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Ano

Ecos d \I sequnda reumae

Agro-I'ecuária
Congresso de Daz
brasileiro'
LONDRES, 26 (U, P,) - A rá-

É do conhecimento geral, a eíe- campos de Sementes em Pus los dio de Moscou diz que numa
tivaçâo entre os dias 13 e 17 (�('sl..; Agro-pecuários, "gigantesca manifestação de
mês, da II Reunião Econôrnica-Agri- N° 101 - Recomenda o fome-nto paz" realizada no Rio de Janei
cola de Santa Catarina, na cidade da cultura cafeeira no Estado. ro, foi decidido efetuar um con
de Lajes. N° '8 - Recomenda ensaios '- se- gresso de paz brastleíro a 9 e 10
A magnitude e a importancia do Ieção, no Campo de Sementes em de abril. Essa irradiação é ba

certame atraiu representantes dr. to- Tubarão, de lima variedade de ca- seada num despacho da agência
das as classes do Estado. Assim e na hibrida resistente à geada. "Tass", datado de Praga, e que
qué tivemos uma assembléia CUHS- (. N° 105 - Recomenda a transfe- por sua vez diz' reproduziu in
títuida ele funcionários da Sec re- rência da 9" Delegacia Rcgiona

' da formações duma agência co
taria da Agricultura, técnicos elo Comissão Executiva dos Produtos munísta tcheca.
Ministério da Agricultura, represen- da Mandioca, sediada em Florianó-
tantes de entidades rurais, coope- polis, para a administraçâo do Es-
rativas, madeireiras, comercia-s e tado,. nos. moldes de sua atual 1\'- Sforza a Duml·nbo deindustriais, etc. gislaçào, peja formula mais pratica U
Á sessão solene de abertura, rca- que a Secretaria da Viação, Ohrns Wa shl' nu. tnolizada no dia 13, compareceu o Públicas e Agricultura julgar con- "

mundo oficial presente em Lajes, veniente. ROMA, 26 (U. P.) - O mims-
havendo s. excia. o sr. dr. Leober- N? 100 - Hecomenda o lncrtlllicn tro do Exterior da Itália, Carlo
lo Leal proferido o discurso inau- to da prática da adubação verJe. Sforza, partiu para Paris, a cá
gural - urna síntese do que a I N? 18 _ Hecomenda medidas e minha de Washington, onde
Heunião tinha promovido de u+il .� estudos para a guarda, conserva- assinará o Pacto do, Atlântico
interessante para os �róblel1las de ção e recuperação Cl'1 lavoura llHUI" Norte em nome da Itália..
administração. I dioqueira, COI,n li f-tHllição da� inr

.

Em Paris, Carlo Sfo 'zr assí

, lni�iamos, hoje, a _!;mblicação dns I posições . �ue cerceiam; o CU!lH'J, in f nará 'u� acordo alf.a�degário1 csul tadus c com-lusões a que che- da Cl1f�'l'.b.taccã.. _� •.

r ni e li' J: �a.""(>Q p c nal:'.
.

gararn as Comissões e o Plenário �o 45 - Hecoruc nda a \):·gdl .. il.il� -e

1]0 intuito altamente patriótico de ção de m:;; Serviço de C()n�el'v<.!:;,;L
traçarem o rumo de uma saida po- do so[u.
lítica econômica. 1\'0 30 Heconlenda a criação
Muitos dos resultados obtidos s,; dum núcleb escola de c-onseri'ação

devem, sem dm'i,da, à Mesa dirct0- do soló.
ra dos trabalhos, cpja assistência e N° 13 -Recomenda a organiza
desvelo permitiu uma disClyssão ,'ni'- ção de ensaios de adubação em t''1'
pIa e .elevada, contribuindo, eficaz- renos onde se efetiva cultura me ..

mente, para que as recomend�ções canizada.
conservass'em o teor de sincerid3.- N° 1�4 -;- Recomenda anã lise (\'ffS
de e honestidade que as caractcri- sólos da Fazenda de Criaçao de La-
zavam. jes.
Estava assim constltuida a Co· N° 5 - Recomenda a conservarão

missão Executiva da II REASC :.- e restauração do solo.
Pres'idellte - Dr. Leoberto Leal; N° 15 - H.ec-omenda a aqllbiçã,.)
10 Vice Presidente - Dr. Virgilio de adubos químicos.
Gualberto; 20 Vice Presidenle -- N° '17 - Hecomenda a fiscalint
Tito Bianclúni; 10 Secretário - Dr. ção e assistência técnica aos tr3-
Afonso M. C. da Veiga; 20 Secr'etá- tores e máquinas agrícolas do Es
rio - Dr. Cesar Ceára; Tesoureiro tado.
- Vitor Morong; Relator Geral - N° 7 - Recomenda seja dútad"(J
Dr. AI1uando Ferreira 'Lima. o Campo .de Sementes em TulJar:'io
Damos a público, como imcIO de um conjunto niotorizado.

da comunieação das conclusõe·!, as N° 6 - Recomenda o forneci
propostas subordinadas à I COlllis- mento de equipe motorizada ao
são Técnica, Produção Vegetal. l11unicipio de Taió.

I COMISSÃO N° 10 - Recomenda a criuçiio
Foram apresentadas, discutidas e de um campo de sementes.

aprovadas as seguintes proposi-
.

N° 88 - Recomenda meios para
ções: que o Posto de lndaial atender mu
FOMENTO AGRíCOLA EM GEHAL nicípios sua jurisdição.
N° 1 - Recomenda à divisão do N° 85 - Recomenda a libtl1'açãü

Estado em zonas ecológicas éllil'ú- dos bens dos su.dHos do Eixo nas

p1'iadas a triticultura. Zonas Rurais.
N° 12- Recomen,da a criação de N° 14 - Rec-omenda a criRçà(J

um campo de sementes em 5á') de um campo.
Francisco do Sul, com uma secçâu / Foram aprovadas, com emendas
de triticultura . ou substitutiv�s, as seguintes pl'O-
N° 16 - Recomenda a ass'istência posições.

aos plantadores d.e trigo, liberarrão N° 133 - Recomenda a distribu:!.
de v:agões de semente de linho � ção de seÍl1entes de trigo' que de
distribuição ele semente&_. de a�rOl. vem ser compradas na zona a dis-
N0 112 - Recomenda o ClW".pl'l- tribuir.

W

mento do Decreto Estadual na 285
de 24 de janeiro ,de 1939.
N° 138 - Recoi.nend"'a a crja�"àfJ

de um Campo de Multiplicaâo de
leguminosas.
N° 111 - Recomencla. a criaç::)o

de Est. Experimentais, nas ZG'laS

previlegiadas para a cultura d,· ba
tatas.

P8ralisa�ão durante
seis 'di'as' .

Roma, 26 (U. P.) - Espe.-::l.-SC
que, de acôrdo com a nova ordem
de ec-onomia de energia elétric:!. ,)

industria e o transporte na zonH i ll_
dustrial do norte da Itália ven1J.11l1
a ficar virtualmente paralisado du
rante seis dias, a partir .da próxima
segunda-feIra. ,

A maioria �as industrias
nas funciona com energia e}étri
ca e no norte do pais os sistem'ls dt;;
transporte nas cidades estão eld:'i
ficados.

,. �'UIItol-I!IC::::;-1!lI
filmé, de lingua

�ão inglesa
�JJjW;:�";':;'" ) "'íaj;:��
Hollywood, 26 (U. P.) - O fil-

me francês "Monsieur Vincent" di
rigido por M'aurice Cloche. foi COH

s'iderado o melhor filme �m li,lgua
não inglês a de 1948 pela AcadellJia
.do Cinema.

'W".

Melhor

O filme, é a história de São Vi
cente de Paula, sacerdote do século
XVII" que dedic6ü a sua longa vi ..
da a caridade e a luta c'ontra a mo

léstia, o preoonceito, a fome' e a

cnIeldade.

Emenda - Que a Comissão en

carregada da compra e distribui
ção de sementes de trigo, parn tal
cl'istribuição de preferência com va

riedades e linhagens compradas Das

regiões onde foram as mesl11a� re

duzidas.
N° 102 - Recomenda a cultura

O produtor do filme foi o visccnde
Georges da la Grandiére, qlie levan
tou ,dinheiro em vilas e aldeias da
França e teve o apôio de cerca rll'
100.000 adeptos.

O fi.lme custou cerca de 750.00U
dólares.
Exibido pela' primeira vez na

França, o ano passado, obteve (J

maior prêmio do pais, o' Gr'lnde
Prix clu Cinema Français entre ou
tros prêmios,

"M,0nsieur V��ente'� venceu para
Antome et Antolllette, francês. Pai··
san, de Roberto Rosellini, italiano,
Rio Escondido, mex'icano, Dia ele
ólio, dinamarquez e Dios SI' lo

de trigo no municipio de Tun(; e
N° 3 - Recomenda a aeloçãn de

um programa de transformaçã0 d(JS Continua ria 3a. pago pague argentino,

italia-

o prc blema das habitações
Por GEORGE DEXTE.R.

Há pouco tempo as manchetes de julgar facilitaria a aquisição de
mui los jor-nais do mundo ocupa- materiais e mão-de-obra, em nada
ram-se de uma nova lei soviética modificou a situação. E para que
sobre a compra e construção de ca- não ficasse nenhuma ilusão possi
sas. A. quem 112\0 dispusesse de vel sobre qualquer melhoria no
maiores elementos para analizar a problema das habitações na União
questão mais profundamente, as Soviética, o "Pravda" de 9 de ju
notícias davam a impressão de que nho de 1'9'18 revelou que apenas 4
o problema das habitações no mui- milhões de metros quadrados de
Lo enaltecido "paraíso comunista" habitações particulares foram cons
nãc tardaria, por força dessa lei truídos nos dois pr imeiros anos do
a ser solucionado.

-

� plano. Não parece, portanto, pro-
No entanto, tudo foi apenas mais vavel que os 8 milhões restantes

um golpe de propaganda dos já de- venham a ser construidos nos três
sacredítados dir-igentes rl.ISSOS. A anos que faltam.
nova lei, além de não ter trazido Estive entre camponeses russos.
nenhuma alteração sensível a an- Para ser verdadeiro, devo coníes
gustiosa situação do mal-alojado sal' que estes vivem em melhores
povo da União Soviética, serviu condições que os homens da cida
ainda para afugentar alguma espe- de visto que muitas vezes possuem
rança que por acaso lhe restasse. uma cabana coberta de palha, onde
Conheço por experiência pessoal, abr-igar suas familías, além do que,

a tragédia de quem precisa morar o Plano Quinquenal determina a
na Russia. Embora a terra e a mio- construção de 3.400.000 ou tras ca
ria das habitações sejam propr ie-. _banas, "o que deverá ser realizado
dade do Estado, os cidadãos sovié- exclusivamente com os esforços e a
ticos nunca foram proibidos de custa dos propríos camponeses". E
p05."uit·� as casa ..s em que moram. a imprensa soviética continua a
Pr-lo contrário, esse direito lhes foi insistir para que os camponeses
garantido pela Constituição Sovié- que vivem em cavernas sejam aco
t ica em 1936� Mas o caso, conforme moclados em casas.

verifiquei durante os' anos que lá Mas, em verdade, todas essas no

viv.i, ti que aquele direito tem pou- vas construções projetadas, se f'os
quissirria utilidade para a maior sem realizadas, apenas substitui
parte do povo e, principalmente, riam as perdas causadas pela guer
para os habitantes das cidades l'US- ra.

sas. E isso porque a escassês g'e- Nada representar-iam como pro-
ral de mater-iais e de mão-de-obra gresso.
eleva os preços das novas consl.ru- Li na Pequena Enciclopedia So
ções a níveis totalmente fóra do al- viética (vol. 1 pág. 313) que "Na
cance rlns que delas nccessitim. terra dos soviéticos não há proble

Sem dúvida, essa J'al sa Iibe ral irla- ma permanente de habitações, mas
rle do governo -ovretico repof indo apenz S uma crise teinporar ia de
(l que .pi lfJ·J'il eslahr-Ieoido :mtl'J'i'1l'- h<l1Jita\�i'e.s.��, :."ião sei hem que diJ'i
:) {'IJ{e CIII nada (,oJ1Sep.nil';í dirni- renca isso faz para o povo, ma\
.nu lt: a sllpeJ'-lotação ela:" J'e,idên- P(J-S() garantir que pelo menos a
eiaS rnssa" quI' conheci }1<í tão pou-

1 nova lei sobre a compra e constrn
co Lrmpo. çãú de casas tem muito pouca rela-
Em 1917, as eslalisLicas moslr'a- ção com a crise, porque não traLa'

"am que o espw;:o habilável-em to- absolutamente de suas causas fun
da a T.;nião Soviética, era d·e 3m,5 damentais. O que faz é simples
per capita, conquanto as leis sani- mente dar a cadll cidadão o direito
tárias exigissem um mínimo de '.. de comprar ou construir uma casa

8m,25. }Ias nem mesmo esses nú- de 1 a 2 payimenLos e de 1 a 5 co
mPl'OS j)odrm dar uma idéia exata modos.,. qualldo isLo lhes for p(}S�
das illcl'Íveis condiçõjs em que vj- sível.

