CONCllRSO DE MINHA INTELIGÊNCIA, PELO MENOS O ESFôRÇO IJO

MEU TRABALHO".

{\

Lopes Vl.�il.�.t .- P. S, D, -Ije Comissão Representativa {1s-
Presidente. sembléia e Governador Walter

I Membros: Alfredo Campos e Jobim, tendo recebido ambos
Calil Bulas - P. S. D., Paulo poderes cavalheiresca acolhida,
Fontes, Bulcão Viana e João Biase Faraco

O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA José - U. D. N. e Braz Alves •

Proprietário e D. Gerente: SIDNEI NOCETI _ Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
- P. T. B. Presidente Assembléia Le-

• Diretor de Redação GUSTAVO NEVES Havendo número legal, foi gislativa - Florianópolis.

'aberta
a sessão, sendo lida e (De Gaspar). Tenho a subi-

Ano XXXV Florianópolis Ter�a_feira 15 de Março de --'949 I N. 10 8 S ������:tea c��st�� ��t�����'r� ��e��n��q�e��;��� �oV�;:��
mas, oficios, etc. dor Bertholdo Born,-lider ban-

LaJ·es Y"lbrou de e' t
.' ·

t I
-

d
o deputado Alfredo Campos cada pessedista, transcrito ata

'� n uSlasmo ,com a lOS a açao a �����s:o.obteve vista de um ����le ���e:����adea����Cç���
_. �UIola EXPDSição Igro-Pecuária·

. dofs°s;:��:�l�i:��::::��S os �!l?��!:��e�t����,���
Memoravels discursos dos sn. drs. Nerêu Ramos, preda;o Vice-Presidente Deputado Lopes Vieira. vação unânime da Casa. Cor-

d R * bl· Ad b I R d S I G d d E
Assembléia Legislativa diais saudações. Bernardino

II epu ICa e er a amos a I va, overne or o stado. - Home- Florianópolis. IAntônio
de Sousa, Presidente

nagens do Rot"ry Clube às comitivas do sr. Vice-Presidente (De Porto Alegre) Comunico da Câmara de Vereadores de

d prezado amigo ter visitado ho- Gaspar. '

e o sr. Governador em exercicic.
Lajes, 12 - Lajes eslá vivendo de aplausos pela massa popular, iniciada no govêrno elo dr. Nerêu

dias memoráveis com a realizacão calculada em 2000 pessoas, tcrmi- Ramos. Com a presença das auto
da Qu inl.a Exposição Agrícola

o

e nando 'por saudar sua terra natal e ridades, enumeradas acima e incal-'
a. Semana Rurali�ta sob os �uspí-, sua gente, A seguir, jà noite, diri- culável númeio . de populares, Ó
CIOS da Seoretaria de Viação e

I giram-se á residencia do Prefeito sr. Juiz presidiu a sessão sendo a

AgTcultura: Ás 15�40, chegou on- Vidal �amos onde se hospedaram mesa composta ainda elo srs, drs.
tem o aviao especial com as se- o dr. Neréu Ramos, dr. Joaquim Nerêu Ramos, Aderbal Ramos da
guinLes autor-idades e convidados: I Fiuza R,amos e dr. Aderbal Ramos Silva, José Boabaid, e desembar
exmo, sr. Governador José Boa- da Silva, sendo" qUe o sr. Mauro Ra- gador Pedreira representante do
baid; Secretário da Educação e Sau- mos, dr. José Boabaid e secretá- Poder Jludiciário. Declarando :a
de, dr. Armando Simone Pereira; rios de Estado se hospedaram em berta a sessão, falou o Juiz dr.
Secretário da Begtu-ança Pública, residências particulares com os Ivo Guilhon que, em magnlf'ico
dr. Othon Gama d'Eça; Secretário demais membros da comitiva. )I discurso, impressionou a todos,
da Fazenda, dr. David Ferreira noite, realizou-se no Clube 10 de seguindo-se com a palavra o sr.
Lima; desembargadores dr. Flávio Julho, grandioso baile de gala dr. José Boabaid que se referiu á
Tavares, dr. Ferreira Bastos, CeI. comparecendo a fina flor da so- continuação da obra do drs. Ne
João Marinho, Cmte. da Polícia ciedade local, além dos homenageá- réu Ramos e Aderbal Ramos da
Militar do Estado; Major Eloy dos dr. Nerêu Ramos e comitiva, Silva no proseguimento do pregra
Mendes, Capitão- Mário Guedes, dr. constituindo uma nota marcante ma do govêrno iniciado pelo, .sr.
Alvaro Carvalho, representante do na sociedade lajeana. Vice-Presidente da República. Fi-
almirante Antão Barata, Capitão nalizou seu discurso dizendo que,
.Jaldir Silva representante do Co- Realisaram-se, hoje, as seguintes como Governador em exercício, ti-
mando do 140 B. C., Prefeito Ado sofenidades : inauguração da se

Faraco Luiz Teles Celso Ramos de da Associação Rural ás 10 ho-
nha a grata satisfação de entregar

, ',' ; o Edifício do Forum á Justiça na
Presidente do Partido Social De- ras, estando

-

presentes os srs. dr.
pessoa íntegra do sr. Juiz dr. Ivo

mocrátioo em Santa Catarina, drs. 'Nerêu Ramos, dr. Adérhal Ramos Guilhon. Assegúir falou o dr. desem-
Beiro Oliveira Filtro, Valentim' da Silva, dr. Armando Simone Pf:\·, -bargador Carrtlho :

ern nÓIhe' dos
Ceolim, Arí Castro, Tiago Vieira reira, dr. David. Ferreira Lima, advogados locais elogiando a ad-
de Castro Hamilton Hildehrand dr. Othon Gama D'Eca, Celso Ra-u, , • ministração do sr. dr. Nerêu Ra-
Cônego Hubhold representante do mos, dr. Joaquim Fiuza Ramos,
Arcebispado, senhorinhas, Anita Prefeito Vidal Ramos, sr. Mauro

Silva e Helena Hoeschl e [ornalis- Ramos, autoridades militares e

ta Adão Miranda, Após a chegada eclesiásticas e grande massa popu

do aparelho, aguardou a cornití- lar. Efetuou-se solenemente a ins

Vil, no campo, a chegada do avião talação da sede própria da Asso

da Fab, trazendo o sr. Vice-Presi- ciação Rural, presidindo o ato a,
dente da República, Governador sr. dr. Nerêu Ramos que depois
Aderbal Ramos da Silva, Deputa- de declarar aberta a sessão, passou
zlo Joaquim Fiuza Ramos e sr. ao secretário da AssociaçãÓ sr

Mauro Ramos. Chegado o avião ás Afonso Ribeiro Sobrinho que pro-
17 horas as auto.li,dades e ,o povo cedeu a leitura do relatório do úl

que estavam no campo de pouso timo apo, lendo ainda telegramas'
acompanharam os visitantes até a das �ssociações congêneres do

praça João Costa, que estava en· Estado congratulando-se com o

,galanada com dísticos com dizeres acontecimento. Em ,seguida falou
de saudação ao sr. VÍce-Presidente o sr. Tito Bianchini presidente da

da Rep.ública, dr. Ade�'bal Ramos Associação e após o sr. Nerêu Ra

da Silva, a'r. José Boabaid, Gover· mos que, em vibrante di.scurso, se

nador /em exercJcio, Prefeito Vi, congratulou com mais esse fator

dal Ramos e, no pálanque armadü. de progresso de ,sua terra natal

j'alou o primeiro orador em nome concitando a todos prosseguir no

da cidade, Promotor dr. Olinto caminho até agora percorrido no

Campos e, a seguir, ,o deputado dr. sentido do mai'or progresso de La

Ribas Ramos, em nome do Parti- jes, declarando no final instalada
do 1\1ajoritário, tendo respondido a sede S'Ob as palmas da assistên
.... ,d.•• _ Nerên Ramos, preclaro Vi- 'cia. Dirigiram-se, depois, ao ma

.:e-PresiclenLe da' República, em jeslos'o Edificio cio Forllm, ás 11

brilhante improYiso enlrecorlado horas, afim de inaugurar a obra

mos, o qual jamais esquecerá a

terra natal, Após, o Juiz convidou
o desembargador Pedreira e Fer
reira Bastos,' representantes do
Poder Judiciário a descerrarem o

retrato a óleo do dr. Nerêu Ra-

.

. Na Assembléia Legislativa
Comissão Permanente

e do comérciü,' atraidos
to da nossa tr itícultura.

pelo êxi-

mos, Ú' que foi feito 'sob salva de

palmas da as ãstêncía. Ato contí
nuo o sr, dr. Nerêu Ramos profe
riu memorável discurso declaran
do não poder ocultar a emoção que
sentia no instante da inauguração
do seLl retrato no Forum da terra
natal. Após focalizar pontos de
sua vida política e forense agrade
ceu a presença das autoridades,
prestigiando a solenidade. Termi
nada a solenidade o majestoso edi
fício foi visitado por todos os pre
sentes. Também foi inaugurada na

sala de juri a galeria de juizes an

tigos da Oomarca que funcionaram
nos últimos noventa anos. A Ban
da de Música da Polícia Militar
esteve IlréseI}te em loelos os atos

solenes. Às 13 horas, terminada a

solenidade do FOl'um, dirigiram-se

Continua na 3s pág.
,I

Perto' de 100 mil toneladas de trigo
mo, H (A. N.) - Até o dia 20 Notícias de outras fontes adian-

de fevereiro, os grau.le s mo nhos íam que existem ainda considerá
nacionais e sstrangeiros do Rio veis estoques de trigo 'em podér
Grande do Sul e do Cml r') e :'J',�r- dos produtores, e que prosseguem
te do pais já haviam arlqlltl·jA0 animadas as compras pelos moi-

88.631,28i quilos de trig; da pre- nhos, tanto do Rio Grande do Sul,
sente safra transmitida daquele como no Paraná e em Santa Cata

Estado pela Inspetoria Regional do rina. E em consequência da. forte

Serviço da Expansão o» Tl'i::;v,.:lo procura - agora maior, depois
Ministério da Agr-icuuuva, No to- que foi suspensa a entrada, em

tal não estão computadas as quan- nosso território, da farinha de

tidades absorvidas p�I(J� pequenos trigo estrangeira - começam os

moinhos das zonas trrticolas, ;) lavradores a obter preços acima

que faz prever-se ter SIdo bem dos que esperavam há poucos me

maior o volume global de trigo ses atrás, quando não havia ainda.

brasileiro beneficiado até aquela sido decretada, pelo govêrno da

data. República aquela medida de pro-

teção ao trigo nacional. O eS00a

mento da. safra está, assim, garan
tido, e, pelo que revelam informa

ções chegadas das regiões, produto- "

ras, há forte interêsse entre os agri
cultores e elementos da indústria

Carmona proclamado
preSidente ..