•

Ye a maioria dos cidadãos soviéti-

cO�a última vêz que estive em Executado,
Moscou, travei conhecimento com H I dUI11 hábil redator do jornal, cujo .!la· o an a
]:ome prefiro não menciona\.... Esse Amstendam, ·26 (U. P.) - Hans NaJ-

J<:.rnahsta, falava u'1l .b.OI11 inglê,s' e I bin Reuter, che.fe da Policia alemã du··
11ao me escondeu s·eu desejo de vir rante a ocupaçao da Holanda, foi exe-

11m dia p31'a os Estados Unidos, mo- cutado, hOje,. depois de condenado à

rava com toda a f '1' (
morte, por cnmes de guerra, pelos tri-

sua aml la eS1)o- bunais. holandeses.
3a.e I rês· filhos) num único quarto
de um prédio de quatro comodos,
construido antes da Revolução. As
quatro familias que o habitavam U
nham de usar em comum a cosi
nha e o banheiro. Perguntei ·01 meu

• Rio, 26 (A..N.) - O ministro da Jus-amIgo russo si não seriapossivel tiça deferiu os seguintes pedidos de tí·
arranjar coisa melhor, pelo me- tujo declaratório de cidadânia brasílei
nos para a tender a saúde das cri _ ra, assinando as respectivas portarias:

. anç,as. Ele teve um s,orriso triste e,
Ibrahim Felippe, de S. Paulo; Max

respondeu: • S�hloger, do Paraná; Samuel Scatrut, do
. RIO Grande do Sul; João Pflutzenreiter

.

- Ha :nluta gente que tem inve- de Santa Catarina, Carlos Claudy, d;
Ja de mIm por me considerar um .

Rio Grande' do Sul, Sa.lvlJ.dor Bal'bato,
homem de .sorte. de S. Paulo; Carlos Schroth, do' Espíri·

to Santo; Berta Landgraf, de 8. Paulo;
Hayme Zatz, de Santa Catarina; Gustav
Adolf Clock, do Distrito Federal; Got
tfried Reusch, do Rio Grande do Sul e

Eugênia Barthe, de S. Paulo.
O mini'stro opinou pelo deferimento

dos seguintes pedidos de natlillB1ização:'
Carlos Seabra da Silva, João José de

Azevedo. Albert ApfeI e Dawid Liber·
man, de S. Paulo; Abrão Britva, do Pa·
raná; Tikara Tanaami e Virgílio Bruno'
Paternost. de S. Paulo; PasqualirÍo Im·
bico, do Distrito Federal; Fànny Galen·
der Schva,rtz, de S. Paulo; José Benito
Pereira Rajo, da Bahia; Johannes Theo·
dor Heiuz Dunker, do Distrito Federal'
],nguel Dionísio Braun, do Rio Grand�'
do Sul e Salomão Faiushtein, da Bahia.
Os processos foram submetidos a consic
deraçãn do presente da República.

O mesmo titula,' deferiu ainda o pe·
dido de opção pela nacionalidade brasi·
leira, de Dina Romiti, de São Paulo, au

torizando a lavratura elo respectivo' têr-

Novos cidadãos
bra sileiros

A conservação das habit�ções r.o

letivas, na Russia, inclusive o·s pré
dios construidos depois da guerra,
é quasi nula. As escadas, os cor
redores e os pateos são 'suj�s e. es
curos, e os elevadores quando os

lJ.a, ral'amente funcionam, a menos

que habite o edificio algum alto
füncionário do governo.

O atual plano quinquenal, que
d'eve lerminar em 1950, determina
a COllSLI'Ução e a restauração de 85
milhões de metros quadrados de
espaç.o habitável, nas zonas urba
nas, sendo que, desse total, 12 mi
lhões de mrtros quadrados sel'ão
desl.inados a l'csiclcncia.s parlicu
lal'('s. O� res[�nle,; constituirão
pl'oprirrlaclf' do Estado.

A. noya lei, tão eSPcl'arla por se mo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.arte

Domina0
PANA,IR - 10,40 - Norte
CR�ZEIRO DO SUL - ú,OO

l 1:'ANAIR _:_ 13,50 SUl. "I _,'

uteí«
Dorario das empre
sas rod'oviárias
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-
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- • hor".
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• 6% horas.' ..

ExpreS80 Brulqu_ - ar.u.qu.

--I18 horas.' ,
.

A ',to.VIaç!o Itaja! - I�Jat - 1. )lo.
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Rápido Sul-Brastlelra - Joinvile
13 horas, .

Rápido Sul-Brasileira - Curitiba
6 horas.
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Paqueje ..

«( arl Boepcke»
A Emprêsa Nacional de Navegnção Hoepcke informa que o Paquete-

"Carl Hoepcke" fará a próxima viagem, com escala habitual, no próximo
dia trinta e um (31) do corrente, com saida marcada para as 24 horas,

Este Paquete deixará de fazer sua viagem, de 15 de Abril próximo..,

rafim de ser puxado p", lim�e" .,,,,1.
. .

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
,

E

HOSPITAL 'DE CARIDADE
Fundado em 1765

PROCISSÃO DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
De ordem da Me�a Administrativa desta Irmandade e Hospital,•

faço público que, sábado, 2 de abril ás 17,30 horas, descerá da sua ca

pela, na Igreja do Menino Deus, para '&, Catedral Metropolitana, a Ve-'

neranda Imagem do Senhor Jesus' dos Passos, que regressará. no dia.

seguinte, domingo, ás 16,30 horas, em procissão solene.

Convido, por isso, todos os Irmãos e Irmãs a comparecerem a es

ses atos, devendo apresentar-se no Consistório da Irmandade. no sá

bado, e, na Sacristia da Catedral, no domingo, afim de, revestidos de"

balandráus e fitas acompanharem as referidas procissões.,

Outrossim, faço público que, ás 8 horas de domingo, será resade

Mis�a em altar fronteiro à Veneranda Imagem, na Catedral, por Sua»

Eminência D. Jaime, Cardeal Câmara. Todos êsses atos terão a hcm'o-'

sa participação do Exmo. e Reverendtssimo D. Joaquim Domingues de"

Oliveira, Dignissimo Arcebispo Metropolitano .

Previno aos Irmãos que domingo, das' 9 ás 12' horas, achar-me-cê'
DR. RAFAEL G CRUZ LIMA com o Irmão Tesoureiro, na Sacristia da Catedral, para o recebimento-

PASTA DENTAL
I

8.t\BADQ ROBINSON
- A�1t�o!��s�o C&tArinenM - CUriUba ü'Àf'ALôoo' DE'

-

�OE���' '�o,1 ."
,

;

:37&� S:�B:::::::. _ ::�:
_,

J. se enc:'t�'!: v:nda com Moedas anllgas ou modernas
_' I horas. todos os preços de moedas de Tem alguma moeda 'antiga em sua.. casa.? 80nferindo a data pode''Auto-Viação CatarlMDS J mY1l

'

- 45 hor....
. e -, o e. Ouro, Prata, ::NiqueI e Bronze. valer até 50 contos) ... Si V. S. não tiver moedas, seu visinho terão

_ Atft�,!��q C&tarmenM - TubarAo Preço 20,00 em todas as livra-
Compre um CATÁLAGO DE MOEDAS ANTIGAS DO BRASIl.. e

EJO)rp.S90 SAo Or!Btóylo - Laa"una' _ rias da cidade.
.

7 horas.
,

"

Pelo corr'eio Cr$ 25;00. jogue diàriamente na loteria sem compra�' bilhetes.
14�;::o BrusqU«lft - Bru8QJ1. -

, . , . , ' .... ' . ' .. , ,... O próprio aut�r compra nioedas pelo preço marcado em catálagi), de-
Auu'ViaçAó l'tajaJ - ItaJaJ - 11 bo

ra�.

Expresso. BrusquenM - Non orr.u.to '

- 9,80 horu.
Expresso Glória - l..a&'1ma - • 1/2 I• 7 1/2 hor.. ,

,

DOMINGO
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba

6 horas.

� O VAtE D0 ITA��
f Proe�iD' Íl� A.�.�I.
li' - hOgre8�" �

LIVRARIA- 43. LIVR..ARU
ROSA.

QUÁRTA-J'ER.A e

_ .A�t�!��O C8tarlneJlM ,- CuI1dba
D(?. CARLOS, LOUREIRO

Auto.VIação �tarlneMe JolnyU. DA LUZ
..
-

:ut�;:�40 catulnen.w l..Ir.&'Ima AlDVOG "'DOSJ - s.so horas.
- 14 �

� Rápida Sul,Brasileira - Curitiba
E: .•.

6 hor'ls,
. ecritôrio: Rua -Ioõo Pinto

" Rápido Sul-Brasileira - Joinvile - \
n.O 18 _. Florianópolis� 13 haras,

, ,

Anúncios lllediante contráto, (I Expresso S40 Ortsto....o - Lacuna •••••• - • • ••••••• - • '.' •• - •••••••••

-

}
7 ����é� BrusquenlHl _ Bru«!u. VENDE-SE OU ALUGA-SE

Os ori", mesmo não 16 horas. Uma magnífica casa residencial
. Aut!>-VlaçAo ltaJa, - ltajaJ - l' )lo. -

bí I"publicados, não serão ras. i com grande P?ra,o ha Ita:e,. -síta
devolvidos. ExpreS80 BrusqueIIH - Nova Trento

no centro da cidade com [ardim e
- 16,30 horas. '

I
"

-RodOVIA.ris Sul Brutl - Nrto .u� quintal, própria para fatmlia de
-lIhor&8.

If
'_,

QUINTA-FEJlU tratamento. � n orrnaçoes com
Auto-VlaçAo CatarlD.eIlft, P&rto Virpr à Riia Trajano 19 _ subAlegrE! - 6 horas. ' .

Auto-Vlaçã'l ,C&tarlnell8. � CUritiba
' •..••••••• _ •• •• _ •••••••••••••

- 5 horas.
Au�ViaçAo C8tarlneinM - JolnY11•

- • horas.
!

Auto·ViaçAo O&tarinenn - Tubalrlo
- 6 horas.
A'uto·Vlação C'atarlnen8e - Lquna

- 6,30 horas.
EXP..resso 810 CrlstoYlo - Laguna -

7 hor�s.
Emprêsa Glória - Laguna ',_ ',1/2 '.. • •••

,

•••• - - •••• - -' .' - ..... - ....

• 7 1/2 horas.
.

DR FRANCISCO CÂMARA
Expresso BrusquellH - �ue -' N'ETO

face da ampli'ação de carteiras profissiona'ls pelo C. R. E. A. neste Estado."
UI horas.

. . dra:uw-Vli1ç!o ltaja! - ItajaJ - 18 bo.l Advogado
o .

Rápida Sul·Brasileira - Jainvile -

.
Escritório: Rua Felipe Schimidt13 horas. "

1 ( b d) (Alt d "ORápido Sul-Brasileira - Curitiba - 112 so ra O O a casa
6 horas' p ." ).8mpr�sa Sul Oeste Uda _ XapecO _ Ia araISo

Terça-feira ,;,� -. horas,.

'1
: Residencia: Rua Alvaro de Car-

I,

-TAL" _ 8,00 _ Joinville 8EXTA-P'EmA valho, 36
'

Cudtiba _ Paranaguá _R��::�a Sul BraeU - pôrto Ale«n Florianópolis,
- Santos e Rio.

_ A�;�:r�f.° O&tartnenM - OUtrlttba
•••.•••••.•• • •..•. - •.•..•••••••• -

�,
__

\'Al\alR - 10,40 - NOltt Auto-VlaçAo C8tar1nen.sa 'JolnY1l. '_'.'_"II!I!II!!I!I!!!III!����� _
I;. - • horo. •

CASAS E TERRENOS
• ·JRUt.KLRü DO SUL - 12,OQ _
�rte
VARIG - 12,30 - Sul
PANAIR - ta,50 ,_ Sul

Quarta-feira
"TAL" _ 13,00 - Lajes
PANAIR -- 10,40 _ Norte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO

Morte
VARIG ....; f t,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

(Juinta..feira
"TAL" - 8,00 - Joinville

-'

Auto·VlaçAo C8urmenM - t.a.cuaa Possue V. s. casas ou terrenos para
- 8,80 horas.
Expresso SAo Orlstovlo _ � _I

vender?
7 'horas. Não encontra comprador?
Auto-ViaçAo Raja1 - ItajaJ - II ho. Entregue ao Escritório Imoblllãr1o

ras.
,

Expresso Brusquenlltl Bnulqu. A, L_ Alves.
16 horas.. Rua Deodoro 35.
Rápida Sul-Brasileira '.:;_ Joinvile _ . . . . .. _ .

13 horas.
·

Rápido Sul-Brasileira - Curitiba
6 horas.

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILV·EIRA"

.................. � .. .. .. ..

Casa Recem'
construida
DE S o c UPA DA

RUA FELIPE lvEVES
6xl0 metros, toda de

r

máterÍal.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

'Escritório Técnico'
Cid Rocha AmarAl
ENGENHEIRO CIVIL

,Aviso aos srs. il}teressados que.
tendo regressado de sua viajem aos
E&tados Unidos da América do Nor
te e paises 'visinhos, o Dr. Cid Ro.
cha Amaral reabrirá seu e&<crit6rio
(Rua Presidente CoutinhCl n. 22),
nos primeiros dias' de agôsfo, espe.
rando continuar a merecer as espe.
ciais afençi'>es de seus amigos ,�

cliente&.

SRS� ASSINANTES
Recfamem imediatà

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus ;ornaes.

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

Pedro Medeiros. Auxiliar

!

de anuidades.

Finalmente, faço, ainda, público que, no dia imediato ao da procis+
são (segunda-feira), será ielebrada por Sua Eminência D. Jaime, Car-

deal Câmara, ás 8 horas, n� Igreja do Menino Deus, Missa em -ição de:'

graças por todos os fiéis que concorreram as festividades.

Consistório, em 25 de março de 19.49.
LUIZ S. B. TRINDADE - Secretário

......" '

Associação C_· dp. Engenheírns
4ssembléia Geral Extraordinária

la. CONVOCAÇÃO ,

De- ordem do Sr. Presidente ficam convocados os srs. engenheir-os-
sócios" da Associação Catarinense de Engenheiros' para a assembléia g�-

1'al. extraordinária a realizar-se ás 20 horas do dia 8 de Abril próximo, na-J'

sua sede social. "

A ordeni do dia constará da atitude a ser tomada pela' A. r:. E, eJ'!1C'

Florianópolis, 25 de Março de 1949.

(as.) JOSE AMAURY ARAUJO _ tO Secretário

Convite para Missa
lho

Luiz Orofino e familia" Olga Garofalis Campos, Dr. Henrique Fia-'
\

e fal11ilia, tios, primos, cunhados e sobrinhos, de

MIGUEL GARIBALDI OROFINO LA PORTA

convidam aos parentes e pessoas amigas, para assistirem a missa de-

70 dia deste ente querido que setá rezada na' Igreja' de' São Francisco""

quarta-feira, dia 30 do corrente, ás 7 hora,s,�

Antecipam agradecimentos.
\

Cr$ 10,00 para cima.

Obra rarissima ,e de grande utilidade:

À venda em todas as Livrarias- da Cidade.-

PREÇO: Cr$ 20,00

i··.....•••••••...•..•..•••..•..···················iflii DR.

J
:,'J:j A. DAMASCENO 'DA SILVA' :
i :j, AD,VOGAD'O 1-'· '" � ,

· '

: AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS .

,

· �
: Praça 15 de Nove'mbro, 22 _ 2° and;- ::· -• •
: (Edifíci� Pérola) I I'• •

: Fones: 1.324 e 1.388' :,
• •
• •

: Florianópolis - Santa Catarina r
.' .

"-- � _ -'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ecos da •••
. _ (Conciusõo)

a instalação de um moinho
Cresci uma.
Emenda - Aprovada a pri.uci

Ta parte da proposta. Quanto a'SC�
gunda foi deliberada que. a insta
Iaçâo do moinho se fizesse em Tl1-
barão ao inves de Crescíurna..
N. 11 - Recomenda a criuçáo

de umij Estação Experimental de
Arroz no Vale do Iguaçu.
Substituti vo - Foi aprova-lo o

substituti vo com a seguinte reda
ção: "Que seja se -subst i tua a Es
tação

_

Experimental de arroz, po::
um Campo Experimental deArtoz '.
fOZ".
N° 98 - Recomenda a Instal-icão

de um posto Agro-Pecuário no I�,U

nicipio de Cresciuma.
N° 2 - Recomenda ao Governo

do Estado a isenção do imposto de
vendas ,e consignações por parte
dos tr iticultor-es que comerciam
suas produções.
Aditivo: - Que esta proposição'Q •

seja encanunhada ao sr. Secreta-

Faz 'anos hoje o nosso jovem con-
rio da Fazenda, para melhor rc

-terrâneo sr. Geraldo Müller Gama
solver o assunto.

.

<Salles, estudante de Direito e pes-
N° 93 - Recomenda' a ,rlistrÚ)Ui

-soa largamente relacionada nos
ção de material por intermédí ,
das Associações Rurais.
Aditi vos: - Recomenda que O

Ministério da AgrIcultura a Se
cretaria da Viação, Obras 'Públjc�s

Fazern anos hoje: � Agricultura e as Prefeituras Mu-
.
- o sr. Togo Se'pitiba. I nicipais distribuam, sempre que
- o sr. Odilon Mafra, funcioná- possrvel, arados, máquinas, sémen-

. rio esladual. ,tes etc, por intermédio das Asso-
- as srtas. Gilda e Lígia Gaff'ré, ci,a?ões Rurais, como forma de <111-

filha do dr: Cândido Gaffré, já f'a- xilio de que trata o decrete-lei
Lecldo. 8127, de 24-10-45.

- a sra. Clotild�uarte de N° 98 - Recomenda a Instala-
-Queiroz. ção de um posto Agro-Pecuário no'

- a menina Lourdes-Celeste Li- Município de Cresciuma.
gocki Carvalho, filha ·do st'. José Hejeitada a presente proposlç:io.

t G. L. Carvalho, funcionário de Li-. N. 17 -, Recomenda a cri�çã� de
'Vonius & Cia. um posto agro-pecuário em CaPJpt)s

,�' Novos. .'

�ditivo: - Qne os poderes Pú
bllcos consigam com o Mi.n'istél'1c
da Agricultura a instalação do Pos
to Agro-Pecuário em Campos No

tas, hábil carpinteil'o, contl'a-mes- vos,

: tre da banda da S. M. "AMOR Á N°"
, ..

4 - Recomenda a concessão
· ARTE", da qual era um dos mais ,ele facilidade na contpra de múqlli-
;' :antigos componentes. d bnas, a u os, inseticidas, etc. Iteid-

O seu en�erramento fpi feito no tada a presidente proposição.
..

, dia seguinte, domingo, ás 16 horas; N 9.
- Recomenda a instalw'50

· com grande acompanhamento, ten- cI
>

e um Posto Agro-Pecuário em (),,_
"tlo compareci,do, incorporada, a re-

.

leães.
.

·f.erida banda musIcal, como derra- Rejeitada a presenta proposição.
DEFESA SANITÁ.HIA VEGETAL
N° 99 - Recomenda a criação da

Diretoria ,de Defesa Sanitária Vc
getal:
N° 106 - Recomenda qpe sl'ja

regulamentado o Serviço de Dcf"'>d
Sanitár'ia Vegetal do Estado
N° 20 - Recomenda combate ao

carnncho do milho.
N° 19 - Recomenda a cOl,slru

ção' de camaras de expurjos em di
versos pontos do Estado.
FLORESTAMENTO .

E REFLOlmS ..

• TAMENTO
N° 114 - 'Recomenda a arboriza

ção de Estradas de Ro,dagem Fwc
rais e Estaduais de la classe.
N° 145 - Recomenda a intensi

ficaçã'o da cultura' de especiais flo
restas para lenha e carvão.
N° 117 - Recomenda a organiza

ção de Bosques e Viveiros pelas
prefeituras Municipais.
FLORESTAMENTO E P'ROTEÇÃO

FLORESTAL

ANIVERSÁRIOS: \

Sra. Laura Carolina Callado
Passa hoje mais um aniversário

natalicio da exma. sua. d. Laura
Carolina Callaclo, digna esposa do
jornalisLa Petrarca Callado, resi
dente em Curitiba.
Associamo-nos às homenagens

.que hoje lhe serão prestadas pelo

.seu grande círculo de relações.

Srta. Iolanda Ribas
A efeméride de hoje regista o

-aniversár io natalício da distinta
srta. Iolanda Ribas, ornamento da
nossa sociedade e dileta filha do
sr. CeI. Lara Ribas, da Polic'ia Mi
'l itar.

Às inequívocas demonstrações de
simpatia que será alvo a graciosa
senhor-ita Jolanda por páirte das
suas relações de amizade, nós, com
prazer, nos associamos.

.Geraklo Müller Gama Sa.lles

'nossos meios acadêmicos.
Seus colegas, por certo, hoje, O

homenagearão.

FALF_jCIMENTOS :

Em sna residência, à rua Silva

Jardim, faleceu no dia 26 do cor

renle.o Sl'. Tito Celestino dos San-

,deira homenagem ao seu saudoso
· ,companheil'o.

. À familia do ,exLinto apresenta
mos sin/c't'as condolências.

OS 0118 27' E 28 DE Rádio Guarujá
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d 1· da-nos:
de março de 1949

A data e ioje rec?r .a-nos., Às 9,00 _ ABERTURA'-- Bom!
- em 1637, Q Princípe de

dia para você
bert Prestou na sensacional pro- Nassáu empenhado na perse- Á

..

:
dução de Ceci! B. Mille' ,

. -' Conde de Bagnueli _

s 9,30 - Variedades em grava-
gUIçao ao

. çoes.
LEGjlAO DE JIEROES que fugia com destmo a Ba-

A' s 1000 A I'
.