LISBOA, 1:4 (U. P.) - O ma

rechal Oscar Fragoso Carmona

foi orícíalmente proclamado
presidente eleito de Portugal pa
ra o seu quarto mandato, que

começará a 19 de abril de 1949
e terminará a 19 de abril de

1956. A proclamaçlio foi feita

pelo juiz José JoaqUim Coim

bra, presidente da Suprema
Côrte, em sessão solene, a que
compareceram numerosas altas

personalidades. Os resultados
totais definitivos das eleições
de 13 de abril mostram que
Carmona foi eleito por 941.863
votos contra 4.789 para o gene
ral Norton de Matos, candida
to da opo�ição. Além disso, fo
ram anualdos 2.046 votos. Os

resultados no território eurou

peu de Portugal foram: Car�
mona - 826.060; general Nor
ton de Matos - 1.199; Anula
dos - 1.466. Açores e Madeira
- Carmona, 49.538: Norton de

Matos, 400; Anulados - 23. Co
lônias: 'Angola, Moçambique,
Guiné, San Tomé, Cabo Verde,
India, Macau, Timor: Norton
de Mattos, 3.190. Cancelados -

557. O número total de eleito
res foi de 1.064.367.

J. c. ·c. Preíster
Visita nossa capital o sr. J"

C. C. Preister ativo agente. da
«Tal» Transportes Aéreos Limi

tada, na prospera cidade de Join
ville. "O Estado» apresenta4he.
boas vindas.

Querem a extinção
do 'Instituto
CURITIBA, 14 (A. N.) - Os di-

rig'entes dos orgàos da classe dos
madeil'eiros Lelegrafaram ao pre
sidente da Repúbli,ca, .�olicitando
a s. excia .• sustar a execução dá
Ato' 85, do Instituto Nacional' do'

Pinho, 00nsiderando prejudicial'
aos interêsses da economia da
madeira. No mesmo despacho, os

interessados afirmam que estão eu-
'

viando um' "düssier" no qual es-,

tudam sob os seus diversos aspec
tos o assunto, terminando por pe
direm a extinçãol da, citada: autaT

(jlüa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Borario. dás ernpre�R�açã��!�8t??ua sas _ rodoviarias
João Pinto n. 5

Diretor: RUBENS A. RAMOS

Proprietârio e Dir.-Gerente
SIDNEI NOCETI

•

ExprellllO 810 otstóvlo - �
'I hOT'aJl.
Auto-Vjaçlo Itajat - ltaJal - 1.'.

ru. "''''II
Expresso Bruaau- - BrwIq1K' '-

18 iloru. .

Expresso Bl'1lllQuellfl - NOT.. 'l'NIlto
- 16,30 hor.... •

Auw:.Vjação Catari!n_ - JomTUe
- • horas.

'

Auto-Vlaçlo CatulD,_ - Curltiba
- 6 horas.
RodoTlArla Bul·BruU '- !-&'to .AIecr.

- 3 hOras.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas., ,

Rápido Sul-Brasileira
. 6 hora",

. TERÇA-FlCIlU
Auto-ViaçAo CatarinenH - POrto .AI.

gre _. 6 horu. .'
Auto;V1aç§o CatarlneDH - CUrlUba

� 15 horas
Auto-Vlar.âo catuln_
- • horaS.
Aut"o.VlaçAo Catar1IlenH

- 6 horas. .,

Expresso SAo Crla+'óTlo ..j, Lqu.Da _.

'I horas. '

Emprêsa Glória, - � - '1\6
e 6� horu.
Expresso BruIIQu_ - Bru.laue -

16 horas,
Â -,to-Vjaç!o Itaja! - ltajat - li ho

ras.

Rápido Sul-Brasileira
13 horas,
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.

Diretor de Reda.ção:
GUSTAVO NEVES
Chefe de' Paginação:

FRANCISCO LAMAl'..QUE
Chefe de Impressão:

JOAQUIM CABRAL DA SILVA

Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas, 40 - 50
andar

Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro
HAUL CA�AMAYOR

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

80 andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

TlJbu"lo

Joinvile

Curitiba

ASSINATURAS

.:
Na Cap�tal

Ano Cr$ 90,00
Semêstre .. c • • • •• Cr$ 45,00
Trimestre ...••.• Cr$ 25,00
Mês •.••.•.....•• Cr$ 9,00
Número avulso ,. Cr$ O,!>o QUARTA-J'ERA

No Interior Auto-VLaçAo catm1nenH
_ li horas, 1

Ano ••••••• _ . . .. Cr$ 100,00
_ .teu��!:�o catalr'lnense

Semestre ••••. 0)0. Cr$ 80,00 � Auto-Vlação Catumen. �
Trimestre .•••.... Cr$ 35,00

I
,-

'I 30 horas,
.

Rápido Sul-Brasileira -;- Curltíba
Número avulso .. Cr$ 0,60 6 horas. I

'_._ Rápido Sul-Brastleíra ' Joinvile
13 horas,

Anúncios mediante contrâto. Expresso São Or!.stoyao - Lactm.
7 horas,

- ErpreSló<> BrullQuen... - B.ruequ.
Os orildDala, mesmo não 16 horas.

-

Auto-VlaçAo' Haja! - ItaJat - 18 ho-
publicados, não serão ras.

devolvidos. Expresso Brusquense
- 16,30 'horas.
Rodoviária Sul BrasU - POrto .Ale&n

- 3 horas.

Joinvile -

Curitiba -

Jolnvlle

Nova 'l1rento

A direção não se respon
sabilizá pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados.

QUINTA-FEIRA
Ati,to-Viação Catar,lneIlM'

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catarmen.ae

- 15 horas. •

Auto-VjaçAo catar1n«1M
- e horas.

Auto·ViaçAo Catlil'linenH - Tuibarlo
- li horas,
Áuto-VLaçâo C'atar1n.enn - Lquna

- 6,30 horas.
Exm-esso São CrLstoTIo - Laguna -

7 boras. ,

!I!lmprêsa Glória - Lagu,na - • 1/3
e 7 1/2 horss.
�esso BrullQuellM - BrullQue -

18 boras.
Auto-VLaçAo IUja( - ltajat - 11 hO-

I'IUI.

-Rápido Sul-Brasflelra
.

- Joinvile-
13 horas.

-

Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.
&mpresa Sul Oeste Ltda - X.peco - ta

- i horas.
.

SEXTA·FEm,A •

Rodo�ârla Sul Brasil - PG\'to .AIesn
- � horas.
Auto-VlaçAo Ca,tar1nenH OurIUba

- l5"horas.
Auto-Viaçflo catartnenH·_ JolnTUe

- • horas.

JolnTUe

Viacão Aérea
'"

Horário
Segunda-feira

,I'TAL" - 13,00 - Lajes
PANAIR - 10,40 - Norte

VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,5�

l'iorte '

Terça.. feira
"TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba' - Paranaguá
- Santos e Rio:

f\;,IH 10,40 - Nem.
q U�lHO DO SUL � t2,OO -

..orte
VARIG - 12.30 - Sul

PANAIR - t3,50 - Sul

Quarta-feira
"TAI';-' - 13,00 - Lajes
PANAIR -- 10,40 - Norte.
ORUZEIRO 00 SUl. - H,OO

"Ol'te
VARIG - t t,40 - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul

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

Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio.

PANAIR - 1.0,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,3G - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - t3,55

Iforte
. CRUZEIRO' DO SUL - t5,30

I

Auto·VlaçAo CaUrlfllenH - t.aa'tma
- 6,30 horas.
Expresso São Ortstovlo - LIItrIme -

'I horas.'
.

Auto-Viação Itajat - IUja! - 1. bo
raso

Expresso B.ruequenH
16 horas.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido SujpBrasileira

6 horas.

lul

Joinvile

Curitiba

8Ã.BAOO
Auto·V!a.çAo C&tarln_ - OU4'Itlba

- 15 hora,s.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas,
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.
- II horas.

Auto·VlaçAo Cat&rlnens8
- ti boru.
Auto·VlaçAo (Ia,tarl.nenH

- 6 boras.
ExJ>r'lsso &0 OrlstoTIo - I..acu2Ia -

'I boras. ,

ExipreSllO BrullQu_ - Bru.Qu. -,
1-' boras.

-

Autc-VjaçAo naja! - Itaja! - 18 Jle.
rall.
Expresso Brusqu_ - Non 'l'rIDto

- 9,3{) hóru. /

Expresso Glória - Lquna - • l/I
e 7 1/2 horu.

DOMINGO
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.

Joinvile

Curitiba

JolnT1le.

Sezta-feira
"TAL" - 13,00 _.. Lojes.
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

,"orte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul ,

Sábado

Escrit6rio Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que,
tendo regressado' de SUl!- viajem aos

Estados Unidos da América do Nor.
te e paises visinhos, o Dr., Cid Ro·
cha Amaral reabrirâ seu es-critório
(Ruà Presidente Coutinhn n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, �espe·

Domina0 rando continuar a mérecer as espt::-
fANAIR - 10,40 --:- Norte ciais �atençi'ies de seus amigos e

I CRUZEIRO DO SUL - t i,QO - clienteSl.

t llANAIR - .t3,§0 Sul. LJ _,_oU� I
,

. Pedro Medeiros, Auxiliar

"TAL'1 - 8,00 - Joinville
Curitiba - Paranaguá
- Sa�tos e Rio:

VARIG, - 12,30, - Sul
CRUZEIRO DO SUL 13.55

"orle

POrto

Relojoaria' Progre'iso
,

de JUeEND o;. FILHO

\ COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
. kEEMBOLSO POSTAL

Faça seu 'pedido por cartq ou telegrama e pague
aómente quando receber.