IUm drama epico e grandioso fi! . d R' ,
- Arco rrs mUSICa.

lua, chegou as marges ao 10
Às 1015 _ wiu GI h'mado em maravilhoso tecnicolor São Francisco, no ponto em ,

"
. "

(l, e e sua orq,
No programa: A Marcha da Vi-

h' t' cidade de Pe-
AS 10,BO - MUSIcas populares

da _ Nacional que oje es a a do Brasil.
Preços: nedo; - As 10 55' Inforrnatí G

Sras e Srtas. , Cr$ 1,20 _ em 1646, uma resoluçao '
- IVO uaru-

Estudantes , Cr$ 2,00 dos'Estados Gerais da Holanda, já·ÀSCavalheiros .,., ),. Cr$ 3,00 nomeou os Coroneis von Sch 11,00 - Encerramento.
Censura até 10 anos. o Às 13,00 - Oferecimentos mu-

..... , . . . . . . . . .. ..,.............. koppe e Hinderson, coman .an- sícaís.
IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas tes ctas-tropas que marcnarram

As 16,00 - Encerramento.
Michael Bedgrave - Mervyn Jo para o Brasil; . . ' .. " .,

Ás'
nes _ em 1882, desembarcaram 17,00 - Em tempo de valsa.

NA SOLIDÃO DA NOITE
na Bahia 381 soldados das for- Ás 17,30 - Chucho Martinez.

O mistério do desconhecido, .. e Ás 17 45 C t S
desafio do proibido ... num drama ças do General Avile� que, ba- Á

'
- ar a onora.

nidos do Rio de Janelro tcram s 18,00 - Ave Maria.
de amor; .. ódio,., de espanto, � 1 Ás 1805 Varied d

reforçar as tropas do uenera '
,

- a es.
No programa: Esporte em Marcha Às
Preços: Cr$ 4,00 e 3,00 Madeira; ...

18,30 - Momento Espor-tivo.
Censura até 14 anos. _ em 1847, Luiz Alves de LJ- ,Ás 19,00 - Boa noite - Encer-

.., � ,

ma e Silva, mais tarde Mare- rameato;

ROXY, hoje ás 7,30 horas d --------------
James Stewart - Helen Walker chal do Exército e Duque e

'I" fSUBLIME DEVOÇ,:{O Caxías foi eleito membro ho- rumao con la Das
A história heróica de uma mãe �orári� do Instituto Histón(!o

f"rl'8S arm�.d!.ls. cuja fé e sacrificio comoveram e Geográfico do Brasil; II " � U
uma nação

_ em 1857 em visita a terra Washington, 26 (U. P.) ONo programa: O Esporte em .' . L
Marcha _ Metro Jornal _ Atuali I natal,

fOI recebido em aguna, prsidenle T'ruman e'xpressou sua

dades

I
com grandes festeJOs, ? C'Jllse- confiança em que as fôrças. arma-.

-Preços : Cr$ 4,80 e 3,00 tnéíro Jerônimo FrancIscO Coe- das gregas saberão resistir "à
Censura até 14 ansa. lho' pressão totalítánía", a despeito das

I
� em 1866, a bordo' do en- dificuldades que "poderão encon-Dr� (L.RNO G. couraçado "Tàmandaré" mOI'�'e trar" .

GALLETTI' gloriosa,mente n� .l?,omba���� O presidente declarou que a

A O V O G A O O do Forte de ItapI!U,;a reafirmação da resistência gre-
Crim. 8 çl:v.l panha do paragua1'tO JraY��:-1 ga à. nova ameaça é'oulro bi-ilhan-

Oon.tftulção de Soef.da!i.. tarinens� 1°. Tenen e ?�e d': te exemplo de coragem em face .da
NATURALIZAÇeES cio da suvena. Ao expnar IS

I adversidade.
Titulo. Dealaratórlo. .

"e' "Agora me vou ... Adeus, I "A ãã,) .

I'" .

I pes�r a guerra de inspiração.
E.c.!'itó�io lO Rt!llIid.n�IQ camaradas. ,

'd d de La estrangelra, o povo grego continua
R '" - em 1867 na CI a e d' t

.

uo - h'Cf' .ate. t,

I A cu'chO entre o Bra- ISpOS o ª reconstrUIr sua terra ar
�ONE •• 1".,8

I �az de y�. foi. assinado um
scu modo,_ em liberdade e em paz"

____., ............ sü e a B�IVIa" de comércio
- as,seve1'OU o presidente Tru-

tratado
�

e amlz�d'
'
_

.

'
man em declaração formal sôbl'e

navegaça108e72extraRI{;�� Janei- o a.n�\'ersário da independência da
- em , no

. Grema .

ro fal:eceu o Conselhelro Ma-

n�el da Cunha Galvão� nascido

'3m Porto Alegre, Rio Grande do

Sul, em 27 de setembro de

'1822'
__

'

em 1890, Porto Utiiã.Q�',.ern
Santa Catarina� foi eleváda-a.

categoria de Vila.

Berlim, 26 (U. P.) - Apesar dos

protestos quase diários das três

poLências ocidentais, os russos au
N° 95 - 'Recomenda medidll,S üe

.
mentaram os seus ,exercícios de ti-

ro e de bombardeios nos "corredo- proteção ás Laelias purpuratas.

res" usados pelo serviço de carga
N° 143 - Recaomenda a criação

aérea pa�'a Berlim.
de um Parque Florestal em Lajes

Geralmen'Le, os russos não anun-
- Esta,do de Santa Catarina

ciavâm mais do que' doÍs exercícios N° 115 '- Recomenda a cri::!"ão

de tiro pai, dia, mas hoje anuncia- de lIll1 Parque Nacional em S'mta

ram qllall'o exer'CÍcio de fogo, de Catarina.

nsião para avi50, em quatro pontos N° 36 - 'Recomenda a cr:aç.50

diversos, e um exercício d� bom- de Ulll Parquç de Proteção c rdu,-

bUl'deio nouLro ponto. gio para animais silvestres.

A.s potências ocidentais protcsta- LEGISLAÇÃO FLORESTAL

ram contra fls�as atividades, como N° 113 -;- Recomenda a c{iação
'Violar'50 cio;:: reglllamenL,os Cluad1'i-1 de ca�go rel1l�n�erado de Agcnlc

pal'lilps de scgul'anç:a aerea. ,FloresTal ;\{Ul1lClpal.

'CINEMAS
Simultaneamente

ODEON, ás' 7,30 horas e RITZ ás
5 e 7,15 horas '

COM: Gary Cooper - Páulette
Godard - Akim Tamiroff - R,,-

._1_yoe.
•

Tconfortàvelmente
Os luxuosos aviões da
SAS prõpo1'cionam-Ihe o

máximo confôrto, a tradi-
cional c\,rtesia e a famosa

eficiência escandinavas.

,I••l_ec�nomize
·'tempo

2 vôos semanais' para a

Europa, Buenos Aires' e
Montevidéu, com reserva

imediata. permitem-lhe
aproveitar mais o tempo.

....1__faça c�ntatosW

Tpessoals
O mElio mais fácil e segu
ro de' realizar negócios é

fazer visitas pessoais e

tratar diretamente com

os seus clientes.

DR-. LINS NEVES
R€a:ssumiu a clínica

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

SERVIÇO riE"'ME'TEO�"
ROLOGIA

�

linhas �y.��
aéreas �
escandinavas

Av. Rio Branco, 277-loja l-BD
Te!. 22-2870 _. Rio de Janeiro

*
Em lfItÍo o Brasil nas ag8ncias de Turismo e �aJ

"lendas dos "Serviços Aéreos Cruzeiro do sur.
5AS -14

Pl:evi.são do Tempo,. até 14 ho..
ras .cio dia 29:

I

Tempo: Instável, com chuvas'
Temp.eraluras: Está'vel;

,

Ventos: Rondarão para o Sul,
com rajadas frescas;

Temperaturas extremas de
hOje: Máxima 27,7 Minima 22,8.

28 DE MARÇO
A data de hoje recorda-nos:
_ em 1543, D. Ana pimentel,

espôsa e procuradora de Mar

tim Afonso de Sousa, pass� pro
visão a Cristovão de AgUIar de
Aletoro para tomar posse como

Governador da Capitania, em
São Vicente; , .

_ em 1709, uma carta regia
ordenava que fossem presos e

remetidos para Portügal, to�os
e quaisquer religiosas qu� VIes

sem para o Brasil sem llcença

do Sobe:vano;' ,

_ em '1746, o Brigadeiro Jose

da Silva Paes reassumiu o 00-

vêrno da Càpitania de Santa

Catarina; -

-em 1761, nasc�u �a e�tao
I Destêrro, hoje FlOrIanopol�s, o

trmão Joaq�im. Seu perfIl se
lê no conto "No que deu um

puxão de orelhas" e� "Arcaz d�
um Barriga-verde, de Jose

Boiteux; .

_ em 1819, no Rio de JaneI-

ro nasceu Antôrüo ppeira Pin

I to: que veiu a ser Presirlent� da

I Provincia de Santa Catanna,

em 1849;
_ em 1827 em Santa Cata-

rina foi ince�d.iado o. corsário

arge�t.ino "Margarida"; .

� em 1834, em Queluz, MI
nas Gerais, nasceu LR.fayete
Rodrigues Pereira, que v�h� a

ser um dos mais notavelS JU-
risconsultos do Brasil;

c
_

_ em 1835, a Vila de .,ao

Salvador dos Campos foi eleva

da a categoria de C�:iad�, sen

do hoje conhecida :,-:iwl?lesmen
te como Campos, no RIO de Ja

neiro. A Vila de Ilha Gr5.n?e
também foi elevada a C2.tegGna

de Cidade com o nome -le An�
gra dos Reis;
- em 1840, na Vila de Lu

séia (Maués) os celebres "Ca�
banos"- se submeteram tntr.e�
gando suas armas;
- em 1866, a torJo. do navio

hospital "11 de Junho" em con...

sequência dos ferimentos rf'ce..
bidos em coml:>ate e quando
lhe amputavam uma perna, fa..
leceu o bravo oficial de llOSS�
Marinha de Guerra, Antônio
Carlos de M:.:t::l e Barros. Quan
do estavam lhe anlplJ.tando
uma perna. solieitou um cha�
ruto e fllf(!·...n11.-o, perto de ex

pirar, di..::s,:: "Djga a meu pae
c,.ue eu s�.n-'pre honrei o seu
nome.";
- em 1880, formou-se o 28°

Gabint;te Ministerial'
- em 1881, em' Uruguai

Rio Grande do Sul, faleceu �
Brigadeiro Bento Martins de
Meneses, Barão de Ijuí;
- em 1885, em F-ortaleza

C
'

,

eara, faleceu o Brigadeiro.
Antônio Tibúrcio Ferreira de
Sousa, nascido em. a Vila de
Viçosa, no r.-_csmo Est.ado, em
11 de Agosto de 1837;
- em 1887, em Caxambú,

Minas Gerais, faleceu o Conse
lheiro Martinho Alvares da Sil
va Campos, parlamentar nota
vel.

N° 59 - Recomenda a sujeição
disciplinar e funcional dos AilPll
tes Florianópolis ás Prefeituras Mu_

n'icipais, André Nilo Tadasco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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8a4io$ lasle_o$ 448' C-O
Da Fábrica co consumidor.-- Grande estoque recebeu a firma distribuidora

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

, l

Aceita-se representante no í.n ter íor do Estado. Cartas para
Caixa Postal 139 - Florianópolis

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

y� S., viaja 1 'Reside no· Interior! d,e t�a08��;;��;�:O° a�l�=
V. S. viaja? Reside no Interior? Adquira urn Catálogo de Moedas' amigo analfabeto, levando-o a un

Antigas do Brasil e enriqueça depressa. curso de. alrabetízação no Grupc
'Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,00. Pelo Escolar São José, na Escola Indu..

Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua, General trial de Florianópolis ou na Cate.
Bittencourt, 91, sob - Florianópolis. <ir,,) M I'tt.rrmoUta.nl?-.

lridustria de _Maquinas �gric'olas
'Nardini Ltda.

A maior e mais aperfelcoada Fabrica de

Maquinas Agricolas, Tornos, Teares e
Artigos,· de Cutelarias

.

Fabrica em Americana - Estado de Sã.o Paulo

R'epPQsentan tQS e)(.�hJsi-Vos papa
, ,

d� banta �atapina
o 6stado

, .� Industria Comercio e Seguros Knot· S. A.
J

Praça 15 de Novembro, 20 - 2.0 andar.

Caixa Postal 139 - Telefon_e - 1324

, End. Tel. KNOT
FloPlanópn" ]'S Santa �a1apina

"VI'R E ESPECIAllD E"
,

'

elA WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marco

·TORNA A rOUPA BRANQUISSIMA

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

Janeiro

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

Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto Alegre: Todas as

tercas 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. Steiner & Cia.
Rua Alvaro de Carvalho n. 1.
Telefone 1402. - End. Tel.: "Steiner" .

..- ......- ..-.-.-......- .......•.........-.-.-...·14·.- ...........-_-_-_- ........._-......
-

_ _,._-_,._ a-e ....... -- --�

-COMPA-'NHIA "AL1ANÇA DA llJtHILi"
Fundada em 1870 - Sêde ; BAHIA

INCÊNDIOS E TRANSPORTES

80.900.60R,30
5.978.401.755,97

67.(\53,245,30
142.176.603.1!0
98.687.816,Jo

76.736.401.306.20

.Oifras do Balanço de 1944

CAPITAL E I{ESERVAS '. , Cr$
Responsabildades os

:

Receita Cr$
Ativo . ..'. . .. Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

.

Diretores:
Dr. Pamphito d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Massol'l'a, Dr, Joaquim Barreto de Araújo e José Abr-eu,

"._...,.___-.-_-•._._-_-......
- .....- .........- ..._._":,,;,W ................�__- ...._-_-.- -Me. _-.t'f;

LOJA DAS CftSEMIRAS
Especializada em artigos para

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA

CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.

MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS
'PARA HOMENS

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, ,CANIlSAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

-ludo pelo. ·menor preço da praça\
. Fa�a- uma visita à nossa Casa e veifiqo8

'

nossos peccs e artigos

01-1

NAVIO-MOTOR "ESTELA ".
maxrma rapidez e garantia para transport e ')1" euas mercado, ia.

Agent�s em Florianópolis CARLOS HOE"'CKE S. A

f

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RADIOTERAPIA
_RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamenle, no Hospital de Caridade

Especialista
Efetivo do Hospital de
Caridade

üUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Tratamento e Operações dêsses produtos.
Residência: Felipe Schmidt, 99 I Os primeiros já a venda, são: .-Telefone: 1.?60 . SULFAGUANIElINA: Tubos de 19 e vidros de 100 comprimidos deConsultas: Pela manha no Hospital e 60Á tarde: Rua Visconde de Ouro ' g.
Preto n. 2. . VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
Horário: D;:.\ 14 ás 17 horas. 'roo cm3.

DR. NEWTON d'AVILA SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CON.TRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascosCirurgia geral _- Doenças de Senho-

de 100 cm3.
.

VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de.5 cm3 e de 10 cm3 e frascos.

de 100 cm3.Consultório: Rua Vitor Meireles n.

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

de das 15 horas em dianteilliretor da Maternidade e médico do
Residência: Rua Vidal Ramos n.Hospital de Caridade

,CLINICA DE SENHORAS _ CI- 65 - Telefone 1.422.

RURGIA PARTOS Clínica Médica e Cirúrgica do
it1)iagnóstico controle- .e tratamento I DR. AUJOR LUZ..<iMpecializad� 'da gravidês. Dístur- Médico-Operador-Parteiro
it'bios da adolescência e da menopau- Doenças internas de Adultos e
..\ta. Pertubações menstruais, Áli.:l,\- Crianças
lIDações e tumores do aparelho geuí-

. Alta Cirurgia _ Cirurgia Geral _
,.;W feminino.' 'Doenç�s de Senhoras - Partos -

'Operações do utero, ovários, trem- Vias Urinárias _ Rins _ Coração
ADas, apendice, hérnias, varizes, etc.

_ Pulmões _ Estomago _ Frgado
.cirurgia plástica do períneo (ru- Tratamento da Tuberculose
,illhlras) , 'Raios X - Eletrocardiografia
,ASSISTENCIA AO PARTO E Ol"'E- Praça Pereira e Oliveira (atráz do

RAÇõES OBSTÉTRICAS • 'PribunaO Rna Santos Dumont, n. 8.

�oenças glandulares, tiroide, ová- Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6,
..rios, hipopise, etc.) __ Fone 841. FLORIANéPOLIS
r'lJmturbios nervosos - Esterilitiade
.. Regimes.

qConsultório R. João Pinto, 7 - Tel,
, :a.461

, Resíd. R. 7 de Setembro - Edíf,
,,cruz e Souza - Tel. 846!.

Dr. Alvafo de CtHvalho
.Doenças de Crianças

'Consultorio: RUa Tenente
�il\Veira, ' 29
Horário de consultas: 9 ás 11

Jb.s.
.Sábados: 14 ás 17 hs.

\

Alr. Milton Simone
Pereira

Clínica Cirurgica
Molesti;ls de Senhoras

CII<URGIA GERAL
>iDos Serviços dos Professores Bene
,.!IÜcto Montenegro e Piragibe No

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

DR. LINS NEVES

,ORo POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteiJ-o
.!JDO 'Hospital de Carídade de FIo

-rtanópolís. Assistente da
Maternidade

.1l)oeoças dos órgãos internos, es )e'l
cialmente do coração e vasos

;;:Doenças da tíroíde e demais gtan
dulas internas

".CHntea e cirurgia de senhora, -

Partos I
.

"lYISIOTERAPIA - ELECTROCAR� I
'DIOGRAFIA - METABOMSMO

BASAL

dfORARIO DE CONSULTAS: -
"Pela manhã das 10,30 .. 11

horas
A tarde das 15 ás 19 horas"
..i_:e.. ,

"

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n. 18

Fone manual 1.702
RESIDÉNCIA:

Avenida Trompowskí fl2
Fone manual 766

Dr. Guerreiro' da
Fonseca

Médico

ras ,- Procto logia
Eletricidade Médica

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOL�ST['AS DE SJl;.

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

ema da Universidade de São Paulo,
onde foi asaistente por vár-iol anoa �o
Serviço C. 'rúrR'ico do Prof. Alipto

ICorrêia Neto .

Cirurgia do estômago e via. cit'C.ul�·
res, intestinos delgado e .grosso, brOt·

de, rins, próstata, bexiga, ute�o •

o'Yários e trompas. Vancocele, hidro
cele varizes e hernas.

Consultas : 'Das 3 áe 5 horas, • rua

"elipe Schmidt, 21 (altos da Casa
Paraiso). Telef, 1, S98

·R •• idência: Rua Esteves Junior, 110;
Telef. M. 764
----

Dr. Paalo Foata
Clinico e operador

Unllultório: Rua Vitor Meirelea, 36.
Tele'one: 1.405

Consultas das 10 ã. 12 e d30 14 t.

U brs. Residência: Rua Blum_•

22, - Telefone: 1.620

-Dr� M. S. Ca...�
Clinica exclusivamente de erianc;aa

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

I

Carros' para o. interior
-

do- Estado �
a conceituadao horário dos carros de que é agente, nesta capital,

firma
.

Fiuza Lima & Irmãos, é 'l seguinte:
: EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

'I cl excessão de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a• e 6a• feiras
I Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e 6a• feiras,

16 horas I
14 horas

/116,30 horas

12,10 horas!

D'r. Lindolfo 4.6.
Pereira

Advo�do-Contahjlisla
Civel -- Comercial

Constituições de .ociedade.
e .ervico. corel::ato•• em geral.

� Qrg�nizaçõe. contabei•.
,Registro. e marca., di_pondo.
no Rio, de corre.pondente.
E.crit6no: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43.
Doa 8 �lIi 12 hora.,

Telefor;ae 1494
VESTlR·SE COM CONFORTOQUU E ElECiAMCIA 1

· . . . . . .. . ..

PROCURE.A·

tHfaiataria eUo' Bom binóculo
(lrande visáRua Pelípoe Schmrdt 48

Visão maior e mais perfeita
que a de um 'bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrução.

BODa livros, sobre' todo. OI

assun toa ;

LIVRARIA I�OSA
Rua Deodoro, 33 - FI irianôpolie

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

Muitaa felicidades pelo nasé:lmea
to de seu- filhinho I
Mas, nio esqueça. que o melh••

presente para o seu ''PIMPOLHO''
é uma caderneta do CRl!:DITO
MUTUO PREDIAL.

.....................
·

-

i Datilógrafa
: diplomada

:1 . Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

• Ferreira.

L....��:::.:�;�......
SEU .' RELO�IO PRECISA .:DE
,

., ," .. REVisAO ? '. ,t � �.

NOSSA OFICINA . �,ESPEêJÍ�tJZADA
l'ossOs conce�os são

.
'.

'
.

. '. ;"'. " i: "'. gârantidos .1QP%

ÓtlqA".M:ql)�L9
�OA() J�I�T(),"25 tFr",t'. ao ..TesQ�io..
'

..
> ii' f"d� Estado}{' ...•.... ,

"

Produtos Veterinarios

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

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

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen
te curtos, o Instituto Pinhei'ros não manterá grandes estoques, atendeu
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínima necessario
ao preparo 'dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-
111ta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Terner ina (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra lO
Souba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína; etc.................•

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

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

contrados na localidade de residência do solicitante •

Arvores fruliferas

SENHORITA!
A ultima creação em retri

�el'ante é Q Guaraná KNOT
EM ,GARRA.FAS GRANDES

Preferind"l-o está

acompan hall ,-in a mod»,

Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas
melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de

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

Santa Catarina.

. Repres,entações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM �ÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSI10, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

II C A P ·1 T Â L A R II
pessoais, conce-Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.
Representante em Florianópolis:

PEDRO NU�ES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 201,00 além da jóia

Inicial de Cr$ tu.oo apenas.
, Partiéipação DOS lucros

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

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

'
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ro carioca Mário Viana,
ou-se, na' tarde de domin
o stadium da rua Bocaiuva,
rte enorme assistência, o

onto América x Paula Ra

para decidir o titulo má

de futebol do Estado.

cotejo representava um

,0 dificil. Ambos os quadros
avam com possibilidades
'encero

as não houve vencedor. A
.

a chegou ao fim, acusando

empate de três tentos.
o foi uma grande partida
-se dizer, sem exagero. os
poderosos adversários não
ortaram como deviam, sal

la parte disciplinar que foi

� digno de encômios, graças

resença do famoso árbitro.
ência de técnica, pouco ar-

e combatividade, muitas

nas e quasi nenhum ínterês
como se -não estivesse em

,
uta o pomposo cetro. O es

o encharcado do gramado,
tivado pelas fortes

.

chuvas

; desabaram durante toda' a

nhã, deve ter influído enor

mente no insuc.esso da por-

sm campo, apenas
.

quatro
mentos conseguiram ím -

ssionar .pelas performances
lhantes .que cumpriram. Fo

eles: Chinês, o heroi da

rde, Currage, o melhor da

uípe americana, o rápido e

filtrador Nicácio e o vetera
I Badéco. Das linhas, a inter

ediária do América, formada
r Vico, Piazera e Henrique,
i a melhor. Em plano regular
iareceram Fornerolli, Renê

abot, Chocolate, Heicki e Ben

ví.