No••o. �elogio. .ão aoompa nhado. 'do. re.pectivoa oertificado.
: I

oe g�Q��
.

fEÇAM�N03 CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATlS
,

/ lQCEND & FI'LHO
�Curitiba. - Preça Tiradeah., 260 - PerQnó

N. 31 cr$·lOO,OO

Uma :maquina fot«;lgrafica
america�a cie fdcil

manejo

NÃO f�Ç_A
'CONFUSOES!
Trate a sua Bronquite e ficará
livre da' Tosse e do Catarro
A bronquite começa muitas.

vêzes com um simples resfriado.
Sobrevêem, então, .a tosse rouca

sêca ou sibilante, o cansativo
chiado no peito e' a obstrução
das vias, respiratórias pelo ca

tarro mucoso ou mucopurulento.
':Estes são os sintomas da 'bron
quite. E muitos procuram com

batê-los. E' um êrro . O que deve
ser combatida é a bronquite' -
causa e origem daqueles males
- porque' quando os bronquíos
estão inflamados podem surgir
graves complicações nas vias
respiratórias.
Para tratar acertadamente '!'lo

inflamação dos bronquíos. existe,
agora, um eficaz preparado, E'
o Parmlnt, que, age direta
mente sôbre- as mucosas Inter
nas dos bronquios, descongestto ..

nando-as completamente, Tra
tada, assim, na sua origem, a

bronquite desaparece e desapa
recern também a tosse, o catar
ro e a opressão do peito. Par
_int tem proporcionado alívio
a muitos sofredores. Se O Sr.
sofre de bronquite ou traqueo
bronquite, peça na sua tarmá-
cía um vidro de' Parmin. ..

P-16
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'Casa "Recem
consfruida
DE S O C U PA DA

RtJÁ FELIPE' lvEVES
6xlO �etros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

.
.�. . . .. . ..

QUARTO PROCURA.SE,
Estudante de Direito pro

cura Quarto Mobiliado, com

ou sem refeições, em�ambien
te de sossêgo.
Permutam-se referências.
Cartas para AREON nstc

jornal.
•• • .. .. 0.............. .. .

PASTA DENTAL
ROBINSON

DR. RAFAEL"'G. CRUZ LIMA
e

DR. CARL,OS LOUREIRO
DA.LUZ

.ADVOGADOS

Eeorit6rio • R••idencia
Rua Tirad.ate. 47.

�ONE .; 1468

Escritório: Rua João Pinto
n.O '18 ... Florianópolis

Dr. (LARNO G•

GALLE·TTI
ADVOGADO

Crime. êS:"l
CODlltituição d. Socl.dad..

NATURALIZAÇOES
Titulo. Deolal'Clt6rlOll

I.,
�------------------_.
....................

' ..

N, 9 cz;$ 260.00

Despertador de bola0
ilumtna a noite

Suiaso' de qualidade

EMPRESA SUL BRASILEIRA.,
DE ELETRicIDADE S. A.

,
- EMPRESUL _

Serviços de energia elétríea.
em Joinvile, Jaraguá 'do Sul"
São Bento do, Sul, Mafra, Ti-
jucas, Rio Negro e Lapa. ,

Material elétrico para insta..

lações _ Matares _ Dínamos
_ Bombas _ Lustres _ Fer
ros de engomar _ Lampadas
_. Ventiladores _ Serviço d8!'
instalações por pessoal técni
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 de:.

'Novembro, n. 449 Caixa Posta)
n. 62 _ End. tlegr. � "�mpr�

. sul" Joinvile _ Sta. cataríne
_ Brasil.

'FABRICA DE FOSFOROS (PHUN
TA P. FABRICAR)

Vende-se
Macr,ünário Cr$ 2'50.000,Õó
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. (..
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmuth

Brusque - Santa Catarina".

ESCRITóRIO IMOBILIARIO A. L.
i ALVES

Encarrega-se, mediante comissão, de""

compra e venda de imóveis.

Rua Deodoro 35.

_o__

, �,
• •
· � .
· �
· -

.

I :;' A. DAMASCENO 'DA SILVA 'I�;
• \ .1,1 ef·:

I kDVOGADO �
· .'

I AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS ::.
· .'
· .,.

I Praça 15 de Novembro-. .?2 - 2° ando .'.
.,.

• •
· .,.
• (Edifício Pérola) .'
· .'
· .'
• Fones: 1.324 e 1.388 .'
.,'" .,.
• •

I Florianópolis - Santa Catarina :
• •
· \ ..'
..................................................IHN},

LIVRARIA ROSA
(RUA,DEODORO, N. 33)

ACEITA 'ENCOMENDAS'
DE SERViÇOS TIPOGRAFIC'O'S

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL ENTREGA
RÁPIDA ','

" ��
I,
,
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� � �

.
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!��< �t�, ,�t I'
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: Â VENDA NAS MElHORES FARMÂCIAS - � !'
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·Vida eocial
ANIVERSARIOS • simpatia que receberá pelo decor-
Dr. IVENS DE ARAUJO rer de tão grata efeméride, praze-

Assinala a data de hoje o aniver- rosamente, juntamos as nossas.

.sár io natalicio do nosso ilustre cuu-

Com a gentil senhorita Antonie-
ALCEU BARROS ta de Castro Medeiros, filha do sr.

Faz anos hoje o inteligente jovem Francisco Jacinto Medeiros e GP
Alceu Barros, filho do sr. Anésio sua exma. esposa d. Albertina de

.Barros, inspetor da Sul América. I Castro Medeiros, contratou casa

_
-Srta. PARASQUEVI E. KOTZIAR mento, sábado último, o sr. Jone
Decorre hoje a data anivel'sál-i3'Celestino Vieira, funcionário da Ca

-da gentil senhorita Paraqueví E. pitania dos Portos.

.Kotzias, dileta filha do sr. Estefano Ao jovem par enviamos os nos·

.Kotzias, comerciante. sos cumprimentos.

BODAS DE PRATA
Comemora hoje Sl1US boda,

Comemora hoje mais um aniver- de prata o distinto casal H.
.sário natalício a exma. sra. d. Maria Bento Aguido Vieira e sua es

.Stela do Amaral Morítz, digna espo pôsa d. Celina Doin Vieira, lar

.sa donosso distinto conterrâneo sr. gamente relacionado nesta ca

pital, onde desfruta de ínúme
A ilustre dama por seus nobies ras relações de amizade.

.:Sentimentos cristãos e POI: su_a acen- O casal tem: os seguintes fi

.drada bondade de coração, ver-se-á, lhos: Júlio, estudante de medi

por êsse motivo, muito homenagea· 'cina na Capital Federal; Engê
.da por suas inúmeras relações LI;! nio, estudante e bancário nesta

capital; Gilberto, estudante de
medicina na Capital Fedéral:

DESEM:HA}l,GADOR) HERAcrJLfO Luiza; estudante do Colégio Co·

CARNEIRO RIBEIRO ração de Jesus; Ondino, estú-

faz anos hoje o sr. desembarga' dante do Instituto de Educa

.dor apose,nta-do dr. Heraclito Car- ção; Celina Alice, estudante do

Colégio Coração de Jesus; On
dina, estudante do Colégio Co
ração de Jesus e Arnaldo, estu-

Sr. CLOVIS' D'ACAMPORA dar�e do (rUpo.tE�Colar Dias

Vê passar seu aniversário natalí.
Ve O, nes a capl a .

Às muitas felicitações que
receberá o ilustre casal pelo de
correr de tão grato aconteci
mento, juntamos as - nossas,

Seus numerosos amigos ,aprovei- c:om votos de perenes felicida
itarão .a oportunidade que se lhes des. ,

,apresenta para o homenagear.

. terrâneo dr. Ivens de Araujo, dire

.tor da importante Cia. de Seguros
"A Equitativa", atualmente re.sí-

.dindo no Rio de Janeiro.

.Dr, 'VASCO HENRIQUE D'AV�LA
Faz anos hoje o nosso ilustre pu

tricio dr. Vasco Henrique D'Avrla,
Ministro do Tribunal de Recllrios.
.Por sua' integridade de cara ter �
.por invejável cultura o aniversari

.ante será alvo, hoje, das mais ex

_pressivas manifestações de simpatia
,oe apreço de seus amigos e admira

.dores que somam um grande nu

"mero.

Srta. SôNIA DAUX BOABAID
A efeméride de hoje assinala mais

sum ani versário natalício da, gentil
e graciosa senhorita :Sônia Daux

Boabaid, fino ornamento da nossa
.sociedade e dileta filha do nosso

:prezado amigo sr. Jacob Boabaíd to

.de sua exma. sra. d. Soraia Daux

.Boabaíd.
Seus pais recepcionarão em sua

residência as muitas . amiguinhas
.de Sônia.

Sr. ALCEBíADES RIBEIRO
Transcorre hoje o aniversário na

Itail!kio do sr, �Alcefi}d'e.s Híbetro,
.acatado comerciante no sub-dís

-trito do Estreito.

:D. MARIA STELA DO AMAHA L
MORITZ

€l1genheiro João Moritz.

�amizade. '

neiro Ribeiro, atualmente residin ..

,do no Rio de Janeiro.

·'.cio, hoje, o sr. Clovis D'ACaml)Ora,
.competente funcionáário do Labora
'iório Basa.

MENINA ELY

Completa hoje mais um feliz ani

versário a graciosa menina Ely Sli

"'\Ta, dileta filhinha -do sr. Osmar Sil
va, cabo da Policia Militar lo .Es

tado e espôsa d. Ilda GOI}çalvl;'s da

:Silva.

Vva. IRACEMA SEARA POLIDORO
Transcorre hoje o' natalicio

-exma. sra. vva. d. Iracema S�Rrd
Polidoro, ,progenitora dó sr. Daquil'
Nilton Polidoro, operador·chefe da
<:abina do Cine Roxy.

Sr. ARONY N. DA COSTA
Aniversaria hoje o nosso di3tin

to conterrâneo sr. Arony N, da Cos

ta, oficial administrativo' do Esta,
do e pessoa muito benquista 110�

nossos meios sociais.
ÁS inequi vocas demonstraçõcs de

Srta_ ANA MENDONÇA REUNIõES

Por telegrama particular, �abemos Hoje, às 20 horas, se reunirão'
ler falecido, em Aracajú, a senhori- no Clube 15 de O�tubro, ús

ta Ana Mendonça, cunhada do sr, componen��s da SocIedade C�r
CeI. Gilberto David que foi diretor navalesca Tenentes dos DIa

do Hospital Militar' nesta cidade. bo�", para a I?osse da diret?ria
A pranteada senhorita Ana viveu eleIta e �a�bem p:=tra a elelçao

alguns anos em ,nossa capital unde das. comlssoes de flnança e exe-

fez ótimas relações de amizade.
cutIva.

. .

O entusIaSmo nos meIOS mo-

místicos por essa reunião de
monstra bem o que será o Car
naval- de 1950 em Florianópo
lis.

Srta. NORMA SOUZA

I Lai��ncJ!��!�� l�e;:�JOntem e. hoje
.