,\ ESTAfJO- rer(8 ie'h'a 29 ae Marco •• 1949

te e Ivan; Benteví, Carioni, Ni
cácío, Fornerolli e Lázaro.

América - Rui, Heicke e Cur

rage; Vico, Piazera e Henrique;
Euclides, Zabof Zéquinha Ba
déco e Renê.

ARBITRAGEM

Embora a peleja fosse das O SENHOR' FLAV.IO FERRA-

mais faceis de, serem apitadas, RI, Presidente da FEDERAÇÃO
correspondeu plenamente a CATARINENSE DE DESPOR"

atuação de Mário Viana. Muito TOS: no uso de suas atribuições,
acertada andou a F. C. D. ta- - tornando conhecimento do,

zendo vir a esta Capital o mais afastamento do Sr. EDGAR

competente "refferee" do país. S:;HNAIDER do cargo de Pres.-
-

I dente da LIGA JOfNvILl!.1\SE

Renda D.l:!-: DESPORTOS, .fin�o o s�u
Bateu todos os recordes em mandato e em consequêncía ca

santa Catarina a renda apura- eleição de, seu substituto, Sr

da na tarde de domingo: Cr $ IVO VARELA,
23. 300,00 - considerando os relevantes

MELHOR DE TRÊS serviços prestados ao esporte
Embora nada tenha sido de- de Santa Catarina pelo Sr. ED

cidido oficialmente, propala-se GAR SCHNAIDER,
que a F. C. D. fará realizar uma - considerando a valíos., cola
"melhor de três" entre Améri- boração que,' por longo 'tempo,
ca e Paula Ramos, para decidir I êsse abn�gado .desp�rtista cm

o título de campeão estadual de I prestou a FEDERAÇAO CATA-

1948. RINENSE DE DESPORTOS e,

......................... ' mui particularmente, à LIGA

MARIO VIANA EM FLORIA- JOINVILENSE DE, DESPOR-

NÓPOLIS - TOS,
Especialmente convidado pe- - considerando que o exem

la Federação Catarínense de pIo do Sr. EDGAR SCHNAIDER,

Desportos para dirigir o impor- a SUa conduta, o seu esforpo e

tante cotejo Paula Ramos x A- o seu desprendimento pelas
mérica, chegou domingo a esta elevadas causas do esporte de

capítál- por via aérea, o inter- vem ser imitados por todos a

nacionalmente famoso 'árbitro queles que militam nos meios

Mário Viana, pertencente ao esportivos de Santa Catarina.

quadro de juizes da Federação
Metropolitana de Futebol.
Mário Viana foi recebido no 1 ° - consignar um voto de

aeroporto da Base aérea de FlQ- louvor e de agradecimento ao

rianópolis pelo sr. Flávio Fer- desportista Sr. EDGAR SCH-

NAIDER;rarí, presidente da F. C. D. e

outras figuras representativas 2� - instituir, pata o prélío

do nosso mundo esportivo. do CAMPEONATO ESTADUAL

As 12 horas, no Restaurante DE 1948, a ser disputado no pró

do Clube 12 de Agosto, o melhor ximo domingo, dia 27 do cor-

'rente, entre as equipes do Pau
juiz de futebol do pais foi ho ,

do Amé F
menageado pel entidade "ma- la Ramos E'I C. e o unerrca .

ter" ctue lhe of�rêceu um almo- C.,a TAÇA EDGAR. ��HNAI
co. I DER, cuja posse

.

derínltíva ca-
I

-

Ontem mesmo Mário Viana berá ao vencedor.
' I

regressou ao Rio' de Janeiro, le-, Florianopolis, 24 de março de I

vando a melhor impressão da 1949. -

nossa Capital. FLAVIO FERRARI

VETERANOS 8 x CALOUROS 6 Presidente
................................

,

zado.

FEDERAÇÃO CATARINENSE

'DE DESPORTOS

RESOLUÇÃO N 0.8/49

d;'RICA x PAULA RAMOS OS QUADROS
'

liderou a corrida até a 7a volta,
Paula Ramos - Tonico, Chi-j chocou-se com o carro de' D�

) as ordens do conceituado nês e Nenem; Cazuza, Chocola- mingos Lopes, sendo hospitalí-

Os tentos
Aos 10 minutos, Badéco com

pelota centra a Zabot que
vança firme, executa um "di

ing" em Tonico e atira a go
l, abrindo o escore 1 x O.

Quatro minutos após o tento
merícano- Carioni,' passa' mui
bem a Bentevi que dá a For

.erolli. O excelente meia es-

merda paulaíno sem hesitar No gramado do Colégio Cata-

F>pad '13 opuaouaa ''I3�'I3Wall'13 rinense, .sábado á tarde joga- Q 11ee Rui: 1 x 1. ram amistosamente Veteranos '

Aos 29 minutos, o árbitro as- e Calouros da nossa Faculdade Cidade do México, 2.8 (O. �) -

.

1 Itl t PI·' . ..

I Os jornais desta capital oritlcaml-
ma a pena 1 con ra o au a de Direito, vencendo os primei- acerbamente a apresentação Ih
amos " Vico encarrega-se de ros por 8 x 6 .

Patr i
'

.

. ,i I bailal�ina no�·te-amencal:a a nela
cobrar a pena máxima, fazen- Schmidt mais conhecida co.no

o-o muito bem: 2 x 1. VENCIDO EM BRUSQUE E "Satíra", num dos cabarés locais.
Aos 35 minutos, Nicácio BLUMENAU O SÃO CRISTO- "Satira" f.o� r�centem�ntc �ondc-

- nada a prrsao pelos tribunais de
aproveita de cabeça uma bola VAO Cuba, em relação com ° hornicidioi
alta endereçada a Heicke, con- Prosseguindo em sua excur- de seu suposto "amante", John
sígnando O 2° tento 2 x 2. Com são pelas cidades catarinenses, Lester Mec, num "yatch" de proptie
êsse escore foi encerrada a prl- o quadro do São Cristovão, do dade deste milionário, sendo pos

meira fase da luta. f t ãb d teriorménte indultada pelo então
Rio, oi derro ado sa a o em

presidente de Cuba, Ramon Gram
Reiniciado o jogo, aos 6 mi- Brusque. pelo Paysandú, por San Martin. A bailarina se apr>

nutos, Bentevi vence Henrique 4 x 2 e domingo em Blumenau, sentará esta 'noite numa série de
na corrida e desfere forte sho- pelo Palmeiras, por 6 x 1. "danças 'trágicas" 'no "Cabaret ela"

ot, mandando o goal, sem que GRANDE VITóRIA DO ATLÉ- ridge", desta capital. Os [ornais. da

"Rui fizesse o menor movimento E capital estão de acôrdo em que a
TICO PARANA NSE -

"morbidez do publico, [untamor-cr-
para deter a pelota. 3x 2. Pelo amplo escore de 5 x 2, o com a cobiça dos 'empresários, são
Surge o empate aos 30 mínu- Fluminense, do Rio, foi vencido os' únicos fatores responsaveis pela

tos; Foul em Zabot próximo a domingo último, em Curitiba, apresentação de "Satira". O [cr-
-área do penalti; ."formam os 1 f t

.

t d 01 b nal "La Prensa" afirma que a apl e,
pe o or e conjun o o u e

sentação da b'ailarina constitui
paulaínos uma barreira que, Atlético Paranaense, vice cam- "uma' vergonhosa exploracão .íe
tmperreíta, deu ensejo a que peão do vizinho Estado.

.
sua carreira criminosa em Havana'

Zabot encontrasse uma grande VILLORESI VENCEU A COR- I' augura a uossibilidadc de que se

brecha e inteligentemente ar- RIDA DA GAVEA produzam disturbios esta noite, por
rematou ás redes, sob o espanto

' causa do programa anunciado peloO Circuito da Gávea de 1949, "Cabaret Claridge".de Tonico que nada poude fa- realizado domingo no Rio. foi
..........•... . .

zer, atrapalhado como estava vencido pelo "ás italiano Villo-

R
r

f d Ir.dl3 X 3. resi. Em 2° lugar classificou-se I. ,P,Ul� rfi ' � ri!; f)
Os restantes minutos foram Farin�, tambem italiano e �� 3° A "Diretoria Regional dos Co�-dos mais renhidos, havendo as Francisco Marques, prasíleíro, I re ins e Telégrafos de Santa Catarí

duas cidadelas passado por Francisco Marques, brasileiro. na, avisa aos senhores possuidor-es
maus bocados, constantemente mo um dos favoritos da prova ele �ec(jptores ele rádio-recepção,
ameaçadas de tombar. Os 3' x 3 automobilística, desistiu logo que o prazo para o registro sem

permaneceram no marcador no inicio da corrida, em virtude multa destes aparêlhos, expirará
até o apito final de Mário Via- de um desarranjo no seu carro. �:'1'1 do corrente mês. A partir de
.na. O volante italiano Ascari, que, 1 de Abril serão registrados com

R E S O L V E:

dançarina!

-----;-----'---.. -

1 Atenção! ! ! A tenção! ! 1
Em suas viagens à Joinvile e Curitiba prefira as luxuosas

limousines do

Diàriamente entre:
- FLORIANÓPOLIS

ITAJAÍ
JOINVILE

CURITIBA
FIUZA. LI.MA &. IRMÃOS

Consellieiró Mafra 35 -- Telefones - 1562 - 1565

CONFÕRTO
SEGURANÇA

RAPIDEZ

A

�VOCE

•

fambem usará

KOLVNOS:
diz

fqmoso a.tro de Samuel
Goldwyn, que aparece
em "O. melhores Ano.
d. Nossa Vida"

MeC

Basto um cm.

no escova seca

I
1

�

APARELHOS PARA SURDEZ
O CENTRO AUDITIVO TELEX S. A.

Av. Rio Branco, 138'� 13° andar - Rio de Janeiro

Avisa aos interessados que o seu representante S"_·.

Geraldo von Rhein, estará a disposição dos mesmos, em.

FLORIANÓPOLIS no Hotel La Porta, de 27 de mar

ço até 3 de abril, atend�ndo das 15 às 19 horas,' onde fa:r:_á,
gratuitamente, medições audiométricas e demonstraçao
dos mais modernos aparelhos para surdez TELE X,che-
'gados recentemente dos Estados Un�dos� c�n� os últimos

aperfeiçoamento, inclusive adaptaçao ínvísível.
Os que não puderem visitar � no�so representante,

queiram remeter-nos o COUpOYl abaixo:
CENTRO AUDITIVO TELEX S. A.

Av. Rio Branco, 138 - 13° andar - Rio de Janeiro

Queiram remeter-me informações sôbre os modernos

aparelhos TELEX. •

Nome .

Endereço r ..

r

I
I

I
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Ajudar a campanha do 'Promin·, da Estreptomicina e da . Casa do
Estudan.te é contribuir,' para o· progresso de nossa terra.

HOSPITAL DED�AR�DADE Ministério"do ro
....o....o--o---o....o....o....o....o....o---o....

O--(i
Foi :R�����eD� �l�v�:�O�eJ�:s�!ê�C�: :0�S��!�entf.3 inter- D 1 T�aDbalhlo I�::: 'lT ,A/I,' t.' i:

.