:u:;�:i;:\o/����:: .!�
à Escola Rural, ond� se realiz-ou no passado carta-régia, Governador e Ca-

um churrasco oferecido ao sr dr. pitão-geral do Estado do Bra-

Nerêu Ramos, Governador José ·14 DE MARÇO síl ;
Boabaid' e comitivas. Nessa oca- A data de ôntem recordou-nos - em 1.678, na Bahia, tomou
siao o. sr. dr. Armand-o .Ramos que: posse do cargo de Governador-
saudou o dr. Nerêu Ramos e o sr.

- em 1.595, tomou posse co- geral Roque da Costa Barreto,
Clovis Ribeiro o dr. Aderbal Ra- mo Capitão-mór da.' Capitania governando até 23 de Maio de

mos da Silva. Os saudados respon- de São Vicente, João Pereira 1682;
deram em notáveis orações aplau- de Souza, que veiu a ser assa- - em 1.699, uma carta-régia
didas demorada e vibrantemente. ssinado no sertão em 1.606; providenciava sobre a falta exís-

Às 14- horas, inaugurou-se a Qu in-
- em 1.62�, Salvador

.

Cor- tente no Maranhão, de mestres

La Exposição Agro-Pecuária tendo reia de Sá repeliu um assalto fabricadores de assucar;
o Pavilhão Nacional .sido hasteado holandes na cidade de Vitoria, _ em 1.705, o General Sebasti

pelo sr. dr. Nereu Ramos ao som no Espirito Santo; ão da Veiga Cabral, então Go..

do hirio nacional e 00m a presen-
- em 1.630, o Tenente-coro- vernador da Colonia do Sacra

ça das autoridades. Falou o sr. nel Steyn Callenfels, com tro- mento, evacuou-a, por ordem
Secretário da Viação e Agricultu- pas holandesas, dirigiu o pri- do Rei de Portugal, as tropas
tum dr. Leobreto Leal que profe- melro ataque ao Arraial do hespanholas que a assediavam
riu um' discurso alusivo ao ato e Bom Jesús, que estava defendi- desde 17 de Outubro de 1.704;
também o sr. Vice-Presidente da do por Matias de Albuquer- - em 1.738, o Coronel Diogo
República declarando inaugurada que; Osório Cardoso com os Oficiais
a Exposição. - em 1.731, Bartolomeu Bue- do Regimento de Dragões, pro-

Outras notas: O sr. dr. no da' Silva, o "Anhanguera" cedente da Colonia do Sacra
Nerêu Ramos regressará ama- segundo, recebe a patente-de mento chegou ao Rio Grande

nhã, acompanhado de sua comiti- Capitão-mór e 'o Governo das de São Pedro, substituindo o

va, direto ao Rio, em avião da Fab, terras por ele descobertas em Brigadeiro José da Silva Paes
devendo a comitiva do Governa- Goiáz; que ali se encontrava' desde
dor dr. José.Boa'baid também re- - em 1.760, foram entregues 19-II-1737;
gressar. a bordo os padres da Compa- _ em 1.789, surgiu a primei-
Lajes, 13 - Continuando o pro- nhía de Jesus expulsos do Bra- ra denuncia da Iniconfidencia

grama da 5a Exposição Agru-Pe- sil, num total de 193; Mineira. Joaquim Silvério dos
euria, ef'etuou-se : hoje a sessão - em 1.801, por Decreto, foi Reis apresentou-a ao Governa
preparatória às 14 horas no edí- organizada a Repartição dos dor da Capitania de Minas Gé-
fício cio Instituto .cle Educação f'a- Correios no Brasil: rais, Visconde de Barbacena;
laudo o sr. Secretário da Viação - em 1.817, um corpo de _ em 1.817, chegou a Bahia,
e Agricultura dr. Leoberto Leal Orientais foi derrotado no pas- por intermédio de um brigue
estando presentes os' agrônomos e so do Centurion, pelo Major ingles, a noticia da .revolução
veterinários representantes das as- Hipolito do Couto Brandão; Pernambucana iniciada no dia
sociações rurais do Estado. Às 13 - em 1.822, em Napoles, 6;
horas, na sede do Rotary Clube, nasceu , a Princeza-D.Thereza -em 1.825, no Rio de Jane·.
realizou-se um almoço of'erecido Chrtstina Maria de Bourbon, iro, foram executados: o mal
pelos rotarianos daqui, falando o terceira Imperatriz do Brasil, tês João Metrowvich, o per
sr. Osvaldo Camargo, Presidente I falecida em 28 de Dezembro de nambucano Joaquim da .Silva
do Rotary, dr. Roberto Lacerda em 1.889; Loureiro, comandantes de dois
nome da Capital, Vitor Buhr em - em 1826, a esquadra ar- navios rebeldes, integrantes da
nome de Rio do, Sul, Ado Faraco gentina do Almirante Brow foi Revolução Pernambucana, e o

e mnome de Crescíuma, dr. Paulo l repelida na Colonia do Sacra- portugues João Guilherme Ra
Carneiro. em nome de Laguna, dr.' mente: tcliff, segundo comandante de
Macedo em .nome de Belo Hori- - em 1.831, no Rio de Ja- um dos mesmos navios;
zcnl.e e o dr. Leoberto Leal agr-a-: neíro, deu-se o conflito que fi- _ em 1.838, os partidários da
decendo em nome dos homena- cou sendo conhecido como "Noi- "Sabinada", na 'Bahia, sob a

geados. Às 20 horas, realizou-se a' te das Garrafadas"; chefiã de Sérgio José Veloso,
solene instalação da reunião Eco- - em' 1.844, o Decreto-Impe- renderam-se as forças do Ma
nômica e Agrícola falando o dr. ríal nr. 342, concedeu anistia rechal de Campo João Chrí
LeoberLo Leal. Hoje deverão re- aos implicados nas revoluções sostomo Calado, no Forte' de
gressar as autoridades que estive- politicas de São Paulo e Minas São ;Pedro;
ram na, Exposição tendo seguido a Gerais; _' em 1.864. por Lei Provin

com�tÍ\:a do sr. Vice-Presidente da, - em 1.884, em Paris', foi cial nr. 526, a freguesia de Cam
República acompanhado do S1's. I assinada unia convenção inter- pos Novos, neste Estado, teve
Aderbal Ramos da Silva e Joaquim I nacional, pela qual o Brasil desmembrado o distrito de Cam.,
Fiuza Ramos, permanencendo aqui juntamente com outras nações, pos de Palmas, que formou uma
ainda durante alguns dias o sr. se constituíram em união para freguesia a' parte. Contestado
Mauro Ramos. Regressou também. protegerem os cabos submari- pelo Paraná foi,' por sólução do
o sr. Governador dr. José Boabaid i nos; Presidente Wenceslau Braz, di-
e sua comitiva. - em 1.893, no Ria de Janei- vidido, f�cando com Santa Ca-

PAULO BROEIUNG ro, faleceu o Dr. José Ribeiro tarina dois terços do território;
E de Sousa Fontes (Visconde de -:- em 1.870, o Imperador D.

SENHORA Sousa Fontes), nascido em 9 Pedro II, em carta que dirigiu

Participam aos parentes e
de Agosto de 1.821; i ao Conselheiro paulino de Sou-

pe�soas amigas o contrato de em 1.847, nasceu o grande: za, negando seu consentimento

casamento de sua filha Sony, poéta Castro Alves, falecido em 5'obre o projeto de ereção de

com o sr. Constantino Ath�rj- 6 de julho de 1.871. uma estatua em comemoração
no. da conclusão da guerra do Pa-

SYRIACO ATHERINO 15. DE MARÇO 1'aguai, sugeriu que o dinheiro

E
A data de hoje recorda-nos a.rrecadado por subscrição pu-

SENHORA que: blicl;l fosse áplicado na cons-

Participam aos parentes e
- em 1.521, por carta régia trução de edificios destinados

pessoas amigas o conti:ato de foi ordenada a destruição de
a escolas primárias. Bélísssimo

seu filho Constantiao COIT'. a
todos os exmplares das Ordena- gesto.... digno de um brasilei-

srita. Sony Broerinf:. ções Munuelina&, edições de
1'0 compenetrado.

'

...

SONY E CONSTAl\a'JNO 1.512 e 1.514. Quem retivesse
_ em 1.877, em Southamptau

Noivos em seu poder codigos editados Inglaterra, faleceu D. Huan
naqueles anos seria condenado Manoel Rosas, ex-diitador da
a degredo; R.epublica Argentin�, vencido
-'- em 1.560, chegou ao Rio de na Batalha de Monte-Casseros,

Janeiro Men de Sá, ordenando pelos brasileiros;
um ataque ao Forte; de Colig- _ em 1.887, por proposta de
ny, então ocupado pelos france- José Boiteux, por intermédio
ses, na ilha mais tarde de Vil- do Centro Catarinense do �io
leigaignon; de Janeiro, foi creada em Nova

- em 1.597, uma carta régia Trento, neste Estado, pelo Mi
nomeou o Capitão-mór de Per- nlstro da Agricultura, a Agen
nambuco, Manoel Mascarenhas cia Postal ..
Homem, para comàndar a expe
dição encarregada da conquista

Completa hoje mais um aniversá

rio a graciosa senhorita Norma

Souza, aplicada estudante.

MENINA HERMENGARDA
A data de ontem assinalou o 5°

aniversário da inteligente e linda

Herrnengarda, graça e encanto do
lar do nosso prezado amigo sr. Pau
lo Dutra 'alto funcionaria da Esco
la Industrial, e de sua exma. sra.

d. Maria José Cunha Dutra.

Herrnengarda, ontem, ria residen
cia de seus papás, presidiu á mesa

de doces e finas bebidas que. a tar

dinha, ofereceu às inúmeras arni

guinhas que, entre sorrisos e flo

res, 'a beijaram auspiciosamentc.·
�'O Estado", se bem tardiamente

a felicita, desejando-lhe uma ven

turosa existência.

FAZEM ANOS HAJE,
- a vva. Elzi Ligocki da SÚ".úra
- o sr. Dagmar Oliveira Silva.
- o sr. Tomaz Gonzaga.
- o sr, João Ramalho Xavier.
- o sr Raul Moreira.

_

- a sra. Zélia Leal Medeiros Mo-
ritz.

- o sr. Plínio Jorge.
- a srta. Máxima Martineli

Enrolamemto de motores, dinâmos e transformadores.
<lo

'

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessorios, outros aporelhos elé·

tricos, artigos elétricos, etc.

Representa�ões divelisasj com exclusividade dos insuperáveis
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

A ELÉTRO - TÉCNICA
Rua Tt-e. Silveira, 14 _:_ Caixa Postal 193 - Fone 793. .1�'"

NOIVADOS

. André Nilo Tadasco

ela

DR. BIASE FARACO

A�sente até fins de Março.