"" ' "

, 16a. e egacta i.egwna :::
nados neste HosPItal. durante o mês de fevereiro próximo passado: I #

AVISO liCons,ultas, 512; Curativos, 1709; Injeção, 4084; Operações, 65; F0rI1m-1 ""1" ,� ,�,!
las aviadas, 1746; Exames no Laboratório, 107; Raios X, 201; Ondas I téI�O ��ei���:l:���:��st�ta �!llg�� � Tran'sportes le'reos La1ma1lada 'I,,!curtas, 35; Infra Vermelho, 22; Infra violeta, 12; Eletrocardiocrsma 4', é" d I� ,II" .-

" o' , ,; m reio, avisa aos srs. emprega 0-

'I
""i

Tubagemduodenol; 4; Radioterapia, 10; -Eletro coagulaçãn, 1; Transfu- res que a 30 de abril víndouro ex. �
I

� 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba 1
fião de sangue, 15 e Anestesia pelos gazes" 10. pira o prazo para o recolhimento , _ Joinvile _ Florianópolis e Lajes. i-i

Florianópolis, 26 de março' de 1949.. ao Banco do Brasil, ou ao estabe-
3as. 5as. e sábados: Lajes __ Florianópolis __ Joinvile lilecimento bancário autnriza.Io ,0 lo'!·Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio.

IBANCO INDúSTRIA E C(J:\H:RCIO
.

DE SANTA CATARINA (INCO), do i Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 l?gares. ;_1IMPóSTO SINDICAL que deve ser

'" Idescontado dos empregados no Agentes: Fiuza Lima & Irmãos '

.

corrente mês de março, na forma ,0 11-1do que dispõem os arts. 582 e 586,
_

Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565
§ 3° da COI�solidaçã9 das Leis do i i:
Trabalho. ..-<)�()...(�(�o....�o....()�)....()...()....()....()4

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL

DE CARIDADE

(Fundada em 1765)
Flor'ianópolis, 23 de Março de 1949.

EXMO. SR. DR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEG'ISLATIVA
NESTA

Realizando esta Irmap.dade a 2, de abril, às 19,,30 horas a trasladação Avisa, outrossim, que a part rr --,--11--..-------_-------------l1li
... V da Tmaze d

"

I de 2 de maio próximo a Delegacia I'lia eneran a magem o Senhor Jesus dos Passos da sua Capela no'. . .' .. Lei-a, D.-vuIgue e A�SI-De1\1' D .'
' Regional exercera rrgorosa f'iseali- "enmo ,�us, para a Catedral desta CIdade e no dia seguínte, às 16,30 zação, inclusive no interior do E':-

horas a procissão solene da mesma Imagem, da Catedral para a refc- I
tado, e os infratores serão puãtdcs "Joro.al de JOI·nvl·le"Tida Capela, temos � honra de convidar a V. Excia. para tomar parte' com á multa de dez até dez mil

nestes atos. i (Cr$ 10.000,00) cruzeiros. (Citada

Aproveitando a oportunidade para apresentar
. Consolidação, arL 598).

Oos nossos respei- Florianópolis, março de 1949.
tos a V. Excia.

Raul Pereira /laldas _ Delegado'
Regional do Trabalho.DEUS GUARDE:

MEDEIROS LILHO - Provedor
LUIZ SANCHES BEZERRA DA TRINDADE - Secretário

Relojoaria Progre'iSO
de jUGEND Gf> FILHO

COMPRE SEU RELOG�O PELO SERVIÇO DE
, REEMBOLSO POSTAL

Foça seu pedido por carta 011 teleg.rama e pague I
.

sómente cJljárid"o" rediblJi''.

N. 31 cr$ 100,00 N 9 cr$ 260.00
,

Deapertador de boI.o
ilumina a noite

Suiu,o de qualidade

Uma maquina fotografica
americana de focil

manejo

Nono I relogio.' .ao acompa�hado. doa re.pectivo. certificado.
de garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS 00 ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba - Pro ça Tiradsllt•• , 260 - Paraná

Fábrica de ,R,endas e ·Bordados
Hoepcke S. I.

Auemblé'a Geral Ordinári'a

Convocação
São convidados os senhores acionistas da Fábrica de Rendas e

Bordados Hoepcke S. A. a comparecer à assembléia geral ordinária
no dia 30 do corrente mê�, às 16 horas, na séde social, à' rua Felipe
Schmidt s/n nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte.

ORDEM DO DIA
1° - Exame, discussão e aprovação' elo balanço e das contas

:!'ela_tivás ao ano de 1949, parecer do conselho fiscal e relatório da
diretoria

2° - Eleição da diretoria.
3° - Eleição dos membros elo conselho fiscal e seus suplentes

para o exercício de 1949.

Florianópoli<s, 18 de março de 1949.
Rudolfo Stieidemantel, direLor-pre.sidente.

DATllO-GRAFIA
Correspondenel ,
Comercial

Confere
Diploma

DIREÇAo: .

Amélia M Pigozzi
METODO:

Moderno e Eficiente"

Rua Generrae Butencourt, 48
(Esquina Albergue Noturno)

EMPR:E:SA SBL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A,

--,- EMFRESUL -
. Serviços de energia elétrica
em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta

lações - Motores - Dinamos
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - Lampadas
- Ventiladores - Serviço de
instalações por pessoal técní- LIVRARIA ROSAco especialisado.
Loja e critório á rua 15 de (RUA DEODORO, N. 33)

INovembro,n.449
Caixa Postal

.,ACEITA ENCOMEND.ASn. 62 - End. tlegr. - "Empre-

SUl�::;�:ile - Sta. Catarina
DE SERViÇOS TIPOGRAFICOS

" "

'1. . .. .. . . .. ..

PASTA DENTAL .

ROBINSON

CASA MISCELANEA di.tri
buidora do. :Rádio. R.:C.· A,
Victor. Válvulal e OIICO ••
Rua Conaelbeiro Mátr ..

ALUGA-SE
um BANGALO novo, composto de
pequena saleta, sala de estar, quar-
to para casal, quarto para solteiro,
cosinha, banheiro e "V. C. e- quar-
to para empregada e banheiro e

:vi. C. 'para empregada, próprio pa,c
-

ra casalou pequena família ele tra
tamento. Instalações moderpas e

conforto.

Informações com C. r. D. - Rua

'I'rajano, 19 - Sobrado.

mais completo Orgam' de
Santa' Catarina

'- .

Cirurgia -Clínica -Obstetrícia
Dr" Antônio Dib' Mussi
Médico efetivo do Hospital de Caridade

Servi �o especializado em Doenças de Senhoras

Medernos métodos de trat'amentõ

Consultório:

"Rua Tiradentes. 9

Residência:

Hotel La Porta

Consultas. diariamente, das 13 às 16 hore«

VENDE-SE por motivo' de mudança
Grande área de terreno jà cultivada

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros I

Areu 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. Alves.
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.
.

APRESENTAÇÃO IMPECAVEL
RAPIDA

ENTREGA

I
,

'.

Transporttlli fEl'gulares de corgas dopô;fto Oe

slo FRANCISVO DO SUL para NOV4' JaRI
Informaçõe. comos Agente.

Florienópo!i!l - Carlos HoepGkeS/A - Cl- T'etetqne 1.212 ( En I, t eleg ,

São Franeiaco do Sul- Carlos Hoepcke S/A -cr - r!l!loa� -) MO) � 'CMACrt
.

.
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rios ComerciárioS',Hoje no passado Aumento
29 DE MARÇO

A data de hoje recorda-nos que: Contra proposta apresentada pelos Sindicatos do Comér

_:_ em 1.5H, aportou a Ilha de cio Atacadista, Varejista e representantes comerciais de Flo

Santa Catarina a expedição do cé- rianópolis a ·tabela apresentada pelo Sindicato dos Empregados.
lebre adiantado c Governador da no Comércio de Florianópolis: .

Província do Rio da Prata, Alvar De Cr$. 135,00 a Cr$ 149,90 aumento de Cr$ 77,50
Nunes de Vaca, em demanda ao "150,00" 174,90" crs 85,00

Paraguai; ." 175,00
" 199,90" Cr$ 97,50

1 5!. 9 T 'I S "200,00
" 249,90" Cr$ 110,00

I sindical nem destôa, na folha
- em "

1 " ame c e . ousa, no-
"250,00" 269,90" Cr$ 130,00

1 I d tê meado Governador Geral do' Bra-

loca,
os ermos em que ne- " 270.00 " ;299,90" Cr$ 138,00

,

It d I d sil, ohcgou a Bahia, adminÍstran-
greja ao a ° as co unas e " 300,00

" 349,90" Cr$ 150,00
jornais subversivos 'f do-a até. 28 de janeiro de .1.553. ,Co-

.

, cuja un-· " 350 00
" 374,90" Cr$ 165,00

Por mais que ° simples co- ção, �os �mbientes �rabalhhs-
memoramos pois, no dia de hoje, "375:�O" 399,90" Cr$ 175,00-

1
'

' .'

d tas nao e desconhecida como o 1° centenário deste rato: " " "

eguismo e um prmcipio e
_ o

d
'

em 1 lHO Bento Maciel Pa- 400:00 499,00 Cr$ 180,00
ética na imprensa nos induzam o ,nao e � e alguns a�en.tes de

-
.

.

, " 500,00
" 599,00" Cr$ 200,00 .

a saudar, com alvorôço festi- dlssol.uç�, que se mflltram rente, Governador do Estado do
"600,00" 699,00" Cr$ 220,00

vo, ° ;aparecimento de mais: no�..:slr:dlcatos, onde provocam Maranhão, nomeou seu sobrinho
"700,00" 799,00)' Cr$ 240,00.

um periódico entre nós _ ° agIt�çoes. . .,

Capitão João Velho do Vale Capi-
"800,00" 899,00" Cr$ 260,00

jornal "Novos Dias" já em
..
Aliás, ° operariado brasileiro tão-mór de Gurupáe Amazonas, na "900,00" 999,00" Cr$ 280,00

d'
-

ja os conhece a uns e a outros Capitania do Cabo do Norte,afim" ,,'

seu segun o numero - nao
.

f'
. _ de precaver aquelas terras de al- 1.000,00 "1.099,00 Cr$ 300,00

podemos deixar de aduzir a um ° su ícíente para lhes nao da- " 1.100,00 "1.199,00" Cr$ 320,00
dos seus' editoríaís, entre ou- rem ouvidos ao "slogan" mal- guma invasão holandesa; I' 1.200,00 "1.299,00" Cr$ 340,00
tros que mal dissimulam cer- i�tencion8;do. Sómente o� q�e,

- em 1.817, no Campo da Pol-
"1.300,00" 1.399,00" Cr$ 360,00'

t t dê
, .

deolé
. fora da lei combatem Ieí na .vora, na, Bahia, por determinação" "

. as' en encias 1 eoiogrcas, ra- t" .

' o
do respectivo Governador, Conde 1.400,00 "1.499,00 Cr$ 380,00

zões que lhe invalidam' os fun- se. cons ran?,em Virem, d� P';l-
" 1.500,00 "1.599,00" Cr$ 400,00

damentos e lhe denunciam os blíco, em tiradas revolucioná- dos Arcos, foi fuzilado !osé Igná- '" 1.6QO,00 "1.699,00" Cr$ 420,00
. . . cio Ribeiro de Abreu e Lima, océ-" "

.

propósitos demagógicos. rIWS, precomzar a anarquia na
I b lJ d I' d R I

- 1.700,00 "1.799,00 Cr$ 440,00
Referimo-nos ao artigo que as,_ pronizár a anarquia na; rea � re

"orna a . evo uçao "1.800,00" 1.899,00'" Cr$ 460,00'
tem por título berrante uma aç�o do.s trabalha�ores sindi- .. ern m l�C;�l;. .

t d C
,,' 1.900,00 "1.999,00" Cr$ 480,00

impatriótica e subversiva su- cais, cuja garantia repousa, I
� :em .. '.

um p ique e e. �- "2.000,00 em diante aumento de Cr$ 500,00'

gestão ao operariado: "Não pa- precisamente, no respeito à lei valar-ia BraSlle'lra, perto de Tumtl, 2° _ Os aumentos a que se refere a tabela acima deverão

gar o=ímposto sindícal é dever e no cumprimento dos seus de- atacou � paz em. f1ga :l.Ill outro
ser calculadossôbre os salários vigentes em 1945 de acôrdo com

dos trabalhadores". Não have- veres de solidariedade sindical. �arlag�lalO qlC1e deIXd"OUts.els mortos,
a tabela do convênio celebrado em 17 de agôsto daquele ano.

o O rest
'

t d sine usrve o oman an e' . ., o

ra mister muito mais para ." _o sera u o, �eno§... orga- �.
r t' :;::>' .3° - Aos empregados admitidos depois de 1945, e ate 1 ano

acentuar o intuito tendencio- mzaçao de trabalhismo e se-
.