Á VISTA E A PRAZO

Perdeu-se
Perdeu-se uma chatelaine de

níquel com uma med<õt!hinhil,
da Sagrada Família. É obséquio
entregá-la à rua AI;üta Garibal
de, 35 - Gratifica-se .

FALECIMENTOS:

PARTICIPAÇÃO
LAURO LUIZ LINHARES E

SENHORA, têm o prazer de
participar às pessôas de suas

l'elaçõe.s o nascimento de seu

filho JAIME, ocorrriclo dia 12
cl-o corrente na Caf'a de Sande

Sã-o . Sebastião.

...
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ii I tsms para o interior do Estado i
I I

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, 'diàriamente, no Hospital de Caridade

D�. Alvaro de ("rvalho
Doenças de Crianças

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

hs.
Sábados: 14 ás 17 hs.

, Dr. Milton Simone
.

Pereira
Clinica Cirúrgica

Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
1>08 Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Píragihe
'

No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás i 7 horas

Rua Fernando Machado, 10
--�

···--DR.-.LINS NEVES

Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle-.e tratamento

especíalízado da gravídês, Distur
bios da adolescência e da menopau
lia. Pertubações menstruais, .i. :1":1<\

mações e tumores do aparelho geni-
tal feminino.

,

Operações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
k\SSISTENCIA AO PARTO E OJ:·E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová

.-ios, hipopise, etc.) .

IJhiturbios lIlervosos. - Esterilhiade
..- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Resid. R. 7 de Setembro - EdU,

Cruz e Souza -:- Tel. 846.

DR. POLYDOR6 ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteíze
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

1>0

I>oenças dos órgãos internos, esae

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gtan
duIas internas

Cllnlea e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR-IDIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

HORÁRIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,30 Ú 11
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CÔNSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n, 18

ii Fone manual 1.702
r I RESIDÉNCIA:
f Avenida Trompowski &2"
, .

Fone manual 766

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

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de lU e vidros de 100 comprimidos de

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

10ú ema.
.

SóRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cmâ,
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cmâ e frascos

de 100 cm3.
,

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

-

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen,
te curtos, ° Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo míníme .necessárlc
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
Clinica Médica e Cirúrgica do. terinários de grande eficácia, como: Ternerina (Buco,Vacina contra

DR. AUJOR LUZ diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

Médico-Operador-Parteiro Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . .

Doenças Internas de Adultos e Quaísquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
Crianças dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-

Alta Cirurgia - Cirurgia Geral - nento de Veterinária.
Doenças de Senhoras - Partos - Pelo sistema de reembôlso.. postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
Vias Urinárias - Rins -, Coração derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não 'en
- Pulmões - Estomago - Figado contrados na localidade de residência do solicitante.

Tratamento da Tuberculose
Raios X - Eletrocardiógrafia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dninont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das S ás 6

__ Fone 841. PWRIANéPOLIS
\

Dr. Roldão Consem
CIRURGIA GERA;L -- ALTA CIo
'RURGA - MOL�STIAS DE SE

NHORAS - PAR:rOS
Formado pela Faculdade de Medi·

cina da Universidade de .São Paulo,
onde foi assistente por vánol anoa do

Serviço Cirúrgico do Prof. AlIplo
Corrêia Neto

Cirurgia do estômago e vias ci",,:ul�·
res, intestino! delgado e .grosso, Urot·

de, rins, próstata, bexiga, ute�o,
ovários e trompas. Vancocele, bldro

cele, varizes e hernas.
Consultãs: Das, 3 ás 5 boras, i rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa O encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados queParaíso); Telef. 1-598
Residência: Rua Esteves Jnnior, 170; continua fornecendo refeições e bebidas geladas..

Telef. M. 764

'1t":".t:
,:..i:r.I1-I-_A

• • •

Dr. Guerreiro _ da
FODseca

O horário dos carros de que é agente, nesta capital,
firma Fiuza Lima & Irmãos, é e seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

c/ excessão de sábado

EXPRESSO 'BRUSQUENSE - 2a., 4�. e 6a• feiras
Nova-Trento:

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

a conceituada

16 horas
14 horas

16,30 horas

Especialista
Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hospital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

Médico

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

ras - 'Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

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

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

65 - Telefone 1.422.

12,10 horas I
I

Dr. Paalo· FODtea
-

Clínico e operador
Çonlultório: Rua Vitor Meirele.. 26.

. Telefone: 1-405
Conaultas das 10 ás 12 e dai 14 i.

15 hrs. Residência: Rua Blumenn,
22. - Telefone: 1.620

QUER VESTlR·SE COM C.OHFOR,TO E ELECiAMCIA 1
A

Mello

Dr. M..S. Cualcu'-
Clinica exclu.ivatliente de criançu

Rua SaldaDha Marinho, 10
Telefone M, 732

PROCURE

Alfaiataria
Rua Felippe Schmidt 48

.
,

VeterinariosProdutos

Arvores frutiferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas oenamentaís 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.

Coqueiros Praia
AVI50

Clube

II C A P I T A L A R II
Sociedade de sorteios e s-eguros contra acidentes

dendo mais outros beneficios de caráter assistencial.

Representante em Floriánópolis:
PEDRO NUNES

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

Inicial de Cr$ 1(.,,00 apenas.
Participação DOS lacro.

pessoais, CODce·

W"_-..-.-_.'.,......"_......-_-.-.-.._..-.-wf".r.-.-•._-.....-_-.r_-_,_,_-.-....-.-.r ..

_._-....-....••-. .'

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio' de preencher o

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

Rua ..............•. Est. Civil ! D. Nasc•••...... : .

Mãe
Pai . ..................................•..........

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

,

..

Cargo do Pai (mãe) . o' ••••

Observo ..•..............••..•••••..••............• .

• • • • .. .. • .. .. .. .. •. r ...

Dr. Liudolfo 4.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel --o Comercial

ConJitituiçõea de .ociedade.
e .erviço. cOl'el-:ato•• em geral.

� Orgc�lnizaçõ.. contabei•.
RegÍlltro. e marca., di.pondo,
no Ri o, de corr••pondente.
E.critório: Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43.
Da. 8 àiil 12 horo.e.

Tel.foDe 1494

.. " .

Bom binóculo
Grande visãl

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binôculc

alcança quem tem sólida
inatrução,

Bons livros, sobre todo. OI

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Fbrianópo!ill'
•

'M�i� f�Ú;id�des· ��l�· ,����i;';.-;;
to de seu filhinho I

Mas, não esqueça. que Q meU_.

presente para o seu "PIMPOLHO�
é uma caderneta do CREDITQ
MUTUO PREDIAL.

� _

�I Datilógrafa
I diplomada. '

I Oferece seus serviços.J
: Cartas a Maria Inês

: Ferreira.

I Caixa Postal ,55.
:.. ..

SEU REL()GIO PRECISA DE
.

.. : �,EVISAO.? .::

NOSSA OFICINÁ É ESPECIALIZADA:
Nossos' concertos sao

.

..
. garantidos 100%

ÓTiCA' .MOD�LO
�OAO:púiiTO;, �5 (frente a� Tesouro'
F··:;:. .,: :.:') �o Estado) .,

.

"

SENHORITA!
A ultima creação em refri
gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o
acompanhando

está
a moda .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DepAartamento'dê S�úde Cirurgia - Clínica -Obstetrícia
Mes de março.-Plantoes Dr. Antônio Díb Mussi

.

19 - Sábado - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro
:Mafra.

20 - Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro
:Mafra.

26 - Sábado - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt.
27 - Domingo - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt.
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Santo

.Antônío e Noturna, sitas às ruas João Pinto e Trajano n. 17.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia au

-torízaçâo dêste Departamento.
Departamento de Saúde Pública, em 24 'de fevereiro de'

1.949,
Luiz Oswaldo d'Acâmpora, farmacêutico-fiscal.

�édico efetivo do Hospital de Caridade

Servi ço especializado em Doenças de Senhoras

Medernos métodos de tratamento
-

Consu ltãsio:

Rua Tiradentes. 9

Residência:

Hotel La Porta

Consultas. diariamente, das 13 às 16 hore«

Ouçam diariamente, das 9 àsv13 e das 17 às 22 horas

. RADIO TUBA" ZYO 9
__ '-o

__

Rep resentações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA'
NOVAS REPRESENTAçõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

'r.
RIlSPO:AS

À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO,

. riiiii-_ri' .-!$COSLele, Divulgue e Assine I j�/ 'fR5!
'

1,1Jornal de' Joinvih( /,� nos �r;�oo,;sOlA

.sMJ1",D'�"", /._,.�,:."""--;: '" n . �� <![:
? �I �. �'

1530 kilocielos ondas; médias de 196 metros

TUBARÃO -- S.' CATARINA.

o maist completo
.

Orgam
Santa . \Catarina

de,

� -- --�

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e

. proficua
üm 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"

VENDE-SE por motivo de mudança
j .Grande área de terreno ià cultivad·a
(Distante cerca de seis quilometras da capital-Bairro-Barreiros
�

Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo
•

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

Florianópolis - nesta redação ou Escritório l. de A L Alt:es.
,

Barreiros - com o proprietário ftathias Iha.
.

.

Blumenau - com o sr, Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro,

� [P>�OI[EC1fO�A
(.-cOOb���� O �O� CO�l�'

��o:�,,_�CCIDENTES DO TRABALH�'
s é

o c SOCIAl..:

PO�lO ALEGRE

o VALE Dê ITAJAJ
Proeurem .a A.�.fJ" ,

ProgNIlO,
LIVRARIA 43, LI'VRAJJ,U

ROSA
.

......................" IRUA VOUJNTÀRIOS DA PÃTRIA N.O 68 1.0. ANDAR
" , POST!'.! .. 583 . TEL\EFONE ç'r�n : TELEGRAMAS: .PROTECTORA-

Po

vend
Nã

.

Agencia - Geral para 8ta.· Catarina
"ua Felipe Schmidt. 22 - Sob.

Caixa Postal, 69 - Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS

En

h.. L.
Ru

---_--_._---

Transportes régular8s de cargas dopôrto

SÃO FRANCISCO DO SUL para Nf
Informações eom cs Agente.

,Plorian6polis - Carlos HoepckeS/A - CI - Teletone 1.:
São Franciecc do 'Sul - Carlos Hoepcke S/A .:....CI - Telelolle )

_____.---------- --------------------------------

SRS. ASSINANTES'
Reclamem imediata

mente qualquer irre
�ularidade na entre�a
de seus ior-nees,

fi
.. • .. • .. • • • • • • • • • • • • • .. .

/

•.. reune som ... acabamento i,
solidez... no piano perfeito!
Além de vários modêlos pará
pronta entrega., êste maravi

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de
pagamento a longo prazo!

, -

SchwartzlDiUD
REPRESENTANTE
para Santa Catarina

KNOT S/A
CX. 134 - Tel; KNOT

Florianôpolis
'.

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

M�ntenhã em bom estado o seu fígadOj
pois é ele o orgão controlador de toda
s�a saúde, eliminador das toxinas. dis,
tr'ibuidor da bilis.
As PILULAS DE REUTER para o fígado. vem sendo usadas há muitos anos
para manter o seu fígado em 'perfeitoestado. As PILULAS DE REUTER são'

\ preparadas à base de produtos vegetaiade reconhecida eficácia,

Á VENDA NAS MELHORES fARMÁCIAS
Inte7-ConUnentaJ

Encontram-se atualmente .em uso,
em todos os recantos do mundo,
centenas de milhares de Motores
de popa JOHNSON, proporcionando
aos seus possuidores ano após ano,:-�_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

fin � .. ! f� um an � vi �fia·· a· �� e io [a afin�n��
escore de 37 x 30
ta, terminou o tempo regula- mais sérios ao titulo máximo.
mentar empatado por 30x30. A vitória dos cestobolistaS
Efetuada a necessáría prorro- catarinenses foi recebida com

gação, os nossos "cestinhas" alegria e satisfação em tod6 a

lançaram-se á luta com víger Estado. O dr. Osmar Cunha.
e muito entusiasmo, conseguín- presidente da Federação Atlé

do vencer por 7xO portanto, tica catarínense dirigiu ante

por 37x30, os barriga-verdes ontem, um telegrama ao dr.

eliminaram os perigos' campe- Paulo otto Seleidemantel, che

ões do, norte do Brasil e foram fe da delegação barriga-verde ..

classificados para enfrentar o felicitando-o pelo brilhante trí

quadro paulista, candidato dos unfo alcançado.

Nos gramados da Ilha há muito o Palmeiras de Blumenau não sofre uma derrota

2 X 2 acusou O embate de ante-ontem (entre alvi-verde e Paula Ramos

Eliminados os pernambucanos pelo
A melhor e m�s empolgante

I
realizado em São SalJ/ador da

I
último, em que se defrontaram

peleja do Camped!lato Brasileiro Bahia, foi justamente a que as seleções de Santa Catarina
de Basquetebol que está sendo inaugurou o certame, sabado e Pernambuco. Após árdua lu-

Para boas pelejas íntermuni- primeiro foi boa, deixando
cípaís de .Iutebol não há nada magnifica impressão. Quanto
melhor do que -convidar o Pal- a Papico esteve fraco e írrecon
meiras, super campeão de Blu- hecível. Os melhores do con

menau, que além de possuir um junto visitante foram Oscar,
esquadrão dos mais respeitáveis Teixeirinha, Antoninho, Waldir
desfruta de invejável prestígio e Augusto; Alvarenga, Sadinha,
no soccer catarínense. Há anos Osní e Adalberto satisfatórios,
que o "team" do extrordinário não convencendo Papico, Mar
Teixeirinha não conhece o fra- zínho, Aldinho. No Paula -Ra

gÇlr de uma derrota nas canchas mos destacaram-se Cazuza,
da metropole barriga-verde. Pa- Chinês', Chocolate e Lázaro.
Ta satisfação dos afeiçoados do Nenem, Fornerolli, Carioni,
esporte n. 1 de nossa capital" Mandico e Tonicó regulares.
domingo último 'hospedamos Paulinho, ainda um novato, e

uma vez mais o poderoso esqua- Póvoas pouco fizeram, devido à
<irão alví-verde. NQ gramado da falta de ambiente. Dinarte es

rua Bocaiuva o não menos pres- teve fraco na primeira fase,
trgtoso conjunto do Paula Ra- -------'-----------------------

����o�u;�:a.l�o�c�S;���e:�sel��� O América Oã8 quer saber de acõrdos
novo empate. Os dois a dois ex-

Do sr Ruben, Lobo, presiden- Nossa resposta esse telegrama

pressaram muito bem o desen- te do América F. C., de Joinvile, foi seguinte: "Diretoria Amé

rolar da refrega, embora fosse recebemos o seguinte telegra- rica, zelando tradição honrosa

um tento do tricolor anulado ma; datado de 11 do corrente: que sempre manteve cenario

na fase secundária, por impe- "Comunico reunião diretoria esportivo Santa Catarina e fo

dímento de Mandico. Lamenta- América ontem .realízada con- ra dele, acata decisão T. J. D.

mos a ausencia no conjunto sígnado ata votos louvor crôní- valendo-se, entretanto, recurso
paulaíno dos seus três mais ca esport�va essa capital atitu- Rio que por direito lhe assiste.

destacados elementos: Ivan, de assumida caso recurso Pau- Uma vez caso foi levado Paula

Bemteví e Nicácio e no quadro la:Ramos': Acabamos rece�er Ramos aos Tribunais esportivos

palmeirista do perigosíssimo I advogado pa�la Ramos seguin- aguardamos com 'serenidade

center Juarez. Não fosse a falta te telegrama. decisão final, não nos ínteres

dessas grandes figuras, o pré-' "Apesar' resultado julgamento
sande qualquer acôrdo. Ruben

lio teria assumido màíores pro- T. J. D. ainda propomos como
Lobo, presidente". Saudações.

porções, fazendo com que a solução pacifica, honrosa e díg- Ruben, Lobo, presidente Améri-
ca ".grande massa de torcedores se nírícante esporte catarínense

conservasse em constante "sus- que este clube sempre procurou
pense". No Palmeiras extrea- enobrecer a realização "melhor
ram Waldir, ex-zagueiro do Ca- de três" afim decisão campeo
ravana do Ar e do quadro de nato estadual. Concordamos
aspirantes do Flamengo, do Rio; primeira partida será realizada
e Papico, que vinha integrando aí, segunda aqui e terceira on
com sucesso o "onze" do Fi- de der maior renda. Dr. Rafael
gueirense. A performance do, Cruz Lima, advogado patrono".

------���---===��_=__----4_ � ___

cumprindo, porém, lima gran
de partida na fase, final.

.

O escore foi inaugurado por
Mandico, aos 11 minutos, tendo
Paulinho assediado o arqueiro
e permitido ao extrema "colo
red" o alcance do seu objetivo.
Aos 16 minutos, falha Cazuza

ao, centrar uma bola da qual se
apodera Teixeirinha, que avan

ça e entrega a Sadinha, que in
teligentemente devolve ao fa

moso meia esquerda para num

"sem pulo" 1!tIer\esttemecer as

redes paulaínas. Aos 43 minutos
Teixeirinha cobra um toque de

Chocolate, de
-

longa distancia,
conseguindo com um incrível

FRAGOROSA DERROTA DO
IPIRANGA EM BRUSQUE
O esquadrão do Ipiranga F.

C. da Vila Operária de Saco dos

Limões, jogando ante-ontem em

Brusque frente ao Payssandú
local, foi facilmente vencido pe
lo dilatado escore de 9 x 3.

,"

cais
14,00 INTERVALO
16,00 -- Em tempo de valsa
16,30 '- Música deliciosa
17,00 Informativo Guurujá
17,05 Gilberto Alves
17,15 Francisco c-maro e

sua orquestra
17,30 -- Um programa para

você ...
18,00 Ave Maria

18,05 Carta Sonóra,
18,15 Garoto e Garolin«
18,30 Juventude Esp;.L'ibL de-

_ Florianópolis
18,45 La Gitanela
19,00 -- Momento Espo�tivo .

19,30 - Noticiário da A.;pncHt
Nacional

20 00 - A música dos E"�taduS
,

Sábado RITZ Unidos
Rex HARRISON - Irene DUNNE 20,30 _ Músicas populares va-
Linda DARNELL riadas

- em - 21,00 Carlos Galhardo
ANA E O REI· DE SIÃO 21,15 Elvira Rios

Domingo. 21,30 Orauestra Sinfônica.,
O LADRÃO DE BACDAD 22,00 -- Infqr::-:>.ativo GuarU]a

- Technicolor - '22,05 -- Músicas variadas

"petardo" da, sua especialidade
vencer a perícia de Tonico. A

pelota, batendo no travessão,
cobriu o arqueiro e foi alinhar
se nas redes.' 10 tempo: Palmei
ras 2 x Paula Ramos 1. Aos 13
miuntos da fase derradeira, foi
consignado o último tento da

tarde, por intermédio de Forne
rolli com 'um potentíssimo
"shoot'" que apanhou despre
venido o arqueiro -alvi-verde. Na
arbitragem funcionou o sr.

Waldemiro Melo, que conseguiu
agradar.. Os quadros jogaram
assim formados:

'

Paula' Ramos
- Tonico, Chinês e' Dinarte;
Cazuza, Chocolate e Nenem ;
Lázaro, 'Carioni Paulinho (de
pois Mandico) , Fornerolli e

Mandíco (depois Póvoas) .. Pai
meiras - Oscar, Waldir (depois
Lira) e Antoninho; Papico (de-

CINEMAS
ROXY

- ÁS 7% hs.

CORPO E ALMA
com

Jolm GARFIELD
Lilly PALMER
Hazel BROOKS

- No Programa -

1) -.A 'K1ul'0ha da Vida
- Nac. -

2) - Meleo Jornal
.

- Atualidades -

- Preços:
c.s 4,80 e 3,00
"Irnp, 14 anos".

IMPERIAL
- Ás ']lh 11s. -

DIVORCIO'
/ com

Kay FRANCIS
Bruce CABOT'

- No Programa -

1) - Noticias da Semana
- Nac. -

2) - O Mata Ovos
- Desenho Colorido

- Preços: -

Ce$ 11,00 - 3,00
"Imp. 14 anos".