- em 1.8/9, ? ?ec e o n. 7._�9, antes da data dêste convênio o aumento será concedido na ba-

samente rvulgarízado de des- gurança s�cial. ,. I frrm aod o 'pela :\I[1I11slro. d_Os �stran- se do salário inicial. .

prestigiar o sistema sindical
. Ne� Se!Ia necessarI<;' adver-l gelT'�', \.lscon�e d: Sinirnbú, pr�- 4° - No caso de ser decretado pelo Govêrno Federal au

brasileiro, corrtra cuja estrutu- t:r o m!eh�'ente opera�Iado na- �L�lgou a C�l1\ ençao ;o.stal ;l�I- menta de salário que atinja aos comerciário de Florianópolis,
ra jurídica e social se vêm in- cíonal a cerca dos perigos des- :.el sal, celeln ad.a em I arrs a 1 de ficará o presente acôrdo automaticamente sem efeito.

surgindo, nestes últimos tem- sa propaganda de deshonestí- Junho de 1.878,
.

50 r_NoS casos dos aumentos verificados após 1945 não

pos, elementos que pretendem dade e de rebelião, que a pró-
- .em. 1.882, o �er�nauta para- atingirem aos atuais ticam os empregadores obrigados a com--

exclusivo e messiânico papel pría educação cívica do nosso
ense JUll� Ce�ar RlbeJl'o de Sousa pletá-los.

' b

nos círculos trabalhistas. tra�Jalhador, ?onrado e escla-I fez expe.nerrc.las no p�teo da Es- 60 - Participarão dêste aumento todos os empregados no ..

Porventura passível de críti- recído, repudia com galharda I
cola Politécnica, na pr esença

.

do comércio e profissões correlativas, considerados, por isso mes

ca na sua organização, sujeito vehemência.. ,rm�el'a,?ol' ?: :,edro TT, com o. seu mo, mensalistas de 30 dias, passiveis de matrícula no Sindicato

a uma 'evolução para melhor Se, todavia, prescindem os ba�ao V�Ol13" el.evando-se a al- dos Empregados no Comércio de Florianópolis, quaisquer que

ajustar-se à realidade social, trabalhadores legalmente or-I
tura de LO melros,

_ ,sejam os cargos que ocupam, excluindo-se apenas aqueles que

o sindicalismo brasileiro tem ganizados ·e amparados pela I

- em 1.889; en�. Sao .Paulo, faJe- participem, por ações ou cotas, das firmas nas quais exerçam.
sofrido, porêm, uma cam- Justiça de Trabalho de qual-I

ceu o poeta I'ecrílo DIaS de Mes-
suas atividades.

panha de descrédito que nada quer observação naquele sen- quita, sobrinho de Gonçalves D�as; 7° - A presente tabela entra em vigor a partir do mês de"

adianta no sentido prático da tido, o mesmo infelizmente não
- em 1.897: no RIO de JaneIro, sua 'homologação .

.melhoria de seu sistema, an- sucede com o periódico "No- faleceu. o ,Almll'ant� JoaqUIm Mar- .- _.._.. ---�.":.- -,� _ _.- - _..

tes, ao contrárío, visa .empe- vos Dias", que pretende erigir q?es LIsboa, MarqL1�s de Tamanda

cer-lhe O desenvolvimento nor- em padrão de dignidade do tra- re, Patr?J1o da Mannha de Guerra

mal, Carreando .em seu desfa- balhador sindicalizado o des- do BrasIl;
·t '1' t

o

d em 190\3 no Rio de Janeiro Recebemos do Gabinete do Sr. Juiz de Menores a seguinte carta

vor a descon.fiança dos traba� respeI o a eI a ravelS' a sone-
-

" ,

lhadores. Estes, no .entanto, gação do tributo à entidade de fale�:u o. Pintor calarinense �e-

��sã�o� ���,�?a��/a���d;�� .s.u.a.O.c.EI.aO.ss.ne.·..O-f}..n-.,XTE-R· J ���1�,�0 d:l��:aei;Oer::��:�6.nascldo
discernimento patriótico e só r, r. 'I

André Nilo Tadasco

mantida para sabotar as con- GEORGE DEXTER é o pseudoniL
quisbs Já feitws, no país, pelas mo sob o qúãI s·e apresenta um

I

massas trabalhadoras. jorn�lista norte. amer!ca:lO q�:e Aceita a renuncia deConcitando o operário sin- servIU longo tempo na Ulllao SOV1e-·
dicalizado a que não contri- tica. Grande conhece.dor dos p1'o- Bedell Scmidtbua, como deve, para a orga- blemas da Europa orIental, Dexter
nização ,sindical!, álguns ele- dedica-se atualmente ao jornalismo
mentos, declaradamente ra- independ'ente, colaborando em vá
dicais na sua confhssão ideoló- rias publicações de seu país, sempre
gica, não querem outra coisa com pseudonimos diferentes, para
senão impedir o normal fun- não comprometer as pessôas que,
cionamento da legislação tra- em suas viagens, lhe serviram de
:balhista que ampara o ope- fonte de informações. Ainda há
rariado nacional e que reprie- poucos mêses, uma série dos arti
senta la�ga áre.a_ de avanço pa- gos seus causaram tamanha sensa

ra as reinvindicações sociais ção que o "Pravda" a eles referiu
em o nosso país. Não estejam, como sendo de autoria de um dos
embora, em ° número desses "provocadores de guerra, porta
radicai,s os responsáveis . pelo voz do imperialismo anglo-america
periódico "Novos Dias", ° que no". Dextel' foi, no passado u�
é certo é que se lheS empare- entusiasta da U. R. S. S. mas, de

lham no desserviço Jà harmo- pois de visitar aquele país, tor

nia social favorecendo as nau-se um campeão da luta contra

agitações demagógicas tão ao Stalin 'e seus asseclas.

.gôsto dos extremismos, quer da Hoje, iniciamos a apresentação de

direita, quer da esquerda. uma série de artigos de George
Ademais, a virulência de Dexter, nos quais o autor pôe a"

acusações improvadas a
.

res- mostra vários aspectos da í'ealida

peito da aplicação do imposto de ·soviética.

Flor'an6polb, 29 ele Marco de '949

o MOMENTO

tório, provàve'lmenle se rev·elará
mais eficÍoente no combate a essa.

doença em seres humanos d{)l

que a eslreptomícina, segundo �e-'
clarou o sr. Selman Waksman, da

Universidade de Rulgers. A neomi
cina revelou-se tão eficaz quànto>
a esLreptomicina e não é tão tóxi

ca quanto esta úILima droga. 'Wa

ksm'an disse qtte a neomicil}a pro-'
vem de org'anismo que vivem nlr.

terra, se'melhantes aos do mofo e·

sua fabricação é exlremameJ1Le dis

pendio.sa. As ·experiências estão li··

mitadas a animais e ,sublinha-se

que a dr<,lga não é apontada ainda:

como meio infalível de cura da lu-

Em torno da .vadiagem de menores

Recebemos do Gabinete 'do dr. pl'Ímir os atos .de perturbações do

sossêgo e ela ordem, nas "ias pú
blicas, inclusiv·e os que forem pra-'

ticados por menores, na forma dos

arts. 23 e 26, n. XII, do Decreto-fei
n. 614: de 2 de' março de 1942.

,Quanto aos fatos .considerados:
infrações penais praLicados por me
nores, também cabe às autorida
des policiais receber as queixás
dos interessados e iniciar as inYes-'

tigações policiais para a sua apu

ração e completo esclarecimento ..

conforme disposição clara .e ex-'

pressiva co�tida nos arts. 4° e 50l'

do Decreto-lei n. 6.026, de 24 de

novembro de 1943".

Juiz de Menores a seguinte nota:

Em face das reclamações rela

tivamente à vadiagem de menores

nas ruas e praças desta capil.al o

Juiz de M.enores faz ciente aos 'in

teressados de que devem dirigir
suas queixas à Policia que, ele cer

Lo, tomará as providências nece-s

sarJa�, apreendendo os menores

vadios e remetendo-os· à Justiça
de Menores, para os devidos fiás.
Ao Juizo de Menores não cabe

Washington,26 (U. P.) - O.pre
sidente Truman aceitou o pedido
de renúncia de Walter Bedell Smi:
th do pôsto de embaixador dos Es
tados Unidos em Moscou.

nenhuma responsabilidade no ca

so 'do molecório que depreda, que

perturba, que apedreja.
Sómente à Policia Civil cabe re-

A Casa Branca anunciou' a ação
do presidente pouco depois de o

embaixador ter visitado Truman

Procure teleorama Droga mais feliz que a

estreptomicin.
Nova York, 26 (U. P.) ,- Uma:

para renovar o seu pedido de r,e

tôrno aos,deve'res militares.
O secretário de'Imprensa da Casa

Branca, Charles G. Ross, declarou

que o presíd,ente aceitou o pedido
de renúncia de Bedell SmiJh "com

g-rande relutância" e qúe o chefe
da nação concordou em aceitar a

renúncia somente para pBrmitir a

sua volta a um dos comandos do
Exército.

Acham-se, na Repartição dos

Correios e Telégrafos, telegramas
rel.idos para:
Fr·ei Dimas Wolff, Franci�ea

nova drog'a medicinal, "Neomicina"
que demonstrou ser capaz de pa
ruI' o creseimenl.o dos microbios da

Borges, Sebastião Severino da Luz,
Lauro Vieira Ferreira, João Ri

beiro, Justino Villela, Viuva Ma

tilde Wormitão, Estefania Eleliz'
zi, Jojoca Cardoso, Verginio Fabcl

Pereira, Carlos Gerber, Aloyl'
Queiroz Araujo, Alice Gomes, Ha
roldo Silva, Olivério Côrte.

tuberculose em animais de labora-·

Espera-se que Bedell Smith, te

nente-genéral, assuma o· comando
do 1° Exército, em Governor's 1s

land; no pôsto de Nova York.

.Selly do Eixo condenada
LINDOS CHAPÉUS DE PALHA

I' NORTE.AMERICANO

r RECEBEU

por traição
Washington, 26 (U. P.) - �il

dred Gillars (Sally do Eixo) foi

sentenciada entre 10 e 30' anos de

prisão por traição. O juiz Edward

Curran multou-a ainda em 10 mil

dólares. É '::tutomática a perda da

c. idadania em casos de cond.enação berculose.
,

por traição. -_' --- - - ---

MildJ�ed Gmers fora condenado I Encontram-se ....atualmente em uso,

no dia 10 de março corrente, ten- em, todos os recàntos do mundo,

do a' sentença sido retardada até centenas de milhares de Motores

que s·eu advogado pudesse apresen- de popa .TOHNSON, proporcionandO'
tar o requerimento de no"o julga- aos seus possuidores ano após anã,

menta. Pouco antes de dar a sPn- um SERVIÇO SEGURO. Distribni-

tença, o juiz Curran indeferiu o dores: Comércio & Transportes C�

pedido para o novo julg'amento. I Ramos S. A. - .João Pinto, 9.
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