FILMES DA SEMANA
AMANHÃ
Oiívia de HAVILLAND
Da"id NIVEN

-em -

R,'\.FFLES
5a. Feira RITZ - ROXY
Victor MATUHE
Collen GRAY

- em-

A VOZ DA HONRA
e-. Feira ODEON
William EYTHE

- ern �

NA PONTA DA ESPADA

pois Adalberto), Alvarenga e

Augusto (depois Osní) ; Jonag

(depois Marzínhn e Augusto),
Marzinho (depois Lazinho), Sà
dinha, Teixeirinha e Aldinho

(depois Jona;;').
Na partida preliminar o Fi

gueira derrotou o Lira Terris

Clube, por 3 x 1, funcionando
como árbitro o sr. João Batista.
Berreta Junior, com regular
atuação. Foram expulsos do,

gramado os "players" Erasmo,
Julinho e Poli, todos do Lira, Os'
quadros foram estes: Figueira
Rubinho, Aníbal e Juca; Pardal:
Frederico e Carlos; (Raul): Le

beta (Madalena), Jaime, Moa

cir, Toinho e Meireles. Lira
Galo Erasmo e Danda; Waldir,
Mafra e Armo Valter (Poli)"
Hercilio, Damiani, Julinho e

Laudares,

1+ep'lu ESCOV.S

Tek

Rádio Guarujá
PROGRA.MA PARA HOJE

9,30 -- Arco-Iris musical
9,45 Niio Sérgio
10,00 Músicas brasilstra em

gravações
MUZAK
Informativo Guarujá
Joan Sablon
Maria Luíza Loridim
Variedades em grava
ções
Oferecimentos :'..1 si-

10,30
11,00
11,05
11,15
11,30

12,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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8a410$ IR81e_0$ ·4�aaco'
Da Fábrica co consumidor.-- Grande estoque recebeu a, firma distribuidora

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

-r.SA

Aceita-se r�presentante no interior do Estado.
,

Caixa Postal 139 - Florianópolis

V S·-=--1 R'
.

d I t
. O TESOURO � .

Viaja eSI e no n erlor Da instrução está ao �1e&nC4
••• de todos. Dá esse teBOU'l'O ao 0011
V. S. viaja?' Reside no Interior? Adquira um Catálogo de, Moedas amigo analfabeto, levand-o-o' a um

Antigas do Brasil e enriqueça depressa. curso da alfabetização no Grupo
Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,00. Pelo ESô(}lar São José, na Escola Indus-

Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega, Rua General tr íal de Ploeianópolia ou na Cate.
Bittencourt, 91, sob - Florianópolis.

.

dral Metrú1)olitana.

Industria de Maquinas Agricolas
Nardini ' Ltda.

.

A maior e mais aperfe1coada fabrica de'

Maquio.as 'Agricolas, Tornos; Teares e,
Artigos de Cutelarias.

Fabrica em Americana - Estado de São Paulo
...._

:Rgppgsgntan tgS gÃ�h_]si\(os papa o 6staçlo
d� bQnta @atapina

I�duslria Comercio e Seguros· KDOI S. ft.
Praça 15 de Novembro, 20 - 2.0 andar

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

End. Tel- KNOT
_ Flopiahópn js - \Santa '@atapina

Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.
Rua São José, 63. - 1'0 andar. Telefone 42-4989 - Rio de

Janeiro
Viagens aereas em "Catalinas"

PASSAGEIROS - CARGAS - ENCOMENDAS E CORREIO
Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto Alegre: Todas as

terças e sextas-feiras as 13 horas.
Para o Norte: Todas as quarta-feiras e sabados ás 8 ho

ras, com escalas em:Itajaí - São Francisco do Sul - Para

naguá - Santos - Paratí e Rio (as escalas de Cananeia e

Iguape são facultativas).
Agentes em Florianópolis: Z. L. Steínef & Cia..
Rua Alvaro de Carvalho n. 1.
Telefone 1402. - End. Tel.: "Steiner" .

. _-_._-....._w_-.-_-_-_-......_-..-_-.-_-_-.-..-.._-_._-_._-_
.._-.-..-_._-.-.-....-_-..._w_-••.__ .....,. _-.-

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

tNCílNDIOS E TRANSPORTES
,

.

Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades Cr$
Receita Cr$
Ativo ..: ; Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades .,.... .... .. = . . . . . . Cr$

Diretores:

80.900.606,30
5.978.401;755,97

67.Ü53,245,30
142.176.603,80

, 98.687.816,30
76.736.401.306,20

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

.-_- _._ _ _-_- - .._-•..-.-.---.-...-.-...-.- ""

LOJa uns CftSEMIRAS
Especializada em artigos para

homens
I

RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-'

ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.

MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS
PARA HOMENS

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo 'menor preço da praça
'a�a uma visita à nossa CaNa. e verifique

nossos preços e artigos

CHERt:..M

NAVIO-MOTOR '�ESTELA"
maxima rapidez e garantia para .transporte de euas mercadoria ..

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

o Slhãoi
I ,j

"VI'R<iEM ESPECIALIDADE"
ClÃ, WETZELI lNDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca

TORNA .A I\OUPA BRANQUISSIMA

I
!

) I
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El'eito presidente o
sr, Virilo JUDio�

RIO, 13 (A. N.) - A Câmara dos

lestàdual mandoto que exerceu até Aula l·n800'ural de'1928, quando ascendeu a Deputado
I

,

Fe��ra��ercicio desse mandato co- farmacia e Odonto-·
Iheu-o a Revolução de 30 sendo ex i- IOU-'8 do S 'Catarinadeputados realizou, ontem, a sua lado por ocasião do movimento de :'IV .

•
.'

primeira eleição �a�a � ,composi-!1932. De regresso do exilio d�di�O�- I
Devera reallzar�se hoje, as

ção da Mesa que dír-igír'á seus des- se novamente? advogacia e, em 19 ... ;) 20 horas, a aula lI�a�gural da
tinos na corrente sessão legisla- ioi nomeado Membro. do Consel�lO Faculdade de Farmácia e.Odon
tíva. As quatorze horas, o sr. Sa- Administrativo do Estado, onde per- tologia de Santa Catanna a

muel Duarte, ahr íu os trabalhos, maneceu até janeiro de 19'45. cargo �o profe�sor dr. polyd?ro
estágio da evolução republicá- tendo que suspendê-los, a seguir, Incluído na chapa do Partido So- �rnam S. Thiago, no AudIt?
na, se acometem funções his- bar falta de numero para a reali- cial Democr.atico, foi eleito no plei- num, do. Departamento de Sau-,

tóricas de extraordinário relê- zação do pleito, Quarenta minutos to de dezembro de 1945 à Asscm-, de Pública,
. .

1
.,

d depois, a sessão foi reaberta e o bléia Nacio�al Constituinte fazen-
.

Os nossos meIOS ull.lver.SItta-vo, saídos ambos do seio o po-, .

lei
-

se . _ nos aguardam com VIVO m e-Como' tôra de esperar, os srs.
vo, que ombrearam durante presidente anunciou a e, içao, -

do então parte da Grande COIr.lSSll'O. A •

1 d '1Nereu Ramos, eminente Vice- d
..

di
-

guindo-se a chamada nominal, pa- Na q'ualidade de Embaixador in-I resse
a aula maugufra 'Ü I us-

longos anos e relvm Icaçoes
_

, ,t' . . trado e culto pro essor que"Presidente da República e políticas pela reforma das pra- ra a votaçao secr e a. tegrou a Delegação Brasllelf-a à ,. ,.

d tívidAderbal Ramos da Silva" ílus- A idi .

]) marcara o reimcio as a, IVI a_o
xes de governo e pela veri ica

O RESUL'fÃDO DO PLEITO Conferência da paz em Pari s, e-
des da Faculdade, em 1949.tre Governador do Estado], fo- expressão democrática do voto

,

1
. _

,
volta assumiu a liderança da mai-

ram recebidos na cidade' de popular têm sabido manter vi- ,Termmada a e elçao: �purara.m- oria. SeODI·U 'para Q Ceara�','L
.

b ígante vibra' .. se 195 votos u sr. Cir-ilo Juníor
.

, ajes .
so empo -

va, na alma, a chama do CIVIS- .

f
,.

O Constituída a Comissão MIsta de
ção de civismo popular. N�s mo que lhes iluminou os pas- foi eleito com �65 sl')loragltos:. 'o srr'ILeiS Complementares foi eleito, �10r BELEM, 14 (A. N.)' - Seguiu

.

dos grandes acontecí '.. . .

êda esní h Samuel Duarte Leve � vo os: s.
'C

'

b d d D q 1 danaIs
-

sos InICiaIS e a vere a espm 0-
R I Pil '). aclamação, presidente desse orgao para o .eara, o ar o o u t e e

mentos cívicos da bela "Prin-
sa que trilharam até a honrosa I Costa NeLa, 3; 0ç sr!. alpl r � a'Ba;' ínterpar-lamentar, por índícação do Caxias, a imagem milagrosa de N.

cesa da Serra", não há memó- 1 d d d r 'E agora vi- e os srs. Souza os .a e, IlUO -

. S. da Graças, q'ue foi visitadissimaesca a a o po e ',' ,

H' d deputado Afonso Armas. Ao ser
ria de um fato que despertas- sitando o seu povo, dá-lhe o sr. reto, um cada um. ouve, am a,

empossado o senador Ferreira de no camarote em que viajou. No,
se tão espontâneas manifesta- Nerêu Ramos um testemunho três votos em branco.

_ S momento que o vapor desatraca--

O PRESIDENTE L ouza, saudando-o recordou sua a-oções de regosijo público. a mais .de o ter' vivo na cons- ,ASSUME O NOV, 1
. va, a imagem foi apresentada, ao

d d I tuação brilhante no seio da GrandeO sr. Nerêu Ramos, em com- ciência das próprias respon- Anunciando o resulta O o P ei-
Comissão. povo que se achava'aglómerado no

panhía do sr. Aderbal Ramos sabíüdades públicas, enquanto to, o sr. Samu.el D,.uarte agradece�, cai�'d d "Na Comissão Mista se afirmaram I �.

da Silva, levou à linda cidade o sr. Aderbal Ramos da Silva, de novo a soüdaríec a e_ e .o apoio '1------.,..------:---serrana, desta vez, mais do que com o prestigiar-lhe por sua dos parf.idos á sua gestão e decl�- a� lrl13Ji�a�es de direção do, s." .. Ci: COMPRADO:::R�!�: CA'SAS E

a VI'SI'ta de dOI'S insignes ho- .

t
-

h 't .

I 'O'U que só lhe restava transmitir rilo JUIUOI, que, por certo, vier an,vez, a ln ençao ones a e supe- 1
, d" r A

-
, o Escritório Imobiliário A. L. Alvesr

mens públicos situados entre .

it d mbíente o cargo ao sr Grilo Júnior, com recomen ar, mais tarde a me icaç ao
sempre tem compradores para casas e, rior, aprovei a-se o a I .

•

d � 1" d P ",'i-os que assumem, na hora pre- de elevada contraternízacão quem se congTatulava pela honro- e seu nome a a to posto e 1�0. terrenos.

Sente da nacionalidade e do 1 d tâ
�

sa invesLidura Formulava ao dente da Cam ra dos Deputado". Rua DeoJoro 35.
. popu ar e e espon anea per- ,'"

Estado,
_

os compromissos de muta de congratulações, para mesmo tempo, seus melhores :'0- C..... U Isuperaçao �os embaraços con- enviar-nos dali, em palavras de tos para que, .com suas cred�nClalS A amara lTJ.uniclpô de
t�a OS quais se debate a solu� agradecimento a Deus por ta- e seus, mer�Cl:ne�tos pessoais, pu-

8.-guaçu' fembêm nrotestaçao de problemas prementes, manha mercê, a bôa nova da desse rrnpr-irmr as nl.ividades po- UI U
indo à sua terr� �:llt�al.' ao

sua próxima volta ao pôsto de liLicas e �ar�a�e�1tares ,um rumo O sr. Celso Ramos, prestigioso Presidente da Comissão Executiva do

meSm? te�po aSSIstIr. � ma,:- Govêrno, para dar à grandeza feliz e saILsfator�o.
,

P. S. D. nesta capital, recebeu o seguinte telegrama:
guraç�� de obr�s adm�mstrat�- e ao progresso do seu Estado as A seguir, con:T1dou o ��vo pre- BIGUAÇU 20 - Tenho o prazer de levar ao 'seu conhecimento que-
v�s e a lnstala�a? da 5 EXPO�I- abençoadas reservas de ener- sidente a assumir a caden a, o,��e a Camara de vereadores deste municipio e msessão realizada hoje, apro
çao Agro-�eCU�rla, O sr. Ner�u gías de que pode dispôr, pela foi feito' sob palmas do �lenaIl?: vou moção de protesto contra a atividade dos vereadores Udenistas de
Ramos qUIS, ainda, proporcio- vontade divina. Da pl'esidência, o sr. Oir ilo Jú-

Araranguá, 'que pleitearam a anexação daquele município ao Estadq do
nar à sua t�rra natal um t�ste- Já assim, não é apenas a ci- llior fez um descUl"sO, em que

Rio Grande do Sul. Os vereadores, imbuidos· de alto espirita de catalÍmunho de Imorredoura e?tIma, dade de Lajes, ou o nobre povo exaltou a personall�ade do sr. Sa-
nensismo, deram apôio à citada moção.f�zendo-a. receber a pess?a .

do de Lajes, quem há de�regosi- muel D�la:te, . �cuJ:a ll1de:fe�Llvel (a) Hugo Amorim ,:presidente do diretoria ,do P. S. D."VICe-PreSIdente da Republ.lca, 'jar-se pela presença do �over- correção, lllt�ltgencJa, cultura e

que saudou, ness� quallda- pante ami�o, _ mas tôda a nobreza, lanto relêvo deram ao

de, os seus conterraneos, e a terra catarinense, tôda a gran- cargo.
do Governador do .Estado, a de alma de Santa Catarina, que 'rraçou, depois, o sentido dos

quem o POV? catarme?se ele,- se prostrará, também agrade- trabalhos da Camara.

vou,. em pleIt? memoravel, a cida a Deus pela saúde e pela TRAÇOS DO SR. CIRILO

chetI� do �ov��no �o Estado: felicidade pessoal do sr. Ader- Bacharelando-se em ciê,nCia� juri-
Dal, a sIgmflcaçao �specIaI bal Ramos da Silva. di'cas e sociais pela tradicional l<'a-

das palavras do sr. Nereu Ra- culdade de Direito de São Paulo, o

mos, no discurso que proferiu O PRECEITO DO DIA sr. Cirilo passou a advogar naque-
por ocasião de inaugurar-se o

. ABRACO DE TAMANDUÁ. le Estado, militando especialmente
edifício do Forum de Lajes, e As mãos de doentes, conva- nas Camaras da capital e de Santc'$
nas quais expressou a sua gra- lescentes ou simples "portado- onde atingiu situação de proemi
tidão a Deus por permitir que, res de germes" podem estar nência em sua vida profissional. Ini'
restabelecido, o ilustre Gover- " bl' scontam,inadas �or :microbios ciou sua carreIra pu Ica ao se, e •

nadqr Aderbal Ramos da Silva patogênicos que venham das colhido Vereador aCamara Mllni
possa, em breve, reassuma o fossas nasais, da garganta, da cipal de São Paulo. Mais tarrle, foi
cargo, de que se acha afastado bôca do intestino os quais pe- seu nome sufragado para represen·
por motivo de saúde. É que, lo aperto de mão', podem pas- tar São Paulo na Cambara ,Federalantes m�smo de retornar ao

sar a outras pessoas.', lem 1910, não t&nho sido, entretantopôsto a que ascendeu pela von- Livre-se de doenças, abolin. ,reconhecido, pelo promente, en]
tade democrática dos seus coes- do o "aperto de mão", princi.! 1925, voltando à ,politica, o Partido
taduanos, O sr. Aderbal Ramos paImente em época de epide ... Republicano Paulista apresentou seuda Silva, ao lado de seu precla- .' ,

nna. - SNES. 'nome como candidato a Deputad(;ro correligiónário e Presidente
do P. S. D., quisera, por sua Rostabele"ledo O aotlego borárl·o, navez, fazer-se presente em Lajes, II 11

�il�o;�p�l���o ����:�n�� !� Alfândega desta Capital
que a nobre gente serrana se Do Inspetor da Alfândega, resolve de acôrdo com o dispos-
orgulhava dé rever o conterrâ- sr. Clementino Fausto Barcellos to no art. lOdo decr. n. 26.299,
neo vitorioso, exemplo de civis- de Brito, recebemos a séguinte cie 31 de janeiro do corrente
mo e exemplo de espírito pú- comunicação: ano, publicado no D. O. de 2 de
blico, investido já agora da Vi- Florianópolis, 14 de março fevereiro seguinte, restalecer,
ce-Presidência da Nação. de 1949. nesta repartição a partir do

Laj�s teve, portanto, razões Da Alfândega de Florianópo- dia 15 do corrente o antigo ho-
de assinalar com inéditas ex- lis, tendo em vist� as necessida- rário, isto é, das 9 às 12 e das
,pansões de entusiasmo e de àes do serviço e a conveniência 14 às 17'horas, excepto aos sá
contentamento, a presença dos da Administração e atendendo bados em que haverá um só ex

insignes homens públicos a também a representação que pediente das 9 às 12 horas.
quem o povo de Santa Catarina lhe foi feita pelo sr. Presidente Dê-se ciência, cumpra-se· e
tem consagrado em repetidos da Federação do Comércio do publique-se.
pronunciamentos eleitorais. Ho- Estado de Santa Catarina, em Clementino Fausto Barcellos
mens a quem, no presente data de 23 de fevereiro último, de Britto, Inspetor. '

Florl.il6polls, 15 tle Marco de '949

o MOMENTO

LINDOS 'CHAPÉUS DE PALHA
NORTE.AMERICANO

RECEBEU

Palestra sôbre a Quinta Exposiçã�
Agro-Peçuária de Lajes

(Engenheirv-Agrônorrw Artur Büchele)
\

EsLamos às vésperas ela ja Ex- tes atuem sempre com as vistas·

posição Agro-Pecuãria ele Lajes. "oltadas para êste setor, estudan
ltste cerlame, que poderiamos co- do-lhe os problemas, amparando
g'nominar "Certl)me da Qualida- lbe o homem seu obreiro, dando
de", demonstrará a 'evolução de lhe no'vos' e melhores meios e co

'nossa ageicultura e pecuária nos nhecimentos" de preparo e amanha
últimos anos. Creio que não incor-' do solo - e estarão, sem dúvida"
reriamos em êrro se afirmássemos 'constÍ'uindà uma terra próspera,
qt{e uma exposição agro-pecuária rica e feliz; livre de seus velhos
é se'rnpre uma'demonstração de e angustiosos problemas, palmi
qualidade ele produtos agrioolas e lhando a' sel1'clá de seu porvir gran-

pastoris. dioBo e etérno.

Todos os esforços dos poderes Gomo profissiemais de agrono-
públicos, no sentido de difundir mia, vendo e sentindo a cada pas

novos metod-os de cultivo do solo so 'Ú' que realmente somos, em ma

e de melhoria dos rebanhos pas- teria de' agro-pecuária, e o quan!o'
torís são avaliados numa exposi- de extraordinário potencial ecO

ç'ão, para a ,exata medida do pro- nômi.co' que podemos aproveitar,
gresso alcançado. congratulamo-nos com a 5a Expo-

Alí, o· c-ontacto entre produto- sigã AgrtJ'"P'ecuária de Lajes, por
res, técnicos e dirigentes, permite que ela representa, como outras:
a troca de sugestões para o aper- que 'lhe tem antecedido, o estimulO"
feiçoamento, tão desejado, de nos- crescente dos dirigentes ao bata

sa produção 'agro-pastoril. JI:r3Jd'oT auônimo dos campos e da

Que melhor oporLunidade para lavoura, á célula de trabalho fe-

êsl:e "tete-a-tete"! cundo que êle coristituiu, e de quem
Graves e pesadas problemas de se espera o todo harmonios,o, prós"

nossa lavoura e pecuária" cuja pe\'o e feliz. \
solução é dependência do trabalho
conjunto de todos, são ali Jocali- SERViÇO' DEzados e postos em equação.
A iniciativa do Sr..Secretário de METEOROLOGIA

Viação óbras Públicas e Agricul- Previsão do Tempo, até 14 hO
turá, que teve pronto apõio do Sr. ras do dia 15:
Vice-Presidente da República e Tempo _ Bom, passandO a

Governos Federal, "Estadual e Mu- instável, com chuvas.
'

nicipal, é uma objetiva demonstra- Temperatura - Estável..
ção de zêlo e amparo á nossa prin- � Ventos _ Do quadrante sul,
cipal fonte de riqueza e :bem estar com rajadas frescas.

decomum. Temperaturas extrem�s.
Que estas iniciativas se repro- hoje - Máxima, 27,4. Mlllllna,

duzam sempre, que nossos dirigen- '23,4. 'I

A "MODELAR"
�====================�,

.

PA R A'" F E R I DAS,
•

E C Z E M A S,
INFlAMAÇCES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC,

,

FR,ECHANDO •••
. . I halcaIl'(De pardo da Tal, entr� Queçal e Bocallla) ASSim a a e 'o;dOS

briand, começarei a crônica de hoje. Rumo aos pagos lageanos, ere,,·
re'

em cenário de mais uma apoteose de trabalho. .. ef:sse negócio .de e�c"r�
ver a bordo é coversa do chatô. Ama,nhã nós continuaremos, de le.

firme).
Guilherme Tal.

"
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